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Zoals we het afgelopen jaar hebben gemerkt, heeft een 
crisis enorme impact op het dagelijks leven. Hoe zal de 
huidige pandemie archeologische zichtbaar zijn over een 
paar duizend jaar? Het virus tast het skelet en de tanden 
nauwelijks aan, dus daaraan zullen archeologen niet 
kunnen afleiden dat iemand gestorven is aan de gevolgen 
van COVID-19. Hoe wordt een crisis dan wel zichtbaar in 
het archeologisch materiaal? 

De artikelen in dit themanummer van onze 32ste jaar-
gang laten zien dat veranderingen een goede indicator 
kunnen zijn van een crisis. De auteurs laten echter ook 
zien dat de correlatie oorzaak-gevolg moeilijk aan te to-
nen is (Van der Plicht & Akkermans, Woudhuizen), dat 
een crisis vele oorzaken kan hebben (Kelder en De Blois), 
maar dat het ook bijzonder lastig kan zijn om gevolgen 
van een crisis in kaart te brengen (Attema & Van Leusen). 
Verschillende auteurs belichten daarnaast dat crises ook 
innovatie en positieve verandering teweeg kunnen bren-
gen.

We openen het nummer met een bijdrage van Hans 
van der Plicht en Peter Akkermans. Zij bespreken Tell 
Sabi Abyad, een Neolithische site in Syrië. In de periode 
na een ijstijd traden er op de tell na 6200 voor Christus 
grote sociale en economische veranderingen op. Hoewel 
klimaatverandering vaak genoemd wordt als oorzaak 
van culture collapse, beargumenteren de auteurs dat in 
het geval van de tell moeilijk van een crisis gesproken 
kan worden.

Vervolgens trekken we Syrië naar het westen, naar de 
Egeïsche Zee in de Bronstijd. Het is leuk om u hierbij te 
realiseren dat we een sprong in de tijd van zeker 4000 
jaar maken. Er zit dus grofweg net zoveel tijd tussen de 
besproken gebeurtenissen van het Neolithicum en de 
Bronstijd, als tussen de Bronstijd en het jaar waarin we 
zelf leven.

In dit tweede artikel laat Fred Woudhuizen zien dat 
er veel discussie kan zijn over de oorzaak van grote ver-
anderingen. Woudhuizen behandelt de veelbesproken 
kwestie van de datering van de Santorini-eruptie. In na-
volging van Marinatos, de opgraver van Santorini, geeft 
Woudhuizen aan dat er kanttekeningen te plaatsen zijn 
bij de datering van de eruptie. Hij pleit voor een datering 
rond 1450 voor Christus en interpreteert daarom een 
aantal grote ontwikkelingen uit de daaropvolgende de-
cennia als gevolg van de Santorini-eruptie.

De bijdrage van Peter Attema en Martijn van Leusen 
betreft de resultaten van hun onderzoek naar de gevol-

gen van een uitbarsting van de Monte Somma-Vesuvius 
rond 1900 voor Christus, de zogenaamde Avellino-
eruptie. Attema en Van Leusen onderzoeken of de be-
woners van het getroffen gebied naar de noordelijker 
gelegen Pontijnse vlakte waren getrokken om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. De auteurs laten zien dat 
het landschap van de vlakte weliswaar geschikt was voor 
exploitatie, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat de 
bevolking hier daadwerkelijk naartoe is getrokken. Het 
artikel is een mooie illustratie van de complexiteit van de 
reconstructie van gebeurtenissen uit het verleden.

Het enige artikel in dit nummer over gebeurtenissen 
na Christus is de bijdrage van Lukas de Blois. Hij be-
spreekt een crisisperiode van dertig jaar in het Romeinse 
Rijk in de derde eeuw. Het zal de lezer snel duidelijk wor-
den dat dit in veel grotere mate gebaseerd is op geschre-
ven bronnen dan de andere artikelen in dit nummer. Het 
gaat daarbij niet alleen om werken van literaire auteurs, 
maar ook om papyri en inscripties. De Blois zet uiteen dat 
de crisis een samenloop was van gebeurtenissen die el-
kaar versterkten en dat militaire en bestuurlijke hervor-
mingen het rijk uiteindelijk uit de crisis hielpen.

