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IN MEMORIAM
CONRAD MICHAEL STIBBE

Marijke Gnade

Op 7 mei jl. overleed Coen Stibbe, 
geheel onverwacht ondanks zijn hoge 
leeftijd van 94 jaar. Van zijn lange en 
rijke leven was slechts een fractie gewijd 
aan de opgravingen in Satricum, toch 
zullen die onlosmakelijk met zijn naam 
verbonden blijven. In 1977 hervatte 
Coen de opgravingen in Satricum 
wat bijna direct, al in de tweede week 
van de campagne, resulteerde in de 
spectaculaire vondst van de Lapis 
Satricanus. Deze inscriptie in archaïsch 
Latijn bleek als bouwblok hergebruikt 
in de funderingen van de tempel en 
over het hoofd gezien tijdens de laat 
negentiende eeuwse opgravingen van de 
stad. Er zouden in de jaren tot aan Coens 
pensioen in 1990 nog vele en bijzondere 
ontdekkingen volgen.

Coen was van huis uit gericht op de Griekse 
Oudheid en dan vooral op Sparta, maar hij 
belandde door zijn aanstelling in 1971 als 
archeoloog aan het Nederlands Instituut te 
Rome, in de wereld van de Romeinse en Latiale 
archeologie die in die tijd zwaar te leiden had 
van illegale opgravingen. Via zijn bemiddeling 
en op kosten van het NIR konden Nederlandse 
studenten aan de vele noodopgravingen die 
daaruit voortvloeiden, deelnemen. Als direct 
gevolg van zijn inzet werd Coen in 1975 

gekozen in het bestuur van het Comitato per 
l´Archeologia Laziale dat werd opgericht met als 
doel de redding van de oudheden van Rome en 
Latium. 

De opgravingen in Satricum werden Coen 
vervolgens min of  meer in de schoot 
geworpen. Met de bedoeling de bijdrage van 
het NIR aan de bedreigde archeologische 
sites voort te zetten, had Coen het comitato 
verzocht een kleine stadsopgraving te mogen 
uitvoeren. In plaats daarrvan kreeg hij echter 
een complete stad, ooit 55 hectare groot en 
eveneens bedreigd maar dan door moderne 
landbouwmethoden. Met grote twijfel, gezien 
de te verwachten omvang en complexiteit van 
het project, aanvaardde Coen de taak. Ook 
na die eerste campagne in 1977, die gepaard 
ging met allerlei perikelen voortvloeiend uit 
onervarenheid, zette hij door. Dit alles zou 
leiden tot één van de belangrijkste opgravingen 
in centraal Italië. 

Onder Coens leiding groeide Satricum uit tot 
een internationaal betekenisvol project waar 
in de loop der jaren honderden studenten 
uit Nederland hun eerste mediterrane 
opgravingservaring opdeden. De bijzondere 
ontdekkingen waren altijd daar, maar het was 
een lastige weg die gekenmerkt werd door talloze 
obstakels van persoonlijke en organisatorische aard 

die hem bij tijd en wijle het 
wetenschappelijk plezier 
moeten hebben ontnomen. 
Desondanks volhardde hij.

Met Satricum kwam ook het 
NIR in de schijnwerpers te 
staan. Dit was ongetwijfeld  
het gevolg van de vele 
ontdekkingen die het project 
kenmerkten maar zeker ook 
van het wetenschappelijk 
inzicht waarmee Coen die 
ontdekkingen feilloos in hun 

Coen Stibbe in 1988 in het 
magazijn - de Dispensa - in 
Satricum
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was geworden dat hij mijn archeologische 
inzichten waardeerde, had ik toch anders 
verwacht. Geen grotere tegenstelling immers 
dan tussen ons tweeën. Dat aan die keuze ook 
een pragmatische overweging ten grondslag 
lag, gezien mijn aanstelling bij de Universiteit 
van Amsterdam is niet verwonderlijk. Het 
tekende Coen ten voeten uit: een goed 
overdacht besluit waarbij de voortgang van het 
project  vooropstond. 

Na zijn pensionering bouwde Coen zijn 
relatie met Satricum weloverwogen af  en 
richtte zich op geheel nieuwe interesses buiten 
de archeologie. Hij bezocht Satricum nog 
slechts enkele malen maar bleef  op afstand 
geïnteresseerd. Ik koester de talloze gesprekken 
die wij voerden over de opgravingen, de 
nieuwe vondsten, de gemeenschappelijke 
vrienden en het dorp Le Ferriere. Satricum is 
voor mij de plek waar elke stap mij aan Coen 
Stibbe doet herinneren. Altijd al, maar nu nog 
intenser. 

Den Haag 07-09-1925 – Amsterdam 07-05-2019

bredere historische en archeologische context 
wist te plaatsen en waarmee hij de bewondering 
oogstte van zijn Italiaanse collega’s. Een van 
die Italiaanse collega’s was Paola Pelagatti, de 
Soprintendente van Zuid-Etrurië  en tegelijkertijd 
degene die de scepter zwaaide over de Villa 
Giulia waar in de kelder de negentiende-eeuwse 
schatvondsten uit Satricum verstopt lagen. Met 
haar deelde Coen zijn passie voor Sparta. Of  
het nu door Sparta kwam of  gewoon door zijn 
charme en overredingskracht, maar Coen wist 
de lang gesloten deuren van de magazijnen te 
openen. Het werd het magazijn van gli Olandesi 
waartoe Nederlandse studenten, van wie velen 
intussen gerenommeerde wetenschappers, 
vrije toegang kregen. Een unieke situatie in 
het bureaucratische archeologische wereldje 
van Italië waaruit groot vertrouwen sprak. Een 
vertrouwen dat ook na de pensionering van 
Coen voortduurde en waarvan ik als Coens 
opvolger nog steeds de vruchten pluk, nu ruim 
veertig jaar na het begin van zijn opgravingen.
Het moment dat Coen mij vroeg om in zijn 
voetsporen te treden, kwam als een verrassing. 
Hoewel het mij in de loop der jaren wel duidelijk 

Coen Stibbe bij de Lapis Satricanus in het Nederlands Instituut te Rome, november 1977


