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Niederländische Zusammenfassung / Samenvatting in het Nederlands  

 
Capua – graf en gemeenschap. Een contextuele analyse van de Fornaci nekropool (570-400 v. Chr.) 
 
Capua was reeds in de oudheid een stad met een mythische reputatie. In het huidige S. Maria Capua 
Vetere midden in de Campaanse vlakte zijn weinig aanwijzingen te vinden dat dit ooit de grootste 
Romeinse stad van Italië was op Rome na. Behalve de vruchtbaarheid van het omringende land werd 
ook de lange bestaansgeschiedenis van de stad geprezen. Zij zou volgens sommige antieke auteurs 
reeds door de Etrusken zijn gesticht. In de Archaïsche periode zou Capua de machtigste stad in de 
regio zijn geweest. Het beeld van een roemrijke stad dat de antieke literatuur heeft geschapen kan door 
de archeologie echter slechts ten dele worden bevestigd. De antieke stad en twee belangrijke extra-
urbane heiligdommen liggen onder moderne gebouwen of zijn door plunderingen verwoest. Het best 
bewaard zijn dan ook de begraafplaatsen. Grote delen van deze antieke nekropolen werden al in de 19e 
eeuw opgegraven. In de jaren ’60 en ’70 werd in località Fornaci een uitgestrekte nekropool blootgelegd 
die van de IJzertijd tot het eind van 5e eeuw v. Chr. in gebruik was. Ondanks deze grootschalige 
opgravingen bleef de kennis van de nekropolen zeer beperkt, omdat de vroege opgravingen bijna niet 
gedocumenteerd werden en van de meer recente nauwelijks publicaties bestaan.  
In de voorliggende studie worden voor het eerst  zowel de tot nog toe onuitgewerkte vondsten uit de 
Fornaci nekropool uit de periode 570-400 v. Chr. onderzocht alsook delen van de originele 
opgravingsdocumentatie. Samen vormen zij het uitgangspunt voor een grafveldanalyse die inzichten 
verschaft in de weerslag van collectieve identiteit en sociale organisatie van de Capuaanse antieke 
gemeenschap. Het onderzoek beslaat de Archaïsche en vroeg-Klassieke periode waarin volgens de 
antieke geschiedschrijving sprake is van een kolonisatie, overheersing of tenminste een aanwezigheid 
van Etrusken in Capua. Aan de hand van de studie van de grafgebruiken in Capua zal ik een microstoria 
van de onderzochte gemeenschap trachten te reconstrueren waarin het leven en sterven van de 
bewoners vanuit een cultureel-antropologisch perspectief wordt bekeken. Er zal tenslotte moeten 
blijken in hoeverre de bestaande historische ontwikkelingsmodellen overeenkomen met het beeld dat 
uit de nekropolen oprijst. 
 
(hoofdstuk 1) Het huidige debat over de vroegste geschiedenis van Capua heeft al wortels in de 
Romeinse oudheid. Terwijl Cato de Oudere van mening was dat de stad 260 jaar vóór de Romeinse 
verovering door de Etrusken werd gesticht (471 v. Chr.), moest dat volgens Velleius Paterculus reeds 
rond 800 v. Chr. gebeurd zijn. Afhankelijk van de archeologische gegevens gaf men in de moderne 
literatuur soms de voorkeur aan de ene datum, dan weer aan de andere. Als gevolg van de ontdekking 
van begraafplaatsen en nederzettingssporen uit de vroege IJzertijd met kenmerken uit de 
Villanovacultuur, die grofweg overeenkomen met de datum van Velleius, werd een model voor 
Etruskische kolonisatie in twee fases opgesteld. In eerste instantie zou een toestroom uit het noorden 
tot de stichting van de nederzetting aan het begin van de IJzertijd hebben geleid. Als argument voor de 
tweede fase gold de urbanisering in de Archaïsche periode. Rond 471 v. Chr. zou een Etruskische elite 
Capua als het ware opnieuw hebben gesticht. Archeologische gegevens in de vorm van het nog steeds 
zichtbare ortogonale stratensysteem, de ommuring, Etruskische inscripties en enkele beroemde 
grafvondsten leken deze hypothese in eerste instantie te bevestigen.  
In deze studie beargumenteer ik dat het model van een Etruskische kolonisatie, met name de tweede 
fase, problematisch is. Ten eerste beschikken we niet over stratigrafische data uit de nederzetting 
waarmee we dit stratenpatroon of de ommuring aan deze bepaalde periode kunnen verbinden. 
Bovendien zijn bij de meeste recente opgravingen planmatig aangelegde huizen uit het begin van de 
zesde eeuw v. Chr. met een andere oriëntatie aangetroffen. Ten tweede lijkt men in dit model 
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geïsoleerde archeologische gegevens aan historische bronnen te willen koppelen. Dit impliceert 
bovendien een etnische interpretatie van de materiële cultuur als Etruskisch of juist Italisch.  
 
