UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De zomercampagne van 2018
Gnade, M.
Publication date
2019
Document Version
Final published version
Published in
Nieuwsbrief Satricum

Link to publication
Citation for published version (APA):
Gnade, M. (2019). De zomercampagne van 2018. Nieuwsbrief Satricum, 25(1), 18-24.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

SATRICUM NIEUWSBRIEF

IN DIT NUMMER
MATER MATUTA – GODIN VAN DE BRONSSMEDEN?
Demetrius Waarsenburg
VAN BRONS- NAAR IJZERTIJD; VAN OOST NAAR WEST
Bert Nijboer
			
		
DE ZOMERCAMPAGNE VAN 2018
Marijke Gnade
		
COLUMN: METAAL
Dé Steures

3
14
18
25

HET VROEGSTE (MUNT)GELD IN SATRICUM
Marleen Termeer en Jelle Prins

26

MIJN ERVARINGEN IN SATRICUM
Maria Knoops

32

IN MEMORIAM: MONICA HEINEMAN

36

HET BESTUUR STELT ZICH VOOR
Marlies Kleiterp

37

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Marlies Kleiterp

38

REDACTIONEEL

stukjes van de archeo-puzzel zijn hier namelijk
de talrijke vondsten van brons in de antieke
votiefdepots, in de graven en in het oude
stadsgebied. Maar welke rol? Wat moeten
we ons voorstellen bij de betekenis van het
produceren en het gebruik ervan? In deze
nieuwbrief leest u daar meer over!

Brons en IJzer: bronnen van welvaart in antiek Italië
Bij een archeologische opgraving hoop je zo
veel mogelijk sporen aan te treffen om de
geschiedenis van de plek waar je graaft te
kunnen reconstrueren. Vondsten van alle
soorten en maten, van groots en indrukwekkend
tot klein en onooglijk, alle even belangrijk,
gaan door de vingers van de onderzoekers.
Voortdurend in de hoop om weer een nieuw
stukje van een complexe archeologische puzzel
te leggen.
Zo ook bij de puzzel van Satricum, de ons
inmiddels zo vertrouwde antieke stad bij het
Italiaanse gehucht Le Ferriere. Die naam
verwijst naar de fabriek waar tussen de 16de19de eeuw het ruwe ijzererts uit Elba werd
verwerkt (en waar overigens tegenwoordig het
Satricum-museum is gehuisvest). Ook in de
Oudheid speelde ijzer, en daarvoor brons, al
een bijzondere rol in Satricum. Opmerkelijke

Tussen de 12de-7de eeuw v. Chr. was de
economische impact van de ontdekking
en het gebruik van ijzer en brons in antiek
Italië enorm. En wat betekende dat voor
de ontwikkeling, economie en welvaart van
Satricum, en voor zijn bewoners? Dit vraagstuk
belichten drie artikelen in deze nieuwsbrief, elk
vanuit een eigen perspectief. En natuurlijk leest
u ook weer over de puzzelkunsten van Marijke
Gnade en haar team tijdens de jaarlijkse
opgravingscampagne van zomer 2018.
Of de stukjes nou passen of niet: Satricum
was, is en blijft een ijzersterk merk!

Ontwerp omslag: Loes Opgenhaffen
Tenzij anders vermeld, berusten fotorechten bij het Satricum-project (foto’s René Gerritsen en Marijke Gnade).
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DE ZOMERCAMPAGNE VAN 2018
Marijke Gnade

Evenals in de voorgaande jaren werd
er afgelopen zomer weer opgegraven
in het lagere stadsgebied van Satricum,
dat grotendeels bedekt is met de
wijngaarden van Casale del Giglio.
Dit gebied levert ondanks jaren van
intensief onderzoek telkens weer
nieuwe vondsten op die onze kennis
van Satricum aanvullen en verdiepen.

