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Monte San Nicola (Calabrië, Italië): 
een chaîne operatoire van 
archeologisch onderzoek

Wieke de Neef¹

Op de Monte San Nicola, een 536 m hoge heuvel net 
ten zuiden van de rivier Raganello in Calabrië (Zuid-
Italië, fig. 1), werd in de jaren 1980 voor het eerst 
handgevormd protohistorisch  aardewerk gevonden. 
Tijdens veldverkenningen van het GIA tussen 2000 
en 2010 werd de vondstverspreiding op de heuvel 
verder in kaart gebracht en werden enkele arte-
factconcentraties gedocumenteerd. Het gevonden 
materiaal bood echter weinig aanknopingspunten 

voor een interpretatie. Tijdens het Rural Life in 
Protohistoric Italy project  (2010-2015) heeft de 
auteur met gedetailleerd interdisciplinair onderzoek 
meer informatie over het protohistorische gebruik 
van de heuvel verzameld. De combinatie van ar-
cheologische, geofysische en bodemkundige datasets 
levert een verrassende nieuwe interpretatie op. In 
dit artikel worden de verschillende onderzoeksstap-
pen gevolgd die hiertoe geleid hebben.

Fig. 1. Locatie 
van de Monte San 
Nicola in de regio 
Sibaritide. Het GIA-
onderzoeksgebied 
is aangegeven met 
een grijze lijn; dor-
pen met een zwarte 
stip; archeologische 
vindplaatsen met een 
grijze stip. De land-
schapszones in het 
onderzoeksgebied 
zijn begrensd met 
stippellijnen.
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“A hill with a view”
Op de Monte San Nicola staat niet zonder reden 
tegenwoordig een radiotoren: de top biedt onge-
hinderd uitzicht over de vlakte van Sibari en een 
deel van het achterland (fig. 2). De huidige heu-
vel is het restant van een geërodeerd pleistoceen 
marien terras, opgebouwd uit conglomeraten en 
leembanken, met een zacht glooiende noordflank 
en steilere west-, zuid- en oosthellingen. De dunne 
leembodems op de noordflank zijn nauwelijks 
nog geschikt voor landbouw en worden daarom 
slechts sporadisch geploegd; de dikkere, donkere 
bodems op vlakkere delen van de zuid- en oost-
flank worden wel regelmatig gekeerd. De steilere 
delen zijn begroeid met typisch Mediterrane 
macchia-struiken. Het is het domein van Carmine 

Pirrone, die in het dal woont maar dagelijks met 
zijn schapen over de hellingen loopt (fig. 3).
 In de jaren 1980 vonden Italiaanse archeologen 
fragmenten van protohistorisch aardewerk op 
de westelijke en zuidwestelijke flanken van de 
heuvel (fig. 4). Dit materiaal is gepubliceerd als 
onderdeel van een eerste inventarisatie van pro-
tohistorische vindplaatsen in de vlakte van Sibari 
en omgeving, maar een goede locatiebeschrij-
ving ontbrak daarbij (Peroni & Trucco 1994). 
De onderzoekers suggereerden dat de heuvel de 
locatie was van een centrale nederzetting met 
strategische ligging en toegang tot landbouwgron-
den. In 2000 was de heuvel één van de locaties 
die door het GIA voor het eerst systematisch 
werd onderzocht in een nieuw surveyproject. Dit 

Fig. 2. De Monte 
San Nicola (links) 
vanuit het westen. 
De radiotoren op 
de top is zichtbaar. 
Uiterst rechts het 
plaatsje Lauropoli, in 
de achtergrond de 
vlakte van Sibari en 
de Ionische Golf.
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project vormde de eerste fase van het langdurige 
landschaps-archeologische onderzoek van het 
GIA in het stroomgebied van de rivier Raganello, 
samengevoegd onder de noemer Raganello 
Archaeological Project (RAP, 2000-2010; fig. 1). 
De Monte San Nicola is daarna meerdere malen 
opnieuw bezocht om beter dateerbaar materiaal 
te verzamelen, betere vondstlocaties te bepalen, 
en nieuw toegankelijke gebieden te onderzoeken. 
Ondanks het feit dat het team steeds beter inzicht 
kreeg in de vondstverspreidingen op de flanken 
van de heuvel, bleef het gissen naar de archeolo-
gische betekenis van deze vondsten. 

