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REDACTIONEEL
Wie kent niet Satricums tempel van Mater Matuta,
de rijke votiefdepots met geschenken aan de godin
van pelgrims en stadsbewoners, de processieweg, de
‘Prinsengraven’, en de graven van de Volsken?

over geschreven. Daarnaast zijn slechts stukjes ervan
bij tijd en wijlen ‘aangesneden’ en onderzocht, maar
nooit werd het onderzoek geheel afgerond. Na meer
dan dertig jaar werd het hoog tijd om deze Satricaanse
villa eens opnieuw onder de loep de nemen, met de
modernste technieken. Aldus geschiedde, tijdens de
opgravingscampagne van 2019 en dat was niet zonder
succes! Het enthousiasme over de resultaten van de
‘hernieuwde’ opgraving van de villa is zó groot, dat om
die reden de Satricum-dag 2020 geheel in het teken staat
van Romeinse villa’s in centraal Italië, en het hergebruik
ervan in de Middeleeuwen. U leest er alles over in de
artikelen in deze Nieuwsbrief: van architectuur en
inrichting tot economische spin off en (uiteraard) de
bewoners. De column is ditmaal geschreven door
Riemer Knoop. Over de opgravingscampagne van
2019 wordt u in de Nieuwsbrief zoals gebruikelijk
bericht door opgravingsleider Marijke Gnade die we
overigens met haar team, na inmiddels meer dan 40
jaar archeologische campagnes in Le Ferriere, met
recht hedendaagse bewoners van het antieke Satricum
mogen noemen!

De aandacht van de opgravingen en het onderzoek te
Satricum ligt van oudsher vooral bij de bovengenoemde
resten uit de pre-Romeinse tijd. Maar Satricum was
bewoond tot ver in de Romeinse tijd, en die periode
is voor ons archeologen minstens zo interessant. Niet
vanwege het heiligdom van Mater Matuta (dat was
inmiddels niet meer in gebruik) maar vanwege de veel
minder bekende villa die in de keizertijd bovenop het
voormalige stadgebied werd gebouwd - nu omringd
door moderne wijngaarden.
De Romeinse villa van Satricum was niet zomaar een
groot, chique buitenhuis voor welgestelden; villa’s
van dit soort waren grote luxe boerderijen met een
complete agrarische huishouding en afzetmarkt voor de
omgeving. De villa is in 1984 (grotendeels) opgegraven
en er werd vijftien jaar later een afstudeerscriptie

Ontwerp omslag: Loes Opgenhaffen en Marijke Gnade
Tenzij anders vermeld, berusten fotorechten bij het Satricum-project (foto’s Fleur Vos en Marijke Gnade).
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DE ROMEINSE VILLA VAN
SATRICUM
Marijke Gnade

al snel meer uit naar de pre-Romeinse
stad met haar tempels, huizen en rijke
graven.

Satricum staat vooral bekend om zijn
pre-Romeinse resten, al sinds 1896, toen
een Franse professor uit Bordeaux, Henri
Graillot, het zogenoemde archaïsch
votiefdepot ontdekte tussen de zesdeeeuwse tempelresten op de akropolis. Het
verhaal over de vervolgontdekkingen
in het pre-Romeinse Satricum in de
daaropvolgende twee jaar is alom
bekend, evenals dat van de moderne
opgravingen, die sinds 1977 grote
delen van de nederzetting blootlegden.
Minder bekend is het feit dat zich in
Satricum ook een villa uit de keizertijd
bevindt. Hiervan getuigen de resten
gelegen langs de noordwest rand van het
plateau waarop zich ooit de archaïsche
stad uitstrekte. Al in de verslagen
van de negetiende-eeuwse opgravers
wordt melding gemaakt van de villa.
De Italiaanse opgravers zijn er korte
tijd actief, maar de belangstelling gaat