In 2018 werd het onderzoek van 2017
voortgezet. Tijdens deze campagne waren twee
opeenvolgende wegniveaus in beeld gebracht
ter weerszijden begrensd door structuren
bestaande uit grote rechthoekige bruine
tufblokken: aan de oostzijde een enigmatische
serie van parallel lopende rijen blokken (B
op afb. 3), aan de westzijde een huisachtige
structuur met een kiezelniveau (C op afb. 3).
De aandacht was in 2018 vooral gericht op
de laatste structuur: zowel op het vervolg
van de begrenzingmuren van het kiezelniveau
als op de lagen eronder. Met behulp van de
graafmachine werd een nieuwe brede sleuf
gegraven van ongeveer 2,60 meter breedte en
12,50 meter lengte, parallel aan de zuidkant
van het opgravingsveld van 2017 (afb. 3-4).
De sleuf kreeg als al snel de bijnaam Tiny
Trench. Tussen de opgravingsvelden van 2017
en 2018 bleef een 2,20 meter brede dam staan,
deels vanuit praktische overwegingen (om
overheen te lopen) en deels omdat hier in 2016
ongelukkigerwijs een gasleiding over de gehele
lengte van het terrein is aangelegd. Dergelijke
dammen worden uiteindelijk meestal verwijderd
omdat ze vaak essentiële muurstukken bevatten

De campagne van 2018 was niet anders,
hoewel zwaar gehinderd door klimatologisch
omstandigheden. Ditmaal geen extreme
hitte zonder een enkele regendrup, maar
juist het tegenovergestelde: heftige en vaak
terugkerende wolkbreuken met alle gevolgen
van dien (afb. 1). In feite kon er slechts
drie van de zes weken worden gegraven
omdat de diepe opgravingsputten, eenmaal
volgeregend en ondergelopen, eerst moeten
worden leeggepompt (ca. 223.000 liter water),
vervolgens moeten indrogen om daarna te
worden ontdaan van de naar binnengestroomde
modder (afb. 2), alvorens verder te kunnen
graven. En dat na elke nieuwe regenbui weer
opnieuw. Een ware Sisyfusarbeid.
18
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die zorgen voor een beter begrip van de
structuren. Ook in de opgraving van 2018 lijkt
hiervan sprake.
In de nieuwe sleuf moest tot zeer grote
diepte worden gegraven alvorens de eerste
antieke muurresten zich manifesteerden (afb.
5). In het oostdeel van de sleuf werd als
eerste een muurstuk gevonden, met een oostwest oriëntatie (zie afb. 2, muur 5). Tot onze
verbazing bleek het hier om witte muurblokken
te gaan, en niet om de verwachte bruine
tufblokken. Gezien de kleur van de blokken
en hoogte waarop zij werden aangetroffen,
circa 30 centimeter boven het niveau van de te
verwachten muur 3, leek dit muurstuk alleen
aan een recentere bouwfase te kunnen worden
toegeschreven. Verder verdieping ten oosten
van het muurstuk bevestigde deze interpretatie.
Hier werd inderdaad circa 30 centimeter dieper
het vervolg van muur 3 aangetroffen: perfecte
bruine tufblokken van een geheel ander
formaat dan de witte en in een keurige rechte
lijn gepositioneerd. De totale lengte van muur 3
komt hiermee op ongeveer 10 meter.

Afb. 1. De opgraving onder water na één van de vele
regenbuien.
Afb. 2. Nadat het water goeddeels is weggepompt
kan het veld indrogen om vervolgens te worden
schoongekrabt en geveegd.

