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SATRICUM NIEUWSBRIEF

OPGRAVINGSNIEUWS UIT SATRICUM
DE CAMPAGNE VAN 2013
Marijke Gnade

Zesendertig jaar geleden, toen Conrad
Stibbe - archeoloog van het Nederlands
Instituut in Rome - de uitnodiging van
het archeologisch comité voor Latium
accepteerde om een archeologisch
onderzoek in het antieke Satricum te
starten, kon hij niet bevroeden dat dit
onderzoek nog altijd vruchtbaar zou zijn
lang na zijn vertrek. Ook in 2013 werd er
weer gegraven en ook nu leidde dat weer
tot verrassende ontdekkingen.
Het archeologisch onderzoek van de laatste
jaren in Satricum is vooral gericht geweest op
de Volskische graven, zoals te lezen valt in de
nieuwsbrieven van 2010 en 2011. Hierdoor
konden veel nieuwe aspecten aan onze
kennis van de 5de- en 4de-eeuwse bewoners van
Satricum worden toegevoegd. Na afsluiting
van een zeer succesvolle zomercampagne in
2011 werd de vraag gesteld of de opgraving
van het Volskische grafveld, waarvan tot dan
toe een vijftigtal graven in kaart was gebracht
en opgegraven, zou moeten worden uitgebreid.
Zonder twijfel was immers het vervolg van het
grafveld in oostelijke richting te verwachten,
doorlopend onder de wijngaarden van Casale
del Giglio. Het antwoord op deze vraag hoefde
echter niet direct te worden gegeven, omdat er
nog enkele niet opgegraven graven lagen langs
het uiterste oostdeel van het opgravingsveld
en het onderzoek naar de bijna vergeten
huisstructuren aan de zuidzijde van het veld ook
nog niet helemaal was afgerond. Om die reden
werd er besloten om, na een materiaalcampagne
in 2012, in de zomer van 2013 nog een
keer een graafcampagne met studenten te
organiseren in het gebied waar al sinds 2004
werd opgegraven.
De opgraving

In het opgravingsveld in de wijngaarden werden
twee stukken voor nader onderzoek uitgekozen:
een deel in het zuidwesten van het veld met
daarin een stuk van de antieke hoofdweg van
Satricum en het hieraan grenzende gebouw B,
en een deel in het noordoosten waarin zich

de meest oostelijke graven van het Volskische
grafveld bevonden (afb. 1a-b). Het doel van de
opgraving in het zuidwestelijke deel was om
de plattegrond van het huis in zuidwestelijke
richting aan te vullen. Het vermoeden was dat
het gebouw net als het naastgelegen huis A,
voorzien zou zijn van een open hof met daarin
mogelijk een waterput. Tevens was het plan om
de aansluiting van de weg en het huis nog eens
goed te onderzoeken.
In het noordoost deel van het veld zou
het onderzoek geconcentreerd zijn op de
Volskische graven. Hier lagen nog minimaal
drie niet onderzochte graven (in rood
aangegeven in rood op afb. 1a) waarmee het
nu bekende deel van het grafveld zou kunnen
worden afgerond.
De opravingsploeg van 2013 bestond voor het
grootste deel uit studenten uit het tweede jaar
archeologie van de UvA, die zich op grond
van de enthousiaste verhalen van de studenten
van de voorgaande jaren en masse hadden
aangemeld (afb 2). Het aantal aanmeldingen
was zelfs zo groot, dat niet iedereen die zich
had ingeschreven meekon. Zoals altijd werd
er weer gegraven tijdens de maanden juli en
augustus, weliswaar de heetste maanden met
extreem hoge temperaturen maar daardoor
ook de maanden met de minste kans op
regen, wat gezien de te verwachten diepe
opgravingsputten bijna een must is. De grote
hitte en het hakken in de zware klei, die zich
vooral manifesteerde in het zuidelijke deel van
het veld waar naar het vervolg van gebouw B
werd gezocht, waren bij tijd en wijle erg zwaar
(afb. 3). Bovendien bleken de resten van de paar
nog aanwezige muurstukken zwaar gehavend
door moderne ploegactiviteiten waardoor
zij zich moeilijk lieten herkennen. Voor de
studenten die voor het eerst meegingen en
uiterst voorzichtig waren uit angst iets kapot te
maken, vaak een frustrerende aangelegenheid.
Maar zij hielden stug vol, wat af en toe leidde
tot heel onverwachte en bijzondere vondsten.
Een daarvan betrof de onderkant van een
gestempeld zwart schaaltje waarvan nog net
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Afb. 1a. Plattegrond van veld 3 met in rood omlijnd de opgravingsvelden van 2013