Multidisciplinair onderzoek in het 
Rural Life Project
In het kader van het door NWO gefinancierde on-
derzoeksprogramma Rural Life in Protohistoric Italy 
(RLPI, 2010-2015) werd de Monte San Nicola op-
nieuw aan verschillende veldmethoden onderwor-
pen. Het RLPI is de voorlopig laatste fase in het 
landschaps-archeologische onderzoek van het GIA 
in Calabrië, en is gericht op het vinden van ver-
klaringen voor de verspreidingspatronen die door 

het RAP zijn vastgelegd. Met name is onderzocht 
wat kleine protohistorische oppervlaktevind-
plaatsen eigenlijk zijn: van wat voor activiteiten 
zijn ze de zichtbare overblijfselen, hoe worden 
dergelijke vindplaatsen gevormd, hoe worden ze 
ontdekt en hoe worden ze geïnterpreteerd (zie 
ook eerdere bijdragen van het onderzoeksteam in 
Paleo-aktueel 23, 24, 25 en 26)? Een belangrijk 
onderdeel van het onderzoeksproject was het tes-
ten van technieken om dergelijke kleine, onopval-
lende vindplaatsen te karteren. Daartoe deed ons 
multidisciplinaire onderzoeksteam tussen 2011 en 
2014 archeologisch, geofysisch en bodemkundig 
veldwerk: we voerden nieuwe, zeer intensieve 
veldkarteringen uit, testten verschillende geo-
fysische methoden voor detectie van bedekte 
resten, deden bodemonderzoek om formatiepro-
cessen te begrijpen, en groeven testputten om 
relaties te kunnen leggen tussen oppervlakte- en 
bodemverschijnselen.
 Dit veldwerk werd uitgevoerd op basis van 
een site-classificatie, waarbij typen vindplaatsen 
onderscheiden worden op basis van locatie en 
vondstassemblage (De Neef 2016; De Neef & Van 

Fig. 3. Huidig 
landgebruik op de 
Monte San Nicola 
met uitzicht naar 
het noorden. Links 
de kudde scha-
pen, rechts herder 
Carmine Pirrone met 
een schaap dat hij 
aan het onderzoeks-
team schonk (foto’s 
Daphné Veraart en 
Thomas van Damme, 
Universiteit Gent).



Paleo-aktueel 27  |  2016

16

Leusen 2016). In deze site-classificatie waren de 
protohistorische resten op de Monte San Nicola 
beland in een groep ‘atypische’ vindplaatsen: de 
locatie op de heuveltop ligt hoger en is minder 
beschut dan andere open-air sites, maar is niet 
zo afgelegen of moeilijk bereikbaar als andere 
vindplaatsen op heuveltoppen en bergflanken 
in ons onderzoeksgebied. Bovendien behoren de 
archeologische resten op de Monte San Nicola 
tot de weinige die we hebben op de pleistocene 
mariene terrassen. De kalksteen- en mergelbo-
dems in ons onderzoeksgebied leverden tijdens 
de RAP-surveys veel meer vindplaatsen op. Deze 
omstandigheid roept verschillende vragen op: is 
dit het gevolg van locatievoorkeur? In hoeverre 
blijven protohistorische resten bewaard op de 
sterk aan erosie onderhevige leembodems van de 
mariene terrassen? En zijn onze veldmethoden 
wel toereikend om ze te vinden? Op basis van 
deze specifieke onderzoeksvragen en de goede 
toegankelijkheid selecteerden we de heuveltop 
voor nader intensief onderzoek.

Onderzoek zonder op te graven
Als eerste stap in het RLPI-onderzoek naar de 
Monte San Nicola is een grootschalige geofy-
sische survey uitgevoerd op alle toegankelijke 
delen van de heuvel door het Berlijnse bedrijf 
Eastern Atlas (fig. 5). Met behulp van magneti-
sche gradiometrie worden lokale afwijkingen in 
het aardmagnetisch veld in kaart gebracht. Zulke 
afwijkingen kunnen onder specifieke omstandig-
heden door archeologische sporen veroorzaakt 
worden, bijvoorbeeld door verbrande materialen 
of bacteriën in organische resten. In andere delen 
van het onderzoeksgebied had deze methode al tot 
verrassende resultaten geleid, zoals de ontdekking 
van rechthoekige structuren in de voetheuvels bij 
Francavilla Marittima die in verband gebracht kon-
den worden met oppervlaktemateriaal uit de Late 
Bronstijd (De Neef & Van Leusen 2016). Op de 
Monte San Nicola zijn zulke structuren niet aange-
troffen, maar werden wel een aantal opmerkelijke 
ronde magnetische afwijkingen (‘anomalieën’),  
met een doorsnee van gemiddeld 1,5 m gezien 
op de noord- en zuidhelling. Enkele opvallende 
lineaire magnetische anomalieën op verschillende 
delen van de heuvel konden later door booronder-
zoek geïnterpreteerd worden als conglomeraatban-
ken van het mariene terras, die door erosie aan het 
oppervlak vrij waren komen te liggen.
 Om vast te stellen of de ronde sporen in 
verband gebracht konden worden met de ver-
spreiding van oppervlaktevondsten, werden de 

