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Satricaanse Studies

NIEUW LEVEN VOOR VERGETEN SCHERVEN
Op de opgravingen in Satricum zijn niet alleen
votiefbeeldjes, sieraden en complete vazen
gevonden, maar ook een hele berg scherven.
Wie daar slim mee aan de slag gaat, kan er veel
belangrijke informatie uit halen.
Enkele maanden geleden is vrij geruisloos een
nieuw onderzoeksproject begonnen door de
sectie Mediterrane Archeologie aan de
Universiteit van Amsterdam, getiteld ‘New
Perspectives on Ancient Pottery’. Het
uitgangspunt van dit project is hoe om te gaan
met de grote hoeveelheden aardewerk uit
nederzettingscontexten die langlopende
projecten als bijvoorbeeld de opgravingen in
Satricum (1977-2007) nou eenmaal opleveren.
Natuurlijk zijn tijdens de lopende opgravingen
van dergelijke projecten alle vondsten op een of
andere manier geadministreerd en vooral de
bijzondere potten gepubliceerd, vanwege hun
esthetische kwaliteit, hun stilistische waarde of
vanwege de precieze datering die zij kunnen
geven aan bijvoorbeeld een gebouw. De grote
bulk aan ‘onbruikbare’ scherven die hooguit aan
de hand van enkele algemene criteria geturfd is,
blijft echter achter in het magazijn en verstoft
doorgaans.
Elke opgraver stelt zich de vraag: wat te doen met
deze bulk, waar op het eerste gezicht kraak noch
smaak aan zit! Iedere scherf publiceren heeft
weinig zin, want niemand zit te wachten op een
volledige documentatie van een wandscherf, en
dit kost meer tijd dan in het leven van één
archeoloog past! De kunst is dus om te bedenken
wat voor waarde deze bulk kan hebben voor
archeologisch onderzoek. En dat is nu precies wat
het nieuwe onderzoeksproject aan de UvA voor
ogen heeft: wat voor onderzoeksvragen kan men
stellen aan het gros van het aardewerk, en hoe
kan het in een redelijk tempo bekeken worden.

Veel mankracht
Satricum is één van de drie deelnemende
archeologische projecten geworden naast Halos
(Thessalie), van oorsprong een opgravingsproject
van de Rijksuniversiteit Groningen, en Zakynthos
in Griekenland, een nieuw project van de
Universiteit van Amsterdam. Het mooie van het
project is dat dankzij de Stichting Utopa veel
mankracht aangesteld kan worden, terwijl
voorheen het vondstmateriaal van opgravingen
nog weleens het domein van zeer enthousiaste
‘vrijwilligers’ (lees: academici met veel vrije tijd)
was.
Voor de studie naar het aardewerk van Satricum
zijn drie promovendi en vier onderzoeksassistenten gepland, waarvan twee al begonnen
zijn in oktober 2007. Verder is een
‘overkoepelende’ universitair docent
aangetrokken die specialist is in het verwerken
van grote hoeveelheden vondstmateriaal, en alles
weet van natuur-wetenschappelijke methoden
die toegepast kunnen worden op aardewerk. Er is
eveneens een IT-specialist aangesteld die de
technische ondersteuning biedt voor de snelle
verwerking van het aardewerk.
Zoveel mensen staan voor even zo veel
meningen, mede doordat de achtergrond (vijf
verschillende universiteiten!) en daarmee de
onderzoekstradities van de aangestelde personen
varieert. Tijdens de eerste maanden van het
nieuwe project is er daarom vooral veel
gediscussieerd over mogelijke
gemeenschappelijke delers, èn over de grote
verschillen tussen de drie veldwerkprojecten.
Parallel daaraan is nagedacht over een
gemeenschappelijke database waarin het
aardewerk van elk project snel verwerkt kan
worden.
Twee algemene onderzoeksthema’s zijn
geformuleerd. Het eerste thema gaat over de
onderlinge verhouding tussen import-aardewerk
en lokaal geproduceerd aardewerk. Met name
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voor Satricum is dat interessant, want boven de
scherventafels van Le Ferriere is al zo vaak op
basis van ‘intuïtie’ lokale waar van ‘exotische’
onderscheiden! De nieuwe universitair docent zal
op dit punt een belangrijke bijdrage gaan leveren,
want voor het eerst zal de klei van het
Satricaanse aardewerk bekeken worden.
Daarnaast wordt ook het oppervlak van het
aardewerk bestudeerd, om erachter te komen
hoe een brok klei tot pot gevormd is en of die
bevindingen misschien ook kunnen bijdragen bij
het onderscheid van produktielocaties. Een
tweede stap is natuurlijk de onderzoeksvraag die
op deze methodes volgt: hoe is de verhouding
tussen lokaal en import, en wat voor betekenis
heeft die verhouding in diverse archeologische
contexten.
Het tweede thema behelst de relatie tussen de
aardewerkvormen en het gebruik ervan.
Aangezien in Satricum een grote diversiteit aan
contexten voorkomt (domestiek, funerair,
religieus-ritueel et cetera) over een lange periode
(9e-2e eeuw v.Chr.), leent het aardewerk zich
goed voor dergelijk vergelijkend onderzoek.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat van een groot
deel van het materiaal de oorspronkelijke vorm
bepaald kan worden! Het eerder genoemde kleien morfologische onderzoek kan hierbij helpen.
Wanneer een bepaalde vorm bijna altijd een
bepaalde kleistructuur en/of oppervlakbewerking
heeft, kunnen kleine aardewerkfragmenten met
vergelijkbare kenmerken onder voorbehoud aan
deze vorm kunnen worden toegeschreven. De
eerder genoemde database is hierbij zeer
relevant om snel potentiële correlaties te kunnen
opvragen. De onderzoeksvraag is vervolgens of
vormen voor specifieke doeleinden geproduceerd
zijn, en binnen wat voor kader men dit moet zien.
Inmiddels zijn er twee voorbereidende
campagnes geweest, is de derde begonnen, en
wordt deze zomer alweer de volgende
onderzoeksassistent aangesteld. Aankomende
winter treden de eerste Satricum-promovendi in
dienst. Samen kunnen zij hopelijk een nieuw licht
werpen op de ‘vergeten’ scherven in de
magazijnen van Satricum.
Jeltsje Stobbe
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