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KERN EN P ERlFERIE IN H ET RPC-PROJECT (2); DE FOGLIANO -SURV EY IN
DE PONTIJNSE REGIO ( MIDDEN-ITALIE)

Martijn van Leusen en Peter Attema

Jnleiding

In deze bijdrage doen we verslag van de Foglia
no-survey in de Pontijnse regio, veldwerk dat als
onderdeel van het RPC-project werd uitgevoerd
in juli 1 998 nabij het lagunemeer van Fogliana
aan de kust van de Pontijnse regio (fig. l ). Het
veldwerkgebied ligt op zo'n 20 km afstand van
het Doganella di Ninfa-surveygebied (zie Attema
& Van Leusen, deze Paleo-aktueel, fig. 2). De
survey werd uitgevoerd op de oude strandwallen
langs de kust in de onmiddellijke nabijheid van
het meer van Fogliano. Het onderzoeksgebied be
sloeg een strook van zo' n l O km bij l km, waar
binnen in totaal ongeveer 300 ha in blokken van
I OOx l OO m door twee teams van gemiddeld vier
personen werden belopen. Doel van de survey
was om, net ais in de Lepini-survey, inzicht te
krijgen in de verschilien in aard en intensiteit van
bewoning en landgebruik in een kenmerkend
landschapstype gedurende de periode van de ij
zertijd tot in de Romeinse tij d. In vergelijk met de
Doganella di Ninfa-survey gaven de resultaten
van de Fogliano-survey een geheel ander beeld
van de nederzettingsontwikkelingen in de voor
Romeinse en de Romeinse tijd.
De Fogliano-survey

Zoals overal in de Agro Pantino is de recente in
vloed van de mens op het landschap zeer groot en
moeten de resultaten van de survey hiervoor ge
corrigeerd worden. Een flink aantal van de gele
zandkoppen van de oude strandwallen is genivel
leerd om vlakke akkerbouwgronden te krijgen.
Dergelijke verstoringen zijn goed te herkennen
aan klemverschilien in de velden. De survey con
centreerde zich daarom op gebieden die nog deels
het oude relief lieten zien. De gevonden materi
aalverspreidingen zullen o.a. worden geanaly-

seerd op grand van karteringen die werden ge
maakt in de j aren 20 van deze eeuw, ter voorberei
ding op de landverbeteringen van het fascistische
regime. Deze geven een gedetailleerd overzicht
van het o ude relief en leren ons tevens welke are
alen in het Fogliano-gebied drassig waren.
Een tweede factor die het archeologisch beeld
verstoorde, was de hoge stoffigheid van de vel
den, waardoor het spaarzame voor-Romeinse
materiaal zeer moeilijk te traceren was door aner
varen lopers. Voor deze factor di enen we de defi
nitieve verspreidingskaarten te corrigeren of,
idealiter, hersurveys uit te voeren.
De ongecorrigeerde verspreidingskaarten ge
ven een voorlopig overzicht van voor-Romeinse
en vervolgens Romeinse aanwezigheid in het ge
bied (fig. 2). Wat aan de voor-Romeinse kaart op
valt zijn de zeer lage materiaaldichtheden, minder
dan l vondst per hectare. Indien we deze kaarten
chronologisch uitsplitsen dan zijn bijna alle ijzer
tijd- en vroeg-Archa'ische verspreidingen off-site
te noemen; slechts 3 a 4 plekken brachten het tot
site-status doordat er een handjevol ijzertijd- of
Archai'sch materiaal bij elkaar lag. De genoemde
stoffigheid van het oppervlak speelt hier overi
gens een belangrijke ro!. 1 Welke correctiefactor
ook wordt toegepast, voor deze periode zijn de
materiaaldichtheden op bijvoorbeeld de hellingen
van de Monti Lepini een stuk hager, terwijl de si
tes daar aanzienlijk groter zijn. Surveys die we in
het kerngebied van de Latijnse stammen uitvoer
den, in het gebied van de Albaanse hergen en haar
uitlopers, geven op hun beurt weer veel hogere
dichtileden dan die in het Lepijnse gebied. Dit
duidt op een marginaal gebruik van de strandwal
len in de ijzertijd en de vroeg-Archa'ische periode.
In de latere Archa'ische periode en de overgangs
periode naar de Romeinse Republiek, d.w.z. de
laat-6e eeuw tot in de 5/4e eeuw v.Chr., nemen de
vondstdichtheden toe en zien we een bescheiden
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Fig. J. Locatiekaartje met ligging van hel Fogliano-surveygebied.