de stempeltjes op de bodem bewaard waren
gebleven: vier rozetjes in een cirkel (afb. 4).
Hoe klein en beschadigd dit fragment ook was,
zijn betekenis als daterende scherf bleek van
groot belang omdat hierdoor een geheel nieuwe
schakel aan het Satricaanse verhaal kon worden
toegevoegd.
Dankzij uitgebreide studies die naar deze
specifieke categorie gestempeld aardewerk
zijn gedaan, is dit fragment goed te dateren in
280-260 v. Chr. Het stuk kent daarnaast ook

parallellen in het zogenaamde Hellenistisch
votiefdepot op de akropolis van Satricum,
waar in de jaren ‘80 van de vorige eeuw een
groot aantal complete gestempelde schaaltjes
is aangetroffen. Parallellen voor dit aardewerk
zijn ook bekend uit een Hellenistische boerderij
op de akropolis, evenals uit een afdeklaag van
de antieke omheiningsgreppel rond de stad.
De vondst van de scherf in de opgraving in
de wijngaarden was eigenlijk nogal verrassend,
gezien de archaïsche structuren en de hier op
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Afb. 1b. Luchtfoto van veld 3

aangelegde graven uit de 5de en 4de eeuw v. Chr.
De scherf werd door ondergetekende in eerste
instantie zelfs beschouwd als een intrusie, dat
wil zeggen een niet bruikbare vondst voor
datering. In dezelfde laag werd bijvoorbeeld
ook een voetje van een bucchero schaaltje uit
de 6de eeuw v. Chr. gevonden. Nadere studie
echter van de overige vondsten uit de laag waarin
de scherf was aangetroffen en van het pakket
dat hier direct bovenop lag, wees uit dat wij
hier te maken hadden met een zandige, deels
kleiige ophogingslaag die als fundering diende
van een plaveisel dat in de 3de eeuw v. Chr. over
de archaïsche muren moet zijn aangelegd. Dit
plaveisel bestond uit vuistdikke kiezels en uit
talloze fragmenten van 3de-eeuwse dakpannen.
Deze dakpannen laten zich over het algemeen
moeilijk dateren omdat zij heel erg lijken op
de witte dakpannen uit de 5de eeuw v. Chr.
Maar een vergelijking met de dakpannen uit de
eerder genoemde contexten waarin dezelfde
gestempelde schaaltjes voorkomen, leverde
het uiteindelijke bewijs voor de late datering
van de laag en het hierop gelegen plaveisel.
Gekoppeld aan diezelfde contexten – het
Hellenistisch votiefdepot, de Hellenistische
boerderij en de Hellenistische afdeklaag over
de verdedigingsgreppel rondom Satricum –
is de stichting van een Romeinse kolonie in
Satricum. Die vond volgens de schriftelijke
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overlevering plaats in 385 v. Chr. plaats. Dankzij
de vondst van het gestempelde fragment, kan
nu ook het stadsgebied van Satricum aan deze
laatste fase van het bestaan van de stad worden
toegevoegd.
De graven in het Volskische grafveld