Fig. 4. De locaties 
van protohistorische 
vindplaatsen op de 
Monte San Nicola, 
aangegeven met 
gelabelde stippen. De 
maximaal mogelijke 
vondstverspreiding 
volgens Peroni & 
Trucco (1994) is 
aangegeven met een 
zwarte stippellijn. 
De twee gebieden 
met verhoogde 
vondstdichtheden 
zijn aangegeven met 
oranje lijnen.

Fig. 5. Geofysisch 
veldwerk op de 
zuidhelling van de 
Monte San Nicola: 
magnetische gradio-
metrie-metingen met 
een wagen waarop 
10 sensoren zijn ge-
monteerd. Links het 
radiostation.



Monte San Nicola (Calabrië, Italië): een chaîne operatoire van archeologisch onderzoek

17

noord- en zuidhelling opnieuw archeologisch 
gesurveyd (fig. 6). Deze nieuwe kartering was 
noodzakelijk omdat de voorgaande surveys niet 
het hele geofysisch onderzochte gebied besloe-
gen, of door vegetatie niet systematisch waren 
uitgevoerd. Bovendien was de plaatsbepaling 
van de RAP-surveys, op basis van mobiele GPS 
en veldschetsen, niet nauwkeurig genoeg om de 
ruimtelijke relatie tussen oppervlakteconcentra-
ties en de nieuw ontdekte geofysische anoma-
lieën te bepalen. In twee zones waarin de ronde 
anomalieën gekarteerd waren, werden alle op-
pervlaktevondsten daarom zelfs apart ingemeten 
met de Total Station. Deze hoge karteringsreso-
lutie, waarbij we van elke vondst weten waar hij 
gevonden is en tot welke vondstcategorie hij be-
hoort, is uniek in Mediterrane landschapsarcheo-
logie en biedt ons een uitgelezen methodologisch 
instrument om resten op en onder het oppervlak 
te kunnen vergelijken.

 

De nieuwe surveys bevestigden allereerst het be-
staan van een goed afgebakende protohistorische 
oppervlaktevindplaats die in de zomer van 2010 
door GIA-studenten was gekarteerd (site RB216), 
maar brachten ook twee nieuwe gebieden aan het 
licht met zeer diffuus verspreid protohistorisch 
aardewerk: site RB233 op de noordhelling en 
een niet nader onderzocht gebied op de zuidwes-
telijke flank (fig. 4). De vondstverspreiding van 
site RB216 waaiert uit in de ploegrichting en kan 
ruimtelijk in verband gebracht worden met een 
vage, ronde magnetische anomalie (fig. 7). Het 
spoor dat de afwijkende magnetische waarde 
veroorzaakte lijkt daarom uitgeploegd te zijn. De 
diffuse vondstverspreiding RB233 komt ruimtelijk 
overeen met het gebied waarin meerdere sterke, 
ronde anomalieën waren gedetecteerd, maar 
een direct verband tussen geofysische sporen en 
oppervlakte-aardewerk kon niet gelegd worden 
(fig. 7). Dit geldt ook voor het gebied op de 

Fig. 6. Studenten 
en medewerkers 
van het GIA voeren 
een archeologische 
survey uit op de 
noordflank van de 
Monte San Nicola. 
Op de achtergrond 
het Pollino-massief 
en rechts het dorpje 
Cività (foto E. Witmer, 
RUG/GIA).
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zuidwestflank. De hogere signaalsterkte van de 
anomalieën en de veel lagere vondstdichtheid 
duiden erop dat in deze twee gebieden eventuele 
archeologische sporen minder aangetast zijn dan 
bij RB216.

