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Inleiding
Rond 2000 voor Christus, tegen het eind van de Italiaanse 
Vroege Bronstijd, vond een grote uitbarsting van de Vesuvius 
plaats die tot in de verre omtrek het land langdurig ongeschikt 
maakte voor bewoning of landbouw. Onder de as zijn op vele 
plaatsen vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw bijzonder goed 
bewaarde archeologische vindplaatsen ontdekt die getuigen 
van de dramatische gebeurtenissen: voetsporen van bewoners 
en vee die op de vlucht zijn geslagen, skeletten van vee dat 
het niet gered heeft, en huizen waarvan vrijwel de volledige 
huisraad achtergelaten moest worden om het vege lijf nog te 
kunnen redden. De bekendste van deze vindplaatsen, Nola, 
wordt dan ook wel ‘het Pompeii van de Bronstijd’ genoemd. 
Naar de plaats waar de as van deze uitbarsting voor het eerst 
geologisch beschreven is, wordt dit de ‘Avellino-eruptie’ 
genoemd. De effecten van deze eruptie worden de komende 
vier jaar met behulp van een NWO Vrije Competitie-subsidie 
onderzocht door een team post-docs van het Groninger 
Instituut voor Archeologie (GIA) en de Faculteit Archeologie 
in Leiden.

Doelstellingen
Het onderzoeksprogramma stelt zich ten doel om, comple-
mentair aan het bestaande Italiaanse archeologische onder-
zoeksprogramma naar de effecten van de Avellino-eruptie, 
te bewijzen dat er als gevolg van de eruptie een gedwongen 
migratie van de Vroege-Bronstijdbewoners van Campanië 
naar de direct ten noorden ervan gelegen kustvlakten van 
Zuid-Lazio heeft plaatsgevonden. Hiervoor zal een combi-
natie van paleoecologisch, paleogeografisch en archeologisch 
onderzoek ingezet worden in de ‘wetlands’ van het Fondi-
bekken en de Pontijnse vlakte ten zuiden van Rome. Een 
programma van handmatige grondboringen levert zowel de 
botanische gegevens (vooral pollen) waarmee de impact van 
een plotselinge bevolkingsaanwas in Zuid-Lazio kan worden 
aangetoond, als aanwijzingen (houtskool, bot, aardewerk 
en vuursteenfragmenten) voor het karteren en dateren van 
archeo logische resten uit de Vroege Bronstijd. In  principe 
kunnen we op deze manier zowel de bevolkingsaanwas 
(door immigratie van vluchtelingen uit Campanië) als hun 
 invloed op de lokale vegetatie (bijvoorbeeld door het ontgin-
nen van bos of het platbranden van veengebieden) aantonen. 
Gelukkig kan het team bij het onderscheiden van gebeurte-
nissen vlak vóór en vlak na de Avellino-uitbarsting gebruik 
maken van een in 2009 voor het eerst aangetroffen (en met 
zekerheid van de Avellino-eruptie afkomstige) 1 cm dikke 
aslaag. Met behulp van deze 1 cm dikke ‘gidslaag’ kunnen 

relatief eenvoudig paleogeografische reconstructies van het 
onderzoeksgebied gemaakt worden.

Naast de op deze manier indirect af te leiden bevolkings-
aanwas die chronologisch direct op het ‘Avellino-Event’ zou 
moeten volgen, wil het team ook de culturele impact van die 
migratie aantonen door hernieuwd onderzoek aan bekende 
maar slecht gedocumenteerde Bronstijdvindplaatsen in Zuid-
Lazio, en door het opsporen en aardewerktypologisch aan 
Campaanse parallellen verbinden van vindplaatsen die in 
stratigrafisch contact met de Avellino-aslaag staan. 

Een bijzonder aspect van dit onderzoeksprogramma is dat 
het van begin tot eind gevolgd zal worden door videoteams, 
met als doel een documentaire voor algemeen publiek en 
videoclips voor gebruik in onderwijssituaties te produceren.

Het team
Dr. Marieke Doorenbosch, paleo-ecoloog aan de Universiteit 
Leiden, gaat een gedetailleerde vegetatiereconstructie van 
het onderzoeksgebied maken onder begeleiding van prof. 
Bakels en dr. Field. Het aanvullend archeologisch veldonder-
zoek aan Bronstijdvindplaatsen en het aardewerktypologisch 
onderzoek, onder begeleiding van prof. Attema en Italiaanse 
experts, zal aan de RUG worden uitgevoerd door dr. Luca 
Alessandri. Eveneens aan de RUG gaat fysisch geograaf dr. 
Wouter van Gorp, onder begeleiding van prof. Sevink (UvA/
RUG), het paleogeografische onderzoek uitvoeren dat zich zal 
focussen op de Bronstijdfasen. Deze drie onderzoekers zullen 
met betrekking tot de specialistische analyse van macro-plan-
tenresten, aardewerksamenstelling (petrografie) en samen-
stelling van skeletresten (strontiumisotopenanalyse) worden 
onder steund door externe specialisten en laboratoria. 

De volledige aanvraag is beschikbaar via de website van het GIA 
(http://www.rug.nl/research/groningen -institute-of-archae ology/
research/major-gia-projects).

The Avellino Event: cultural and demographic effects of 
the great Bronze Age eruption of Mount Vesuvius

Onderzoeksproject (RUG, UL, NWO), Peter Attema, Martijn van Leusen & Mike Field 
(projectleiders), Luca Alessandri, Marieke Doorenbosch & Wouter van Gorp (post-docs)

Figuur 1. Achtergelaten huisraad in een hut uit Nola nadat de inwo-
ners zijn gevlucht voor de Avellino-eruptie.