Behalve de opgraving van gebouw B waren
er natuurlijk ook nog de graven uit het
Volskische grafveld die lonkten (afb. 5).
Omdat er hiervan nog maar enkele niet waren
opgegraven die niet direct prioriteit hadden,
duurde het even voordat met de opgraving
hiervan werd begonnen. Van de drie graven
die werden aangepakt, kon er uiteindelijk een
worden afgerond. Dit betrof een vrij diep
graf dat dwars door een dik schervenpakket
van eenvoudig gebruiksaardewerk was heen
gegraven. Het pakket was bovenop het
plaveisel van de weg gedumpt, waarschijnlijk
met als doel het wegniveau op te hogen. De
grafcontouren tekenden zich daardoor vrij
duidelijk af. Zoals gebruikelijk, werd de vulling
van het graf laagje voor laagje verwijderd
omdat op alle niveaus in de graven vondsten
verwacht kunnen worden. Immers, in het
grafveld waren tot nu toe graven opgegraven
van slechts een tiental centimeters diep,
gelegen naast graven van meer dan twee meter
diep. Hierdoor is het niet te voorspellen op
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welk niveau de dode op de bodem van het graf
kan worden aangetroffen. Dit geldt ook voor
de objecten die in de graven zijn meegegeven.
Afgezien van de verschillende dieptes waarop
die kunnen worden aangetroffen, is ook hun
plaats binnen het graf nogal variabel. In dit
graf met nummer 52, kwam de eerste vaas
daarom inderdaad nog redelijk onverwacht
tevoorschijn, na ongeveer 40 cm verdiepen:
een eenvoudige kookpot of olla, rechtop
neergezet in de noordoost hoek van het graf
(afb. 6 ). Dit bleek op iets dieper niveau ook
het hoofdeinde van het graf te zijn, gezien de
resten van de schedel die hier in beeld kwamen.
Verdere opgraving van het graf leverde in
eerste instantie alleen de vage contouren
van een houten kist op waarbinnen nog meer
resten van de dode werden aangetroffen
evenals de zwaar gecorrodeerde resten van
een ijzeren fibula op de rechter schouder
van de dode. Al met al een vrij pover graf in
vergelijking met de graven die de afgelopen
jaren, vaak voorzien van grote hoeveelheden
objecten, waren opgegraven. Maar deze eerste
impressie moest al snel worden bijgesteld. Bij
het vrijmaken van de grafwanden, meestal
moeilijk te herkennen omdat de vulling van
de graven dezelfde is als de grond waarin ze
zijn ingegraven, kwam aan de korte zijde van het
voeteneinde van het graf een verticaal handvat
tevoorschijn van een slank, zwart gevernist
kannetje van het zogenaamde snavelbek
type. Het kannetje leek te zijn ingegraven in
de grafwand, in een soort nisje (afb. 7). Heel
voorzichtig kon het vaasje worden gelicht om

Afb. 2. Werk in uitvoering

Afb. 3. Stoere dames doen zwaar werk

Afb. 4. Hellenistisch zwart schaaltje
gestempelde rozetjes (280-260 v. Chr.)

met
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Afb. 5. Deel van het Volskische grafveld met drie
skeletten nog duidelijk zichtbaar

Afb. 6. Eenvoudige olla (links boven)

Afb. 7. Het Hellenistische kannetje wordt voorzichtig uitgegraven door Lukas

SATRICUM NIEUWSBRIEF

vervolgens te worden schoongemaakt in het
restauratie lab. Groot was de verrassing toen
bleek dat zich onder bepaalde lichtinval op
het kannetje de vage sporen van beschildering
aftekenden. Die waren als een soort schaduw
overgebleven van de oorspronkelijke rode of
witte beschildering en toonden op de buik
een centraal motief van een in een mantel
gewikkelde man, aan weerszijden begrensd
door sierlijke plantenranken (afb. 8). Op het
midden van de lange hals van het kannetje was
een verticaal staande tak met olijfbladeren
zichtbaar en op de ronde schouder van het
vaasje een dunne band opgevuld met verticale
streepjes. Hoewel de schildering vervaagd was,
was het wel direct duidelijk dat het om een goede
kwaliteit aardewerk ging van het zogenaamde
ceramica sovraddipinta type: aardewerk uit de
4de eeuw v. Chr. dat gekenmerkt wordt door
opgeschilderde figuratieve motieven op een
zwarte ondergrond. Een extra daterend element
bij dit soort aardewerk vormt het gebruik van
incisie waarmee details in de schildering zijn
ingekrast. Incisies bleken inderdaad gebruikt
om de plooien in de mantel aan te geven en de
nerven van de klimopbladeren (afb. 9). Op
grond van deze observaties kan het kannetje
rond 325 v. Chr. gedateerd worden.
Met de twee ceramiekvondsten was het verhaal
van graf 52 echter nog niet voltooid. Verdere
schoonmaak van de grafwanden, nu aan de
lange zijden, leverden nog meer verrassende
vondsten op. De lange zuidwand bleek verder
naar buiten te moeten worden teruggezet
waarbij op bodemniveau, nabij het voeteneinde,
nog eens drie pottten tevoorschijn kwamen: twee
middelgrote voorraadpotten met daartussen
een bucchero schaaltje, waarmee het totaal
aan aardewerkvondsten in het graf op vijf
uitkwam (afb. 10). Of hiermee het graf al zijn
geheimen heeft vrijgegeven is niet met 100%
zekerheid te zeggen. De laatste potten werden
gevonden op de laatste dagen van de campagne,
voordat in Satricum het noodweer losbarstte.
Deze inmiddels bekende wolkbreuken kwamen
dit jaar wel heel erg vroeg, niet lang nadat
alle studenten waren vertrokken. Zij waren
kort gezegd verwoestend. Gelukkig waren
alle in zicht gebrachte vondsten in de graven
op tijd gelicht, maar een echt goede laatste
documentatie bleek niet meer mogelijk. Van
de skeletten konden bijvoorbeeld de tanden
niet meer worden geanalyseerd, waardoor
de leeftijden van de doden die in de drie
graven waren blootgelegd uiteindelijk niet zijn
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Afb. 8 (links). Het Hellenistische kannetje met vaag
zichtbaar een figuurtje op de buik
Afb. 9 (boven). De incisies om de plooien van de mantel
aan te geven zijn nog zichtbaar

