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REDACTIONEEL
Wie had dat kunnen denken: het archeologische
verleden en de digitale stroomversnelling van nu en
de toekomst sluiten een huwelijk. Al moesten we
elkaar missen bij de Italiaanse lunch en de borrel na
afloop van de Satricum-dag, toch hebben we elkaar
langdurig getroffen: met maar liefst zeventig digitale
deelnemers voor drie inspirerende lezingen was deze
eerste online Satricum-dag een groot succes! Zo
zelfs, dat we vanuit de huiskamer nog (tenminste)
één keer een uitstapje naar Satricum gaan maken
dit jaar. Een tussentijdse online verbinding met
Le Ferriere in de zomer maakt het mogelijk om
vanuit uw 21ste-eeuwse huis de Romeinse villa van
Satricum binnen te stappen. Want daar zal in juli
en augustus (corona dienende) het onderzoek weer
worden voortgezet.

Maar de Nieuwsbrief blijft nog even op papier,
zodat u rustig de samenvattingen van de lezingen
van de afgelopen Satricum-dag kunt nalezen. Bewust
iets later in het jaar dan u van ons gewend bent,
is het verschijnen van de Nieuwsbrief dit keer niet
gekoppeld aan de Satricum-dag, zodat we in deze
coronatijden wat vaker met u in contact kunnen zijn.
U vindt de artikelen van Eric Moormann, Tymon de
Haas en Gijs Tol, Marijke Gnade en een spannende
column van Dé Steures met een grootse ontdekking
die ook het Rijksmuseum van Oudheden niet is
ontgaan! Loes Opgenhaffen van het bestuur stelt zich
aan u voor en met het nieuws van de Vereniging en
uit Satricum bent u weer helemaal op de hoogte van
het wel en wee van ons project.

Ontwerp omslag: Loes Opgenhaffen. Op de foto staat UvA RMA student Jesse Braïek.
Tenzij anders vermeld, berusten fotorechten bij het Satricum-project (foto’s René Gerritsen en Marijke Gnade).
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VOORTZETTING VAN HET ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK IN DE ROMEINSE VILLA VAN SATRICUM
Marijke Gnade

Na de succesvolle campagne van
2019 waarin de opgraving van de
Romeinse villa van Satricum weer
werd opgepakt, stond de zomer van
2020 opnieuw in het teken van het
Romeinse onderzoek. Bijna had corona
roet in het eten gegooid, maar met het
openen van de Europese grenzen eind
juni, de toestemming van de UvA
en de ruimhartige subsidie van het
Amsterdams Universiteitsfonds lukte
het om in de maanden juli en augustus
weer een opgravingscampagne te
organiseren. Er werd een klein team
geformeerd dat met veel enthousiasme
aan de slag ging en dat ondanks
de coronabeperkingen mooie en
spannende resultaten wist te behalen.

Een korte terugblik

In de vorige nieuwbrief heeft u kunnen lezen
over de vroege jaren van onderzoek in de villa
die al in 1896 werd ontdekt en in 1984 deels
werd opgegraven. De omvang ervan kwam pas
goed in beeld in 2019. Niet minder dan 2000
m2 werd met behulp van een graafmachine
ontdaan van de bovengrond waaronder
vervolgens talloze Romeinse muren in beeld
kwamen. Behalve de reeds bekende resten die
in 1984 door de opgravers van het Nederlands
Instituut te Rome werden gedocumenteerd – de
pars urbana (het woongedeelte van de villa) en de
aangrenzende pars rustica (het bedrijfsgedeelte)
– werd er een uitbreiding van de pars rustica
ontdekt aan de zuidzijde van het complex,
waaronder enkele diepe bassins. Tevens werden
er ten minste twee bouwfases geconstateerd aan
de hand van de verschillende typen metselwerk:
een aanlegfase in de vroege keizertijd en een