beeld kwam. Niet eerder was een dergelijk goed
bewaard kiezelniveau gevonden. De voorlopige
interpretatie is dat het hier gaat om een
plaveisel van een open binnenhof waaromheen
andere ruimtes gegroepeerd zijn. De vraag is
echter waar die ruimtes zich dan bevinden. In
elk geval niet aan de noordzijde. Daar leverde
het onderzoek geen nieuwe muren op. Muur 3
bleek een rechte hoek te maken in westelijke
richting zoals al in 2017 was geconstateerd
door de vondst van een oost-west georiënteerd
muurblok (muur 4). Eveneens in 2017 was al
opgemerkt dat bovenop de blokken van muur 3
grote concentraties tufbrokjes lagen die de lijn
van de muurtracés leken te volgen. Die werden
daarom als onderdeel van de bovenbouw van
de muur geïnterpreteerd. Het vervolg van deze
brokjes in westelijke richting leverde echter
na hun verwijdering tijdens de afgelopen
opgraving, en tot onze grote verrassing, geen
doorlopende muur in westelijke richting op.
Slechts één blok werd nog in beeld gebracht
waarna muur 4 abrupt ten einde kwam na
ongeveer 2,20 meter. Het lijkt alsof hier aan
de noordzijde de toegang tot het gebouw, in
dit geval tot de ho f, gesitueerd kan worden.
Een vergelijkbare situatie kennen wij van de
opgraving van een ander gebouw met open

Structuur C

Even terug naar het grotere veld. Tijdens
de opgraving van 2017 was er in het vlak ten
oosten van muur 3, in put 246, een dikke
laag dakpanfragmenten gevonden dat een
kiezelniveau bleek te bedekken. De dakpannen
werden dit jaar grotendeels verwijderd
waardoor een flink deel van het kiezelniveau in
19
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In het westdeel van de sleuf langs de zuidzijde
van het veld, werd ook een tweede, maar zeer
gehavend muurstuk gevonden, met een noordzuid oriëntatie (muur 6). De muur ligt op een
lijn die verlengd zou kunnen worden tot de
ontbrekende achtermuur van de hof in put
261. Echter, de bovenhoogte van deze muur
ligt maar liefst 60 centimeter hoger dan die van
muur 3 in het oostdeel van de sleuf. Daarbij gaat
het bij muur 6 om één rij blokken die direct op
de maagdelijk grond is geplaatst (afb. 6). Muur
3 daarentegen bestaat uit twee rijen blokken op
de maagdelijke bodem, die hier overigens veel
dieper ligt. Het verschil in bovenhoogte van
de muren zou verklaard kunnen worden door
het sterke verval van de maagdelijke bodem
van west naar oost met circa 1,30 meter, maar
dat maakt het tegelijkertijd bouwtechnisch
lastig om de muren aan hetzelfde complex toe
te schrijven. Een derde rij blokken op muur 3

Afb. 3. Veld 2 met in paars omlijnd de opgraving van
2018.

hof dat in 2006 in veld 3, eveneens op het
terrein van Casale del Giglio, werd blootgelegd.
De funderingsmuur van grote bruine tufstenen
blokken werd hier onderbroken door een
rommelige invulling van onregelmatige
tufbrokken over een breedte van een ingang,
waarna de funderingsmuur zich weer
voortzette. Of er in het huidige onderzochte
complex ook sprake is van de voortzetting
van muur 4 na de veronderstelde ingang kan
jammer genoeg niet meer geverifieerd worden.
Het westdeel van het opgravingsveld (put 261)
is daarvoor te veel verstoord. Alle aanwijzingen
voor eventuele muren zijn hier verdwenen. De
vraag is nu natuurlijk of er ruimtes lagen aan de
zuidelijke kant van de binnenhof, en die vraag
lijkt legitiem gezien de voortzetting van muur 3.
20
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Afb. 4. Veld 2 vanuit de lucht, met linksonder de
nieuwe sleuf.

Afb. 5. De nieuwe sleuf vanuit het oosten gezien,
met antieke muurresten op grote diepte. Bovenin
de foto bevindt zich de gehavende muur 6.

Afb. 6. Aanzicht vanuit het oosten van muur 6, met
goed zichtbaar de oranje-gele maagdelijke grond.