bepaald. Het noodweer was deze keer nog
heftiger dan anders, zoals de afbeelding laat
zien (afb. 11). Met hulp van de arbeiders van
het wijnbedrijf zijn nog pogingen gedaan om
de diepe opgravingsputten leeg te pompen,
maar de enorme hoeveelheden modder hadden
alle opgegraven graven weer netjes opgevuld.
Een andere spectaculaire vondst

De opgraving van 2013 had nog een andere
verassing in petto. Hiervoor moeten wij
weer even terug naar het zuidwest deel van
het veld waarmee het verslag begon. Tijdens
de zoektocht naar de zuidelijke muurresten
van gebouw B, waarbij de studenten op het

Hellenistische wegniveau van vuistdikke kiezels
en dakpannen stuitten, werd op circa een
halve meter onder dit niveau, een bijzondere
vondst gedaan. Op het diepste niveau, bijna
op de maagdelijke bodem, kwamen resten
tevoorschijn van een kindergraf uit de vroege
7de eeuw v. Chr. (afb. 12). In eerste instantie
lagen daar wat dunwandige, oranje scherfjes
van gezuiverde klei die, naar later bleek, bij
een schenkkan of oinochoe met geometrische
beschildering behoorden. Bij het voorzichtig
vrijleggen van deze scherven kwamen steeds
meer potten tevoorschijn. Twee daarvan
bleken van dezelfde gezuiverde klei te zijn
gemaakt als de wijnkan en vertoonden nog

Afb. 10. Laatste verrassing: nog meer potten aan het voeteneinde van het graf
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Afb. 11. Het is dweilen met de kraan open... Arbeiders van het wijnbedrijf helpen met pompen

lineaire beschildering. Al snel bleek het hier
te gaan om wijnbekers van een klein formaat,
zogenaamde proto-Corinthische skyphoi van
Zuid-Italische makelij uit het eerste kwart van
de 7de eeuw. Beide bekers vertoonden kleine
geboorde gaatjes in de wanden die wezen op
antieke resaturaties.
Tussen deze wijnbekers stonden nog drie
andere vaasjes uit ongeveer dezelfde periode
en gemaakt van dunwandig en bruin-zwart
glanzend aardewerk, het zogenaamd impasto
aardewerk: twee kannetjes en een amfoortje
met gekartelde handvatten, alle drie eveneens
van klein formaat. Als laatste vorm werd
een grote schaal met horizontaal handvat
aangetroffen waarin twee grote runderribben
met wervels lagen (afb. 13).
Het schoonmaken van deze vondsten was lastig
omdat zij in een kleipakket lagen. Datzelfde
pakket was echter ook de reden dat de vondsten
redelijk goed bewaard waren gebleven en
leidde tot hooggestemde verwachtingen voor
de rest van het graf, zoals de aanwezigheid van
eventuele persoonlijke objecten. Op grond
van de vroeg 7de-eeuwse datering was deze
verwachting niet helemaal ongegrond.