Afb. 1. Eindoverzicht van de villaopgraving van 2020
vanuit het oosten
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Afb. 2. Overzicht van het opgravingsveld in 2020

verbouwing in de late keizertijd. In de laatste
periode werd de zuidelijke uitbreiding van de
pars rustica waarschijnlijk als eerste verlaten,
gezien de opvulling van de bassins met
bouwpuin, aardewerk en dierenbotten. Nadat
ook de rest van de villa in de vijfde eeuw was
verlaten, diende het complex vervolgens als
plek om doden te begraven. Al in 1984 waren
er tussen de muurresten van de villa menselijke
skeletresten aangetroffen. Daaraan werden in
2019 drie complete skeletten toegevoegd, die
werden aangetroffen in het centrale pars rustica
deel. Gezien de verrassende resultaten van de
campagne van 2019 was de voortzetting van de
opgraving van de villa gewenst. Dit resulteerde
in 2020 in een verdere uitbreiding van het
complex alsook in een beter begrip van de
chronologie van de villa, niet in de laatste
plaats dankzij de analyse van het omvangrijke
schervenmateriaal.

met daarin een grote werkruimte met fraaie
visgraat (opus spicatum) vloer (afb. 2).
In het hoofdgebouw werd als eerste een dieper
gelegen kleine ruimte aan de westzijde van het
complex aangepakt (afb. 3). Hier was al in
2019 tijdens het verwijderen van de opvulling
van de ruimte een enorme hoeveelheid en
tevens grote variëteit aan marmerfragmenten
aangetroffen, alle van vrij klein formaat en
in de meeste gevallen met recht afgesneden
zijkanten. Verdere verdieping van de ruimte
in 2020 leidde tot een verdubbeling van het
aantal fragmenten. In 2019 was al opgemerkt
dat de noordmuur van de ruimte was
doorgebroken – een aanwijzing dat het vertrek
op een zeker moment buiten gebruik moet zijn
geraakt om vervolgens te worden volgegooid
met de bijzondere vulling. Na verwijdering
van het marmeren dumpmateriaal, kwam
er aan de korte zuidzijde een gemetselde trap
tevoorschijn met twee hoge treden. De ruimte
bevatte geen vloer – misschien was die in
de oudheid al verwijderd – maar een gelig
horizontaal leemniveau waarin de muren van
de villa waren gefundeerd.

Voortzetting van de opgraving

Gezien het kleine aantal studenten dat vanwege
corona kon deelnemen, lag de focus van de
opgraving in 2020 op het hoofdgebouw van de
villa en de direct daaraan grenzende pars rustica,
13
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Afb. 3. De kelderruimte met doorgebroken linkermuur en toegangstrapje na verwijdering van een grote
hoeveelheid marmeren dumpmateriaal

Dankzij de diepere ligging van het vertrek
waren de muren niet verstoord door moderne
ploegactiviteiten. Er kwam fraai muurwerk
van regelmatig gemetseld opus reticulatum in
beeld, dat aan de zijkanten was versterkt door
horizontaal gelegde rechthoekige tufsteentjes.
Ook was nog de aanzet van een gemetseld
gewelf bewaard, waarmee de ruimte ooit was
overdekt. De oorspronkelijke functie van de
ruimte moet die van een kleine kelderruimte
zijn geweest, behorend bij de eerste fase van
de villa. De marmerdump en de doorgebroken
noordmuur wijzen erop dat de kelder in de
latere fase van de villa buiten gebruik zal zijn
geraakt. Het marmer waarmee de ruimte was
volgegooid kan dan gezien worden als restafval
van de decoratieve aankleding van het
gebouw uit deze fase. In de bijdrage van Eric
Moormann in deze nieuwbrief kunt u meer
over de marmers en hun toeschrijving lezen.

een grote ruimte met onduidelijke functie,
vol met villapuin, die in 2019 tot op zeer diep
niveau letterlijk is leeggeschept. In dit gedeelte
van de villa zou zich ook het badgedeelte
moeten bevinden gezien de vondst in 1984
van resten van een verwarmingssysteem
(hypocaust) in een van de grotere vertrekken.
Uitbreiding in noordelijke richting leverde
een nieuwe onderaardse en met kruisgewelven
overdekte ruimte op, deze keer die van een
mogelijke cisterne ofwel waterreservoir.
Met de graafmachine werd een groot aantal
verdorde bomen van de graafplek verwijderd.
Vanwege het gevaar van instorting van de
dieper gelegen ruimtes, werd daarna met
diezelfde machine een langgerekt vertrek laagje
voor laagje leeggeschept tot op ca. 2,50 meter
onder het huidige loopniveau, dat min of meer
correspondeert met het oude loopniveau in de
villa.

