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Lente Uitstap

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest

Zondag 6 mei 2018
Nederlands Limburg

Dit wordt een uitstap die u zeker niet mag missen !
We starten de dag in Valkenburg aan de Geul. Hier bezoeken we de het museum van de Romeinse
Catacomben. Dit museum kwam tot stand rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw, op initiatief van
Jan Diepen, een telg uit een welgestelde Tilburgse textielfabrikantenfamilie met een passie voor archeologie en vroegchristelijke begraafplaatsen. Nabij zijn buitenverblijf ’Villa Alpha’ bootste hij in 1908, in
een mergelgroeve van zijn familie, Romeinse catacomben na. Een opzienbarend initiatief dat onder
andere medewerking kreeg van het Vaticaan en de Romeinse autoriteiten. In 1910 werden de
’Romeinse Catacomben’ opengesteld voor het publiek.
Jan Diepen realiseerde deze ’Catacomben’ niet in zijn eentje. Familievriend architect Pierre Cuypers
(die we o.a. kennen van kasteel De Haar) vond het een goed plan en voerde het uit. In de mergelsteen
kopieerden werklieden en kunstenaars de mooiste gangen, grafnissen en grafkamers van Romeinse
catacomben aan de Via Appia. Schilders zorgden voor talrijke fresco’s met thema’s zoals de Verrijzenis
en de Goede Herder. Ze deden dit zo goed dat specialisten deze ‘kopieën’ komen bestuderen omdat
de originelen niet meer bestaan of ontoegankelijk zijn. Geen kitsch dus!
Een bezoek aan het ‘Museum Romeinse Catacomben’ is een onvergetelijke belevenis. Dwalend door
de onderaardse gangen nemen de gidsen ons mee naar het Rome ten tijde van het vroege Christendom van de 3de en 4de eeuw en zien we zowel graven van gewone burgers als schitterende grafkamers
van vooraanstaande Romeinen.
Het bezoek aan de Catacomben duurt ongeveer een uur en stelt geen speciale eisen qua schoeisel,
kleding of fysiek.
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Tijd voor de lunch
We hebben een lunch voorzien in de abdij van Rolduc (Kerkrade). Op
het menu staat een lunchbuffet: soep – een warm gerecht: vlees, vis
of vegetarisch-seizoen salades met verschillende dressings – een
royaal assortiment van belegde broodjes, foccacia’s, wraps en sandwiches – desserts – koffie, thee, sinaasappelsap, appelsap en …
melk (dit laatste is uiteraard vrijblijvend, maar zo zijn we zeker dat we
in Nederland zijn!) en één drank naar keuze, bijvoorbeeld abdijbier
van Rolduc ...

Na de lunch volgt een rondleiding in de abdij, die één van de belangrijkste religieuze
monumenten van Nederland is. Rolduc is
het grootste abdijcomplex in de Benelux en
staat op de UNESCO-lijst van 100 belangrijkste monumenten van Nederland. De
abdij heeft een rijke geschiedenis van meer
dan 900 jaar. Ook hier komen we architect
Cuypers tegen. Hij restaureerde o.a. de
kerk.
Wilt u meer weten over de stichter Ailbertus
en de Augustijner Koorheren? Wat deden
de eerste Hertogen van Limburg op Rolduc?
Waar werd de eerste steenkool ontgonnen?
Laat u aan de hand van onze gids gedurende 1,5 uur meenemen in het imposante
verleden en kom op plekken waar normaal
geen toegang tot is, zoals de Byzantijns
geïnspireerde kerk met prachtige kapitelen
en een romaanse crypte, het abtskwartier
en de rococo bibliotheek.
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Het thermencomplex van Heerlen
Na dit bezoek gaat het richting Heerlen, waar we de Romeinse thermen en het thermenmuseum bezoeken. Het
zijn zeker niet de grootste thermen van West-Europa, maar
wel de meest compleet bewaarde.
Ann geeft hier een korte rondleiding in de thermen, de uitleg in het museum is zo volledig dat u het rustig op uw eigen tempo kunt bezoeken.
Het bezoek begint met een bezoek aan de tentoonstelling
‘Open en bloot’, over de ba(ad )gewoonten van de Romeinen met leuke trivia zoals: hoe hielden de Romeinse dames hun haar droog? De Romeinen kenden geen zeep of
wc-papier, wat dan wel?
De thermen zelf zijn te bezoeken vanop een loopbrug, zodat we vanuit een vogelperspectief goed zien waar de koude, lauwe en warme ruimten, de zweetkamer, het zwembad en de stookruimte zich bevonden. Op schermen krijgen
we reconstructies te zien die alles verder verduidelijken.
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En dan ...
Na het bezoek is er gelegenheid om vlakbij een terrasje te doen op de ‘Bongerd’ en gezellig wat na te praten. Na een goed gevulde dag, gaat het terug richting Diest.

Praktische informatie
•

08.00 uur

vertrek Diest parking Citadel

•

09.30 uur

koffie/thee met Limburgse taart

•

10.30 uur

bezoek aan de Romeinse catacomben

•

12.00 uur

lunch

•

13.30 uur

bezoek aan de abdij van Rolduc

•

16.00 uur

bezoek aan het Thermenmuseum in Heerlen

•

18.00 uur

terug naar Diest

•

Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, gidsen en inkom in vernoemde musea, koffie en taart, lunch
(koffie/thee/fruitsappen/melk en een andere drank naar keuze inbegrepen).

•

Inschrijven kan tot 30 april 2018 door € 65,00 per persoon over te schrijven op rekening
BE 50 4529 0482 6118. Houders van een geldige Nederlandse Museumkaart betalen € 50,00.

•

Raadpleeg ook onze website: www.vsmad.be
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