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Afb. 1. Wijnproeverij (Foto: A. Dekker).

DE OPGRAVING VAN 2015
 Marijke Gnade

Na de feestelijkheden rond de opening 
van de Satricum-tentoonstelling in 2014 
gevolgd door een studiecampagne, stond 
de zomer van 2015 weer geheel in het 
teken van de opgraving. Het had echter 
weinig gescheeld of  de campagne was 
niet doorgegaan. Reden was de nieuwe 
regelgeving vanuit de Italiaanse overheid 
die van zowel de opgraver als de eigenaar 
van het terrein een verklaring verlangt 
waarin afstand wordt gedaan van ieders 
deel van de waarde van het gevondene. 
Volgens de Italiaanse wetgeving hebben 
beide partijen elk recht op 25 procent 
en is de Italiaanse staat eigenaar van de 
resterende 50 procent. 

Nu onderteken ik al sinds jaar en dag een 
verklaring waarin ik afstand doe van mijn 
25 procent omdat er anders überhaupt 
geen sprake kan zijn van opgraven, maar 
de verklaring van de eigenaar zelf  is een 
betrekkelijk nieuw fenomeen dat, zoals goed 
is voor te stellen, veel gevolgen kan hebben 
voor vooral de archeologische onderzoekers. 
De achtergrond voor deze uitbreiding van de 
regelgeving ligt in het feit dat de Italiaanse 
staat geen geld meer heeft, althans te weinig 
om tegemoet te kunnen komen aan de vele 
claims van grondbezitters. Enerzijds zien 
die zich natuurlijk graag uitbetaald als er 
iets van waarde in hun grond zit, wat niet 
onwaarschijnlijk is gezien de rijke geschiedenis 
van Italië. Anderzijds is daar ook het verlies 
aan waarde van hun bezittingen. Immers, 
tijdens de opgravingen kan bijvoorbeeld op 
landbouwgrond niet verbouwd worden en als 
er belangrijke vondsten worden gedaan, soms 
zelfs nooit meer. De Italiaanse staat kan dan 
een zogeheten vincolo op het terrein leggen, 
een beslag waarbij de eigenaar wel eigenaar 
blijft maar in feite niets meer met zijn grond 
mag doen. Landbouwgrond wordt dan in veel 
gevallen graas- of  braakliggend land. 

Dit probleem bestaat al heel erg lang en 
evenzo lang bleef  de Italiaanse staat in gebreke 
om bovengenoemde redenen. De financiële 
crisis van het laatste decennium maakte het 

allemaal niet veel beter. Een reden dus voor 
de vorige directeur-generaal van Beni Culturali 
een afdoende oplossing te vinden voor het 
probleem en die vond hij via de eis om bij 
de aanvragen voor archeologisch onderzoek, 
een verklaring van afstand van de kant van 
de eigenaar te voegen. Mooi gevonden zou je 
zeggen, probleem opgelost, geen claims meer 
waaraan niet kan worden tegemoetgekomen. 
Echter, de keerzijde van deze oplossing 
voor het archeologisch onderzoek was over 
het hoofd gezien. Daar waar voorheen veel 
landeigenaren meestal nog wel toestemming 
hadden verleend voor archeologisch onderzoek 
op hun terrein, ontstond er nu een situatie 
waarin zij zich ook nog eens onder druk gezet 
voelden om belangeloos mee te werken. Het 
resultaat was dat in 2013 heel veel Italiaanse 
archeologen niet konden opgraven omdat de 
eigenaren weigerden de benodigde verklaring 
te verstrekken. 

Wij waren daar een gelukkige uitzondering op 
dankzij de eigenaar van het wijnbedrijf  Casale del 
Giglio, Antonio Santarelli, die het archeologisch 
onderzoek op zijn terrein een warm hart 
toedraagt en van groot belang acht voor de 
ontwikkeling van de regio. Zijn argumenten 
hiervoor heeft u kunnen horen tijdens de 
memorabele Satricum-dag van 2015, die werd 
uitgebreid met een wijnproeverij van de wijnen 
uit Satricum door Santarelli geproduceerd op 
archeologische bodem (afb. 1). De erepenning 
van de Faculteit van Geesteswetenschappen 
voor Santarelli’s constante ondersteuning van 
ons werk voltooide dit mooie verhaal (afb. 2).
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Afb. 2. Erepenning voor Antonio Santarelli.
(foto: A. Dekker)