(hoofdstuk 2) Uit de discussie in het eerste hoofdstuk komt de noodzaak naar voren van een 
theoretisch en methodologisch kader om de gegevens uit de nekropool te ordenen, te interpreteren en 
in hun historische context in te bedden. Een eerste uitgangspunt voor verder onderzoek betreft het 
inzicht dat het archeologisch materiaal dat ons ter beschikking staat steeds slechts een willekeurig 
sample van de voormalige realiteit kan bevatten, en dat dit sample door veelvuldige selectieprocessen 
tot stand is gekomen. Verder vormen graven en hun inhoud een bijzondere categorie archeologische 
resten, omdat zij de overblijfselen zijn van rituelen. Zij worden door een gemeenschap volgens 
bepaalde regels aangelegd en hebben een hoog symbolisch gehalte. Om aan de hand van bescheiden 
materiële resten de grafgebruiken van een gemeenschap, en mogelijk structuren van de gemeenschap 
zelf, te kunnen reconstrueren, moeten we beschikken over een contextgerichte en gedetailleerde 
archeologische documentatie. De opgravingsdocumentatie en de beschikbare vondsten uit de Fornaci 
nekropool voldoen echter niet aan deze eisen. Er wordt hier desalniettemin geargumenteerd dat deze 
gegevens toch als basis voor onderzoek gebruikt kunnen en zouden moeten worden Niettemin  
beargumenteer ik dat deze gegevens toch als basis voor onderzoek gebruikt kunnen en moeten 
worden. De tekortkomingen vereisen vanzelfsprekend een bewuste omgang met de bestaande lacunes 
en een transparante presentatie van het materiaal.  
 
(hoofdstuk 3) Om een zo compleet mogelijk beeld van de grafgebruiken in de 6e en 5e eeuw v. Chr. te 
kunnen geven, is de geschiedenis van de opgravingen als belangrijke bron van informatie gebruikt. Uit 
de sporadische berichten over de commerciële opgravingen in de 19e eeuw van enkele archeologen, 
met name de Duitser Wolfgang Helbig, kennen wij slechts enkele zeer rijke grafcontexten. Verder 
echter laten zij ook waardevolle aanwijzingen voor de topografische ligging van de begraafplaastsen 
en de archeologische vondsten achterwege. Daarnaast kon aan de hand van een case-study van de 
vondsten uit Capua in de Antikensammlung te Berlijn een overzicht worden gemaakt van het soort 
grafvondsten dat in de 19e eeuw in de hele wereld werd verkocht alsmede het soort graven waaruit 
deze stammen. Tijdens dit onderzoek kon in Berlijn een verloren gewaande ceremoniële bijl uit de 
zogenaamde Tomba Dutuit worden geïdentificeerd.  
De opgravingen van 1962 tot 1973 in loc. Fornaci zijn de enige grootschalige en systematische 
opgravingen van een pre-Romeinse nekropool in Capua. Van de zes fases (I-VI) die opgraver Werner 
Johannowsky voor deze begraafplaats formuleerde, hebben de laatste twee betrekking op de periode 
relevant voor dit onderzoek. Van de meer dan 1500 graven zijn echter slechts van tien procent de 
vondsten gepubliceerd. Topografische en stratigrafische gegevens alsmede een grafische 
documentatie van de graven en de nekropool als geheel ontbreken tot nu toe volledig. Dit soort 
contextinformatie viel met behulp van de originele opgravingsnotities in de vorm van schetsen en 
beschrijvingen voor een deel van de nekropool wel te achterhalen. Uit de notities blijkt verder dat de 
vondsten van een relevant aantal graven uit de fases V en VI tegenwoordig onvindbaar zijn. Zij 
worden als zogenoemde potentiële graven wel bij het onderzoek betrokken1217.  
 