21

SATRICUM NIEUWSBRIEF

Afb. 7. Overzicht van muren 3 (de lange) en 4 (de
korte muur linksboven) en de brede verdieping met
de eerste sporen van de zwarte brandlaag.
Afb. 8a-b. Rechtsboven de kiezels op de zandlaag.
Daaronder de zwarte brandlaag en het grijze pakket
met de vele scherven.

zou het verschil tussen de bovenhoogtes van de
muren opheffen, maar hiervoor is geen enkele
aanwijzing gevonden.
Een laatste observatie ten aanzien van de
‘nieuwe’ muur 6 betreft zijn aansluiting op
een oost-west lopende muur die zich lijkt te
bevinden in de dam aan de noordzijde, tussen
de opgravingsvelden van 2017 en 2018. In de
wand van deze dam zijn de contouren van
een serie bruine tufstenen blokken te zien (fig.
2, muur 7). Verder afgraven van de dam zou
inzicht kunnen bieden in het verdere verloop
van de blokken, maar zoals gezegd is dat niet
mogelijk omdat er hier de moderne gasleiding
loopt. Het lijkt echter zeer aannemelijk dat de
zuidelijke afsluiting van de kiezelhof zich ergens
in de dam bevindt. In de sleuf werd in elk geval
geen enkel spoor van het kiezelplaveisel meer
aangetroffen, noch van het dikke dakpanpakket
dat het bedekte.

Vroege resten onder structuur C

Al met al heeft het onderzoek in de sleuf
een nogal lacuneus beeld opgeleverd van de
uiteindelijke plattegrond van het complex. Wel
echter heeft de opgraving hier aangetoond hoe
de maagdelijke bodem een groot verval vertoont
van west naar oost. Een dergelijk verval kwam
ook naar voren uit de opgraving van 2017. Ten
oosten van muur 3 werd toen op dieper niveau
een oud wegniveau aangetroffen bestaande uit
een compacte laag van kiezels, tufbrokken en
aardewerk (zie afb. 4 voor de beide wegniveaus).
Het wegniveau lag direct op de maagdelijke
bodem in een geul in de maagdelijke bodem
die van noord naar zuid afloopt en verbonden
was met de centrale hoofdweg die Satricum
van oost naar west doorkruist. Het is dit
oudere wegniveau dat door de aanleg van muur
3, en dus door de huisvormige structuur C,
doorsneden werd (afb. 7). Om te achterhalen
22
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Afb. 9. De vondsten uit het grijze pakket.

of dit oudere wegniveau doorliep onder de hof
van structuur C, werd besloten een groot deel
van het kiezelniveau op te offeren voor een
diepe sondage. Aldus geschiedde. In de hoek
van de aansluiting tussen de muren 3 en 4 werd
een vrij brede verdieping langs de binnenzijde
van muur 3 uitgevoerd (afb. 7). De kiezellaag
bleek dun en te liggen op een 10 centimeter
dikke zandlaag (afb. 8a). Direct daaronder
bevond zich een verrassing in de vorm van een
zwarte brandlaag (circa 10-15 centimeter) die
op zijn beurt een grijs pakket afdekte (afb. 8b).
Dat bevatte vele houtskoolresten en -plekken
en zat bomvol met scherven (afb. 9), waaronder
talloze kleine fragementen impasto, scherven
van een beschilderde Etrusco-Corinthische
drinkbeker uit de zevende eeuw v. Chr. en heel
veel fragmenten van grote voorraadpotten,
zogenoemde dolia. Opvallend genoeg zat aan
de binnenkant van veel doliumfragmenten
een keiharde metaalachtige substantie
vastgekoekt (afb. 10-11). Tevens bevatte het
pakket mogelijke resten van smeedhaarden
en verschillende typen ijzerslakken (afb. 12):
mogelijke aanwijzingen voor ijzerproductie.
Analyse van drie monsters heeft intussen
bevestigd dat het inderdaad om ijzerresten gaat.
Verder onderzoek zou moeten aantonen of het
hier om lokaal (moeras)ijzererts gaat of om
ijzererts afkomstig van elders – uit Etrurië of
Elba – dat via de Astura naar Satricum werd
vervoerd, net zoals dat 20 eeuwen later gebeurde
in het zeventiende-eeuwse Le Ferriere.