Zoals gezegd, in 2014 werd er niet door ons 
opgegraven vanwege ondermeer de opening 
van de Satricum-tentoonstelling, maar in 
2015 wilden wij het werk in het veld weer 
oppakken. Dit keer niet in de wijngaarden 
van Casale del Giglio, maar op de akropolis 
van de stad waar wij sinds 2004 niet meer 
systematisch hadden opgegraven. De aanvraag 
werd zoals gebruikelijk vóór het einde van 
het jaar ingediend, echter zonder verklaring 

van de eigenaar van de grond. Want bij ons 
weten was dat de Gemeente Latina zelf, 
en was  de akropolis in een ingewikkelde 
overdrachtsprocedure van de oorspronkelijke 
eigenaar verworven. Nog niets aan de hand zou 
je zeggen, behalve dat er in 2014 een nieuwe 
regel bij was gekomen vanuit het Ministerie van 
Beni Culturali via dezelfde directeur-generaal die 
inhield dat nu ook de gemeentes een verklaring van 
afstand van de waarde van het gevondene moesten 
leveren. Mijn vele verzoeken bij de burgemeester 
van Latina bleven echter onbeantwoord en 
alleen via de zogenaamde ‘contacten’ lukte het 
om een papiertje te bemachtigen waarop slechts 
een weinig zeggende en juridisch niet geldige 
verklaring stond. Pas na veel doorvragen 
kwam de aap uit de mouw: de gemeente bleek, 
geheel in tegenstelling tot wat iedereen altijd 
dacht, helemaal geen eigenaar van de akropolis 
te zijn en nog steeds in, een al ruim 15 jaar 
durende, juridische procedure verwikkeld te 
zijn over de overdracht van het terrein van 
landeigenaar naar gemeente. Om deze reden 
kon de burgemeester dus geen brief  schrijven, 
maar hij wilde dat ook niet openlijk toegeven 
omdat zijn vele politieke tegenstanders hierbij 

Afb. 3. Met pijn in het hart worden er wijnstokken verwijderd. (foto: M. Gnade)
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van het Satricum-project afstand te  doen van 
elke claim op uitbetaling (eveneens een nieuwe 
regel), maar het belangrijkste: een nieuwe 
verklaring van Santarelli als grondeigenaar, 
dat hij ook dit jaar weer geen gebruik zou 
maken van zijn recht op 25 procent van de 
‘opbrengst’. 
En daarmee kon het opgravingfeest weer 
beginnen, om precies te zijn om 6 uur exact, 
op maandagmorgen 4 juli 2015. Niet op de 
akropolis, maar wederom op het terrein van 
Santarelli. De nieuwe studenten waren op 
vrijdag of  zaterdag gearriveerd, de eerder 
aangekomen ouderejaars hadden de school 
als opgravingshuis en onderkomen ingericht 
en hun veldverslagen voorbereid, de machine had 

garen zouden spinnen. Een en ander speelde 
een maand voor de geplande aanvang van de 
opgraving. Haast was geboden omdat alle 
voorbereiding voor de campagne al waren 
getroffen, van geboekte vliegreizen voor alle 
studenten en medewerkers tot de werving van 
lokale arbeidskrachten en de reservering van 
de graafmachine voor het openmaken van het 
veld.

En weer bracht Santarelli hulp. Eerst werd 
een nieuwe aanvraag voor de opgraving 
ingediend bij de Soprintendente die over de 
situatie natuurlijk moest worden ingelicht. 
Daarnaast een nieuw wetenschappelijk plan 
en de verklaringen van alle andere stafleden 

Afb. 4. Plattegrond van Veld 3 na de campagne 2015. (tek.: L. Opgenhaffen)
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het veld opengetrokken en de lokale ragazzi 
hadden het grootste deel van de opgraving 
van 2013, afgedekt met vilten doeken, weer 
schoongemaakt. 

Evenals de voorgaande jaren had Santarelli 
op mijn verzoek weer wijnstokken laten 
verwijderen, zij het met pijn in zijn hart. In het 
voorjaar wanneer de wijnstokken beginnen uit 
te lopen is dat minder moeilijk, maar vanwege de 
verwikkelingen rond de opgravingspermissie 
gebeurde dat nu pas terwijl de planten al 
volgroeid waren en druiventrossen droegen, 

slechts 3 maanden voor het begin 
van de oogst (afb. 3).Twee rijen 
wijnstokken ter weerszijde van de 
opgravingsputten in de zuidwest 
hoek en in de noordoost hoek 
van het veld, dit omdat wij zeer 
benieuwd waren naar het vervolg 
van de eerder aangetroffen muren 
in het westdeel van het veld alsook 
in de mogelijke continuering 
van het Volskische grafveld naar 

het oosten toe. Het centrale deel van het 
opgravingsveld bleef  afgedekt waardoor en 
twee aparte velden ontstonden (afb. 4).