De opgraving van de villa in 1984

De Romeinse villa krijg pas weer aandacht in
1984 wanneer het terrein waarop zij ligt wordt
verkocht aan Dino Santarelli, de vader van
onze huidige weldoener Antonio Santarelli. Hij
besluit het stuk grond met de villa te nivelleren
zodat er een nieuwe wijngaard kan worden
aangelegd. Niet alleen verricht hij daarbij
vreselijk veel schade aan het complex, maar
ook worden de oudere archaïsche resten van
het lagere stadsgebied van Satricum, zoals de
processieweg naar de tempel van Mater Matuta
en aangrenzende gebouwen, ernstig aangetast.
Uit interviews met de lokale bevolking en uit
de dagboeken van de archeologen uit die tijd
weten wij hoe graafmachines het archeologisch
erfgoed in grote stappen beschadigen en
zelfs deels verwijderen. Het beeld dat tevens
10
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Afb. 1 (linkerpagina). De opgraving van de Romeinse villa in 1984
Afb. 2 (boven). Gereconstrueerde plattegrond van de Romeinse villa na onderzoek door Reno Raaijmakers

oprijst uit die jaren is dat van archeologen die
proberen te redden wat er te redden valt en via
officiële kanalen gewag maken van de bewuste
vernielingen. Een heikele zaak, als men bedenkt
dat de eigenaar van het terrein een machtig
man is met belangrijke politieke contacten,
mede dankzij het feit dat zijn vrouw de zuster
is van de echtgenote van Giulio Andreotti, de
toenmalige minister van buitenlandse zaken van
Italië. Ondanks de politieke perikelen waarbij
zelfs de Nederlandse ambassade een rol speelt,
weten de Nederlandse archeologen onder
leiding van Coen Stibbe en Barbara Heldring
het voor elkaar te krijgen een opgravingspermit te bemachtigen. En zodoende wordt er
in de maanden augustus en september van 1984
een opgraving georganiseerd die als doel heeft
de villaresten in beeld te brengen (Afb. 1). Uit
dit eerste onderzoek komen ondanks het diepe
ploegen toch nog zoveel resten in beeld, dat
een eerste reconstructie van de villaplattegrond
mogelijk is. Het deel dat is opgegraven omvat
een negentiental ruimtes die kunnen worden
toegeschreven aan het residentiële deel van
de villa, de pars urbana bestaande uit een serie
ruimtes rondom een centrale hof, het atrium
(Afb. 2, ruimte 2). De muren zijn in de meeste
gevallen genivelleerd tot op het niveau van de
funderingen, maar op enkele plaatsen is het

metselwerk iets hoger bewaard en vertoont
opus reticulatum, met horizontaal gemetselde
tufstenen op de muuraansluitingen en bij de
doorgangen. De vloerniveaus zijn in de meeste
ruimtes niet bewaard gebleven of bestaan
alleen nog uit de ondervloeren met hier en daar
nog een vloertegel of een stuk mozaïek van
witte mozaïeksteentjes (tesserae). Het grootste
stuk mozaïek wordt aangetroffen langs de rand
van het atrium. Het bestaat uit een combinatie
van op maat gesneden driehoeken van marmer,
en zwarte en witte tesserae, een techniek die
bekend is onder de naam opus scutulatum (Afb.
3a-b). Aan de hand van het metselwerk en
de aardewerkvondsten wordt dit deel van de
villa in de tweede helft van de eerste eeuw na
Chr. gedateerd. Losse stukken pleisterwerk
met daarop resten van beschildering laten
zien dat de villa beschilderd was (Afb. 4),
terwijl hardstenen plinten en verspreide
marmerfragmenten laten zien dat de villa
vrij luxueus moet zijn geweest. Ten noorden
van de villa en daar direct tegenaan gebouwd
bevindt zich ook nog een badgebouw, getuige
de zwaar gehavende resten van hypocausten. Dit
badgebouw is opgetrokken in baksteen, opus
testaceum, en moet daarom een latere aanbouw
zijn geweest. Het is tevens duidelijk dat zich
onder de villa andere ruimtes bevinden. Dat
11
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Afb. 3a. De opgraving van een stuk mozaïek in 1984

blijkt ook wanneer de wand van de helling
waarop de villa ligt deels wordt schoongemaakt.
Hier komt een lange onderaardse tunnel
tevoorschijn die geïnterpreteerd wordt als
een onderaardse opslag voor goederen of
water. Aan de zuidzijde van de villa stuit men
vervolgens op andere ruimtes waarvan er een
met een goed bewaarde vloer van opus spicatum
rondom een centraal gelegen ondiep basin
(Afb. 2, ruimte 25). Dit deel wordt geduid als
de pars rustica, het productiedeel van de villa.

