De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
nodigt je graag uit voor de lezing van januari.
Op dinsdagavond 16 en donderdag 25 januari 2018 komt Jan Verhagen een lezing houden over de
Nieuwe resultaten bij het onderzoek naar de Romeinse waterwerken.
In januari 2015 heeft Jan Verhagen voor CVZ een lezing gegeven over de nieuwe inzichten in de Gelderse Iimes en
het onderzoek naar de Romeinse waterwerken. Inmiddels is zijn promotieonderzoek gevorderd en zijn er nieuwe
resultaten te melden. Zo is er een inventarisatie uitgevoerd naar de vele bijzondere vondsten die tussen 1927 en
1963 bij de zand- en grindwinning in de Bijland zijn gedaan, waardoor we een beter beeld hebben van de betekenis
van deze vindplaats. De inventarisatie is uitgevoerd omdat Nederland en Duitsland bezig zijn de Romeinse Iimes
voor te dragen als werelderfgoed van UNESCO. Eén van de 23 in Nederland geselecteerde Romeinse vindplaatsen
is Herwen - de Bijland, vooral vanwege de Dam van Drusus die hier heeft gelegen. Onlangs is vlak bij deze plek in
de ondergrond de rivierloop uit de Romeinse tijd ontdekt.
De Dam van Drusus was een onderdeel van de Romeinse waterwerken, die een rol speelden bij de Romeinse
plannen om Noord—Germanië te onderwerpen. Bij de waterwerken hoorden ook één of meer kanalen, die onder
leiding van Drusus omstreeks 12 voor Christus
zijn aangelegd. Vaak is gedacht dat de IJsseI (het
stuk tussen Westervoort en Doesburg) de
"Drususgracht" was. Op grond van recent
bodemonderzoek is dit onwaarschijnlijk geworden.
Waar lagen de kanalen van Drusus dan wel? Het
onderzoek hiernaar heeft nieuwe opties aan het
licht gebracht. De booronderzoeken om dit te
toetsen, verkeren in een afrondende fase. De tot
nu toe verkregen resultaten zullen in de lezing uit
de doeken worden gedaan.
Jan Verhagen is archeoloog en bioloog. Hij voert
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een
promotieonderzoek uit naar de Romeinse
waterwerken in de Rijn—Maas delta. Dit is een
onderzoek op het grensvlak van bodemkunde en
archeologie.
Onderschrift afbeelding: Opties voor de kanalen van Drusus. Samen met de Dam van Drusus bij de toenmalige
splitsing van Rijn en Waal moest dit een vaarroute naar het noorden opleveren. Deze route speelde een belangrijke
rol bij de Romeinse pogingen om Noord—Germanië te onderwerpen.

De lezingen worden gehouden op:
Dinsdag 16 januari 2018

Donderdag 25 januari 2018

De zalen zijn om 19.00 uur open en de lezing begint om 19.30 uur.
Voor leden is het gratis, voor niet-leden € 2,50.