De Blois’ observatie dat meerdere gebeurtenissen bij-
droegen aan het ontstaan van een crisis komt ook naar 
voren in de bijdrage van Jorrit Kelder. Hij bespreekt 
de oostelijke mediterrane wereld in de dertiende en 
twaalfde eeuw voor Christus: een periode die wordt ge-
kenmerkt door de vernietiging en het verval van grote 
bestaande rijken – een crisis. Kelder verschuift de aan-
dacht naar een aantal recente ontdekkingen en nieuwe 
interpretaties van archeologische materiaal die bijvoor-
beeld wijzen op technologische innovaties in de scheeps-
bouw en mogelijk op de ontwikkeling het Griekse schrift. 
Er was weliswaar een crisis, maar er waren ook positieve 
ontwikkelingen.

Wederom kunt u het lezen van artikelen afwisselen 
met een aantal recensies en introducties, die grotendeels 
losstaan van het thema. Ik kan u ten slotte van harte aan-
bevelen om ook een blik te werpen op de aankondiging 
van TMA Supplement 2, enkele bladzijden verderop.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

Caroline van Toor

Redactioneel
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Aankondiging

In 2021 werkt het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie samen met de organisatoren van het congres 
Scapecon 2020 aan een extra publicatie uit, getiteld

TMA Supplement 2

Breaking Boundaries: connecting the Aegean Bronze Age

De relaties van mensen met elkaar, hun spullen en hun omgeving zijn ontzettend dynamisch. Ze wor-
den continu aangepast, onderhandeld en gemanipuleerd, afhankelijk van hun context en de motieven 
van de belanghebbende partijen. In dit supplement staan deze relaties tijdens de Egeïsche Bronstijd 
centraal. Verschillende bronnen passeren de revue (o.a. aardewerk, graven, glyptiek  en schilderin-
gen) om erachter te komen hoe zij de verbinding vormden tussen mensen, dingen en het landschap 
waarin zij zich bewogen.

Details
De publicatie verschijnt komende zomer in een kleine oplage, volledig in kleur en op A4-formaat, 
zoals u dat van TMA gewend bent. Het supplement zal ca. 100 pagina’s tellen en zal Engelstalig zijn. 
Naast een tiental artikelen bevat de uitgave introducties van onderzoekers in Nederland die zich met 
de Egeïsche Bronstijd bezighouden. 

Bestellen?
Stuur uiterlijk 31 mei 2021 een e-mail naar tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl, met uw naam, 
het aantal te bestellen exemplaren en het verzendadres. TMA-abonnees betalen €10,- per exemplaar; 
niet-abonnees betalen €15,- per exemplaar. Verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen.* 

Meer details zijn te vinden via de website van TMA (tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl) en 
Scapecon 2020 (scapecon2020.sciencesconf.org). 

*  TMA-supplementen verschijnen onregelmatig en maken geen deel uit van het abonnement op het reguliere tijdschrift. 
Tijdens de zevende jaargang, in 1994, kwam het eerste TMA-supplement uit, ook naar aanleiding van een symposium. Deze 
uitgave was getiteld Tussen stromingen en stormen.
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This PhD project focuses on the analysis of southern Ita-
ly’s rural landscapes during the Hellenistic and Roman 
periods (fourth century BC – second century AD). The pri-
mary goal is to identify and explain large-scale diachronic 
patterns in the organisation of the countryside by com-
paring regional variations and similarities, based on ped-
estrian field survey data. 