Afb. 3b. Het mozaïek gerestaureerd

Na 1984

Dankzij de opgraving in 1984 lijkt de villa,
althans de nog aanwezige resten ervan, gered.
In de jaren die hierop volgen is de aandacht
vooral gericht op de gebouwen rondom het
tempelcomplex op de akropolis en op de
Volskische graven die op diverse plaatsen in de
nederzetting tevoorschijn komen.
Tijdens deze onderzoeken komen de opgravers
echter op gezette tijden weer in aanraking met
de villa. In 1996 bijvoorbeeld, wanneer op
uitnodiging van de zoon van de landeigenaar,
Antonio Santarelli, verder wordt gegraven in het
zuiddeel van het terrein. Daar waren al eerder
de resten van een serie parallel lopende, lange
muren blootgelegd. Tijdens het onderzoek
naar die muren die, zoals later zou blijken, tot

Afb. 4. Fragmenten van beschilderd pleisterwerk

12
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Afb. 5. Skelet van een kindje van ca. twee jaar oud

Afb. 6. Bronzen munt van Faustina de Jongere

mythologische gevechtscène staat afgebeeld
(Afb. 8). Ook wordt er een fragmentarische
inscriptie op een marmeren fragment gevonden
dat mogelijk deel heeft uitgemaakt van een
sarcofaag (Afb. 9). Hoewel de inscriptie slechts
deels is bewaard, kunnen de eerste drie letters
PAN van een waarschijnlijk Griekse naam
zoals Pannychus of Pantagathus worden gelezen.
De inscriptie is vooralsnog gedateerd aan het
einde van de eerste eeuw na Chr.

een zes meter brede processieweg behoren,
worden verschillende lange onderzoekssleuven
getrokken door het braak liggende noordelijke
stuk terrein. In een daarvan komen de
funderingen van een Romeinse rechthoekige
ruimte tevoorschijn. Aan de voet van deze
funderingen wordt ook nog een graf gevonden
met daarin het goed bewaarde skelet van een
kindje van ca. twee jaar oud. (Afb. 5) Het grafje
is ingegraven in de tufbodem waarop de muur
is gefundeerd, maar bevat geen grafgiften aan
de hand waarvan de datering en identiteit van
de dode kunnen worden vastgesteld. Gezien
de directe relatie met de muur waar het grafje
tegenaan ligt, lijkt een Romeinse identiteit
aannemelijk. In een andere sleuf worden
een drie meter breed Romeins fundament
gevonden en een fraaie munt van Faustina de
Jongere (161-175 na Chr.) (Afb. 6).
In 2004 wordt er gegraven in de wijngaard
ten westen van de villa. Deze wijngaard was
in 2003 geruimd en vervolgens opnieuw
geploegd, reden waarom een opgravingspermit
wordt aangevraagd. De samenwerking met
de landeigenaar – ditmaal de zoon Antonio
Santarelli – heeft intussen een nieuwe en zeer
positieve wending gekregen. In tegenstelling tot
zijn vader zegt de zoon al zijn medewerking toe
en krijgen wij zelfs toestemming om delen van
het opnieuw geploegde terrein te reserveren voor
archeologisch onderzoek. Een daarvan ligt op
ca. 100 meter ten westen van de Romeinse villa.
Hier komt een twee meter breed, gecementeerd
Romeins afwateringskanaal in beeld (Afb. 7),
dat is opgevuld met Romeins bouwpuin. Te
midden van het puin wordt een fraai marmeren
reliëf gevonden waarop (waarschijnlijk) een

Afb. 7. Romeins afwateringskanaal opgevuld met
bouwpuin, aangetroffen tijdens de opgravingen in
2004
13

SATRICUM NIEUWSBRIEF

Afb. 8. De vondst van een fragment van een
marmeren reliëf met mythologische gevechtscène

Afb. 9. Fragment van mogelijk een sarcofaag daarop
duidelijk de letters PAN

Hervatting van het onderzoek in 2019

illustratieve 3D-reconstructies van de eerder
opgegraven villadelen, wordt een plan gemaakt
voor een nieuwe opgraving (Afb. 10). Tevens
wordt er al nagedacht over mogelijkheden om
de villa toegankelijk te maken voor het publiek
door het ontwerpen van 3D-reconstructies die
via een app op de telefoon geopend kunnen
worden.