Een enorme wateropslag?

Ook hier bleek het muurwerk zeer goed bewaard
en toe te schrijven aan de eerste bouwfase van
de villa. Het idee om hier vervolgens een grote
onderaardse ruimte met cisterne-functie te

Onderzoek naar de diepere lagen van
het villacomplex vond ook plaats aan de
noordzijde van het gebouw. Daar bevindt zich
14
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Afb. 4-5. De langgerekte diepe ruimte langs de oostzijde van de twee ondergrondse tunnels (links); aanzicht
van de westzijde van de ruimte met de met puin gevulde tunnels (rechts)

reconstrueren, komt voort uit de bestudering
van de westzijde van het vertrek. Hier tekenden
zich twee parallelle en met elkaar verbonden
ondergrondse tunnels af met een hoogte van
ca. 2,30 meter, volledig opgevuld met puin en
afgedekt met de restanten van oorspronkelijke
kruisgewelven. Deze kruisgewelven, drie
per tunnel, bleken in situ te zijn platgedrukt
op de vulling van de ondergrondse tunnels,
waarschijnlijk door het
jarenlang heen en weer
rijden van tractoren en
andere zware machines over
de gewelven. De aanzet
van de bogen over de
toegang tot de tunnels bleek
echter nog goed zichtbaar
waardoor een reconstructie
van de gewelven mogelijk
is. Op het diepste bereikte
niveau van het langgerekte
vertrek dat met behulp van
de machine werd geleegd,
stuitten wij daarnaast op de

bovenkant van een rechthoekige ommuurde
structuur, vermoedelijk een bassin dat zich in
westelijk richting in de tunnels voorzet. In de
noordoostelijk hoek bleek het diepste niveau
van de ruimte nog lang niet bereikt. Met een
jalon kon hier nog minstens een meter dieper
worden geprikt. De oostwand van het vertrek
vertoonde twee brede, manshoge vensters
die vooralsnog geïnterpreteerd zijn als

Afb.
6.
Bovenaanzicht
van de gewelven over de
veronderstelde ondergrondse
cisterne
15
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Afb. 7. De porticus langs de
zuidoostzijde van de villa en
twee secties op de buitenzijde
van de terrasmuur

lichtbronnen waarmee de tegenoverliggende
ondergrondse tunnels indirect vanuit de
aangrenzende ruimte konden worden verlicht.
Dat water een rol speelde in dit deel van het
villacomplex, is duidelijk. Vorig jaar al werd
naast het eerder verdiepte vertrek een waterput
(ca. 3 meter diep) ontdekt, verstopt onder
een afdeksteen en later metselwerk. En in
het huidige uitgediepte vertrek komen twee
afwateringen uit: één in de korte zuidwand,
komende vanuit het zuidelijk gelegen
hoofdgebouw van de villa, en één in de
oostelijke muur, direct boven het diepergaande
punt in de noordoosthoek van het vertrek.
Schoonmaak van de bovenzijde van de
tunnelgewelven maakte het mogelijk een
totaaloverzicht van de veronderstelde cisterne
te krijgen, zoals hier op de afbeelding zichtbaar
(afb. 6). Het totale complex meet ca. 5 x 8
meter. Om een beter beeld van het interieur
van de cisterne te krijgen, dienen echter eerst de
gewelfstukken te worden gelicht en vervolgens
de tunnels te worden leeggeschept. Een en
ander staat op het programma van aanstaande
zomer.

