Korte samenvatting Nederlands (t.b.v. de pers)
Analyse van oude wetenschappelijke opgravingen – waaronder de oudste in de wereld – werpt nieuw
licht op de ‘vergeten’ Romeinse stad Forum Hadriani, gelegen bij Voorburg nabij Den Haag. De stad is
genomineerd als Werelderfgoed van de UNESCO. De Romeinse stad is van internationaal belang
omdat het meer op een ‘doorsnee’ Romeinse stad lijkt dan bekende plaatsen als Pompeji, kijkend
naar het aantal inwoners en de omvang van het territorium. De hoge stand van het grondwater heeft
zeldzame organische resten geconserveerd zoals houten havenkades. Aspecten van het stadsleven
zijn ook ‘bevroren’ door zeeklei die als de lava van Pompeji werkte. De goed bewaard gebleven
stadsplattegrond is van bijzonder belang omdat de plaats een van de eerste bekende bouwprojecten
van keizer Hadrianus was, gezien als een van de beste Romeinse strategen. Het stadsontwerp lijkt
een weerspiegeling van de nieuwe strategie van Hadrianus die grote invloed zou hebben op de
geschiedenis van Europa. En aangezien Hadrianus hoogst waarschijnlijk de plaats bezocht met zijn
mobiele regering, was Forum Hadriani korte tijd de informele hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het
onderzoek wijst erop dat er een mogelijke connectie was met de keizers Antoninus Pius, Didius
Julianus en Caracalla. De laatste twee brachten mogelijk zelfs een bezoek aan de plaats die
halverwege de strategisch zeer belangrijke mondingen van Rijn en Maas lag. Het onderzoek biedt een
zeldzame analyse van de strategische en economische betekenis in relatie tot het territorium. Een
aantal van de relaties zijn samengevat in een macro-economisch model, wat een nieuw perspectief
biedt in het vakgebied van de archeologie.
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