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Gervasio Illiano 

“Città e territorio nella penisola di Misenum” 

 

Samenvatting in het Nederlands 

Het doel van het huidige werk is om voor het eerst een onderzoek uit te voeren naar de 
nederzettingsdynamiek van het schiereiland tussen Baiae en Misenum, een gebied gelegen in het Campi 
Flegrei-gebied, aan het noordwestelijke einde van de Golf van Napels, intens bezocht in Romeinse tijd en 
extreem rijk aan archeologisch bewijs, waarvan sommige nog steeds weinig bekend zijn of vrijwel niet 
gepubliceerd zijn. De geschiedenis van archeologisch onderzoek in het gebied in kwestie heeft een lange 
geschiedenis, te identificeren in het tijdperk van de eerste reizen van Italiaanse en Europese intellectuelen: 
van Pietro da Eboli, via Petrarca en Boccaccio, tot de illustere protagonisten van de Grand Tour, het 
Koninkrijk Napels en de Flegraïsche velden zullen een vaste fase zijn in de culturele vorming van de 
Europese elite. Deze lange traditie van reizen heeft ons een rijke reeks rapporten, beschrijvingen en 
dagboeken nagelaten die - samen met een rijk en waardevol corpus van illustraties en kaarten - nog steeds 
een fundamentele bron vormen voor de reconstructie van het oude lokale landschap, althans in relatie tot 
een fase in waarvan de wilde urbanisatie van de twintigste eeuw, die de hoeveelheid archeologisch 
bewijsmateriaal absoluut heeft beperkt, nog ver weg was. Daaropvolgende onderzoeken geven de 
voorkeur aan aspecten die verband houden met de imposante thermale Flegraïsche architecturen, evenals 
de luxueuze levensstijl die de Romeinse adel van het keizerlijke tijdperk leidde tot de rijke maritieme villa's 
van de Golf. Deze traditie van studies, als enerzijds onze kennis van de villa-maatschappij en van het 
Flegraïsche archeologische erfgoed heeft geïmplementeerd, anderzijds - misschien onbewust - zeer 
belangrijke gegevens voor topografische reconstructie aan het licht heeft gebracht, zonder echter ooit een 
poging tot aanpak te hebben ondernomen systematische studie van het oude landschap. 

Het huidige werk plaatst zich daarom in deze methodologische leegte en behandelt voor het eerst de studie 
van het schiereiland om het nederzettingsfenomeen in het betrokken gebied kritisch te analyseren. Gebruik 
makend van de goed gecodificeerde interventiestrategieën in de literatuur, en rekening houdend met de 
zichtbaarheidsgrenzen van het te analyseren gebied, was het onderzoek in verschillende stappen verdeeld: 

• een eerste fase van bibliografisch en archiefonderzoek, gericht op het verzamelen van alle bekende 
gegevens (gepubliceerd en niet); 

• een reeks veldonderzoek, asistematische enquêtes binnen een sterk verstedelijkt gebied, om de 
archeologische gegevens waaruit het archeologische landschap bestaat te identificeren en te onderzoeken; 

• een campagne van geofysische enquêtes in een gebied dicht bij de haven en het forensisch centrum heeft 
het mogelijk gemaakt om voorlopige gegevens te verkrijgen over de organisatie van het civiele en politieke 
hart van het municipate misenate. 

De aanzienlijke hoeveelheid informatie die in de vroege stadia van het onderzoek werd verkregen, werd 
georganiseerd in een geodatabase, overgebracht naar een GIS-platform waarmee een nieuwe 
archeologische kaart van het grondgebied werd opgesteld. Deze tool, die is geconfigureerd als het eerste 
GIS van het aangetaste gebied, heeft het ook mogelijk gemaakt om verschillende pogingen tot ruimtelijke 
analyse uit te voeren om enkele vragen op te lossen. Onder deze is het geval van de juiste lokalisatie van 
het oude dorp Bauli emblematisch, meerdere keren in het literatuurobject van geschillen: met het gebruik 
van viewshed-analyse, winstgevend geïntegreerd met een kritische lezing van de bronnen en gegevens in 
ons bezit, was het mogelijk om vast te stellen dat dit toponiem bevindt zich in de buurt van het historische 
centrum van de huidige stad Bacoli. Verder werd met behulp van kostenpadanalyse het fenomeen van 



oude wegen in het gebied in detail onderzocht, onthullend hoe de wegen een criterium van snelheid en 
goedkoopheid van reizen volgden; dit criterium - het was mogelijk om te bewijzen - werd ook gevolgd door 
de moderne en hedendaagse wegen die door de eeuwen heen de oude wegenindeling hebben behouden. 

De resultaten die tijdens dit werk zijn verkregen, hebben de startvragen bevredigd, waardoor een beter 
begrip van de dynamiek van de territoriale organisatie van de stad Misenum mogelijk is geworden, waarbij 
de volgende punten worden belicht: 

• Ruimtelijke relatie tussen stedelijk centrum, havengebied en periferie; 

• Organisatie van het buitenstedelijke gebied tussen maritieme villa's en productieve buitenwijken; 

• Organisatie en sociale en ruimtelijke relaties tussen de stad en de militaire gemeenschap; 

• Kader van het grondgebied ingesteld in de context van de Golf van Napels. 

De vooruitgang die tijdens dit werk is geboekt, stelt ons in staat een grotere mate van kennis te hebben van 
een zeer interessant gebied vanuit een stedenbouwkundig oogpunt en vandaag moeilijk leesbaar; 
bovendien zullen de huidige studie en de geproduceerde relatieve cartografie als uitgangspunt dienen om 
toekomstig onderzoek te richten op de oplossing van die vragen die nog niet door de aard van de gegevens 
kunnen worden verduidelijkt. 