(hoofdstuk 4) Op deze sterk verbrede materiaalbasis konden de grafgebruiken in Capua van 570 tot 
400 v. Chr. zowel op een macro- als een microniveau geanalyseerd worden. Uit de topografische 
ligging van de verschillende begraafplaatsen rondom Capua komt naar voren dat de Fornaci 
nekropool deel uitmaakt van een langdurige horizontale stratigrafische ontwikkeling van noordwest 
naar oost. Er zijn dan ook geen aanwijzingen voor een abrupt einde van de nekropool als gevolg van 
de historisch overgeleverde Samnitische verovering in 423 v. Chr. zoals in eerder onderzoek wel is 
beweerd. De interne structuur van de Fornaci nekropool onderscheidt zich door een zeer 
gedifferentieerde omgang van de graven uit de fases V en VI met de vroegere graven. In verschillende 
                                                
1217 Alle potentiële graven uit de fases V en VI uit de Fornaci nekropool zijn in catalogus deel 2 opgenomen. 
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groepen graven zijn fenomenen van continuïteit en discontinuïteit vast te stellen. De aanleg van 
nieuwe graven kon oudere, maar ook contemporaine graven doorsnijden. De graven uit de fases V en 
VI zijn voornamelijk in kleine nuclei aangelegd waarvan ik de gebruikers  als verwante groepen 
interpreteer. Door deze ruimtelijke nabijheid, vaak in combinatie met een specifiek gebruik van 
grafarchitectuur en bijgiften kunnen we deze groepen afzonderlijk herkennen en van elkaar 
onderscheiden. De herintroductie van crematie naast inhumatie, de opkomst van de zogenoemde 
dobbelsteengraven, en de introductie van steen in de grafarchitectuur zijn als innovaties vroeger dan 
tot nog toe aangenomen op de overgang van de 7e naar de 6e eeuw v. Chr. te dateren. Het hoogtepunt in 
de differentiatie in de grafgebruiken wordt circa een eeuw later, aan het begin van fase VI, bereikt. 
Het bijgiftengebruik daarentegen werd ten opzichte van de voorafgaande periode vanaf fase V sterk 
gereduceerd. In bijna alle graven treffen we een standaardcombinatie bijgiften aan, bestaande uit een 
drinkvat en een schenk- of mengvat, dat bovendien met een kleine olla en een schaal kon worden 
aangevuld. Voor deze set werden in de loop van de fases V en VI verschillende soorten en vormen van 
aardewerk naast elkaar gebruikt. De specifieke combinaties van aardewerk kunnen we dan ook in 
verband brengen met een constant ritueel dat door de gehele gemeenschap werd uitgevoerd. Een 
ander kenmerk van de Capuaanse grafgebruiken is de frequente aanwezigheid van een extra drankset 
buiten het graf. De studie van de materiaalgroepen aan de hand van de grafcontexten heeft tot enkele 
aanvullingen en aanpassingen van typologie en chronologie geleid. Bijzondere aandacht ging uit naar 
de minder goed onderzochte lokale materialen zoals het Campaans zwart gevernist aardewerk, het 
zogenoemde achrome aardewerk en de terracotta applicaties voor houten sarcofagen.  
 