villa, onmiskenbaar een steunpunt voor een
boog. Er kon toen echter niet verder worden
gegraven door de enorme hoeveelheden puin
die langs de heuvel waren afgegleden en door
de vele bomen en struiken die de helling
van de heuvel tegenwoordig bedekten. Een
hoveniersbedrijf moest er aan te pas komen om
de helling vrij te maken van bomen en struiken,
waarna nog dagen daarna met behulp van de
graafmachine en ingehuurde arbeidskrachten
de talloze boomwortels werden verwijderd.
Daarna was het de taak van de studenten om het
puin uit de veronderstelde galerij zorgvuldig te
verwijderen. Tussen het puin kwam vervolgens
een gemetselde boog tevoorschijn met daaraan
vastgemetseld nog de restanten van een gewelf.
In het verlengde van de eerder aangetroffen
pijler, in zuidelijke richting en op regelmatige
afstand van elkaar, werden daarnaast zeker
vier pijlers in situ blootgelegd. Tevens werd
steeds meer zichtbaar van de achtermuur
van de villa. Die vertoont op de plaatsen
tegenover de pijlers verdikkingen of pilasters
en is opgemetseld in typisch laat-Romeins
metselwerk, bestaande uit horizontale rijen
van rechthoekige tufblokjes, hier en daar
afgewisseld met een rij van terracotta tegels.
Daarnaast werd duidelijk dat het hier om een
tweede muur ging die tegen een oudere muur
van opus reticulatum was aangezet en dat we hier
te maken hadden met een tweede bouwfase
van de villa. Gelet op het type metselwerk moet
deze bouwfase ergens in de derde of vierde
eeuw na Chr. gedateerd worden. De villa krijgt
dan door de aanleg van een porticus aan de
achterzijde, gericht op de rivier de Astura, een
monumentaler karakter.

Een monumentale porticus

Een derde punt van aandacht vormde de
helling aan de oostzijde van de villa (afb. 7).
Met het opnieuw in beeld brengen van de
tunnel die hier al in 1984 was ontdekt, werd
duidelijk dat de ingang tot de tunnel in relatie
stond tot een lange galerij of porticus die langs
de zuidoostzijde van de villa moet hebben
gelopen. In 2019 was hier een rechthoekige
losstaande pijler gevonden op ca. 2,20 meter
afstand van de vermeende achtergevel van de
16
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Afb. 8-9. De noordsectie op de terrasmuur en de schaaltekening (1:10) van Loes Opgenhaffen

Behalve aan de zuidoostzijde van de heuvel
werd er ook aan de noordoostzijde gegraven.
De situatie bleek hier iets anders te zijn.
Hoewel de terrasmuur hier lijkt door te
lopen in noordelijke richting is hij minder
prominent gezien het oplopende tufniveau
waarop hij staat. Verder is hier geen galerij
aangelegd. Schoonmaak van de helling leverde
een serie lange parallelle muren op. Die
staan haaks op de hoger gelegen ruimtes van
het hoofdgebouw van de villa en vertonen
sterke overeenkomsten met steunberen. De
muren bleken zwaar gehavend door moderne
nivelleringsactiviteiten in dit deel van de
helling. Verder onderzoek moet hier meer
duidelijkheid brengen. Vooralsnog echter lijkt
hier sprake te zijn van muren uit de eerste fase
van de villa.

Een andere ontdekking in dit deel van de
opgraving is een lange en vrij hoge terrasmuur,
opgemetseld uit grote hergebruikte tufblokken
en met dakpanfragmenten ter opvulling van de
kieren tussen de blokken (afb. 8-9).
			
De muur kon over een grote lengte gevolgd
worden, vanaf de ingang van de tunnel tot
14 meter in zuidelijke richting en hoort
waarschijnlijk bij de eerste bouwfase van de
villa toen de heuvel bouwklaar werd gemaakt
voor de aanleg van het gebouw. In twee secties
die haaks op de terrasmuur werden uitgezet,
kon worden vastgesteld hoe de circa anderhalve
meter hoge terrasmuur de onderliggende en in
zuidelijke richting aflopende tufbodem van het
plateau volgt. Daarentegen ligt de bovenkant
van de terrasmuur die bestaat uit iets grotere
en afgeronde bruine tufblokken, min of meer
horizontaal. Waarschijnlijk was in de Oudheid
alleen de bovenzijde van de terrasmuur
zichtbaar als begrenzing van het villaplateau,
en was de wat rommelige zichtzijde van de
terrasmuur mogelijk bedekt met grond. In
de tweede bouwfase van de villa werd de
terrasmuur vervolgens gebruikt als fundering
voor de galerijpijlers en werd een tweede
achtermuur van de villa opgetrokken. Het
geheel werd vervolgens overdekt met bogen en
kruisgewelven.

