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De Avellino-eruptie en Zuid-Lazio
Sinds juni 2015 loopt het NWO Vrije Competitie-project 
“The Avellino Event”.1 Centraal in dit project staan 
de gevolgen van de Avellino-eruptie (Monte Somma 
Vesuvius, ±1995 cal. voor Christus2) voor de toenma-
lige Bronstijdbeschaving in de Pontijnse vlakte en het 
Fondi-bekken (zie figuur 1). Archeologische vindplaatsen 
onder de Avellino-assen rondom de Vesuvius tonen dat 
de lokale bevolking plotseling heeft moeten vluchten. 
Het is onbekend waarheen men is vertrokken, maar de 
kustvlakten van Zuid-Lazio vormen een goede kandidaat. 
In de sedimenten in deze vlakten is de Avellino-aslaag 
aangetroffen. Dit maakt het mogelijk om veranderingen 
in zowel stratigrafie en ecologie als archeologische indi-
catoren te koppelen aan het tijdstip van deze verwoes-
tende eruptie en de tot nog toe vrij summiere informatie 
over de Vroege Bronstijd (2200-1700 voor Christus) in 
dit gebied te vergroten. Boorcampagnes in 2015 en 2016 
leverden informatie uit een kleine 300 boringen op en 
hadden tot doel om 1) het voorkomen van de Avellino-as 
in diverse afzettingsmilieus en locaties te bevestigen, 2) 
het fysische landschap ten tijde van de Avellino-eruptie 

te reconstrueren, 3) geschikte monsterplaatsen te vin-
den voor pollenanalyse en macrobotanisch onderzoek 
en 4) vindplaatsen van Avellino-as te koppelen aan de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren. In dit 
artikel worden resultaten van anderhalf jaar geolo-
gisch, paleo-ecologisch en geo-archeologisch onderzoek 
uiteengezet.

Afzettingsmilieus ten tijde van de Avellino-eruptie
De Pontijnse vlakte en het Fondi-bekken worden aan 
de noordoostelijke landinwaartse kant begrensd door 
kalksteengebergten. De Pontijnse vlakte zelf bestaat uit 
Pleistocene ruggen die ooit tot strandwallen en lagunes 
behoorden en een tussengelegen laagte met Holocene 
sedimenten van mariene, lacustriene en fluviatiele oor-
sprong (Terracina-afzettingen). Deze sedimenten zijn 
in het noordwesten en zuidoosten bedekt met een dik 
pakket roodbruine klei, bestaande uit bodemmateriaal 
dat van de hellingen is gespoeld als gevolg van erosie 
door ontbossing gedurende het eerste millennium voor 
Christus.3 Het Holocene gebied kan op zijn beurt grofweg 
worden ingedeeld in twee delen: het centrale bekken en 

De kustbekkens van Zuid-Lazio in de Vroege Bronstijd ten 
tijde van de Avellino-eruptie (Somma-Vesuvius):  
een welkome plek of een vijandige omgeving? 

Wouter van Gorp, Luca Alessandri & Marieke Doorenbosch

Figuur 1. Pontijnse vlakte 
(A, B) en Fondi-bekken 
(C). A: Hoger gelegen 
deel Pontijnse vlakte met 
Pleistocene terrassen, B: 
Lager gelegen deel met 
Holocene afzettingen (figuur 
auteurs). 
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het zuidoostelijke begraven valleilandschap. In beide ge-
bieden komen dikke veenpakketten, kalkgyttja’s en klei-
pakketten voor, maar hun genese verschilt.