Creatief omspringen met de regels
Op dit punt beland, vermoedden we weliswaar dat 
er een verband was tussen de oppervlaktevondsten 
en de ronde magnetische anomalieën, maar kon-
den dit niet verder onderzoeken zonder de grond 
in te gaan. Hier stuitte het project op een logis-
tiek probleem: van de Italiaanse archeologische 
autoriteiten mochten per campagne slechts in één 
gemeente testputten gegraven worden. Omdat we 
al actief waren in andere gemeenten was het on-
mogelijk om een proefput te plannen op de Monte 
San Nicola. Gelukkig werden handmatige boringen 
voor het karteren van bodems, hellingprocessen, 
en archeologische stratigrafie door de autoriteiten 
niet gezien als gravend onderzoek, en konden 
we deze methode inzetten om stratigrafische 

informatie te verzamelen rond oppervlaktevind-
plaatsen. Daarnaast konden we beargumente-
ren dat ook het afpellen van de ploegzool niet 
‘destructief’ is, omdat we immers alleen de reeds 
verstoorde bovengrond weghaalden. We vermoed-
den dat we op het onaangetaste niveau daaronder 
aanwijzingen zouden vinden voor archeologische 
sporen die ons al genoeg konden vertellen over 
de aard en mate van behoud ervan. Immers, als 
artefacten uit een reservoir in de ondergrond door 
ploegen of erosie op het maaiveld terecht komen, 
moet de top van het betreffende spoor aangetast 
zijn en dus zichtbaar zijn onder de ploeglaag. 
 Het strippen van de ploeglaag stelde ons ook in 
staat om een specifiek veldwerkprobleem op te 
lossen: een precieze plaatsbepaling van de geo-
fysische anomalieën bleek ondanks onze nadruk 
op meetnauwkeurigheid erg lastig. Een herhaalde 
magnetometrie-survey leverde bijvoorbeeld een 
verspringing van bijna twee meter op tussen de 
beide magnetometrie-datasets. Hierdoor werd het 
bijkans onmogelijk om een anomalie te onderzoe-
ken met alleen handmatige boringen. Achteraf 
wijten we de afwijking aan een combinatie van 
verschillende factoren, waaronder de invloed van 
het radiostation op de digitale GPS-metingen van 
de eerste geofysische dataset, het wegploegen 
van één van onze eigen vaste meetpunten, en 
de precisiemarge van de Total Station. Door het 
strippen van de ploegzool in gebiedjes van 1 x 1 
m konden we de ware locatie en eigenschappen 
van het grondspoor vastleggen dat de geofysische 
anomalie veroorzaakt had.
 Off-site boringen op de noordflank van de 
Monte San Nicola bevestigden wat we al vermoed-
den op basis van de lichte kleur van het oppervlak: 
de bodems hier zijn dun, lemig, en verregaand 
geërodeerd. Onder een dunne ploeglaag ligt direct 
de C-horizont en de onderliggende conglome-
raatbanken worden bereikt binnen een meter. Dit 
betekent dat eventueel aanwezige archeologische 
resten gemakkelijk aangetast kunnen zijn als ge-
volg van ploegen of erosie. 

Fig. 7. Vondstcon-
centraties en 
magnetische 
anomalieën op de 
noordflank van de 
Monte San Nicola. De 
witte stippen geven 
de locaties weer van 
protohistorische aar-
dewerkfragmenten 
die met de TS inge-
meten zijn, binnen 
(en net buiten) twee 
survey units van 30 x 
30 m (aangeven met 
witte lijnen). De twee 
anomalieën genoemd 
in de tekst zijn oranje 
omcirkeld (kaart W. 
de Neef, RUG/GIA; 
geofysica Eastern 
Atlas, Berlijn).
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 Met het gericht strippen van de ploeglaag op de 
locatie van één geselecteerde, ronde magnetische 
anomalie konden we inderdaad aantonen dat de fy-
sieke oorzaak ervan direct onder de ploeglaag ligt, 
en qua kleur afwijkt van de lichtgele C-horizont 
(fig. 8). We legden een donker spoor met ronde 
vorm bloot, dat als een aparte vindplaats werd ge-
documenteerd (RB245a). In de top ervan zagen we 
late-bronstijd aardewerk, waaronder een fragment 
van een typische schaal met naar binnen gekeerde 
lip en andere middelgrote vormen. Het spoor 
bevatte houtskool, ronde kiezels en verbrande 
botresten. Houtskool uit het spoor is C14-gedateerd 
tussen 905 en 845 v.Chr., wat goed past bij de aan-
getroffen aardwerktypen. Deze resten bevestigen 
dat de oppervlaktevondsten zowel ruimtelijk als 
chronologisch in verband kunnen worden gebracht 
met bedekte archeologische sporen. De sterkte van 
het magnetische signaal komt goed overeen met 
de geringe aantasting van spoor RB245a; immers, 
er was hier nog geen dichte vondstconcentratie 
aan het oppervlak aangetroffen zoals bij de vage 
anomalie bij site RB216 het geval was.