proces van invulling van het landschap plaatsvin
den: dit zijn de vier gebieden met archeologisch
materiaal die op de voor-Romeinse verspreidings
kaart te zien zijn. Echter, de dichtheden zijn nog
steeds erg laag en de sites erg klein.
Kijken we vervolgens naar de verspreidings
kaarten van de Romeinse perioden (Republiek tot
late Keizertijd) dan wordt duidelijk dat er in deze
periode een toename plaatsvindt van archeolo
gisch materiaal (fig. 3). De materiaalvlekken en
sites worden omvangrijker terwijl de onderlinge
afstand afneemt. De bewoning in het gebied
wordt intensiever en er ontstaan substantiele vil
lae. Op de locatie van een ervan hebben we gron
dig verzameld. Of we ook te maken hebben met
dorpsclusters durven we nog ni et met zekerheid te
zeggen, alhoewel we vermoeden dat het buidige
dorpje Borgo Grappa deels over een Romeinse
nederzetting heen werd gebouwd.
Splitsen we de Romeinse kaart uit dan wordt
duidelijk dat het vooral de latere Republikeinse en
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vroege Keizertijd is geweest waarin de strandwal
len werden geexploiteerd, d.w.z. vanaf ca. 350 tot
in de l e eeuw na Chr. Op grond van een eerste
evaJuatie van het materiaal denken we overigens
dat het gevonden Romeinse nederzettingspatroon
vooral de situatie reflecteert vanaf de 2e eeuw
v.Chr. tot de l e eeuw na Chr. De latere Keizertijd
laat vervolgens duidelijk een terugval in bewo
ning en exploitatie zien.
Exploitatie van het Fogliano-gebied

Zoals min of meer verwacht was op grond van
landschappelijke factoren, was de bewonings
dichtheid gedurende de pre-Romeinse perioden in
het Fogliano-gebied uiterst dun. De magere aan
wijzingen voor menselijke aanwezigheid in de
pre-Romeinse perioden, inclusief de bronstijd, is
mogelijk het best te verklaren ais een continue
ring van gebruik van het Fogliano-gebied ais
jacht-, vis- en verzamelgebied, zoals in de lithi-

Fig. 2. Ongecorrigeerde verspreidingskaart van protohistorische schervendichtheden en sires.

sche perioden, naast subsistence farming. De
kwaliteit en hoeveelheid van het verzamelde
vuursteen, maakt duidelijk dat dit gebied daartoe
zeer geschikt werd geacht door prehistorische ja
ger/vissers/verzamelaars.
Duidelijk wordt dat het gebied in de latere Ro
meinse tijd pas gewaardeerd gaat worden ais ge
bied voor permanente vestiging. De zandgronden
op de strandwallen zijn echter notoir arme gran
den, terwijl de lagunaire afzettingen drassig zul
len zijn geweest zonder aanpassingen in de
drainage. Een kolonisatie om redenen van land
bouwproductie, zoals in de Monti Lepini, lijkt
daarom niet erg aannemelijk. Waarom trok men
hier naar toe? Twee, eigenlijk drie, mogelijke re
denen kunnen we aandragen waarom dit gebied
toch ontsloten werd en bewoning aantrok.
Ten eerste zijn er aanwijzingen dat de visin-

dustrie in de Romeinse tijd hier op gang kwam.
Aan de kust tussen Torre Astura en het meer van
Fogliana zijn verschiliende visbekkens behorend
tot viskwekerijen. Het is aannemelijk, maar niet
bewezen, dat men in de Romeinse tijd ook de la
gunemeren commercieel ging bevissen, zoals dat
ook vanaf de Middeleeuwen tot in de vroeg-mo
deme periode gebeurde, waarbij de vis naar Rome
werd vervoerd. De mogelijkheid bestaat derhalve
dat de visindustrie, die in handen was van voor
aanstaande Romeinen, mensen aantrok die zich
op de strandwallen vestigden en daarin werk von
den.
Een tweede reden van economische aantrek
kingskracht kan de keramische industrie zijn ge
weest. Langs de kust zijn nogal wat ovens
gekarteerd waar arnforen en dakpannen werden
geproduceerd, waarbij gebruik werd gemaakt van
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een bijzondere zuivere grijze klei die langs de
kust werd gedolven.
Een derde reden kan de economische aantrek
kingskracht zijn geweest van rijke Romeinse fa
milies uit de late Republiek, en zelfs keizers, die
dit gebied uitzochten om hun maritierne villae te
bouwen voor de rust en het natuurschoon.
Kern en perlferie