Een nieuw bassin en een uitgestrekt grafveld

Er werd ook verder gegraven aan de meest
westelijke zijde van het opgravingsterrein, in
een deel dat in 2019 als redelijk hopeloos werd
beschouwd vanwege de zware verstoringen
van de daar aanwezige resten. Volharding
echter van de opgravingsploeg leverde toch
nog spannende resultaten op, bestaande uit
een drietal naast elkaar gelegen bassins van
verschillende diepte en formaat (afb. 10).
Het grootste vierkante bassin had nog een
17

SATRICUM NIEUWSBRIEF

Afb. 10-11. De bassins en een detail van de ten noorden hiervan gelegen skeletten van het middeleeuwse
grafveld. De kuil op de linker foto verwijst naar de skeletten die daar in 2019 werden verwijderd.

gevonden skeletten gaf een ruime eerste
datering tussen de zesde en elfde eeuw. De
huidige doden zullen uit dezelfde periode
dateren, evenals een drietal andere skeletten
dat tijdens deze campagne verspreid tussen
de villaresten werd aangetroffen. Om een
scherpere datering van de doden te krijgen
zullen meer samples chemisch gedateerd
moeten worden. In totaal zijn er nu 22 skeletten
in de villa gevonden (los van de niet meer in situ
gelegen skeletonderdelen) die onmiskenbaar
verwijzen naar een groep nieuwe bewoners
die de dan verlaten villa gebruikten om er hun
doden te begraven. Verder onderzoek staat
gepland voor de aanstaande campagne en zal
zeker tot nieuwe ontdekkingen leiden.

vloerniveau van cocciopesto (cement vermengd
met tufbrokjes of aardewerkfragmenten).
Tevens kwamen er grote muurstukken
tevoorschijn en een omgevallen pijler. De
verzakking van een van de bassins lijkt er op te
wijzen dat hier ook een dieper, onderliggende
ruimte aanwezig is. Opvallend is dat de bassins
een andere oriëntatie vertonen dan de tot nu
toe vrijgemaakte resten van de villa, hetgeen
een aanwijzing zou kunnen zijn voor een
bijgebouw dat niet direct verbonden is met het
hoofdcomplex. Ook hier is verder onderzoek
noodzakelijk.
Tijdens de uitbreiding van de opgraving van
de bassins in noordelijke richting, stuitten wij
op een grafveld (afb. 11). Dat was misschien
niet geheel onverwacht gezien de ontdekking
in 2019 van twee complete skeletten in dit
gedeelte, maar desondanks was het een zeer
spannend resultaat dat de opgraving voorzag
van een nieuwe dimensie. In een min of meer
halve cirkel gegroepeerd en met de hoofden
naar het westen gericht lagen er ten minste
negen skeletten. Alle ruggelings begraven
met de armen gekruist op het lichaam en met
gestrekte benen in kuilvormige graven die
in het Romeinse puin waren aangelegd. De
graven bevatten geen objecten aan de hand
waarvan de doden gedateerd kunnen worden,
maar gezien hun ligging in het Romeinse puin
betreft het hier onmiskenbaar middeleeuwse
doden. C14-analyse van drie van de eerder

Het schervenmateriaal en andere vondsten

In de zomer van 2020 werd tevens met
vereende krachten gewerkt aan het omvangrijke
schervenmateriaal dat in de 1984 en 2019
campagnes was verzameld. Met name de
volgestorte bassins in het zuidelijke pars rustica
deel hadden ongelooflijke hoeveelheden
scherven opgeleverd. Bijgestaan door een
Italiaanse
Romeins
aardewerkspecialist,
Filippo Salamone, kon het meeste materiaal
verzameld in 155 kisten worden ‘weggewerkt’
en is een selectie van circa 2800 diagnostische
fragmenten voor nadere analyse geselecteerd.
Hiervan werden 500 goed bewaarde
en diagnostische scherven getekend en
vervolgens gedigitaliseerd voor publicatie door
18
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Afb. 12-13. Dakpanstempels in de vorm van een hollende hond