Het centrale bekken in de Pontijnse vlakte
Het centrale bekken vormt een slenk en grenst aan de 
oostkant direct aan de kalkstenen van de Monti Lepini. 
Aan de westkant wordt de slenk begrensd door een 
Pleistocene rug. Dit oude oppervlak verdwijnt oostwaarts 
geleidelijk onder het huidige oppervlak. Aan de noord-
kant wateren enkele rivieren uit de Monti Lepini en de 
Vulcano Laziale af in het bekken. In de protohistorie 
voerden deze rivieren voornamelijk klei met een zandi-
ge en grindige component af. Stroomgeulen bestonden 
vooral uit zand en grind en zijn onder andere aangetrof-
fen in Tratturo Caniò (zie figuur 2)4 en Ricci.5 De kleiaf-
zettingen vinden we terug in de oeverwallen en kommen, 
en bevatten Avellino-as.6 Ook zijn er, bijvoorbeeld bij 
Tratturo Caniò, protohistorische lagen aangetroffen 
langs de oeverwallen7 en verbrande klei in de kommen. 
Dit fluviodeltaïsche milieu vormt dus een geschikte om-
geving voor zowel preservering van Avellino-as als voor 
aanduidingen voor Bronstijdbewoning en landgebruik. 
Naar het zuiden toe gaat de klei geleidelijk over in on-
diepe lacustriene klei in het westen, en venige klei en 
diep veen in het oosten. Aan het oppervlak bevat het veen 
stroomgeulen opgevuld met kalkmodder, ontstaan door 
de afwatering van kalk- en zwavelhoudend bronwater uit 

de Monti Lepini. Deze drie afzettingstypen vormden een 
aaneengesloten meer-moerasgebied.8 Omdat aan de zuid-
westkant het Pleistocene oppervlak ondiep voorkomt, 
ontstond hier een ondiep meer met weinig sedimentaan-
voer. Doordat zwavelhoudend water vanuit de karstbron-
nen deze westelijke gebieden ook bereikte, werd dit een 
zuurstofloos, zwavelhoudend (pyriteus) moeras, onge-
schikt voor bewoning of landgebruik. De oostelijke klei, 
venen en kalkmodders waren onderdeel van het meer en 
daarom ook ongeschikt voor bewoning of landgebruik. 
Echter, juist deze meerafzettingen tonen uitstekende pre-
servering van Avellino-as, die op verschillende plekken 
door het hele centrale bekken heen is aangetroffen als 
een dunne laag (tot 2 cm) in de bovenste meter sediment. 

Het begraven valleilandschap in de zuidoostelijke Pontijnse 
vlakte
Het zuidoostelijke begraven valleilandschap is een afwis-
seling van Pleistocene ruggen, die doorsneden worden 
door kleine geulsystemen die naar het oosten afwateren 
in de Amaseno. Deze geulsystemen zijn opgevuld met 
opeenvolgend Holocene mariene klei, kalkmodder en 
veen. Op de plek van het oude Amasenodal worden deze 
sedimenten bedekt door jonger Romeins en post-Ro-
meins colluvium en alluvium. De aanwezigheid van de 
Avellino-as in veen op de locatie “Frasso” (zie figuur 2) 
laat zien dat de Holocene opvulling gaande was gedu-
rende de eruptie. Voorafgaand aan dit project waren er 

Figuur 2. Sedimentaire eenheden in de Pontijnse vlakte en het Fondi-bekken. Veralgemeniseerde afwatering in de Bronstijd en belangrijke vind-
plaatsen van Avellino-as zijn aangegeven. 1: deltaïsch, 2: kalk- en zuurstofrijke meerafzettingen en venen, 3: zuurstofarme meer afzettingen, 
4: zeer ondiepe moerasafzettingen op Pleistocene mariene afzettingen, 5: colluviale en rivierafzettingen uit het Amasenodal, 6: kustlagunes, 7: 
ingevuld valleilandschap, 8: kust lagunes Fondi, 9: ingevulde valleilandschap Fondi (figuur auteurs).
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geen andere waarnemingen van Avellino-as bekend in 
dit gebied.

Het Fondi-bekken
Het Fondi-bekken kan onderverdeeld worden in een kust-
lagune en een achterland met begraven geulsystemen 
die in het huidige Fondi-meer afwateren. Beide systemen 
worden omsloten door oudere Pleistocene ruggen. Het 
noordelijke, inlandse deel wordt bedekt door Romeinse 
en post-Romeinse colluviale afzettingen.