Na 2004 is het weer lange tijd stil rond de
villa, tot in het voorjaar van 2019. Dankzij
allerlei nieuwe technieken en toepassingen
in de opgravingen, zoals drone-fotografie,
3D-reconstructies van de antieke gebouwen
en het gebruik van geo-radar, komt de villa
opnieuw in beeld. Het braakliggende terrein
rondom de villa leent zich namelijk uitstekend
voor geo-radar onderzoek. Niet gehinderd
door de wijngaard kunnen hier grote stukken
terrein met de geo-radar worden onderzocht
waarmee zonder destructie van het terrein
gekeken kan worden of er zich onder de grond
muurresten bevinden. In april 2019 wordt een
korte veldcampagne georganiseerd waarin het
nog niet eerder erkende gebied van de villa
intensief wordt onderzocht. Er wordt ook een
3D-model gemaakt van het terrein met daarin
de delen die in 1984 zijn opgegraven (Afb. 10).
Het oude opgravingsgrid uit 1984 blijkt nog
redelijk intact zodat de locatie van de eerder
opgegraven resten direct kunnen worden
meegenomen in het totaalplaatje. Uit het georadar onderzoek blijkt dat er rondom het eerder
opgegraven deel van de villa over een oppervlak
van minstens 1000m2 talloze muren onder de
grond zitten waarvan het onderlinge verband
niet helemaal duidelijk is en die om nader
onderzoek vragen. In overleg met de eigenaar,
die zeer enthousiast is na het zien van enkele

Allereerst echter, moet het terrein boomvrij
gemaakt worden. Omdat het sinds 1984 niet
meer is onderhouden, heeft er een wildgroei aan
bomen plaatsgevonden, De vele iepen kunnen
vrij makkelijk worden gerooid- zij waren al
dood en verdord vanwege een iepziekte die
enkele jaren geleden heeft toegeslagen. Maar
er zijn ook huizenhoge eikenbomen (nog niet
getroffen door de processierups) en megagrote
wilde vijgenbomen die moeten blijven staan. Er
zit dus niets anders op dan de opgraafputten
uit te zetten tussen de bomen in. En zo
wordt eind juni een begin gemaakt met het
openmaken van het veld met de graafmachine,
het verwijderen van het afdekplastic uit 1984
en het schoonmaken van de eronder gelegen
muren. Doel is om in nieuwe aangrenzende
opgravingsputten aansluiting te vinden op de
buitenste ruimtes van het eerder opgegraven
complex en daarnaast zoveel mogelijk van
het villacomplex in beeld te brengen. Met de
graafmachine worden daarom grote delen van
14
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Afb. 10. 3D-model met daarin de delen die in 1984 zijn opgegraven (Mikko Kriek)

het terrein geopend waar de geo-radar muren
heeft geregistreerd, maar ook daarbuiten. Het
duurt niet lang voordat de eerste Romeinse
muren in het nieuw geopende deel in beeld
komen. Die worden vervolgens provisorisch
schoongemaakt ter voorbereiding van de
opgraafcampagne met studenten. Op deze
wijze wordt ca. 2000 m2 terrein opengetrokken.

werk is zwaar, met name vanwege het vele puin
waarmee de verschillende ruimtes zijn opgevuld
na de verlating van de villa. Daarnaast zijn er de
volgestorte ruimtes die al in 1984 waren ontdekt
maar na de opgraving weer moesten worden
dichtgegooid na eerst te zijn afgedekt met plastic.
Daartussendoor lopen talloze boomwortels die
het schoonmaken bemoeilijken. Geleidelijk
aan komen de buitenruimtes van de pars urbana
in beeld en kunnen de aangrenzende putten
worden opgegraven. Van grote hulp is hierbij
de scriptie van Reno Raaymakers die in 2000
op de Romeinse villa is afgestudeerd en een
reconstructie van de villaresten uitwerkte (zie