Een cluster van kuilen met aarde-
werk: protohistorische graven?
Hoewel we maar één rond grondspoor in verband 
hebben gebracht met een magnetische anomalie, 
lijkt het zeker dat vergelijkbare anomalieën elders 
op de hellingen van de Monte San Nicola ook van 
archeologische betekenis zijn. De anomalieën ver-
tonen clustering: er zijn er meerdere op de noord-
flank, in het gebied van RB233, en enkele op de 
zuidwestflank, in een gebied waar ook een lichte 
verhoging van het aantal vondsten is gevonden. 
We zijn er vrijwel zeker van dat ze allemaal uit de 
Late Bronstijd / Vroege IJzertijd stammen, maar 
hoe kunnen we ze interpreteren? 
 De ronde anomalieën vertonen geen structurele 
samenhang; we sluiten daarom uit dat we te maken 
hebben met paalgaten. De sporen zouden afval-
kuilen kunnen zijn, behorend bij een nederzetting, 
maar dan is het vreemd dat we verder in de mag-
netometrische data geen enkele aanwijzing hebben 
voor nederzettingsresten. In andere delen van het 
onderzoeksgebied, zoals de eerder genoemde voet-
heuvels bij Francavilla Marittima, detecteerden we 
protohistorische resten in allerlei vormen en maten, 

Fig. 8. Op zoek 
naar de oorzaak van 
een ronde magne-
tische anomalie op 
de noordflank van 
Monte San Nicola. 
In het linkervak is 
een donkere, ronde 
verkleuring zicht-
baar direct onder de 
ploeglaag (vindplaats 
RB245a). Rechts: 
detail van spoor 
RB245a. Locaties van 
aardewerkfragmen-
ten zijn omlijnd met 
witte stippellijnen.
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inclusief (semi-)rechthoekige hutresten. In geen 
van de geofysische datasets in deze landschapsde-
len zagen we echter een cluster van zulke duidelijk 
afgegrensde ronde anomalieën als op de Monte San 
Nicola. Er lijkt dus iets anders aan de hand te zijn 
op deze heuvel – iets wat weer samenhangt met de 
atypische locatie van de vindplaats.
 De meest aannemelijke verklaring is dat de 
ronde sporen resten van graven zijn. Er zijn ech-
ter weinig graven bekend uit de zuid-Italiaanse 
Bronstijd in Calabrië zodat we weinig verge-
lijkingsmateriaal hebben.  Over het algemeen 
geldt dat Italiaanse Bronstijdgroepen hun doden 
begroeven, tot in de Midden en Late Bronstijd 
crematie wordt geïntroduceerd vanuit Centraal-
Europa. Urnenvelden zijn bekend uit open 
landschapszones, zoals bij Timmari in Basilicata 
en Torre Castelluccia in Apulië. Tot dusver zijn 
er weinig aanwijzingen voor de introductie van 
crematie in het nog zuidelijker gelegen Calabrië, 
behalve vondsten uit een mogelijk late-bronstijd-
grafveld bij Tropea (Pacciarelli 2000). De cre-
matiegrafvelden in Apulië en Basilicata bestaan 
uit cirkelvormige kuilen waarin de resten van 
brandstapels zijn begraven in middelgrote potten, 
doorgaans afgedekt met een schaal. Soms gaan 
deze urnen vergezeld van grafgiften in de vorm 
van vaatwerk of metalen voorwerpen. Precies 
zo’n situatie denken we te hebben gezien op het 
gestripte oppervlak van spoor RB245a.
 Het grafaardewerk uit de bekende zuid-Italiaanse 
urnenvelden onderscheidt zich niet van dat uit 
dagelijkse nederzettingscontexten, wat een extra 
handicap betekent in het herkennen van brons-
tijdgrafcontexten uit surveyvondsten. In ons geval 
zijn er echter aanvullende aanwijzingen. Zo geven 
de magnetische waarden van de ronde sporen op 
de Monte San Nicola aan dat het hier gaat om vul-
lingen van materiaal dat sterk positief-magnetisch 
veranderd is. Dergelijke waarden kunnen bijvoor-
beeld in afvalkuilen bereikt worden door bacteriële 
bodemprocessen, maar ook door de aanwezigheid 
van verbrand materiaal. Voorts biedt de vlakdek-
kende geofysische data de mogelijkheid om clusters 

te herkennen en alternatieve interpretaties zoals 
greppels of gebouwen uit te sluiten. De aanwezig-
heid van graven op de helling van een heuvel past 
goed in onze huidige – toegegeven, beperkte –  ken-
nis van de locaties van Late Bronstijdgrafvelden: 
afgegrensd en op afstand van de nederzetting.

