Thema-avond woensdag 18 september 2013 om 20:00 uur in “De Diepen”

'De Laat-Romeinse brug bij Cuijk’
Presentatie door Drs. Boudewijn Goudswaard
Drs. Boudewijn Goudswaard, onderwater archeoloog, was als projectleider
nauw betrokken bij de opgravingen van de Laat-Romeinse Maasbrug tussen
Cuijk en Middelaar, die plaatsvonden van 1991-1993.
De lezing van Boudewijn Goudswaard zal bestaan uit twee delen.
Het eerste deel vormt het avontuurlijke onderzoeksverslag van de Romeinse
Maasbrug tussen Cuijk en Middelaar, gebouwd om de verbinding met de Romeinse
Rijksgrens te zekeren. Het is het verhaal van de ontdekking, het onderzoek en
de reconstructie van het verleden van dit enorme bouwwerk uit de LaatRomeinse tijd. Het hout dat van deze brug werd gebruikt kon begin jaren
negentig door middel van dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd.
Daaruit is gebleken dat omstreeks 340 Romeinse militairen begonnen aan de
bouw van deze brug over de Maas bij Cuijk.
Dertig jaar later hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Deze
restauratie van ca. 370 paste in het beleid van keizer Valentinianus I, die
opdracht had gegeven alle grensversterkingen in optimale staat te brengen.

De brug rustte op stenen pijlers die gebouwd waren op houten funderingspalen,
voorzien van smeedijzeren paalschoenen. Bij de opgravingen werden grote
steenblokken en vele houten palen van de brugpijlers teruggevonden. In 2000
werd het onderzoek wetenschappelijk gepubliceerd. Het werd spraakmakend
over de hele wereld.

Tijdens deel twee, ‘Zien en laten zien’ zal Boudewijn Goudswaard zich richten op
het huidige plan om samen met de provincie en de gemeente de zichtbaarheid en
beleefbaarheid van erfgoed in het algemeen groter te maken. Dat is goed voor
het toerisme en uiteindelijk ook voor de economische vitaliteit van de regio. Er is
dan ook een aanvraag ingediend voor het label ‘Europees erfgoed’ voor de plek
waar zich eens de Romeinse Maasbrug tussen Cuijk en Middelaar bevond.

We willen deze reis door de tijd graag om 20.00 starten.
Inloop vanaf 19.30 uur