een Griekse professionele tekenaar, Tasos
Lizos. Een eerste analyse van het materiaal geeft
een mooie aanwijzing voor de datering van de
bouwfases van de villa alsook meer inzicht in de
functie van het complex. Zo kon aan de hand
van het dateerbare terra sigillata aardewerk
(voornamelijk afkomstig uit Noord-Afrika)
worden vastgesteld dat de villa ergens tegen het
einde van de eerste na Chr. moet zijn gebouwd
en daarna een gebruiksfase kende tot aan het
midden van de derde eeuw. Een nieuwe fase
breekt aan in het midden van de vierde eeuw
en loopt door tot aan het einde van de vijfde
eeuw. Vroegere getuigenissen van Romeinse
activiteiten in het gebied, dat wil zeggen in de
eerste eeuw en voorafgaand aan de aanleg van
de villa, zijn er ook in de vorm van wat Italische
sigillata in de diepere lagen van de opgraving,
maar die zijn vooralsnog veel minder prominent.
Opvallend is de aanwezigheid van vele
amfoorfragmenten uit de gehele mediterrane
wereld. Die zijn echter alleen te koppelen aan
de eerste gebruiksfase van de villa. Tijdens
de tweede fase zijn zij volledig afwezig. Het
zou een aanwijzing kunnen zijn dat de functie
van de villa veranderde in de tweede fase van
haar bestaan, toen zij voorzien werd van een
porticus aan de rivierzijde en het interieur
werd voorzien van rijke marmerbekleding.

Onder het vondstmateriaal bevinden zich ook
enkele dakpanstempels waaronder eentje van
een heel bijzonder type, waarvan slechts een
ander exemplaar bekend is, en wel een vondst
uit de villa uit 1984. Het gaat hier om een
rechthoekige afdruk waarin zich een hollende
hond aftekent (afb. 12). Het nieuwe exemplaar
werd gevonden tussen de ingestorte gewelven
over de latere porticus aan de zuidoostzijde
van de villa (afb. 13).
		
Afgezien van het schervenmateriaal, dat
behalve het goed dateerbare terra sigillata
aardewerk ook een enorme hoeveelheid
gebruiksaardewerk omvat, zijn er natuurlijk de
Romeinse munten. Tot nu toe zijn er zestien
gevonden waaronder enkele fraaie exemplaren.
Het merendeel, acht in totaal, dateert in de
tweede eeuw, drie zijn uit de derde eeuw en vijf
uit de vierde eeuw. Een van deze late munten
die is gevonden in het hoofdgebouw, een AE
follis van Maxentius van 309-310 na Chr., is
hier afgebeeld. Het toont de gelauwerde kop
van keizer Diocletianus (afb. 14) met aan de
keerzijde een bijzondere afbeelding van een
tempel met daarin de godin Roma op een
schild gezeten die aan de keizer een globe
overhandigt (afb. 15). De keizer in militair tenue
heeft een scepter in de hand. Bij zijn voeten is
een gevangene zichtbaar. In het
pediment van de tempel zijn de
wolf en de tweeling Romulus en
Remus afgebeeld.
		
Als laatste moet hier nog de
analyse van het dierenbotmateriaal
worden genoemd dat onderin en
Afb. 14-15. De AE follis van
Maxentius uit 309-310 na Chr. (foto
Anneke Dekker)
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vermengd met het puin in de diverse bassins
is aangetroffen. Spectaculair zijn de twee
complete dieren die al in 2019 in het bassin
in de zuidelijke pars rustica waren aangetroffen.
Een analyse van de skeletten door de archeozoöloge van de UvA, Chiara Cavallo, leidde
tot een herinterpretatie van het botmateriaal.
In plaats van een volwassen koe en schaap,
bleek het te gaan om een koe met een pas
geboren kalf. Mogelijk had de koe de bevalling
niet overleefd en waren beide dieren ter plekke
achtergelaten waarna de ruimte werd afgedekt
met puin. Hiermee zou direct een stalfunctie
aan de betreffende ruimte met zijn aflopende
helling kunnen worden toegewezen, die gelet
op de C14-datering van het skeletmateriaal
vanaf de vijfde eeuw niet meer werd gebruikt.

