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LE FERRIERE – SATRICUM
WAAR DE OUDHEID, DE MIDDELEEUWEN EN DE TWINTIGSTE
EEUW ELKAAR ONTMOETEN
Marijke Gnade

Wie aan Satricum denkt, denkt aan
Latijnen en Volsken, aan Mater Matuta,
aan Publius Valerius, aan Coriolanus, aan
de Lapis Satricanus, zomaar een aantal
zaken die bekend zijn geworden door het
archeologisch onderzoek dat sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw in de antieke
nederzetting plaats vindt. Ze verwijzen
naar het rijke archeologische verleden van
Satricum dat zijn grootste bloei kende in de
7de en 6de eeuw v. Chr.
Vandaag laat dit antieke verleden zich nog
maar moeilijk herkennen. Het ligt verborgen
in een gehucht in de Pontijnse regio dat jaren
lang Borgo Le Ferriere werd genoemd, maar
eigenlijk Le Ferriere heet en waar je in drie
minuten doorheen rijdt. Behalve een kerk, twee
bars, een vervallen fabriek en een leegstaande
lagere school is er eigenlijk niets dat op het
eerste gezicht uitnodigt om in deze plaats te
stoppen. De meest levendige plek is de bar bij
de brug over de rivier de Astura - voorheen
bar Adriano genoemd naar de nurkse eigenaar,

tegenwoordig Cugii, oftewel makkers, vewijzend
naar twee neven die hun uiterste best doen de bar
weer leven in te blazen - waar de boeren uit de
omgeving ’s ochtends hun koffie met cornetto
stilzwijgend aan de bar nuttigen, waar de gehele
dag auto’s stationair staan te draaien omdat er
sigaretten moeten worden gekocht en waar
‘s middags de oude mannetjes zich verzamelen
voor het dagelijkse spelletje kaart dat zonder
uitzondering met veel geschreeuw en ruzie
plaats vindt. Verder gebeurt er eigenlijk niets.
De grootse gebeurtenis die de gemoederen al
meer dan een jaar bezighoudt, is de aanleg van
een verkeersrotonde van grootstedelijke allure
bij de brug die als enige doel lijkt te hebben dat
er nog meer vrachtauto’s door het dorp kunnen
denderen dan voorheen.
En toch kent dit gehucht, naast zijn antieke
geschiedenis, zo’n rijke historie dat er een
boek met vele hoofdstukken aan gewijd kan
worden. In de eerste plaats een hoofdstuk over
de industriële activiteiten waaraan Le Ferriere
zijn naam, die letterlijk ijzerfabriek betekent,
ontleent en die verwijst naar de ijzerverwerking

De rotonde is af. Met op de achtergrond het huis van Santa Maria Goretti.
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Luchtfoto uit de jaren ‘30 van de fabriek

Het toekomstige museum in de oude fabriek

Kardinaal Ratzinger bezoekt de fabriek

en productie die hier tussen 1588 en 1860 onder
beheer van de Heilige Stoel plaatsvonden. Het
was Pius V die op deze plek, aan de voet van de
antieke akropolis, in 1588 een fabriek stichtte
die de belangrijkste van heel Lazio zou worden.
Behalve in Rome werd het ijzer ook verhandeld
in het Groot Hertogdom Toscane en in het
Koninkrijk Napels. Het ruwe ijzererts werd
vanaf Elba overgevaren naar de monding
van de rivier de Astura. Van daar werd

het met platbodems over de rivier naar Le
Ferriere gevaren waar het vervolgens werd
verwerkt. De fabriek bleef actief tot het
midden van de 18de eeuw. Memorabel zijn de
restauratiewerkzaamheden die tussen 17431748 met in de fabriek gemaakte bogen werden
uitgevoerd aan de koepel van de St. Pieter in
Rome. Die vormden in 2004 aanleiding voor
een bezoek aan de fabriek van kardinaal Joseph
Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI.
In 1897 krijgt de fabriek een nieuwe bestemming
als strokartonfabriek. In diezelfde tijd worden
vanuit Le Marche, een van de armste streken
van Italië, 22 families in Le Ferriere gehuisvest.
Onder hen bevindt zich Luigi Goretti, de vader
van de later heilig verklaarde Maria Goretti. De
fabriek blijft tot 1978 strokarton produceren en
daarna zijn deuren voorgoed.
Hoewel… voorgoed? Volledig vervallen staat
de fabriek vandaag toch nog steeds overeind
en een deel van het complex is inmiddels met
veel Europees geld zelfs gerestaureerd. De
toekomstige bestemming van het gebouw is
een archeologisch museum, gewijd aan het
antieke Satricum. Daarnaast zal er een zaal
worden ingericht over de geschiedenis van de
fabriek zelf.
Behalve de lange geschiedenis van de fabriek
biedt Le Ferriere nog veel meer historische
momenten. Uit de tijd van de fabriek moet
bijvoorbeeld ook de brug over de rivier de
Astura stammen, althans de fundamenten
ervan die rond 1650 worden gedateerd en die
de waarschijnlijk oorspronkelijke houten brug
vervangen. De huidige brug dateert echter van
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De oude brug

