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Samenvatting 
In dit proefschrift onderzoek ik verschillende benaderingen voor de bestudering van rurale 
nederzettingspatronen en landgebruik in noord-Calabrië (Italië) gedurende de Metaaltijden (ca. 
3000-725 v.Chr.). Archeologische kennis over gemeenschappen uit deze periode gaat gepaard met 
vertekeningen, waardoor reconstructies van landgebruik en nederzettingsvormen onvolledig en 
gekleurd blijven. In hoofdstuk 3 signaleer ik drie belangrijke soorten vertekeningen die onze huidige 
kennis beïnvloeden: methodologische vertekeningen, vertekeningen veroorzaakt door 
onderzoekstradities en –zwaartepunten, en vertekeningen veroorzaakt door landschapsprocessen. 
Mijn onderzoek is erop gericht om deze drie soorten vertekeningen zo efficiënt mogelijk tegen te 
gaan door methoden voor non-invasief en beperkt invasief archeologisch landschapsonderzoek te 
testen, aan te scherpen en met elkaar te combineren. Hiertoe is veldwerk uitgevoerd op en rond 
kleine oppervlaktevindplaatsen in het stroomgebied van de rivier Raganello (Calabrië, Zuid-Italië), 
die tussen 2000-2010 werden gekarteerd door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA); in 
hoofdstuk 2 ga ik in op de voorgeschiedenis van dit onderzoek. Het promotieonderzoek is uitgevoerd 
als archeologisch deelproject van het onderzoeksprogramma ‘Rural Life in Protohistoric Italy’, geleid 
door dr. M. van Leusen en gefinancierd door NWO. In dit programma werkte ik nauw samen met de 
uitvoerders van twee andere deelprojecten, dr. K. Armstrong (archeo-geofysische methoden) en 
prof. dr. J. Sevink (bodems en bodemkundige processen); in dit proefschrift worden daarom 
meerdere geofysische en bodemkundige gegevens uit hun onderzoeken gebruikt.  

De kern van dit proefschrift wordt gevormd door de hoofdstukken 4, 5, en 6. Hoofdstuk 4 
verantwoordt de onderzoeksstrategie die ik heb gekozen om de dataset van 160 vindplaatsen uit de 
Metaaltijden te onderzoeken. Deze strategie bestaat eruit dat eerst aan de hand van 
vondstassemblage en landschapszones een siteclassificatie is opgesteld waarin met opzet geen a 
priori aannames over de aard van de vindplaatsen zijn gedaan; vervolgens zijn van zes typen 
vindplaatsen enkele representatief geachte voorbeelden intensief onderzocht. In het laatste deel 
van het hoofdstuk leg ik uit welke combinaties van veldmethoden - archeologische (her-)surveys, 
geofysische technieken, boren, bodemkundige analyse, testputten, en het strippen van de ploeglaag 
- hiertoe gebruikt zijn, en waarom. De resultaten die met de verschillende veldtechnieken behaald 
zijn worden samengevat in hoofdstuk 5. In de specifieke geologische omstandigheden van het 
onderzoeksgebied bleken geofysische methoden gebaseerd op aardmagnetisme de meest effectieve 
methode om aanvullende informatie te leveren, waardoor dit proefschrift een groot aantal 
geomagnetische datasets presenteert en in verband brengt met archeologische en bodemkundige 
gegevens. In hoofdstuk 6 worden de behaalde resultaten en de toepassing van de verschillende 
veldtechnieken geëvalueerd, en doe ik aanbevelingen voor nader onderzoek om te komen tot een 
effectieve methodologie voor archeologisch landschapsonderzoek. De methodologische inzichten uit 
dit proefschrift kunnen samengevat worden in vier punten: 

- de oorspronkelijke onderzoekstrategie van de GIA-karteringen in het Raganello-dal, met een 
standaard surface coverage van 20%, was te grof om de locatie, aard en dichtheid van 
Metaaltijdenvindplaatsen in kaart te kunnen brengen. Ik stel voor om minimaal 40% toe te 
passen om vindplaatsen met diameters van enkele meters te karteren. 

- Geofysische data laten zien dat alleen oppervlaktekartering ontoereikend is voor het 
onderzoek naar archeologische landschappen: met magnetometrie zijn archeologische 
sporen aangetoond die niet in verband gebracht kunnen worden met een 
oppervlaktevindplaats. Ook zijn ‘natuurlijke’ verschijnselen zoals geulen en lokale laagtes in 
kaart gebracht die secundaire archeologische deposities bevatten (vindplaats RB073). 

- Hellingprocessen over langere tijd kunnen tot dramatische wijziging van de topografie 
leiden, dus systematische studie van de stabiliteit van landschapszones is nodig. 
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- Beperkt invasief onderzoek (boren, testputten) is essentieel om antropogene en natuurlijke 
depositionele processen en hun effect op de oppervlakteverspreiding van archeologische 
artefacten vast te stellen. Enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van 
handmatige boringen in stenige bodems; zelfs in puinwaaiers blijken diepe archeologische 
stratigrafieën voor te komen (vinpdplaatsen RB115a, RB121, RB130a).  

