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Ager Pomptinus I (Forma Italiae 46)
Laura Ebanista
Quasar, Rome, 2017.
ISBN 978-88-7140-798-2, €80,00.

Italië kent een sterke topografische onderzoekstradi-
tie; al in de 19de eeuw verkenden mensen als Giuseppe 
Tomassetti en Rodolfo Lanciani het platteland rondom 
Rome om antieke monumenten in kaart te brengen. Een 
andere belangrijke mijlpaal in deze traditie was, in de 
jaren 20 van de twintigste eeuw, de publicatie van de eer-
ste delen van de Forma Italiae, een project dat een archeo-
logische kaart van geheel Italië beoogt. De Forma Italiae 
bestaat uit studies van individuele kaartbladen van het 
Istituto Geografico Militare (1:25.000), die op basis van 
archiefonderzoek, literatuurstudie en veldonderzoek 
archeologische sporen karteren.1

Inmiddels zijn er, met een duidelijke focus op Midden- 
en Zuid-Italië, 46 delen in deze serie verschenen. De 
Pontijnse regio is sterk vertegenwoordigd in deze reeks: 
in navolging van Anxur-Tarracina, Circeii (de twee eerste 
delen in de serie), Cora en Astura, bestudeert het meest 
recente deel, Ager Pomptinus I, het noordelijke kustge-
bied van deze regio. In veel opzichten is dit nieuwste 
deel exemplarisch voor de Forma Italiae; op enkele pun-
ten echter is het uitzonderlijk, zowel in positieve als ne-
gatieve zin. 

Het meest in het oog springende verschil is de afba-
kening van het studiegebied, dat niet, zoals gebruikelijk, 
één kaartblad beslaat, maar delen van vier verschillende 
kaartbladen. Het is onduidelijk waarom deze keuze is ge-

maakt. Het onderzoeksgebied komt grotendeels overeen 
met het zuidelijke deel van de gemeente Latina, maar 
beslaat ook kleine stukken van aangrenzende gemeen-
tes, en vormt ook zeker geen logische landschappelijke 
eenheid. Bovendien is het kerngebied van deze Forma 
Italiae, het kaartblad Borgo Sabotino, al in de jaren ‘70 ge-
publiceerd binnen dezelfde reeks door Fabio Piccarreta 
(Astura). De huidige inventaris leunt sterk op deze eerde-
re inventaris en biedt slechts beperkt nieuwe informatie.

De opbouw van het boek is typerend voor de Forma 
Italiae: korte hoofdstukken over het landschap, de on-
derzoeksgeschiedenis, de historische cartografie en de 
lokale topografie worden gevolgd door een korte samen-
vatting van historische ontwikkelingen vanaf de pre-
historie tot de Middeleeuwen en door de hoofdmoot van 
het boek: de site-catalogus met bijbehorende kaarten. 
Anders dan veel andere delen bevat Ager Pomptinus I ook 
een apart hoofdstuk waarin de ingrijpende wijzigingen 
in het landschap ten gevolge van verstedelijking en land-
bouw, te beginnen bij de grootschalige ontginningen van 
de jaren ‘30, worden besproken. Terecht, want deze in-
grepen hebben een diepgaande invloed op het landschap 
en de archeologische sporen die er nu nog te vinden zijn, 
wat op zijn beurt weer van groot belang is voor goede 
beheerstrategieën.

Mede in dat licht heeft dit boek één zeer problematisch 
gebrek. Hoewel er in het hoofdstuk over de onderzoeks-
geschiedenis wel aan gerefereerd wordt, worden in de 
catalogus en de bijbehorende kaarten alle sites die eer-
der zijn gevonden middels systematische surveys con-
sequent genegeerd. Zo heeft de Agro Pontino Survey al 
in de jaren 80 diverse sites in kaart gebracht binnen de 
vier besproken kaartbladen en is er binnen het Pontine 
Region Project in alle delen van het hier besproken ge-
bied al veel onderzoek verricht. De keuze om dit eerdere, 
goed gepubliceerde onderzoek te negeren betekent dat 
de waarde van de dataset als instrument voor onderzoek 
en monumentenzorg beperkt is. Om goede keuzes te ma-
ken in wat te prioriteren voor behoud, is een compleet 
overzicht van het nog aanwezige erfgoed een fundamen-
tele voorwaarde.

Ook op methodisch vlak is dit boek typerend voor veel 
(maar niet al het) werk binnen de Forma Italiae. Hoewel 
de kaarten in Ager Pomptinus I zeer helder zijn en ook een 
classificatie van zichtbaarheidsomstandigheden wordt 
weergegeven, is het niet duidelijk of al deze gebieden 
(zo’n 200 km2) ook daadwerkelijk onderzocht zijn, en 
wordt er geen enkele informatie gegeven over de ge-
bruikte veldmethodes. In werkelijkheid zal slechts een 
klein percentage onderzocht zijn, getuige het feit dat van 
de in totaal 230 sites er slechts 105 door de auteur zelf in 
het veld zijn aangetroffen, en een nog kleiner aantal niet 
eerder gepubliceerd is (en er dus tegelijkertijd tientallen 
sites ontbreken die tijdens bovengenoemde surveypro-
jecten zijn gevonden). Omdat er vrijwel geen materiaal 
verzameld is tijdens het veldonderzoek biedt de studie 
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ook nauwelijks chronologische informatie en een zeer 
rudimentaire classificatie. 

In een bredere context lijken deze manco’s samen te 
hangen met een beperkte kruisbestuiving tussen onder-
zoekers die binnen de Italiaanse topografische traditie 
en de meer internationale systematische surveytraditie 
werken. Waar bij de eerste traditie nadruk ligt op de kar-
tering van vooral monumentale sites en een historische 
inkadering van deze monumenten, is de tweede traditie 
meer gericht op het systematisch verzamelen van gege-
vens over sites en off-site contexten, met specifieke on-
derzoeksvragen in het achterhoofd. 

Ager Pomptinus I vult aldus onze archeologische datasets 
voor het Pontijnse kustgebied aan met nieuwe sites, en 
benadrukt terecht het belang van topografische veldver-
kenningen voor met name de monumentenzorg. Om in 

dit opzicht daadwerkelijk van waarde te zijn, is een ver-
dere integratie met gegevens uit systematische surveys 
onontbeerlijk: beide tradities vullen elkaar aan en alleen 
in samenhang bieden ze een goede basis voor regionaal 
onderzoek en monumentenzorg.
 
Tymon de Haas
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1  www.formitaliae.it/fi/index.html.