De nieuwe brug in aanbouw

na de Tweede Wereldoorlog. Nadat de brug in
een heftige strijd tussen Duitse soldaten en hun
lokale Italiaanse bondgenoten aan de ene kant
en de geallieerden die in Anzio waren geland
aan de andere kant, zwaar was bevochten werd
hij uiteindelijk opgeblazen. Van deze strijd
getuigen de grote piramidale antitank blokken
die nog altijd in de berm liggen, vlak voor de
brug, en een grote bunker aan de andere kant
van de rivier. Saillant detail is, dat op de rand
van de akropolis een cementen schuttersput
uit de WO II nog steeds dienst doet als vast
punt voor de waterpasmetingen tijdens de
opgravingen.
Andere stille getuigenissen van deze
oorlogsconfrontaties vormen de granaten die
bij tijd en wijle tussen de antieke muurresten
worden aangetroffen en vervolgens door
mannetjesputters van de landmacht met veel
show worden weggehaald.

Ferriere. Dat het dorp jarenlang toch op deze
manier werd aangeduid heeft waarschijnlijk
te maken met de naam van de omringende
dorpen: Borgo Faina, Borgo Bainsizza, Borgo
Santa Maria, Borgo Podgora en Borgo Grappa
etc. Van al deze dorpen heeft eigenlijk alleen
Borgo Montello een echte burcht die hier in
de Middeleeuwen is opgetrokken op resten
die veel ouder zijn, waarschijnlijk uit de 4de
eeuw v. Chr. De andere Borghi zijn in feite
kruispuntdorpjes in het vlakke land die gesticht
werden ten tijde van de drooglegging van het
gebied onder Mussolini. Deze drooglegging
werd uitgevoerd aan de Opera Nazionale dei
Combattenti die al in 1917 was opgericht om oudstrijders uit de Eerste Wereldoorlog te helpen
bij de terugkeer naar de burgermaatschappij.
Deze groep van veteranen stichtte centra
met de Middeleeuwse naam borgo op de
kruispunten van het veelal rechthoekige
netwerk van wegen. Zo’n borgo omvatte altijd
vier vaste elementen: een katholieke kerk, een
Huis van het Fascisme, een Boerenleenbank
en een lagere school. Het tweede deel van de
naam verwijst bijna altijd naar plaatsen, bergen
of rivieren waar veldslagen waren geleverd in
de Eerste Wereldoorlog, meestal Phyrrhusoverwinningen met erg veel slachtoffers zoals
die bij de hoogvlakte van Bainsizza in Slovenië
waarbij zeker 40.000 soldaten sneuvelden.

En dan is er het hoofdstuk van de Borghi.1
Het woord borgo duidt een versterkte
Middeleeuwse nederzetting aan, gelegen op
een terrein dat hoger ligt dan de omgeving,
maar dat lijkt nauwelijks van toepassing op Le

Het is vooral de periode van Mussolini die
van betekenis is geweest voor de recente
geschiedenis van het gebied.2 Onder
waanzinnige inspanningen en erbarmelijke
omstandigheden en met de hulp van duizenden
De Amerikanen komen binnen enkele dagen na de
Landing bij Anzio aan bij het Mussolini kanaal
1 Zie voor de Borghi de Column van Dé Steures “Plaatsnamen” in de Nieuwsbrief van de VVS 2012.

2 Zie voor deze periode het artikel van Peter van Kessel,
“De Agro Pontino. Nieuw land in een nieuw Italië” in de
Nieuwsbrief van de VVS 2012; Van der Plicht in Incontri,
2011, anno 26, 1, 27-39, ‘De verovering van de aarde; Mussolini’s battaglia della natura op de Pontijnse vlakte’.
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Links en rechts: arbeiders werken aan de aanleg van
het Mussolini kanaal

