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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 
 

 

 

 

 

 

 

Excursie: “Op zoek naar Karl Marx” in Trier (D) 

Wanneer: zaterdag 2 juni van 7.30 – 20.30 uur 

Aanmelden: uiterlijk 21 mei 2018 

 

Aan de leden van de kringen De Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg  

en overige belangstellenden 
 

Graag nodigen wij U uit voor de excursie naar Trier op zaterdag 2 juni 2018: “Op zoek naar Karl 

Marx” met opstapplaatsen in Geleen en Heerlen. 

(Op maandag 14 mei organiseert het LGOG ook het minisymposium “Marx in de Mijnstreek”. 

Informatie: www.lgog.nl ) 

 

 

Op 5 mei 1818 – nu 200 jaar geleden – werd Karl Marx (1818-1883) in Trier geboren. Deze Duitse 

denker heeft een baanbrekende invloed gehad op de filosofie, de economie, de sociologie en de 

historiografie. Hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en centrale figuur in de 

geschiedenis van het socialisme en communisme.  

 

Marx woonde en werkte in 

Duitsland, Frankrijk, België, 

Nederland en Engeland. Omdat hij 

het consequent opnam voor de 

onderdrukten werd hij vaak 

opgejaagd door de machtigen der 

aarde.  

 

Zijn bewogen leven deelde hij met 

zijn vrouw Jenny von Westphalen 

en zijn vriend Friedrich Engels, die 

hem zijn hele leven steunde – ook 

financieel – en die na Marx’ dood 

zijn werken persklaar maakte. Das 

Kapital (Het Kapitaal)wordt als zijn 

belangrijkste werk gezien.  

 

Karl Marx werd en wordt door de uiteenlopende politieke stromingen in sterke mate vereerd of juist 

verguisd. De ideeën van Marx blijken in een tijd van kredietcrisis en weer sterk groeiende kloof 

tussen arm en rijk een verrassende actualiteit te hebben.  

LGOG Kring Parkstad Limburg 

Mw. Ing. E.T.A. Peerboom-v.d. Meer  

Secretaris 

T. 045-32.50.94 

E. lgog.parkstad@gmail.com 
 



LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W. www.lgog.nl    

 

 

Stadtmuseum Simeonstift Trier  

 

Onder de titel “Stationen eines 

Lebens” wordt in het Simeonstift de 

mens Karl Marx met zijn familie, de 

verschillende verblijfsplaatsen in zijn 

bewogen leven en zijn belangrijkste 

lotgenoten in binnen- en buitenland 

getoond. Welke rol speelde Trier, 

Parijs en Londen in het leven van 

Marx.  

 

 

 

 

 

Het Karl Marx-huis (Museum Karl-Marx-Haus) is het 

geboortehuis van Karl Marx, in Trier. Het is ingericht als 

een permanent museum.  

Karl Heinrich Marx werd op 5 mei 1818 in de 

Brückenstraße 10 geboren als zoon van Heinrich Marx en 

Henriëtte Preszburg. Het gezin verhuisde al snel naar 

Simeonstraße 8, vlak bij de Porta Nigra. Karl Marx zou 

daar wonen tot hij, na het voltooien van zijn middelbare 

schoolopleiding aan het plaatselijke gymnasium, naar Bonn 

vertrok om rechten te gaan studeren.  

Waardoor werd de jonge denker beïnvloed. Hoe was zijn relatie met diegenen die hem 

bewonderden en bekritiseerden? Met behulp van persoonlijke documenten en beschrijvingen wordt 

een bewogen beeld van de mens achter de icoon geschetst.  

 

Trier ligt niet naast de deur. We moeten dus vroeg vertrekken, maar u krijgt er ook iets moois voor 

terug. Vergeet uw paspoort of ander geldig legitimatiebewijs niet. 

 

Dagindeling  

7.30 uur Vertrek in Geleen; parkeerplaats bij het Graaf Huyn sportcomplex en van de 

voetbalclub FC Geleen Zuid: Jos Klijnenlaan 685, 6164 AP Geleen 

8.00 uur Vertrek in Heerlen; Annakerk Bekkerveld  

 Tussenstop bij Haus Hubertus in Winterspelt (Eifel) voor “Kaffee und Kuchen”  

11.30 uur Na aankomst in Trier bij de Porta Nigra verdelen wij ons in twee groepen. Een groep 

gaat naar de tentoonstelling in het Simeonstift en de andere groep maakt een 

stadswandeling met aandacht voor het leven van Karl Marx én de andere boeiende 

aspecten van Trier.  

13.00 uur Middagpauze  

15.00 uur In twee groepen volgt u het andere programmapunt  

 

Afhankelijk van de verkeersdrukte op de heenreis vertrekken wij om 17.00 of 17.30 

uur uit Trier 

20.00 uur Aankomst in Heerlen 

20.30 uur Aankomst in Geleen  

Door omstandigheden kan van dit schema afgeweken worden.  
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Kosten en aanmelding  

De kosten voor deze excursie bedragen € 43,50 voor leden en € 48,50 voor niet-leden. In de prijs 

zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, koffie met koek, Duitstalige gids en entree in het 

museum, Nederlandstalige stadswandeling. De aanmelding geschiedt per email aan het secretariaat 

lgog.parkstad@gmail.com en is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op 

bankrekening (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van 

“Trier” en de gewenste opstapplaats. Het is eveneens van belang bij uw aanmelding het 06 

nummer te vermelden waarop U bereikbaar bent tijdens  de excursiedag.  

Aanmelding uiterlijk 21 mei. Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, 

dan ontvangt u daarvan tijdig bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen 

vervanging gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te 

geschieden bij onze penningmeester Marie-José van der Weerden per email 

mjhvanderweerden@cs.com  of telefoon 045-5325094. Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht 

bij ondergetekenden. 

 

Namens beide besturen, met vriendelijke groet, 

Rob Pernot  

Martin van der Weerden, 045-5325094 of 06-15894406 

 

 

 

 