(hoofdstuk 5) Welke conclusies vloeien voort uit de voorafgaande analyse over de wijze waarop de 
gemeenschap zich in haar grafgebruiken presenteert? Hoewel fysisch-antropologische gegevens 
ontbreken, kan aannemelijk worden gemaakt dat in de Fornaci nekropool leden van de meeste sociale 
groepen vertegenwoordigd zijn. Enkele bijgiften of grafarchitectuur die op de begrafenis van kinderen, 
mannen en vrouwen wijzen, duiden op een horizontale structurering van de gemeenschap. Ook een 
verticale structurering in de vorm van sociale hiërarchie kwam in de grafgebruiken tot uitdrukking. 
Opmerkelijk is dat de meest exclusieve graven uit de fases V en VI zich juist niet in de Fornaci 
nekropool bevinden, maar elders. Als belangrijkste bepalende factor worden hier de familiegroepen 
aangewezen, die als het ware diagonaal door de horizontale en verticale structuren van de 
gemeenschap lopen. De vastgestelde grote variëteit in de grafgebruiken kunnen we interpreteren als 
uitdrukking van het spanningsveld tussen de normen van de gemeenschap en de 
representatiestrategieën van de verschillende groepen. Het meest zichtbaar zijn deze strategieën in de 
graven van de lokale elite. Een opvallend graftype in Capua is het dobbelsteengraf, bestaande uit een 
kubusvormig steenblok met een deksel waarin een waardevolle urn is geplaatst. Dit graftype wordt 
vaak als een bewuste navolging van een aristocratische „homerische“ traditie gezien. Nieuwe lokale 
elementen, zoals de verandering in de vorm van de urn, verduidelijken echter dat de 
dobbelsteengraven uit de fases V en VI in Capua een eigen ideologische invulling kregen.  
Een tweede karakteristiek element in „rijke“ Capuaanse graven is het opmerkelijke aantal speciale 
vormen van Attische drinkvaten, de zogenaamde mastoïden en plastisch vormgegeven kantharoi of 
rhyta. Deze voorkeur wordt hier in verband gebracht met een vermoedelijke rituele functie in het graf. 
Vooralsnog uniek in Capua en de gehele regio is het zogenoemde beschilderde graf van de 
bordspelers. De scène van twee mannen met een bordspel zou volgens de traditionele interpretatie 
een symbolische verwijzing zijn naar de nieuwe stichting van de stad door de Etrusken in 471 v. Chr. Ik 
stel echter voor dat het bordspel in een funeraire context een metafoor is voor de lotgebonden 
sterfelijkheid van de mens, waarvoor er in de oudheid uiteenlopende voorbeelden zijn. 
In de wijze waarop de mensen in Capua tussen 570 en 400 v. Chr. hun doden begroeven heb ik geen 
aanwijzingen kunnen vinden die duiden op een etnische identiteit, zij het Etruskisch of anders. De 
etnische interpretatie van Capuaanse graven of grafgebruiken in eerdere studies berust vaak op 
impliciete aannames over de etnische relevantie van materiële cultuur en een vermenging van de 
concepten van cultuur en etniciteit. Bepalend voor deze conclusie is de hier gebruikte definitie van 
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etnische identiteit als het gemeenschappelijke geloof in dezelfde afstamming. Voor Capua ontbreken 
schriftelijke bronnen die wijzen op mogelijke strategieën tot de vorming of instandhouding van 
etnische groepen in de materiële cultuur van deze periode. Een etnische interpretatie van enkele 
graven zoals het graf van de bordspelers en hun koppeling aan de etnisch gekleurde historische 
overlevering is derhalve niet meer houdbaar. Er wordt geargumenteerd dat de grafgebruiken wel 
bepaalde bredere maatschappelijke ontwikkelingen weergeven. De serie van innovaties in de 
grafgebruiken in de overgang van de 7e naar de 6e eeuw v. Chr. staat met het urbanisatieproces in 
verband. De laat-Archaïsche Capuaanse producten voor de graven heb ik als specifieke lokale uitingen 
van een bredere religieuze verandering geïnterpreteerd.  
 
In deze studie van de Capuaanse begraafplaatsen tussen 570 en 400 v. Chr. is duidelijk geworden dat de 
overkoepelende historische gebeurtenissen geen directe weerspiegeling vonden in de grafgebruiken. 
De studie heeft wel inzicht in de gemeenschap zelf verschaft. De microstoria van de begraafplaatsen 
vertelt het verhaal van de structurele verandering van de Capuaanse gemeenschap in haar omgang met 
de dood en biedt als zodanig een unieke blik op het leven.  
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