arbeiders die voornamelijk uit de noordelijke
regio’s van Italië afkomstig waren, werden de
Pontijnse moerassen ten zuidoosten van Le
Ferriere drooggelegd. In de jaren 30 werd hier
een enorm kanaal gegraven, een van de drie die
het water uit de bergen richting zee afvoerden,
het Mussolini kanaal dat vandaag Canale
delle Acque Alte heet. Mussolini slaagde erin,
waar anderen voor hem zoals de Pausen Leo
X Medici (1513-1521), de eerder genoemde
Sixtus V (1585-1590), Alexander VII Chigi
(1655-1667) en Pius VI (1775-1799) in ideeën
waren blijven steken. Door de drooglegging,
die aan duizenden arbeiders het leven heeft
gekost, werd een stuk nieuw land gecreëerd dat
veel weg had van de IJsselmeerpolders. Hier
werden de eerder genoemde borghi gecreëerd
die bevolkt werden met families uit vooral de
Veneto en het gebied rond Ferrara. Zij kregen
een stuk grond toegewezen met een boerderij,
compleet ingericht met woonruimtes, keuken,
stallen voor vee. Elke familie kreeg daarnaast
ook een zestal koeien. Om aanspraak te maken
op dit nieuwe bestaan, moest er tenminste een
lid van de familie hebben meegevochten in de
grote oorlog tussen 1915-1918. Door een deel
van de oogsten af te staan konden de boeren de

boerderij en het land verdienen.
Bij dit alles mocht een lokale heilige natuurlijk
niet ontbreken. Die werd gevonden in de
persoon van Maria Teresa Goretti, dochter van
de eerder genoemde Luigi Goretti die eind 19de
eeuw uit het dorpje Corinaldo in Le Marche
naar Le Ferriere was gekomen. In 1902 werd
zij door de boerenknecht Alessandro Serenelli
aangerand en gedood. Op haar sterfbed vergaf
zij haar aanvaller. Al gedurende het fascisme
onstond er rond Maria Goretti een verering,
met name onder de boerenbevolking. Aan
haar werden vervolgens twee miraculeuse
genezingen toegeschreven, waarna zij door
Pius XII in 1950 heilig werd verklaard onder
de naam Santa Maria Goretti. De dag waarop
zij was vermoord, 6 juli, werd uitgekozen als
datum van de viering van haar martelaarschap.
Haar lichaam rust in het heiligdom van de
Madonna delle Grazie in Nettuno en wordt
bewaard door de orde van de Padri Passionisti.

De enige bestaande foto en een bidprentje van
Santa Maria Goretti

Processie met als Maria Goretti geklede meisjes

Het zijn de oude mannetjes, die elke middag
kaartspelend in de bar bij de historische brug
te vinden zijn, die de verhalen allemaal nog
net kunnen navertellen. Hun ouders waren
de pioniers die het land drooglegden en er de
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eerste oogsten binnenhaalden. Een groot aantal
van hen heeft ook nog in de strokartonfabriek
gewerkt die volgens de verhalen Le Ferriere
in de jaren zestig het nodige elan bracht. Het
is nu moeilijk voor te stellen hoe bruisend Le
Ferriere in die tijd moet zijn geweest, met bars
en zelfs een openlucht cinema. Mensen uit de
gehele omgeving kwamen hier in de weekenden
om in de enige industriestad in de omgeving
om de bloemetjes buiten zetten. Nog één keer
per jaar is er een moment waarop dit verleden
lijkt te herleven. Dat is het eerste weekeind van
juli als in Le Ferriere traditioneel het feest van
Maria Goretti gevierd en haar martelaarschap
herdacht wordt. Gedurende drie dagen wordt
er feestgevierd, maar niet nadat er eerst uit twee
verschillende richtingen – vanaf de kathedraal in
Nettuno en vanaf de kerk in Borgo Montello–
twee processies elkaar ontmoeten bij het
huis waar zij in 1902 werd omgebracht. Er is
kermis, er zijn stalletjes waarin allerlei prullaria
wordt verkocht, er is een loterij, vaak ook een
fototentoonstelling met familiefotootjes van de
lokale bewoners die hun bestaan hier konden
opbouwen en er is, als het meest belangrijke
element, elke avond muziek van een andere
band waarop tot in de late uren gedanst wordt.
Ook al vinden er gedurende de gehele zomer
vergelijkbare feesten plaats in de aangrenzende
dorpen, het is Le Ferriere dat uitsteekt boven
de rest.

De mannen van Le Ferriere
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Zicht op oud Le Ferriere, waar nu in het midden
Bar Cugii staat en rechts de nieuwe rotonde. Op de
achtergrond is de schoorsteen van de fabriek te zien

Bar Cugii, voorheen ‘bar Adriano’. Rechtsboven is
nog net de schoorsteen van de fabriek te zien