Al vrij snel werd duidelijk dat de muren van 
het eerder in beeld gebrachte gebouw B, 
grenzend aan de zuidzijde van de centrale weg 
van Satricum, zich inderdaad continueerden 
onder de wijngaarden. Er werd een vrij 
grote rechthoekige ruimte van 4.20 x 5.60 
m. in beeld gebracht waarvan de onderste 
rechthoekige bruine tufblokken nog in situ 
werden aangetroffen (afb. 5). Alleen van 

Afb. 5 (boven). Dronefoto van de 
rechthoekige ruimte. (foto: I. Kisjes)

Afb. 6 (links). Muurblokken van muur 
19 in aanzicht. (foto: M. Gnade)
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de zuidmuur van de ruimte ontbraken twee 
muurblokken, mogelijk kapotgemaakt door 
moderne ploegactiviteiten of  misschien zelfs 
al in de Oudheid bij de verwoesting van het 
gebouw. De muurblokken bleken van een 
enorm formaat (0,85 x   0,54 x 0,50 m.), met 
name die van de oostmuur van de ruimte 
(muur nummer 19) die tot aan de onderkant 
en tot op het diepste funderingsniveau kon 
worden schoongemaakt (afb. 6). Opvallend 
genoeg rustten niet alle blokken van alle 
muren op de harde maagdelijke ondergrond 
zoals gebruikelijk bij de muurstructuren in 
Satricum, maar bleken de muren voor een 
aanzienlijk deel gefundeerd in een schone 
grijze kleilaag die op zijn beurt de maagdelijke 
bodem bedekte. Alleen de blokken van 
de oostmuur nummer 19 waren dieper 
gefundeerd, in een sleuf  door het kleipakket 
heen tot in de maagdelijke bodem. 

Het is vooral dit kleipakket dat ons in eerste 
instantie intrigeerde. In 2013 immers kwam 
tijdens het verwijderen van het kleipakket, 
ten zuiden van de toen al bekende zuidoost 
hoek van de grote ruimte, als grote verassing 
een 7de-eeuws kindergraf  tevoorschijn vol 
met bronzen sieraden (zie nieuwsbrief  van 
december 2013). Het leek er toen op dat de 
kleilaag bewust over het graf  was aangebracht, 
mogelijk als een funderingslaag voor een 
nieuwe weg. Het wegdek van enorme kiezels 
en grote stukken aardewerk uit de 4de en 3de 

eeuw v. Chr. werd als dikke laag boven op de 
klei aangetroffen. Deze kiezels liepen tevens 
over de archaïsche muren van de rechthoekige 
ruimte heen. Onze eerste reconstructie 
moet enigszins worden aangepast nu alle 
muren van die ruimte in beeld zijn gebracht, 
evenals hun funderingssleuf  door de klei 
heen. Het kleipakket dateert daarmee in elk 
geval van vóór de bouw van de archaïsche 
gebouwen en moet misschien gezien worden 
als een natuurlijk fenomeen in plaats van een 
opzettelijk neergelegd onderlaag. 

Hoe dan ook, het kiezelpakket hebben wij 
tijdens de campagne zoveel mogelijk in beeld 
gebracht. Het pakket kon gevolgd worden over 
een baan van bijna 10 m breedte beginnend 
halverwege de putten 352 en 345, doorlopend 
in noordelijke richting over de archaïsche 
muren heen en eindigend halverwege de 
putten 354 en 347 (afb. 7). Op de afbeeldingen 
4 en 6 is goed het verloop van het kiezelpakket 
over de muren heen te zien en ook hoe het 
niveau van de kiezels in noordelijke richting 
afloopt. Waarschijnlijk hebben we hier te 
maken met een ‘bolle’ weg die overigens net 
als de grote centrale weg van Satricum schuin 
door de wijngaarden loopt, en in feite deze 
weg flankeert, maar dan op een veel hoger 
niveau. 
Dat de opgraving in dit deel van Satricum 
stratigrafisch zeer complex is, is al vaak verteld. 
Het maakt het voor de nieuwe studenten vaak 