Het grafje in context

Door de datering van het aardewerk in het
graf was duidelijk dat hier een vroege periode
uit het bestaan van Satricum was aangeboord.
Satricum was toen ondermeer bewoond
door een rijke aristocratische groep die zich
archeologisch laat herkennen aan imposante
tumulusgraven, vaak met rijke grafinhouden,
bestaande uit objecten afkomstig uit het gehele
mediterrane gebied, waaronder het nabije
Oosten. Om deze reden wordt de 7de eeuw
v. Chr. ook wel de oriëntaliserende periode
genoemd (zie de bijdrage van Demetrius
Waarsenburg in dit nummer) en worden
de graven aangeduid als tombe principesche.
Behalve in Satricum, waar in de Noordwest
Necropool verschillende tumulusgraven met
rijke grafinhouden zijn gevonden, zijn er heel
veel andere Latijnse en Etruskische steden
met uitzondelijk rijke graven. In veel gevallen
betreft het hier graven die niet meer bestaan,
maar waarvan de inhoud is tentoongesteld in
archeologische musea. Beroemde voorbeelden
zijn de Tomba Bernardini en de Tomba
Barbarini in het antieke Praeneste, niet ver van
Satricum gelegen en voorzien van honderden
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Afb. 12. De resten van
het kindergraf onder het
Hellenistische kiezelniveau,
dat goed te zien is in de wand

Afb. 13. De eerste spectaculaire vondsten waaronder
een schaal met twee runderribben

objecten van de meest kostbare materialen
waaronder brons, zilver, goud, glas, ivoor en
barnsteen. De inhoud van deze graven en ook
die van de graven van de Noordwest Necropool
van Satricum zijn te bewonderen in de onlangs
ingerichte Villa Poniatowsky, dépendance van
het Etruskische Museum van de Villa Giulia in
Rome (afb. 14).
Zoals gezegd zijn veel van deze graven
intussen verdwenen. In Satricum is dat gebeurd
door ingrijpende landbouwactiviteiten in
de jaren zeventig van de vorige eeuw die
het oorspronkelijke landschap volledig van
uiterlijk deden veranderen. Gelukkig weten
we intussen veel van deze graven en de
begraven gemeenschap dankzij het onderzoek
van Demetrius Waarsenburg in de archieven
en magazijnen van de Villa Giulia voor
zijn publicatie van het grafveld die in 1995
verscheen.

Terug naar de opgraving van het graf

Met deze kennis in het achterhoofd was de link
met het rijke Satricaanse verleden snel gelegd
toen er 7de-eeuwse grafgiften onder de dikke
kleilaag tevoorschijn kwamen. Wat er echter
nog ontbrak, was de dode zelf en de eerder
genoemde persoonlijke objecten die in een
dergelijk graf bijna zeker aanwezig moesten
zijn.
Verder gravend stuitten wij langs de zuidzijde
van de concentratie aardewerk op een zwarte,
langwerpige verkleuring waarin op sommige
plaatsen fel groene fragmenten zichtbaar
werden. Deze zwarte verkleuring kon
geïnterpreteerd worden als de resten van een
houten kist, waarschijnlijk een deel van een
uitgeholde boomstam. De groene fragmenten
bleken te behoren bij een groot aantal bronzen
sieraden die in een concentratie op het lichaam
van de nog onzichtbare dode lagen. Met heel
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Afb. 14. Prachtige bronzen voorwerpen uit de
graven van de Noordwest Necropool, nu opgesteld
in de Villa Giulia

veel geduld en precisie werden de verschillende
objecten vrijgelegd, waarbij er telkens een
nieuw exemplaar tevoorschijn kwam onder een
zojuist schoongemaakt exemplaar. In totaal
werden er 23 objecten opgegraven, waarvan 22
bronzen en een faïence. De bronzen objecten
bleken alle sieraden: twee armbandjes om de
polsen van de overledene, en daartussen op