Over the last decades, several long-term field survey 
projects have produced high-quality data, but the com-
parison of the datasets between different projects and 
regions is far from straightforward. This project aims to 
provide a large-scale comparison of settlement dynamics 
by merging various primary datasets into an overarching 
database. The core research area is the Sibaritide region 
(see figure 1), for which the survey projects carried out by 
the University of Groningen and the University of Calabria 
provide extensive datasets about the territory. These data-
sets will then be compared with surveys from the regions 
of Basilicata and Puglia, in order to perform a supra- 
regional analysis of the structure of rural landscapes.1 
This approach is based on the methodology developed by 
the Roman Hinterland Database Project, which created 
an integrated database for the suburbium of Rome and 
 addressed multiple issues about survey comparability.2 

The main theme of the project surrounding the organisa-
tion of southern Italy’s countryside during the Hellenistic 
and Roman periods is addressed through three intercon-
nected topics:

1. Rural settlement patterns 
During the fourth and the third centuries BC, southern 
Italy’s countryside seems to have been densely popu-
lated with numerous farms. In the second century BC, a 
decrease in settlement density can be observed in differ-
ent areas; a new system of agrarian exploitation based on 
villae appeared. This change has been explained as a con-
sequence of Roman colonisation and of the subsequent 
changes in the political, administrative, and commercial 
activities. This process was not uniform, and there are 
observable chronological and structural differences be-
tween different areas. In this project, I plan to identify and 
explain the changes of location and function of the rural 
sites in relation to the exploitation of agrarian resources 
and the extent to which the sites were involved in trading 
networks.

2. Land use strategies: 
the significance of ‘off-site’ assemblages
Low-density pottery distributions, generally classified as 
‘off-site’ data, have been interpreted as important indica-
tors of temporary activities, long-term agricultural prac-

tices or post-depositional actions. These assemblages can 
potentially help reconstruct land use strategies over the 
centuries and to contextualise identified sites. Various 
projects have stressed the importance of ‘off-site’ data, but 
detailed case studies are not so common. For this reason, 
I will carry out an analysis of these types of assemblages, 
and I will assess their significance in order to improve our 
understanding of the management of rural landscapes. 

3. Patterns of pottery consumption and integration   
in commercial networks
At a broader level, the characteristics of the integration of 
the southern Italian countryside in the economic network 
will be assessed by analysing ceramic assemblages of the 
sites and, if possible, by comparing them to datasets from 
different regions, such as the Roman Hinterland Database 
Project. I will especially look at the percentage of import-
ed pottery in comparison to local pottery. Exploring these 
topics at a regional and supra-regional scale, this project 
will help contribute to the understanding of the diachron-
ic socio-economic structure of southern Italy’s landscapes.

Martina Cecilia Parini (m.c.parini@rug.nl) has an MA 
in Archaeology from the University of Pisa and a Diplo-
ma of Specialisation in Archaeological Heritage from the 
University of Florence. She has participated in several 
archaeological excavations and field surveys, both in Italy 
(Tuscany, Marche) and in Spain (Valencian Community, 
Extremadura). 

Endnotes

1 Attema, P.A.J., Burgers, G.J.M. & Van Leusen, P.M. 2010, 
Regional pathways to complexity: settlement and land-use dy-
namics from the Bronze Age to the Republican period, Amsterdam 
University Press, Amsterdam; Carafa, P. & Luppino, S. 2011, 
“Il paesaggio agrario della Calabria settentrionale tra IV e III 
secolo a.C.” in Enotri e Brettii in Magna Grecia. Modi e forme di 
interazione culturale, (eds.) G. De Sensi Sestito & S. Mancuso, 
pp. 175–189.

2 See www.comparativesurveyarchaeology.org.

Hellenistic and Roman landscapes of Southern Italy: integration and 
comparison of field survey data for settlement and land use analysis

PhD research (University of Groningen), Martina Cecilia Parini

Figure 1. Southern Italy 
during the Roman 
Imperial period, with 
location of Sibaritide 
(figure Digital Atlas 
of the Roman Empire,  
https://dare.ht.lu.se/).