Afb. 7. Het kiezelpakket over en naast muur 15 (foto: M. Gnade).
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moeilijk te begrijpen, maar ook 
de niet ingewijde bezoeker raakt 
al snel het spoor bijster in alle 
verschillende lagen en faseringen. 
Dankzij de documentatie van het 
hoogst gelegen kiezelpakket, is 
nu in ieder geval aangetoond dat 
er in Satricum in de 4de en 3de 
eeuw nog volop bouwactiviteiten 
plaatsvonden. Die stonden 
waarschijnlijk in relatie met de 
opleving van de nederzetting 
na de Romeinse verovering en 
kolonisering in 346 v. Chr. Op 
dieper niveau biedt de opgraving 
echter net zoveel en telkens weer 
nieuwe vondsten die ons helpen 
een betere begrip te krijgen van 
wat er zich in die lange periode 
van ruim vierhonderd jaar op 
deze plek heeft afgespeeld. De 
vondst van het kindergrafje in 
2013 had ondermeer de 7de eeuw 
voor het eerst duidelijk in beeld 
gebracht. In de hoop meer over 
deze vroege periode te vinden 
in de vorm van resten van 7de-
eeuwse hutbewoning onder de 
archaïsche muren, werd een zwart 
grondpakket gelegen op het diepste 
niveau richting de noord muur 
van de ruimte (muur 19), laagje 
voor laagje verdiept (afb. 8). Het 
idee bestond dat wij hier te maken 
hadden met een grote hut uit de 
IJzertijd. De verwijderde grond 
bevatte veel IJzertijdobjecten 
waaronder spinsteentjes en mooi 
glanzend hand-gemaakt aardewerk. 
Steeds dieper moesten de studenten graven, 
wat geen sinecure was gezien de extreme hitte 
die Italië afgelopen zomer teisterde. Onder de 
zwarte laag grond kwam de gele maagdelijk 
bodem in beeld die eerder aan de zuidzijde 
onder het kleipakket was aangetroffen. Die 
liep hier echter heel steil naar beneden in 
noordelijke richting (afb. 8 en 9). Al snel bleek 
dat wij hier de helling te pakken hadden van 
de grote geul die schuin door het terrein loopt 
en waarin de centrale weg naar de tempel van 
Mater Matuta lis aangelegd. De einddiepte 
van de geul, de helling naar beneden volgend, 
lag echter zo diep dat het de studenten niet 
lukte het eindniveau voor hun vertrek te 
bereiken. Debet hieraan was de extreme 

Afb. 8. De zwarte laag op de maagdelijke grond. (foto: M. Gnade)

Afb. 9. Het sterk aflopende maagdelijke bodem-niveau richting 
muur 15. (foto: M. Gnade)

regenval in de laatste week van de campagne 
die volgde op de extreme hitte en die, zoals 
zo langzamerhand wel bekend is, de diepe 
putten volledig vulde met regenwater. Pas na 
het vertrek van de studenten lukte het om met 
arbeiders de helling van de maagdelijke grond 
geheel in beeld te brengen. Op zichzelf  een 
spectaculair gezicht omdat diezelfde helling 
vol zit met gaten mogelijk van boomwortels 
en daarnaast ook haksporen vertoont (afb. 
9). Geen resten van hutten dus tijdens deze 
campagne, maar gezien de aanwezigheid 
van de vele IJzertijdfragmenten in de zwarte 
laag toch wel genoeg aanwijzingen voor 
IJzertijdactiviteiten in het gebied. Dat er ook 
6de-eeuwse dakpanfragmenten in diezelfde 
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ophogingspakketten van de archaïsche weg, 
het plaveisel van die weg en uiteindelijk door 
zijn funderingsmuren. 

Op ongeveer 1.60 m. diepte werden de 
zwarte restanten van de houten grafkist 
aangetroffen met daarin de dode, op de rug 
gelegen. Enigszins teleurstellend misschien 
na deze enorme grote inspanning waren de 
grafgiften. Die lagen aan de korte oostzijde 
van het graf, achter het hoofd en bestonden 
uit drie voorraadpotjes van klein formaat 
en twee kleine zogenaamde pindabakjes op 
verhoogde voet (afb. 11). Een ijzerfragment 
wijst misschien op een ijzeren fibula en tussen 
de enkels van de dode tenslotte, werd een 
geperforeerd en bolvormig bronzen object 
gevonden, mogelijk de kop van een sierspijker 

laag voorkomen wijst erop dat we hier met 
een secundair opvulpakket te maken hebben: 
de mogelijke opgeruimde resten van oudere 
bewoning, van hutten zowel als van vroeg 
archaïsche huizen, die hier gebruikt zijn om 
het verval van het terrein op te vullen tot aan 
een min of  meer horizontaal niveau. Hoe diep 
het verval is, blijkt wel uit de noordmuur van 
gebouw B (muur 15) die aan de onderkant 
van de helling is gebouwd en ten minste 
drie blokken hoog is (ca. 1.90 m.), tegenover 
slechts één blok van de zuidmuur (muur 22) 
van het complex. Het architectuuronderzoek 
in het westveld is zeker nog niet afgerond en 
ook in dit betoog is nog niet alles behandeld. 

