20 mei 2022

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest vzw

Zondag 26 juni 2022
Xanten
Na drie jaar gaan de Vrienden nog eens op uitstap met een autocar. We gaan naar het Duitse Xanten,
gelegen aan de Rijn en in de Romeinse tijd gekend als Colonia

Ulpia Traiana. Het middeleeuwse

Xanten en de Siegfriedlegende zijn misschien minder gekend en juist daarom de moeite om er kennis
mee te maken, al was het maar vanop een terras op de markt!.

Na een koffie/thee met gebak op de
markt wandelen we langs de Sankt Viktor
Dom, de Klever Tor en de Kriemhild molen naar de Romeinse stad. Let zeker op
de door Siegfried gevelde draak!

Archäologischer Park Xanten
Het Romeinse Xanten is wellicht geen onbekende voor jullie. Maar er is de laatste 3 jaar enorm
veel veranderd. De klassiekers zijn er uiteraard nog: de stadsmuren, het amfitheater, de haventempel, de Noordelijke poort, de kleine thermen met de Romeinse herberg en kruidentuin. Wat er intussen bijgekomen is kan gerust spectaculair genoemd worden: de tentoonstelling rond de gladiatoren in de catacomben van het amfitheater, de paviljoenen met perfect nagebouwde Romeinse
wagens en schepen, de grafmonumenten, de ambachtshuizen, die ons met heimwee doen terugdenken aan Pompeï, om tenslotte omver geblazen te worden door de grote thermen, omgebouwd
tot een schitterend museum. Zonder te overdrijven mag dit één van de mooiste musea over de
Romeinen ten Noorden van de Alpen genoemd worden. Onovertroffen wat betreft de Romeinse
aanwezigheid in onze contreien, met aandacht voor alle aspecten van zowel het Romeinse militaire, juridische en organisatorisch genie, als het dagelijkse leven en de Germanen, die hen uiteindelijk zouden onder de voet lopen met veel respect voor hun sterke punten. Zo zijn we misschien onbewust toch een beetje Romein.

Evocatie van
de intrede
van onze
groep in het
amfitheater

Ingressum primae cohortis
legio XXVI invictus, nigra et
candida
Diestiense

Uitstap
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Enkele sfeerbeelden

Voor de lunch in de Romeinse herberg kozen we enkele specialiteiten uit de kookboek
De re culinaria van Apicius:

Gustatio de Pulli Carne
Kippensoep met groenten en plat brood

Porcellum Praeduras et Liquamine de Ficus Fructibus
Speenvarken uit de oven met vijgensaus met Romeinse groenten en brood

Dulcia Domi Parata cum Mixtos Nucleas
Zoet nagerecht

Koffie/thee en één frisdrank of bier naar keuze inbegrepen

Na het middageten zijn jullie vrij om het archeologische park verder te verkennen en het museum te
bezoeken. Ook het middeleeuwse Xanten is een optie: de Dom, het hieraan verbonden Stiftsmuseum
(gratis inkom), en het Siegfried Museum (inkom € 4,00). We bezorgen jullie een stadsplan, zodat verloren lopen geen optie is. Finaliseren doen we op de Markt, waar de autocar ons om 17.45uur komt oppikken.

Praktische informatie


07.45 uur

vertrek Diest parking Citadel



10.15uur

koffie/thee met gebak



11.15uur

rondleiding met Nederlandstalige gidsen



12.30uur

middageten in de Romeinse herberg



14.30 uur

vrij bezoek



17.45 uur

vertrek naar Diest



Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, gidsen en inkom in Xanten, koffie/thee met gebak, lunch (1 frisdrank of bier naar keuze en koffie/thee inbegrepen).



Inschrijven kan tot 20 juni 2022 door € 70,00 per persoon over te schrijven op rekening
BE 50 4529 0482 6118 van VSMAD



Moeilijkheidsgraad 2/5 Wandeling Markt naar Archeologisch park 1 km, ter plaatse idem



Raadpleeg ook onze website: www.vsmad.be
Info@vsmad.be
www.vsmad.be
0477-840 828
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