zondag 22 april 2012
DAGUITSTAP NAAR TONGEREN
OUDSTE STAD VAN BELGIE
ook voor niet wandelaars!

met
Begeleid bezoek aan de unieke tijdelijke tentoonstelling
“SAGALASSOS – City of dreams” in het Gallo-Romeins
museum
Begeleid bezoek aan het historisch stadscentrum

PROGRAMMA
VOORMIDDAG

Onder begeleiding van een gids brengen we een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling
“SAGALASSOS – City of dreams” in het Gallo-Romeins museum.
Het Gallo-Romeins Museum voerde onderhandelingen met de Turkse overheid om een groot aantal
topstukken naar Tongeren te halen. Ze worden gepresenteerd in een monumentale setting.
Sagalassos is een vervallen stad in het zuidwesten van Turkije, 120 km ten noorden van Antalya. In de
Romeinse tijd was Sagalassos een belangrijk regionaal centrum. In de eerste eeuwen na Christus kwam
de stad tot volle ontwikkeling. Monumentale gebouwen, fonteinen en beelden getuigen hiervan.
Vanaf de zesde eeuw geraakte de stad stilaan in verval door aardbevingen, pestepidemieën en invasies.
Uiteindelijk werd ze helemaal verlaten.
De afgelegen locatie hoog in de bergen, en een metersdikke erosielaag beschermden de resten tegen
plundering en verval. Het resultaat is een uitzonderlijk goed bewaarde archeologische site. Sinds het
begin van de jaren ‘90 voert het onderzoeksteam van KUL-professor Marc Waelkens er
baanbrekende, archeologische opgravingen uit.
Voor meer info: www.sagalassos.eu
De foto’s hieronder werden gemaakt tijdens mijn vakantie in Turkije in augustus 2011 toen ik deelnam
aan een daguitstap naar de site. Zij geven echter niet de beelden weer die nog steeds op mijn netvlies
gegrift staan! Als je ooit verblijft aan de Turkse Riviera en je krijgt de gelegenheid ter plaatste te gaan
kijken, kan ik jullie dit alleen maar aanraden. Het is een zware daguitstap ( vanuit Side zo’n 10 uur bus
en 250 km rijden in de bergen) maar meer dan de moeite waard.

MIDDAG

We genieten van een 3 gangenmenu :
Soep met brood
Varkensstoofpotje met fruit – kroketten of frieten
Ijstaart
NAMIDDAG
Onder begeleiding van een gids ontdekken we tijdens een 2uur durende wandeling het historisch
centrum van de oudste stad van België die wel wat meer te bieden heeft dan het standbeeld van
Ambiorix.
Atuatuca Tungrorum, de antieke benaming van Tongeren, was in de
Romeinse tijd de administratieve hoofdplaats van het volksdistrict (civitas)
der Tungri. Deze Tungri vormden ten tijde van keizer Augustus (27. V. C. 14. N. C.) een bestuurlijke federatie van enkele autochtone volksstammen
die in de decennia daarvoor in het verzet waren gekomen tegen het
Romeins invasieleger van Julius Caesar.
De Eburonen, één van deze inheemse stammen, hadden in 54 v. C. onder
het bevel van hun koning Ambiorix, een zware nederlaag toegebracht aan
de Romeinse legioenen. Die veldslag had plaats in de nabijheid van Atuatuca, een nog onbekende
plaats in het land van de Eburonen, waar de Romeinen hun winterkwartier hadden opgeslagen.
Na de definitieve vestiging van het Romeins gezag, ging de inheemse naam Atua(tu)ca over op de
hoofdplaats van de civitas Tungrorum. Deze primitieve nederzetting (vicus), gelegen op een
knooppunt van belangrijke heerbanen, zou in de loop van de volgende eeuwen uitgroeien tot een echte
Romeinse stad (municipium), met typische openbare en private gebouwen & straten, omgeven door
een monumentale stadsmuur. De verspreiding van de Romeinse cultuur had ook een grote invloed op
de ontwikkeling van het omliggende platteland, waar welstellende herenboeren talloze boerderijen
(villa's) en karakteristieke grafheuvels (tumuli) oprichten. Als gevolg van de voortdurende invallen van
Germaanse volkeren in Noord-Gallië, werd de stad in de 4de eeuw voorzien van een nieuwe
omwalling die kleiner was als deze uit de 2de eeuw , evenals de zustersteden Keulen en Trier.
Tongeren was het centrum van een christelijke diocese, waar HH. Maternus en Servatius als eerste
geloofspredikers vermoedelijk een tijd lang hun bisschopszetel hadden gevestigd. Oudheidkundige
opgravingen in de oude stadskern en bijbehorende necropolen hebben talrijke overblijfselen aan het
licht gebracht die, aangevuld met enkele karakteristieke vondsten van het platteland, een levendig
beeld ophangen van het Romeins verleden van de stad en haar regio. Welke rol Tongeren heeft
gespeeld in de vroege middeleeuwen is, spijts enkele zeldzame vondsten uit de Merovingische periode
(5de - 7de eeuw), niet echt duidelijk. Het is pas in de daaropvolgende Karolingische tijd dat de stad
opnieuw in het licht van de historie treedt met de bouw van een nieuwe kerk en de stichting van een
kapittel van kanunniken. Dat alles gebeurde - kennelijk als voortzetting van een christelijke traditie steeds op de plaats van de huidige O.L.V.-kerk in wier omgeving ook de Sint-Maternuskapel
(memoriekerkje) en het oude bisschopshuis hadden gestaan.
Het centrum van deze kerkelijke aanhorigheden (monasterium), eertijds omgeven door een primitieve
omheining, zou de kern vormen van de latere stadsontwikkeling. Na afbraak van de Romaanse
munsterkerk en de heropbouw van de thans nog bestaande kloostergang, werd in de eerste helft van de
13de eeuw aangevangen met de bouw van de huidige Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Gotische stijl.
Vanaf die tijd ontstonden rondom het oude stadscentrum nieuwe handelswijken, verzorgingstehuizen
en ambachtelijke kwartieren, die na de aanleg van de 13de eeuwse stadsomwalling uitgebreid werden
met verschillende kloosters, enkele parochiekerkjes en een begijnhof.
Tongeren, een van de gegoede steden van het Luikerland, werd in 1677 bijna volledig platgebrand
door de troepen van Lodewijk XIV, waarna de stad slechts moeizaam herstelde. Het is pas na 1830
dat er van een werkelijke heropleving kan gesproken worden. Meer dan 2000 jaar geschiedenis
hebben een uitzonderlijk rijk cultuurhistorisch erfgoed nagelaten.