Deze zomer werd er ook in het oostdeel 
van het veld gegraven, daar waar zich het 
5de en 4de-eeuwse grafveld bevindt. Vijftig 
werden er intussen opgegraven, terwijl de 
contouren van een éénenvijftigste in 2013 in 
beeld waren gebracht. Zes weken waren nodig 
om dit diepe graf  op te graven en de dode 
in zijn kist in zicht te krijgen (afb. 10). Ook 
hier vormden de uitzonderlijk temperaturen 
een vertragende factor. Daarnaast was er 
ook de extreme hoeveelheid antiek puin 
waardoorheen de opgraafster zich een weg 
moest banen, laag na laag. Omdat elke grote 
scherf  een aanwijzing kan zijn voor een 
vaas die bij de oorspronkelijke grafobjecten 
behoort, moet er heel voorzichtig gegraven 
worden. Dit graf  bleek te zijn aangelegd 
dwars door achtereenvolgens puin- en 

Afb. 10. Graf 51. (foto: M. Gnade)

Afb. 11. Grafvondsten uit Graf 51. (foto: M. Gnade)
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zadeldak van een sarcofaag. Dit type kennen 
we uit het 4de-3de eeuwse Palestrina, en is 
bekend onder de naam pilozzi (afb. 12). Het 
stuk is ondanks zijn verstoorde positie in het 
veld – hij lag op zijn kop – een heel bijzondere 
vondst die vraagt om verder onderzoek.
De enige bewaarde muur in deze putten 
ligt in de uiterste zuidoosthoek en 
continueert zich in oostelijke richting onder 
de wijngaarden (afb. 13). Verdieping van de 
grond aan de zuidzijde van de muur, leverde 
een schuine helling op van de maagdelijke 
grond zoals ook in het westdeel van het veld 
in beeld is gebracht en die in feite in het 
verlengde daarvan ligt. Net als daar, vertoonde 
de maagdelijke grond weer talloze gaten, 
waarschijnlijk van planten- of  boomwortels. 
Op het diepste niveau ten noorden van de 
muur bereikten wij de bovenkant van de 
laterale zuidmuur van de laat-archaïsche 
weg. Hoe graag wij hier ook verder wilden 
verdiepen, de slechte weersomstandigheden 
lieten dat niet meer toe.

En zo eindigde de opgravingscampagne van 
2015: een beetje in het (regen)water, maar 
succesvol in alle opzichten en natuurlijk ook 
weer met nieuwe vragen die in de aanstaande 
campagne misschien kunnen worden opgelost. 
Behalve succesvol, was het ook de zwaarste 
campagne die wij in de lange geschiedenis van 
het project hebben meegemaakt. De hitte was 
op momenten nauwelijks te harden, maar de 
studenten klaagden eigenlijk nooit. Chapeau!   

of  het restant van een amulet, een zogenaamde 
bulla. 
Op grond van de analyse van de tanden en 
van sommige onderdelen van het skelet kon 
worden bepaald dat het hier gaat om een 
jonge vrouw dan wel een meisje in de leeftijd 
tussen 15 en 20 jaar.

Naast de opgraving van graf  51, is er in de 
rest van de putten in het oostveld op allerlei 
plaatsen verdiept, met name tussen de graven 
die hier boven op de laat-archaïsche weg waren 
aangelegd. Gezien de specifieke locatie biedt 
dit deel van de opgraving een totaal ander 
beeld dat het westdeel. Naast graven worden 
hier vooral ophogings- en puinpakketten 
gevonden die vaak moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn, ook qua datering. 
In een hooggelegen strip puin, die qua 
niveau en datering correspondeert met de 
kiezelweg aan de westzijde van het veld, lag 
een gefragmenteerd deel van een tufstenen 

Afb. 12. Tufstenen deksel van een sarcofaag.

Afb. 13. Helling in de maagdelijke bodem met wortelgaten. (foto: R. Gerritsen)
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