 Het centrale argument van dit promotieonderzoek is dat kleine, op het eerste gezicht moeilijk 
interpreteerbare en dateerbare vindplaatsen uit de Metaaltijden wel degelijk een schat aan 
informatie kunnen opleveren, als ze maar systematisch, intensief en multidisciplinair worden 
onderzocht. De nauwkeurige integratie van archeologische, geofysische en bodemkundige data is 
daarvoor essentieel. Deze stelling wordt in hoofdstuk 7 uitgewerkt aan de hand van drie case 
studies: de Monte San Nicola waar naar alle waarschijnlijkheid een crematiegrafveld is gelegen, 
vindplaats RB073 in de bovenvallei die slechts de top van een ijsberg bleek te zijn van een begraven 
pre- en protohistorisch landschap, en de Contrada Damale in de voetheuvels, waar een grote 
dichtheid aan kleine vindplaatsen uit de Late Bronstijd is aangetoond, in veel gevallen in combinatie 
met rechthoekige structuren.  

In hoofdstuk 8 gebruik ik niet-systematisch verzamelde etnografische gegevens om lacunes in onze 
kennis over gemeenschappen in de Italiaanse Metaaltijden te vullen die niet met archeologisch 
onderzoek op te lossen zijn. Dit levert inzichten op over het voorkomen van archeologisch materiaal 
in schijnbaar verafgelegen locaties, de benodigde hoeveelheid akkergrond, het belang van 
opslagfaciliteiten, en de mate van uitwisseling en risicomanagement van kleinschalige 
boerenhuishoudens. In hoofdstuk 9 gebruik ik de nieuwe gegevens die in de voorafgaande 
hoofdstukken zijn gepresenteerd om bestaande wetenschappelijke modellen voor deze 
gemeenschappen aan te scherpen. Hierbij gebruik ik vier toonaangevende zienswijzen als startpunt: 
het model van nauwelijks-hiërarchische boeren/herdersgroepen van Graeme Barker (Biferno Vallei); 
het model van Pacciarelli met veranderende locatiekeuzen en toenemende complexiteit (Tropea-
schiereiland); het sterk territoriaal-hiërarchische model van Peroni (Sibaritide); en het model van 
Cazzella waarin het belang van centrale plaatsen niet wordt ontleden aan hun oppervlak of mogelijk 
territorium, maar aan toenemende specialisatie (Apulië). Ik laat zien dat mijn nieuwe resultaten uit 
het Raganello-dal gebruikt kunnen worden om deze modellen aan te scherpen . Dit doe ik aan de 
hand van zes nieuwe inzichten:  

- Nieuwe bewijzen voor pre- en protohistorische activiteit in het onderzoeksgebied. De kennis 
van vroege boerengemeenschappen in noord-Calabrië is zeer beperkt, en voornamelijk 
gebaseerd op gegevens uit de heuvels rond de kustvlakte. Dit onderzoek heeft aangetoond 
dat de binnenlanden al in het Neolithicum, Chalcolithicum en Vroege Bronstijd gebruikt 
worden. 

- Het belang van de binnenlanden voor de reconstructie van langdurige 
nederzettingspatronen in noord-Calabrië is lange tijd onderschat. Dit onderzoek toont aan 
dat een hardnekkige onderzoeksvertekening ten gunste van grote nederzettingen in de 
voetheuvels heeft geleid tot een systematische verwaarlozing van de binnenlanden als 
onderdeel van pre- en protohistorisch landgebruik, terwijl daar juist de oudste bewijzen voor 
menselijke activiteit gevonden zijn.  

- In tegenstelling tot Peroni’s nederzettingsmodel voor de Sibaritide, dat alleen 
nederzettingen van meerdere hectares beschouwt, blijkt het nederzettingspatroon in de 
Metaaltijden ook een rurale dimensie te omvatten. Deze bestaat uit kleinschalige 
boerennederzettingen met weinig of geen toegang tot gespecialiseerde goederen, zoals die 
in de grote nederzettingen voorkomen.  

- De grote voorraadvaten van het type dolio a cordoni o a fasce, die duidelijk geïnspireerd zijn 
op Griekse aardewerktypen, vallen niet onder dergelijke exotische goederen. Het onderzoek 
in de Contrada Damale laat zien dat deze vaten voorkomen in vrijwel alle LBA vindplaatsen 
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in een rurale omgeving, iets wat goed te verklaren is vanuit de etnografische observaties in 
hoofdstuk 8: boerenhuishoudens hebben een grote behoefte aan opslagfaciliteiten om 
slechte jaren te boven te komen. 

- Er is een opvallend sterke toename van nederzettingen in de voetheuvels in de Finale 
Bronstijd (FBA, 1200-950 v.Chr.) ten opzichte van de voorgaande perioden. Deze toename 
explosie zet zich niet door in de Vroege IJzertijd (ca. 950-800 v.Chr.), een periode die veel 
materiële overeenkomsten heeft met de FBA. Ook zijn er geen nieuwe aanwijzingen 
gevonden voor resten uit de latere fasen van de IJzertijd (ca. 800-720 v.Chr.). De afwezigheid 
van IJzertijd-vindplaatsen is ook in andere delen van Zuid-Italë vastgesteld Dit heeft mogelijk 
te maken met ons onvermogen om  IJzertijd-aardewerk te onderscheiden, maar kan ook 
veroorzaakt zijn door andere factoren, zoals een trek naar de kustvlakte. Deze 
landschapszone hebben we door sterke sedimentatie niet kunnen onderzoeken. 

- De veranderingen in nederzettingspatroon en sociale verhoudingen na de FBA zijn terug te 
zien in de introductie van een nieuw grafritueel. Op de Monte San Nicola is m.b.v. 
magnetometrie en nauwkeurige hersurvey een crematiegrafveld aan het licht gekomen dat 
C14-gedateerd is in de Vroege IJzertijd. Dit is een uniek geval in Calabrië, waar verder alleen 
secondaire aanwijzingen bestaan voor crematie in de IJzertijd.  
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