PRAKTISCH
08:00 u : vertrek met autocars “De Globetrotter” onder het viaduct te Gentbrugge
P&R(= vaste opstapplaats van Finagent2)
09:45 u : aankomst te Tongeren,
10:00 u : start van ons geleid bezoek aan de unieke tentoonstelling
“SAGALASSOS – CITY OF DREAMS”
12:30 u : Middagmaal
14:00 u : Bezoek aan het historisch centrum van de Stad Tongeren onder leiding van
een
gids
17:00 u : Vertrek naar Gentbrugge
PRIJS : alles inbegrepen: bus, gidsen, inkom museum, middagmaal, fooi chauffeur
Bij minstens 40 deelnemers : 50 €
Bij 50 deelnemers (= max) : 45 € .
Voor meer info surf naar
http://www.finagent2.be
http://www.galloromeinsmuseum.be/tijdelijke_tentoonstellingen/sagalassos

ORGANISATIE EN REISBEGELEIDING : Filip Maes
filip.maes@minfin.fed.be
sec.finagent2@gmail.com
0257/92445
0472/692154

INSCHRIJVEN
Het aantal deelnemers is bepaald op MINIMUM 40 en MAX 50 en uitsluitend
voorbehouden aan de leden van Finagent2.
Wie nog geen lid is kan nog steeds zijn lidgeld betalen door storting van 10,00 € op
rekeningnummer 737-0177976-24 met vermelding “lidmaatschap 2012”.

Inschrijven kan UITSLUITEND door:
1. storting van een voorschot van 30,00 € per deelnemer tegen uiterlijk
27/01/2012
op rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN : BE91 0015 0437
0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNP-Fortis) op naam van Van de Velde
Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van ‘Voorschot
Tongeren + aantal deelnemers’. Het saldo zal U begin april 2012 gevraagd
worden.
2. invullen en opsturen van onderstaand deelnemingsformulier
ALLE GEGEVENS ZIJN VERPLICHT IN TE VULLEN
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende:…………………………………………………………………………….………
Volledig adres …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Telefoon of GSM ………...…………………………………………………………………………
Emailadres ……………………………………………………………………………………………..

Ik(wij) schrijf(ven) in met …… personen voor de daguitstap naar Tongeren en
en stort(en) 30,00 € x …… personen = ………€ (totaal)

op rekeningnummer 001-5043709-76
op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap)

VOLLEDIG INGEVULD TERUG TE STUREN UITERLIJK TEGEN 27/01/2012 NAAR
Filip MAES
Waterlelielaan 30
9032 WONDELGEM/GENT
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

