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Excursie:     “De ondergang van het Romeinse Rijk”; drie tentoonstellingen  

   Trier (D)   

Wanneer:   Zaterdag 30 juli 2022 

Opstapplaatsen: 8.00 uur  Geleen en 8.30 uur Heerlen 

 

 

 

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

belangstellenden 

 
Graag nodigen wij U uit voor de excursie “De ondergang van het Romeinse Rijk” naar Trier 
(D), op zaterdag 30 juli 2022 met opstapplaatsen in Geleen en Heerlen. 
 
In Trier worden momenteel rond het thema “De ondergang van het Romeinse Rijk” in drie 
gerenommeerde, dicht bij elkaar gelegen musea drie tentoonstellingen georganiseerd. Trier heeft al 
vaker bewezen dit soort grotere projecten op hoog niveau te kunnen organiseren. De 
tentoonstellingen rond keizer Nero en Karl Marx lieten dat enkele jaren geleden zien.  
 
Het verval van een Imperium  
Het Imperium Romanum was gigantisch. Op het hoogtepunt omvatte het een aanzienlijk deel van 
het huidige Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten. Dankzij intelligente leiding, een 
gestructureerd bestuur en een vernieuwende infrastructuur kon het honderden jaren blijven bestaan. 
Desondanks ging het uiteindelijk ten onder. Waarom en hoe? Hierover wordt al lang gediscussieerd. 
Waren er waarschuwende signalen? En wat is de erfenis van de Romeinen?  

Rheinisches Landesmuseum Trier  

In de centrale historische tentoonstelling wordt op 1.000 vierkante meter de beslissende , deels 

minder bekende gang van zaken in de 4e en 5e eeuw getoond. Met behulp van vele internationale 

topstukken worden de verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de ondergang 

geïllustreerd. Ook de tradities die verloren gingen in de Middeleeuwen, of juist in een andere 

vorm voortleefden, worden getoond.  

 



 

Museum am Dom Trier: In het teken van het kruis; een nieuwe ordening van de wereld  

De aandacht hier gaat vooral uit naar de regio rond Moezel en Rijn, vanaf de opkomst van het 

Christendom tot in de 7e eeuw. Deze tentoonstelling laat zien hoe de christelijke kerk in het 

machtsvacuüm kon treden, dat na de val van het Romeinse Rijk ontstond. Aan de de rol die de 

kerk speelde in het doorgeven van Romeinse tradities wordt veel aandacht gegeven.  

Stadtmuseum Simeonstift Trier: De Romeinse erfenis; visioenen en mythen in de kunst  

In deze tentoonstelling wordt het voortleven verduidelijkt van het Romeinse Rijk in de kunst- en 

cultuurgeschiedenis. Kunstwerken uit vele eeuwen laten de fascinatie voor het geïdealiseerde 

Rome zien, tot op de dag van vandaag. De ondergang van het Romeinse Rijk werd telkens 

opnieuw geïnterpreteerd. Was het een ramp voor de mensheid of juist een triomf van de vrijheid?  

In de drie tentoonstellingen, verdeeld over 31 zalen en 2.000 vierkante meter, worden 700 
unieke stukken getoond, uit 130 musea afkomstig uit 20 landen!  
 
Iedere deelnemer ontvangt een ticket voor alle drie de tentoonstellingen. Iedereen kan op 
zijn of haar eigen tempo en eigen voorkeuren de tentoonstellingen bezoeken. Daarnaast 
heeft u uiteraard ook de gelegenheid om het mooie centrum van Trier te verkennen, te 
lunchen of op een terrasje uit te rusten.  
 
Dagindeling 
De op dat moment geldende regels in Duitsland gelden m.b.t. corona worden in acht genomen.  
Gelieve voor alle zekerheid een mondmasker type FFP2 mee te nemen. 



08.00 Vertrek uit Geleen vanaf het parkeerterrein gelegen aan een zijweg van de Jos Kleynenlaan. 
Komende van de Rijksweg, direct na het tankstation de toegangsweg rechts inrijden; na 100 meter 
ligt het grote parkeerterrein.   
08.30 Vertrek uit Heerlen: Parkeerplaats hoek Heerlerbaan en Dr. Meulemanstraat  
11.00 uur Aankomst Trier, vlak bij de Porta Nigra. Lunchen en bezoeken van de drie 
tentoonstellingen bepaalt iedereen op zijn eigen tempo.   
17.00 uur Vertrek uit Trier  
19.30 uur Aankomst Heerlen  
20.00 uur Aankomst Geleen  
 
Kosten en aanmelding  

Deelname aan deze excursie kost €46,- voor leden en €51,- voor niet-leden.  

In de prijs zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, entree voor de drie tentoonstellingen.  
U dient zelf voor verzekering tijdens de reis te zorgen. De aanmelding geschiedt per email aan 
mwvdweerden@ziggo.nl  en is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op 
bankrekening (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van 
“Trier”, de gewenste opstapplaats. Het is eveneens van belang bij uw aanmelding het 06 nummer 
te vermelden waarop U bereikbaar bent tijdens de excursie.  
Aanmelding uiterlijk 11 juli. Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, 
dan ontvangt u daarvan meteen bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen 
vervanging gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te 
geschieden bij Martin van der Weerden per email mwvdweerden@ziggo.nl   of telefoon: zie 
hieronder.   
 
Namens beide besturen, met vriendelijke groet, 
Rob Pernot  
Antoine Jacobs 
Martin van der Weerden, 045-5325094 of 06-15894406  
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