dientengevolge kleinere groep deelnemers,
hele mooie resultaten opgeleverd die
vragen om verdere verdiepende analyses.
De opgraving van de villa is nog lang niet
klaar en vraagt om een uitbreiding naar alle
zijden waarbij ongetwijfeld nieuwe ruimtes
en nieuwe graven tevoorschijn zullen komen.
Daarnaast hopen wij ook beter inzicht te
krijgen in de diepere niveaus die nu op
verschillende plaatsen zijn aangesneden.
Op moment van schrijven, mei 2021,
zijn wij evenals vorig jaar in afwachting
van het openen van de internationale
grenzen en natuurlijk de permissies van de
diverse instellingen. De subsidie van het
Amsterdams Universiteitsfonds is inmiddels
weer toegezegd, zo ook de ministeriële
opgravingspermit. Het wachten is nu alleen
nog op het weer veilig kunnen afreizen naar
Italië. De vooruitzichten voor juli en augustus
zijn gunstig.

Conclusie

Alles bij elkaar heeft de campagne van
2020, ondanks de coronabeperkingen en

Afb. 16. De opgraving van de helling aan de oostzijde van de villa. Er moesten respectievelijk een
hoveniersbedrijf, een mini-graafmachine en een peloton arbeiders aan te pas komen om het immense karwei
te klaren.
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COLUMN
VONDST
Dé Steures

Ooit was ik blond. In Satricum
word ik altijd dieprood: mijn huid
kan niet tegen de zon. Daarom
ben ik tweedelijnsarcheoloog.
Als tweedelijnsarcheoloog doe
ik minder vondsten dan de
mensen in het veld. In Satricum
ging ik van vondstverwerker via
aardewerktekenaar naar leraar
aardewerktekenen – altijd lekker
in de schaduw. Toch is er één
vondstje waar ik trots op ben,
gedaan op een gazen droog- en
sorteertafel: een onaanzienlijk
Attisch zwartfigurig scherfje van
500 v. Chr. met een schoot en
stippenlijnen, precies de kern van
de voorstelling van Dionysos op
een klapkruk met in zijn handen
wijnranken, slordig weergegeven
als die slingers van stippen. Maar
deze vondst valt in het niet bij die
ik in Delft deed op zaterdag 30
november 2019. Met mijn jaarclub
vierden we onze 53ste dies daar
en bezochten we onder andere
het Museum Tétar van Elven aan
de Koornmarkt. De naamgever
woonde daar in de negentiende
eeuw, een kennelijk puissant rijke
kopiïst van schilderijen. Hij had
geen erfgenamen en zijn huis met
inhoud werd in 1926 tot museum.
We kregen een rondleiding
langs zijn vele kopieën van
beroemde schilderijen en vitrines
vol dure bric-à-brac. Amusant.
Een clubgenoot wees me op een
Romeinse mannenportretkop en
ik zei: ‘Verrek, daar staat een
derde-eeuwse keizerkop!’ Wat doe

je dan tegenwoordig? Je pakt je
mobieltje en je gaat googelen. De
kop bleek inderdaad onbekend.
Op dat moment maakte een
oplettende clubgenoot een foto
van de kop, mijn mobieltje en
mij. Die foto prijkt apetrots als
bureaublad op de computer
waarmee ik deze column schrijf.
Ik maakte met hetzelfde mobieltje
een frontale foto en mailde die
naar Eric Moormann, onze
trouwe spreker op de Satricumdag en hoogleraar klassieke
archeologie in Nijmegen. Hij was
het met me eens. Of hij, samen met
zijn promovendus Sam Heijnen,
de kop mocht publiceren Dat leek
me een goed idee, want ik ben
fulltime mantelzorger van El, die
CAA heeft (google maar) en die
stabiel, helder en goedgemutst is
en alles begrijpt. Op de Satricumdag van 2020, toen we nog nooit
van corona gehoord hadden,
vertelde Eric me dat Sam en hij de
eerste versie voor hun publicatie
voor de Archäologischer Anzeiger
af hadden. Ik kon nog net op
tijd de juiste volgorde van de
namen van de jonge keizer
geven: Severus Alexander, 222235. Om verschillende zaken in
dit stukje rond te maken: onze
blonde oudste kleindochter Lotte
kent Sam van het Koninklijk
Nederlands Instituut te Rome,
waar ze afgelopen zomer een
cursus volgde. Ikzelf moet hem
nog ontmoeten. De portretkop is
inmiddels door het Rijksmuseum
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