Geschikte zones
Om de koppeling te kunnen maken tussen preservering 
van Avellino-as en Bronstijdarcheologie zijn de loca-
ties geselecteerd die de grootste kans hebben om zowel 
Avellino-as te bevatten als stratigrafisch direct gerela-
teerde archeologische indicatoren die duiden op mogelij-
ke beïnvloeding door Campaanse culturen. Voorbeelden 
hiervan zijn stilistisch identificeerbaar aardewerk en 
materiaal dat door middel van DNA-analyse, isotopen-
analyse of archeometrische studies kan worden gekarak-
teriseerd. Voor deze koppeling is de zojuist beschreven 
onderverdeling in sedimentologische eenheden als ba-
sis genomen. Vervolgens zijn deze eenheden ingedeeld 
naar hun kans op preservering van as en archeologische 
indicatoren. Daarbij zijn locaties die te diep begraven 
liggen onder de jonge colluviale afzettingen buiten be-
schouwing gelaten. Vervolgens zijn de plekken waar bei-
de een hoge kans van voorkomen hebben voorzien van 
een buffer van 100 m en ten slotte gecombineerd in een 

geografisch informatiesysteem. Dit levert een ruimtelijk 
model op met oude meeroevers, rivieroevers en delta’s. 
De kaart met sedimentaire eenheden (zie figuur 2) en dit 
oppervlak met geschikte gebieden vormde het uitgangs-
punt voor plekken die in het afgelopen anderhalf jaar zijn 
onderzocht. 

Gedurende de boorcampagnes is Avellino-as aange-
troffen op vele nieuwe locaties. In de centrale Pontijnse 
vlakte treffen we deze vooral aan in de bovenste meter 
van het Holocene pakket, tenzij er een colluviaal dek 
overheen ligt of de stratigrafie is verstoord door ver-
ploeging. In het zuidoostelijke begraven valleilandschap 
wordt de as in de opgevulde versnijdingen steeds dieper 
aangetroffen naarmate men dichter bij het centrum van 
het Amasenodal komt in de richting van Terracina.

Aan de hand van het overzicht met de geschikte 
zones (zie figuur 3) is op een aantal plekken explora-
tief onderzoek gedaan naar de relaties tussen as en 
Bronstijdvindplaatsen. Alhoewel er nog grote gebieden 
niet onderzocht zijn, worden hieronder de eerste resulta-
ten van een aantal sites kort toegelicht.

Pontijnse vlakte: deltagebied Tratturo Caniò
Eerdere archeologische opgravingen bij Tratturo Caniò 
laten zien dat er resten uit de Vroege Bronstijd tot en 
met de Romeinse tijd in de stratigrafie aanwezig zijn.9 
De Avellino-as is hier al eerder herkend in een opgraving 
van het Groninger Instituut voor Archeologie. De daar-
boven gelegen archeologie is gescheiden van de as door 
een kleine 10 cm dikke laag venige klei.10 Exploratieve 

Figuur 3. Geschikte zones (“suitable zones”), waarop gefocust kan worden bij onderzoek naar as in relatie tot archeologische vindplaatsen en 
locaties van Avellino-as (figuur auteurs).
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boringen in de benedenstrooms gelegen velden laten 
zien dat archeologische indicatoren als houtskool en ver-
brande klei zich regelmatig vlak boven de aslaag bevin-
den. Ook bij Maina III is de as aangetroffen in venige 
klei. In hetzelfde veld is handgemaakt (impasto-)aarde-
werk aangetroffen op de overgang van de Holocene klei 
naar het Pleistocene oppervlak, maar noch de chronolo-
gie hiervan noch de stratigrafische relatie met de as is 
bekend. Het is dus duidelijk dat de oeverwallen in het 
deltaïsch gebied kansen bieden voor verder archeolo-
gisch onderzoek vanwege hun aantrekkelijkheid voor be-
woning. Problematisch bij deze gebieden is echter dat de 
Bronstijdoppervlakken vaak zijn afgedekt met Romeins 
materiaal dat zelf onderzoek behoeft.