Tot slot enige opmerkingen over de relaties van
het Fogliano-surveygebied tot het kerngebied van
de Albaanse bergen en Rome met haar omme
land. De maatschappelijke ontwikkelingen die het
RPC-project afleidt uit de waarnemingen in het
Fogliano-gebied moeten, net als de ontwikkelin
gen die we in andere surveygebieden in de Pon
tijnse regio hebben gevonden, alle worden gerela-

teerd aan het proces van vroege urbanisatie in het
kerngebied van de Albaanse bergen en in het ge
bied rond Rome, waar gelukkig veel over bekend
is, onder meer door de Graningse en Amsterdam
se opgravingen te Satricum.
Gedurende de ijzertijd en de Archa·ische perio
de (9e tot 6e eeuw v.Chr.) deed zich in de Albaan
se bergen en het aanpalende gebied naar zee een
ontwikkeling voor van peer polity-stadsstaten, die
zich voortzette tot op de hellingen van de Monti
Lepini en de rand van de Pontijnse vlakte. Binnen
dit systeem vond gedurende de post-Archalsche
periode (5e/4e eeuw v.Chr.) en de Romeinse Re
publiek een groeiende dominantie plaats van
Rome, zich uitend in de stichting van Ro
meins/Latijnse koloniesteden in de Monti Lepini.
Uit de RPC-surveys in de Monti Lepini (Van Leu
sen, 1 998; Attema & Van Leusen, deze Paleo-ak-

Fig. 3. Ongecorrigeerde verspreidingskaart van Romeim·e schervendichtheden en sites.
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tueel) en eerder werk van het Pontine Region Pro
ject (Attema, 1 993) wordt duidelijk dat in vrijwel
het gehele eerste millenniuro v.Chr. de hellingen
van de Monti Lepini ais expansiegebied werden
geprefereerd boven het strandwallengebied. De
vroege Romeinse kolonisatie concentreerde zich,
hoogstwaarschijnlijk in eerste instantie om strate
gische redenen, in de Monti Lepini, terwijl de
strandwallen gratendeels buiten besehouwing
werden gelaten.
Met de aanleg dwars door de Pontijnse vlakte
van de Via Appia rond 300 v.Chr. begon de eco
nomische exploitatie van de lager gelegen gebie
den v orm te krijgen, maar pas in de late Republiek
lijken er redenen te zijn om het strandwallenge
bied te ontsluiten en te exploiteren. Die redenen
waren vooral bepaald door de behoeften van het
kerngebied van Rome en haar directe achterland.
We moeten derhalve concluderen dat we lokale
nederzettingsontwikkelingen, zoals deze uit sur
veys naar voren komen, niet in hun geografisch
isolement mogen interpreteren, maar moeten rela
teren aan ontwikkelingen in de culturele, politieke
en economische kerngebieden.

Noat
l . In april 1 999 is een aantal velden met protohistorisch
materiaal (soms maar l scherf) opnieuw afgezocht.
Onder de gunstiger zichtomstandigheden (minder
stof op de velden) werden meer scherven gevonden,
hetgeen het aantal zekere si tes zal vermeerderen in de
uiteindelijke analyse (Attema, Van Joolen & Van
Leusen, in druk).
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Summary
In August 1998 participants in the 'Regional
Pathways to Complexity ' project af the Gron
ingen Archaeological lnstitute and the Free
University af Amsterdam carried out an intensive
survey af a beach-ridge camplex at the Lago di
Fogliana in the Pantine Region. Fieldwork in
what the authors consider to have been economi
cally marginal areas in antiquity is part af the
project 's research strategy. In comparison to
other areas in the Pantine Region sherd densities
were extremely low for the protohistoric (Bronze
Age to Archaic) periods but increased in the
Roman period after c. 350 BC, when smalt village
clusters and villae appear, a development which
the authors relate to industrial amphora produe
tion andfisheries along the coast. For a lang time
the Fogliana area remained untouched by the
proces s af early urbanizalian in the core area af
Latium Vetus.
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