De opgraving van 2019

Om het grote opgravingsveld het hoofd
te kunnen bieden, wordt het in drie delen
verdeeld, evenals de opgravingsploeg die dit
jaar is aangevuld met oudgedienden die bij de
opgraving van 1984 betrokken
waren: veld 1 omvat de oude
opgraving uit 1984 met de ruimtes
van de pars urbana, veld 2 ten
zuiden daarvan is het deel dat in
1984 geïdentificeerd werd als de
pars rustica en veld 3, dit is het meest
zuidelijke veld, waarin vele nieuwe
ruimtes tevoorschijn komen die
als een uitbreiding van de pars
rustica worden gezien. De eerste
twee weken staan in het teken
van schoonmaken van bekende
dan wel nieuwe muurresten. Het
Afb. 11. De schacht (ruimte 12)
waarop de waterleiding uitkomt

15
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Afb. 12a-b. Door een gat in de zijmuur is de ronde
waterput van ca. vier meter diep te zien

Afb. 2). Met zijn scriptie in de hand kunnen
de diverse ruimtes die in beeld komen worden
geïdentificeerd en kunnen zijn voorlopige
conclusies worden geverifieerd. In de meeste
gevallen blijken de interpretaties te kloppen.
Enige uitzondering is de reconstructie van de
corridor 19 ten zuidwesten van de toegang
(fauces nr.1) die vanuit het symmetrisch principe
gespiegeld wordt tot een rondomlopende gang
van een grote open ruimte. De nieuwe muren
die hier worden gevonden bieden vooralsnog
een ander beeld dat echter pas in een volgende
campagne verder kan worden onderzocht.
Binnen in de schoongemaakte ruimtes worden
de in der tijd niet afgeronde verdiepingen verder
verdiept. Een daarvan is een rechthoekige
verticale schacht in ruimte 12 waarop de
waterleiding uitkomt die op diverse plaatsen
onder de oorspronkelijke vloerniveaus wordt
ontdekt. Die wordt tot op de tufbodem waarop
de villa is gefundeerd, tot circa twee meter onder
de bovenrand, laag voor laag leeggemaakt (Afb.
11). Ook wordt een verondersteld trapportaal
(ruimte 23) dat leidt naar een ondergrondse
tunnel, ontdaan van een metersdikke opvulling
van wederom puin. Uitgekomen op de bodem
van de ruimte wordt bij toeval, via een klein
gat dat in de zijmuur van de ruimte ontstaat,
een ronde waterput ontdekt die tot circa drie
meter diepte in de tufbodem is uitgehakt (Afb.
12a-b). Met behulp van een camera van een
mobiele telefoon en later een klein cameraatje
die in het gat worden gestoken, lukt het om
de binnenkant van de volledig lege waterput
op de foto te zetten. Het blijkt dat de circa
1 meter hoge bovenrand met baksteen is
opgemetseld en dat er een grote deksteen
op ligt. Zowel de tufwand als de bakstenen
opbouw vertonen kleine voetholtes via welke
in de put kon worden afgedaald om hem te
kunnen schoonmaken. Gezien het bakstenen
metselwerk van de waterput maar ook dat van
de omringende muren van trapportaal 23 gaat
het hier om de eerder genoemde latere fase en
aanbouw van de villa.
Er wordt ook een verdieping uitgevoerd aan de
buitenzijde van ruimte 14. De westmuur van
deze ruimte vertoont onder het oorspronkelijke
vloerniveau, een klein venster met
ontlastingsboog dat waarschijnlijk bestemd was
16
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Afb. 13a-b. Stukken marmer en hardsteen gevonden in de verdieping aan de buitenzijde van ruimte 14