Pontijnse vlakte: meerrand bij La Cotarda en Mesa
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat het gebied 
waar het centrale bekken afwatert in het Amasenodal 
in de omgeving van La Cotarda (zie figuur 2) begrensd 
wordt door een Pleistocene rug die grofweg vanuit Mesa 
naar het noordwesten loopt en daar onder het jongere 
colluvium/alluvium uit het Amasenodal duikt. Deze 
rug is doorsneden door een diepe geul ter hoogte van 
de locatie La Cotarda W (zie de drainage-as in figuur 2). 
De geul is gevuld met Holoceen fluviatiel zand, klei en 
veen. Dit materiaal is afgezet gedurende de opbouw van 
de sedimentwig van de Amasenorivier als gevolg van 
de zeespiegelstijging gedurende het Vroeg- en Midden-
Holoceen, en is vervolgens bedekt met colluviale afzet-
tingen. Ten zuiden van deze geul ligt op de Pleistocene 
rug een dun dek (< 1 m) met lacustriene klei waarin de 
Avellino-as bewaard is gebleven. De hoogte van deze rug 
bevindt zich boven het toenmalige zeeniveau, wat erop 
wijst dat de centrale Pontijnse vlakte een binnenmeer 
vormde. In tegenstelling tot wat eerder werd aangeno-
men, is dit binnenmeer niet afgesloten van de zee door 
de Holocene strandwal,11 maar door de eerder genoem-
de Pleistocene rug in combinatie met de opgebouwde 
sedimentwig van de Amaseno. Op deze rug zijn enkele 
vindplaatsen van protohistorisch aardewerk bekend. 
Deze zijn echter veelal gedateerd in Midden-Bronstijd 3 
(1400-1300 voor Christus) of later (zie figuur 3),12 of zijn 
niet dateerbaar of stratigrafisch niet te relateren aan de 
Avellino-as vanwege haar oppervlakkige voorkomen en 
bodemverstoring sinds de Romeinse tijd. 

Pontijnse vlakte: de opgevulde vallei bij Borgo Hermada
Deze opgevulde vallei laat een mooi beeld zien van de 
transitie van een marien systeem (chronologisch voor-
afgaand aan de Vroege Bronstijd) naar een aquatisch en 
vervolgens terrestrisch systeem gedurende de Vroege en 
Midden-Bronstijd. De Avellino-as is oppervlakkig aanwe-
zig aan de westkant van deze kleine vallei en daalt tot 
meer dan 2 m richting het Amasenodal. Deze verdieping 
is gerelateerd aan het toenmalige zeeniveau, dat rond de 
2 m lager lag dan het huidige niveau.13 Omdat de as in 
deze diepe gebieden consistent dicht boven de top van 

Holocene mariene zoutwaterafzettingen gevonden wordt, 
maar wel in zoetwaterafzettingen (kalkmodder), heeft de 
depositie dus plaatsgevonden vlak nadat de kustlagune 
door de strandwal is afgesloten en de verlanding van het 
achterland begon. De Midden-Bronstijdvindplaats Borgo 
Hermada14 ligt opgeploegd aan het oppervlak in een veld 
waar ook Avellino-as in venig materiaal is aangetroffen. 
De chronologie van de Vroege Bronstijd Avellino-eruptie 
en de Midden-Bronstijdvindplaats maakt de site ech-
ter niet aantrekkelijk voor verder onderzoek binnen dit 
project.

Fondi-bekken: de kustlagune van Femmina Morta
In het Fondi-bekken is op verschillende plekken as aan-
getroffen in veen op minder dan een meter onder het 
oppervlak. Een verrassende vondst is een tweede, duide-
lijk zichtbare aslaag in het Holocene veen van de kustla-
gunes (zie figuur 4). Het is bekend dat er ongeveer 4000 
jaar geleden niet alleen een eruptie van de Vesuvius 
plaatsvond, maar ook een grote uitbarsting in de Campi 
Flegrei van de Agnano Monte Spina.15 Deze uitbarsting 
wordt zo’n 300 jaar ouder geschat dan de Avellino-
eruptie. Door een combinatie van isotopenonderzoek en 
veendateringen kan een nauwkeurig chronologisch beeld 
van de paleo-ecologische ontwikkeling van de omgeving 
worden gegenereerd. De eerste resultaten van pollen- en 
macrobotanisch onderzoek laten zien dat de Avellino-as 
invloed heeft gehad op de lokale vegetatie, maar dat er 
geen signaal waarneembaar is in de regionale vegeta-
tie (zie figuur 5). Ook indicaties voor (veranderingen in) 
menselijke activiteit zijn zwak en lijken niet gerelateerd 
aan een bevolkingstoename in het gebied na de Avellino-
eruptie. Dit beeld komt overeen met eerdere paleobota-
nische studies naar de kernen van Ricci en Mezzalluna in 
de Pontijnse vlakte.16