SATRICUM NIEUWSBRIEF

de borst of buik twee grotere fibulae waarmee
allerlei hangertjes, kleinere fibulae en kettinkjes
op het oorspronkelijke gewaad waren
vastgespeld (afb. 15). Een van de hangertjes
had de vorm van een poppetje. En het faïence
object bleek de vorm van een katje te hebben
dat via een oogje op zijn rug ook als hangertje
had gediend. Al met al objecten die verwezen
naar de begraving van een kind waarvan het
botmateriaal echter bijna volledig was vergaan.
Toch lukte het nog om enkele gebitselementen
te vinden, zeer fragiel en in fragmenten, maar
door een Italiaanse fysisch antropologe kundig
gerestaureerd en geïdentificeerd als tandjes van
een 9 maanden oud kindje.
Het kindergrafje aldus gereconstrueerd, is om
vele redenen bijzonder. Het is zonder twijfel
een rijk graf te noemen waaraan door de
nabestaanden veel aandacht is besteed. Het
aardewerk is met zorg gekozen, waarbij opvalt
dat het in zes van de zeven gevallen om een
klein (kinder(?)) formaat gaat. De associatie
met een kind is eveneens onmiskenbaar door
de vele hangertjes en kleine fibulae.
De grote hoeveelheid bijzondere grafgiften,
waaronder ten minste drie geïmporteerde
vaasjes uit Zuid-Italië, maar ook de vele sieraden
waaronder het bronzen poppetje, afkomstig uit
de noordelijke streken van Italië en het faïence
katje uit Egypte, plaatsen het graf in de sfeer
van de eerder genoemde tombe principesche.
Bijzonder zijn verder de runderribben in de
grote schaal die wijzen op een flink stuk vlees
dat aan deze baby is meegegeven. Het grote
formaat duidt mogelijk op de resten van een
dodenmaal die als
voorraad voor de reis
van de dode naar het
hiernamaals waren
meegegeven.
Een interessant punt
is de locatie van het
grafje. Vooralsnog lijkt
het nogal geïsoleerd
te liggen, dat wil
zeggen dat in de afgelopen negen jaar
van onderzoek in
de wijngaarden, niet
eerder
dergelijke
Afb. 15. De bronzen
objecten
helemaal
vrijgelegd
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graven zijn ontdekt. De bekende rijke
tumulusgraven uit deze periode liggen
bovendien verder naar het westen en het
noordwesten, gescheiden van de levenden,
zoals dat gebruikelijk was in Latium. Het is
daarom een aantrekkelijk idee dat we hier
te maken hebben met een suggrundarium,
de Latijnse term voor ‘onder de dakrand’
begraven. Dit is een bekend fenomeen uit de
Latijnse wereld waarbij jonge kinderen dicht
bij hun huis werden begraven, dat wil zeggen
in de buurt van de hut waarin men in deze
periode woonde. Ook uit Satricum kennen
we dit fenomeen. Tussen de verschillende
8ste en 7de-eeuwse hutten op de akropolis zijn
ten minste vier van dergelijke suggrundaria
opgegraven, minder rijk dan het nieuwe graf,
maar alle daterend in de 8ste en 7de eeuw v. Chr.
Ook het huidige graf moet in de buurt
van een hut gelegen hebben. Aanwijzingen
hiervoor vormen de resten van een gote kuil
onder gebouw A met daarin fragmenten van
huishoudelijk aardewerk uit de 7de eeuw v. Chr.
(afb. 16). Zeer waarschijnlijk hebben we hier
te maken met de onderkant van een hut die
bij de aanleg van gebouw A grotendeels werd
verstoord. Aanwijzingen voor mogelijk een
tweede hut werden op enkele meters van het
graf vandaan, onder de meest westelijke muur
van huis B gevonden. De zwarte verkleuring
die zich hier op het diepste niveau aftekende,
loopt echter door onder de wijngaarden en

kon om die reden niet worden onderzocht.
De ontdekking van het grafje en zijn associatie
met mogelijke bewoningsresten in dit deel
van het antieke Satricum is zonder twijfel
opzienbarend, nog afgezien van de rijke
grafgiften. Het is voor het eerst in de 36-jarige
opgravingsgeschiedenis van Satricum dat het
gebied buiten de akropolis dergelijke vroege
sporen in situ vertoont. Als het hier inderdaad
een suggrundarium betreft, betekent dit dat de
nederzetting Satricum zich aan het begin van
de 7de eeuw al ver buiten de akropolis uitstrekte
en het zelfde gebied omvatte dat een eeuw later
door middel van een ommuring als stedelijke
nederzetting werd bevestigd. Verder onderzoek
naar de diepste lagen en uitbreiding van de
opgraving in westelijke richting is eigenlijk
onvermijdelijk.
Wat als een vermeldenswaardige conclusie
van de afgelopen graafcampagne genoemd
moet worden is, dat in het zelfde veld niet
alleen de vroegste geschiedenis van Satricum
is aangeboord, maar ook die van de laatste fase
van de nederzetting, wanneer Satricum een
Romeinse kolonie is geworden. En als klap op
de vuurpijl is tussen deze twee fases ook nog een
urbane fase met huizen uit de 6de eeuw in beeld
gebracht, evenals een post-urbane met graven
uit de 5de en 4de eeuw v. Chr. Het is letterlijk de
geschiedenis van Satricum in een notendop, die
in dit geval niet groter is dan een uitgespaard
landje in een wijngaard van 1200 m2.

Afb. 17. De kuil met 7de-eeuws aardewerk, misschien wel een hut, gelegen onder huis A