voor ondergrondse luchtcirculatie. Dit vertrek
moet daarom in verbinding hebben gestaan met
een andere ondergrondse ruimte. De verdieping
gaat minstens anderhalve meter de diepte in en
levert inderdaad een kleine onderaardse ruimte
op met een doorgang in de zuidwand. Het lukt
niet om de bodem te bereiken voor het einde
van de campagne, maar wel om een beeld te
krijgen van een ander soort puin waarmee de
ruimte is volgestort. Dit bestaat uit honderden
stukken marmer en hardsteen van alle soorten,
maten en kleuren (Afb. 13a-b). Het gaat zowel
om marmer dat in vorm is geknipt, zoals
bekend van vloermozaïeken of van dunnere
platen marmer die voor wanddecoratie werden
gebruikt. De vondst is bijzonder en geeft een
goed beeld van de luxueuze aankleding die de
villa ooit moet hebben gekenmerkt.

eens drie menselijke skeletten. Een daarvan
ligt op het verstoorde visgraat plaveisel van
ruimte 25, twee anderen liggen daar enkele
meters buiten, schuin boven op elkaar (Afb.
15). De datering van de skeletten is moeilijk
vast te stellen omdat er geen grafgiften zijn
meegegeven, maar hun ligging te midden van
de vervallen resten van de villa evenals wat
verdwaald geglazuurd aardewerk in de directe
omgeving, zijn aanwijzingen dat het hier om
Middeleeuwse doden gaat, mogelijk zelfs uit
de negende of tiende eeuw. Twee samples van
botresten zijn op dit moment voor een C14datering in het laboratorium. Binnenkort is er
hopelijk meer zekerheid over dit hergebruik.
Veld 3, het meest zuidelijke deel van de villa
dat dit jaar in beeld werd gebracht kan, zoals

De pars rustica

Van het pars rustica gedeelte wordt
opnieuw en nu volledig, de grote
ruimte (nr. 25) met de visgraat
(opus spicatum) vloer opgegraven
(Afb. 14). In deze ruimte werden
in 1984 twee menselijke skeletten
aangetroffen die wezen op het
hergebruik van de ruimte, en
dus van de villa, in een veel
latere periode. Dit hergebruik
werd tijdens de opgraving op
verschillende plaatsen bevestigd.
Zowel door verbouwingen in de
villa als door de vondst van nog
Afb. 14. De grote ruime (nr. 25) met
visgraat vloer

17
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Afb. 15. Middeleeuwse skeletten,
mogelijk uit de negende of
tiende eeuw

dat de beesten uit hygiënische overwegingen
verbrand waren. Zowel het aardewerk dat
in het puin is aangetroffen, als enkele kleine
bronzen muntjes geven een datering van de
tweede helft van de vierde of begin van de
vijfde eeuw, waardoor er een voorlopige datum
van het buitengebruik raken van de ruimtes
kan worden gegeven. Ook hier kan een C14datering van het botmateriaal uitsluitsel bieden.
Met de ontdekking van de meest zuidelijk
gelegen Romeinse resten is het verhaal van de
afgelopen zomer echter nog niet afgesloten.
Tussen de Romeinse funderingen kwamen op
dieper niveau diverse muurtracés tevoorschijn
bestaande uit bruine rechthoekige tufblokken.
Al snel bleek dat dit deel van de Romeinse villa
bovenop een ouder complex was gebouwd.
Aan de uiterste zuidzijde kwamen zelfs de
buitenmuren van een grote rechthoekige
ruimte in beeld (zie links op Afb. 16). Binnenin
en rondom de ruimte lagen talloze witte en
rode dakpannen aan de hand waarvan de preRomeinse structuren wellicht ergens in de
vierde-derde eeuw v. Chr. gedateerd kunnen
worden. Een grote verassing kwam daarnaast
tevoorschijn onder een dakpanconcentratie
op de zuidoost hoek van de ruimte. Hier bleek
een trapezoïdaal gevormde, kleine tufstenen
grafkist te liggen waarvan het deksel naar
de zijkant was afgeschoven (Afb. 18). Het
vermoeden bestond hierdoor al direct dat het
graf niet ongeschonden was en dat de inhoud
waarschijnlijk al veel eerder was verwijderd.
En inderdaad, na zorgvuldige leegmaking
van de grafkist, bleken er tot op de bodem
dakpanfragmenten in te liggen en niets meer
dat wees op zijn oorspronkelijke graffunctie.
Vergelijkingen met grafkisten uit andere
grafvelden in Latium, zoals bijvoorbeeld in
Palestrina, geeft een globale datering aan de
kist ergens in de vierde-derde eeuw v. Chr.