Voorlopige conclusie en vooruitzichten
In dit artikel zijn de eerste resultaten van exploratieve 
boorcampagnes in de Pontijnse vlakte en het Fondi-
bekken beschreven, die ten doel hadden om combina-
ties van de goed bewaarde Avellino-aslaag en (Vroege) 
Bronstijdvindplaatsen te vinden en geschikte monster-
plaatsen voor paleobotanisch onderzoek te bepalen. De 
fysisch-geografische reconstructie van deze gebieden 
laat een in ruimte en tijd verfijnd beeld van dynamische 
gebieden zien. De Avellino-as is in de vele meermilieus 
uitstekend bewaard, maar het vinden van een geschikte 
locatie waar in de stratigrafie ook Bronstijdarcheologie 
voorkomt bleek moeilijker. Om het zoekgebied te ver-
kleinen, is vanuit de sedimentaire eenheden een kaart 
gemaakt met de zones waar de kansen het grootst zijn. 
Vooral het deltagebied, de meerranden, de oppervlakkige 
delen van het bekken en het ingevulde valleilandschap 
bieden kansen. De plekken waar hier Vroege of Midden-
Bronstijd 1 en 2 (1700-1400 voor Christus) vindplaatsen 
bekend zijn, laten echter zien dat de directe koppeling 
in de stratigrafie nog altijd moeilijk te maken is; er lijkt 
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Figuur 4. Twee aslagen in de bovenste meter 
van een veenpakket, Femmina Morta, Fondi-
bekken (foto W. van Gorp).

Figuur 5. Vereenvoudigd pollendiagram van Femmina Morta 197 (Fondi-bekken). Weergegeven zijn de percentages van de gevonden pollen-
typen, gebaseerd op de upland pollensom. De figuur laat zien dat er regionaal direct na de Avellino-uitbarsting geen grote veranderingen 
optreden in de vegetatie (figuur auteurs). 
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een lange periode verstreken tussen de eruptie en de 
bewoning. 

De eerste resultaten van de paleo-ecologische recon-
structie van Femmina Morta in het Fondi-bekken tonen 
dat de Avellino-as invloed had op lokale vegetatie, maar 
dat regionale invloed van de eruptie beperkt lijkt. Ook 
lijkt de algehele menselijke invloed op de vegetatie be-
perkt gedurende de gehele Vroege en Midden-Bronstijd. 

De geschiktheidskaart biedt ruimte om in de Pontijnse 
vlakte verder systematisch onderzoek te doen naar plek-
ken met mogelijke Vroege Bronstijdstratigrafie. Maar tot 
nu toe schetst het onderzoek een beeld van de Pontijnse 
vlakte als een dunbevolkt gebied ten tijde van en tot 
enkele honderden jaren na de Avellino-eruptie. Van 
grotten rondom de Pontijnse vlakte is bekend dat zij in 
gebruik zijn geweest sinds de Kopertijd (3700-2200 voor 
Christus) als plekken om mensen te begraven, met een 
piek in de Midden-Bronstijd 1 en 2. Echter, juist voor de 
Vroege Bronstijd blijft ook daarover de kennis schaars. 
Mede om deze reden is besloten om het onderzoek bin-
nen het Avellino-project uit te breiden tot de periode van 
de Kopertijd tot en met de Midden-Bronstijd. Ook rijst 
de vraag waarom het gebied schijnbaar zo dun bevolkt is 
geweest in de Vroege Bronstijd. Naast de ontoegankelij-
ke aard van het gebied, had de depositie van de vulkani-
sche as mogelijk ook een negatieve invloed op bodems, 
vegetatie en landgebruik, omdat vulkanische assen vaak 
zware metalen en andere toxische stoffen bevatten. Naar 
deze toxiciteit zal verder onderzoek verricht worden. In 
het veen bij Frasso (Pontijnse vlakte) zal bemonstering 
voor verder paleo-ecologisch onderzoek plaatsvinden. 
Hopelijk zal dit leiden tot een zo compleet mogelijk beeld 
van de Bronstijdontwikkeling in de Pontijnse vlakte en 
het Fondi-bekken en de invloed van de Avellino-eruptie.
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