Open vragen en vooruitblik
De voorlopige interpretatie van de anomalieën en 
aardewerkconcentraties op de noordflank van de 
Monte San Nicola als late-bronstijdurnenveld is 
gebaseerd op meer of minder indirecte bewijsvoe-
ring, en moet nu geverifieerd worden. Hiertoe was 
binnen het RLPI project geen mogelijkheid. Nu het 
project tot een einde is gekomen, biedt de Monte 
San Nicola enkele voor de hand liggende vragen 
voor vervolgonderzoek: bevond zich hier daadwer-
kelijk een crematie-grafveld en zo ja, hoe lang was 
dat in gebruik? Hoe kan het nieuwe grafgebruik 
ingepast worden in de bestaande modellen voor 
de evolutie van protohistorische gemeenschappen 
in noord-Calabrië? Als het inderdaad een grafveld 
was, waar was dan de bijbehorende nederzetting? 
Hier vormt de radiotoren op de top een grote com-
plicatie: bij de bouw ervan is de top van de heuvel 
geheel verstoord, waardoor dit deel van de heuvel 
een blanco vlek blijft. 
 Andere vragen zijn methodologisch van aard: bij-
voorbeeld, hoe kunnen de opvallend hoge magne-
tische waarden van de ronde anomalieën verklaard 
worden – uit resten van brandstapels, bacteriële 
processen, of de bewaard gebleven diepte van de 
kuilen? Ook zou het interessant zijn om te testen of 
de Monte San Nicola ook buiten ons onderzoeksge-
bied ‘atypisch’ is, door vergelijkbare situaties op de 
mariene terrassen rond de Vlakte van Sibari door 
middel van intensieve veldkartering en magneti-
sche gradiometrie te onderzoeken.
 Zo ver is het echter nog niet. Op het moment 
van schrijven werken we hard aan de eindpubli-
caties van het RLPI project, die tot basis kunnen 
dienen voor verder onderzoek. Naast een serie 
artikelen zullen we de resultaten van het project 
publiceren in een reeks over het onderzoek in de 
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Raganello-vallei: de Raganello Basin Series. Als 
eerste is een fysisch-geografisch rapport verschenen 
over de bodems en hellingprocessen in het onder-
zoeksgebied, als achtergrond bij het onderzoek naar 
protohistorische nederzettingspatronen en landge-
bruik, en naar de effectiviteit van archeologische en 
geofysische detectiemethoden (Sevink et al. 2016.
 In de zomer van 2015 keerden we voorlopig 
voor het laatst terug op de Monte San Nicola 
om foto’s te maken voor de publicatiereeks. We 
troffen er Carmine Pirrone, die als vanouds met 
zijn schapen in de weer was. De tijd leek stil te 
staan, maar schijn bedriegt. De sporen op de berg 
liggen met fantastisch uitzicht te wachten tot ze 
weggespoeld, uitgeploegd of onderzocht zul-
len worden. Even leek het erop dat een nieuwe, 
ons welgezinde erfgoedinspecteur de heuveltop 
onder bescherming zou stellen, maar hij werd 
doorgeschoven naar een ander gebied voordat er 
werk van gemaakt kon worden. We hopen dat een 
eventueel vervolgonderzoek niet te laat komt.
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Monte San Nicola (Calabria, 
Italy): a chaîne opératoire of 
archaeological research
This paper describes the different phases of 
archaeological research of protohistoric ceramic 
surface scatters on the Monte San Nicola, a hill-
top in northern Calabria (Italy). Protohistoric 
pottery near the summit was first identified by 
Italian archaeologists in the 1980s. During GIA 
field-walking surveys in the Raganello basin 
(2000-2010) several artefact concentrations 
were mapped, without any conclusions being 
drawn about the nature of the activities produc-
ing these remains. Additional high-resolution ar-
chaeological, geophysical, and pedological data 
were collected on the slopes surrounding the 
summit as part of the Rural Life in Protohistoric 
Italy project (2010-2015). A review of these 
combined datasets has resulted in a new, excit-
ing interpretation of the hilltop site. The article 
concludes with a proposal for future research to 
test this hypothesis.
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