Afb. 10-12. Doliumfragmenten met keiharde,
metaalachtige aangekoekte substantie (bovenste
twee foto’s) en ijzerslakken (onder).
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De vondst van de zevende-eeuwse laag onder
structuur C is van groot belang voor onze
kennis van de vroege Satricaanse nederzetting
en zijn economische ontwikkeling. De resten
vormen wederom een aanwijzing dat Satricum
in deze periode van huttenbewoning een veel
groter gebied omvatte dan alleen de akropolis
waar tot nu toe een veertigtal hutten is gevonden
onder de stenen gebouwen uit de zesde eeuw.
Al eerder werden in het lagere stadsgebied
resten van zevende-eeuwse activiteiten
gevonden waaronder een uitzonderlijk rijk
graf van een klein meisje met vroeg zevendeeeuws aardewerk en veel bronzen sieraden (zie
Nieuwsbrief december 2013) en een afvalkuil
met aardewerk uit dezelfde periode. Veel van
de vroege nederzetting moet zijn verdwenen
bij de aanleg van de latere gebouwen met hun
zware funderingen van tufstenen blokken.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de enorme
funderingssleuf voor de aanleg van muren
3 en 4 die dwars door de houtskoollaag en
het onderliggende zevende-eeuwse pakket is
gegraven en vervolgens opgevuld met tufpuin
waarmee een zeer stabiele fundering werd
aangelegd (zie afb. 8b). Desondanks bleef een
aanzienlijk deel van dit oudere pakket gelukkig
bewaard waarmee een onmiskenbare getuigenis
van vroege metallurgische activiteiten is
blootgelegd.

Dit heiligdom zal vanaf zijn vroege begin aan
het einde van de achtste-begin van de zevende
eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld in
de economische activiteiten die leidden tot
de welvarende stad. Metaalproductie heeft
daarbij zeker ook een rol gespeeld. Eerder
waren hiervoor al duidelijke indicaties op
de akropolis, in de vorm van ijzerslakken
en talrijke bronsvondsten in het oudste
votiefdepot van het heiligdom. Bert Nijboer
en Demetrius Waarsenburg doen hierover in
deze nieuwsbrief uitvoerig verslag. En aan die
aanwijzingen kunnen nu, na de campagne van
2018, dus ook de ijzervondsten uit het lagere
stadsgebied worden toegevoegd.
Hoe nu verder?

De vondsten van afgelopen zomer vragen
natuurlijk om uitbreiding van het onderzoek
naar de diepere lagen. De vraag is uiteraard hoe
wij dat gaan aanpakken. Duidelijk is dat er nog
heel veel verstopt ligt onder de zesde-eeuwse
resten. Maar of hiervoor het kiezelniveau
opgeofferd moet worden is een lastige kwestie.
Er is ook veel te zeggen voor verder onderzoek,
de diepte in, dwars door het wegniveau ten
noorden van structuur C. Hiermee zou zowel
het oorspronkelijke reliëf van het landschap in
beeld kunnen worden gebracht alsook nieuwe
getuigenissen van zevende-eeuwse activiteiten.
Tijdens de campagne van 2018 is hiermee al
een begin gemaakt (afb. 13; zie ook afb. 2-3),
maar onfortuinlijke wolkbreuken verhinderden
de voltooiing van dit onderzoek. Voortzetting
van de opgraving in dit deel van het stadsgebied
is dus opportuun.
Liefst al in 2019.

Nieuw hoofdstuk

Dankzij de vondsten van afgelopen zomer is er
weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de
geschiedenis van Satricum. De zesde-eeuwse
gebouwen – hoe fragmentarisch ook – hebben
zeker niet aan interesse ingeboet, integendeel.
Zij
vormen
de
tastbare bewijzen van
hoe de oorspronkelijke
Satricaanse nederzetting
van
verspreide
hutten-clusters in een
sterk
geaccidenteerd
landschap uitgroeide
tot een volwaardige
stad met een grandioos
heiligdom.
Afb. 13. Het opgravingsteam van 2018 brengt
een plengoffer voor
een
voorspoedige
voortzetting van het
onderzoek in 2019.
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