eerder al gezegd, waarschijnlijk geïnterpreteerd
worden als een uitbreiding van de pars rustica.
Het gaat hier om een groot aantal aangrenzende
rechthoekige ruimtes, waarvan alleen de
funderingen bewaard zijn gebleven (Afb. 16).
Op twee plaatsen stuitten wij hier echter op
langwerpige ruimtes met aflopend vloerniveaus
van cocciopesto, hard cement vermengd met
tufbrokjes. De ruimtes komen uit op grotere,
rechthoekige ruimtes, eveneens bekleed met
cocciopesto. Het gaat hier waarschijnlijk om grote
bassins waarvan de exacte functie vooralsnog
niet duidelijk is. Hetzelfde vloertype en dezelfde
wandbedekking zijn al eerder gevonden in
2004, in het brede afwateringskanaal ten westen
van de villa. En net als daar, blijken de nieuw
gevonden ruimtes volgestort met bouwpuin
en ander afval. Tot dit afval behoort ook veel
dierlijk botmateriaal, waardoor het idee al snel
postvat dat het om een vuilnisbelt gaat uit een
periode dat de ruimtes niet meer in gebruik zijn.
De grote verassing komt op het diepste niveau,
in een van de horizontale bassins. Onder de
dikke laag van bouwpuin komen twee complete
skeletten tevoorschijn, van een schaap en een
koe. (Afb. 17) De beesten blijken met de hoefjes
tegen elkaar te zijn aangelegd. De hoeven van
het rund vertonen daarnaast duidelijke sporen
van verbranding hetgeen er misschien op wijst

Conclusie en toekomstig onderzoek

De eerste resultaten van de opgraving van
de villa zijn ronduit spannend en absoluut
onverwacht. Zo blijkt het villacomplex veel
groter dan in eerste instantie gedacht, maar ook
luxueuzer in zijn oorspronkelijke uitvoering.
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Afb. 16. De uitbreiding van de pars rustica, geopend in 2019

Afb. 17. Complete skeletten van een koe en schaap in één van de ruimtes van de pars rustica
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SATRICUM NIEUWSBRIEF

Afb. 18. Een grote verrassing: onder het dakpanpakket kwam een trapezoïdaal gevormde, kleine tufstenen
grafkist tevoorschijn

Daarnaast zijn er de vele zoölogische resten
die ons iets over het leven in de laat-Romeinse
periode kunnen vertellen. Tevens is er een
enorme hoeveelheid aardewerk gevonden die
samen met verschillende bronzen munten
die her en der zijn gevonden, vooralsnog aan
lijkt te geven dat de villa in elk geval twee
gebruiksfases kende: een in de eerste-tweede
eeuw en een in de vierde-vijfde eeuw. Verder
is er het middeleeuwse hergebruik van het
villacomplex als begraafplaats, maar misschien
ook wel als woonplaats gezien de skeletten
die in de villa zijn gevonden. En als klap op
de vuurpijl zijn er dan nog de Hellenistische
muur- en grafresten, getuigenissen van een
periode die in Satricum nog niet zo goed is
gedocumenteerd.

Met de eigenaar van het terrein is afgesproken
dat er de komende twee jaar verder zal
worden opgegraven in de Romeinse villa.
Tussen de villa en het afwateringskanaal
dat in 2004 werd gevonden ligt nog een
braakliggend terrein waar zich ongetwijfeld
nog bijgebouwen bevinden. En daarnaast biedt
ook het onderzoek van het onderliggende
tunnelsysteem perspectieven voor nader
onderzoek. Het idee bestaat om uiteindelijk
delen van de villa te restaureren en toegankelijk
te maken voor het publiek. Maar ook het
eerder geopperde idee om de villa in 3D te
reconstrueren zodat er een visuele beleving
mogelijk is via digitale middelen, blijft actueel.
Le Ferriere en de vele bezoekers uit de
omgeving verheugen zich er al op.
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