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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 

 

 

 

 

 

Activiteit: Lezing door Hein van der Bruggen: ‘Hanzestad Roermond’  

Wanneer: Op maandag 5 februari van 19.30 tot 22.00 uur 

Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond. 
 

 
Roermond, 15 januari 2018 

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de eerste lezing in het 

voorjaar van 2018. Mr. Hein van der Bruggen  zal spreken over de geschiedenis van Roermond als 

Hanzestad. In de recent verschenen Spiegel van Roermond, de editie 2018, is een aan dit onderwerp 

gewijd artikel verschenen.  

 

Hein van der Bruggen: 
Hein van der Bruggen (Maasniel 1949) volgde twee rechtenstudies aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

Teruggekeerd als advocaat in Roermond werd hij secretaris en later voorzitter 

van de Stichting Rura, terwijl hij ook  bestuurslid werd van de Stichting 

Maaslandse Monografieën in Maastricht en van het Sociaal Historisch Centrum 

voor Limburg in die stad. In 1992 startte hij met toenmalig gemeentearchivaris 

Gijs van Bree en Cor Houben de historische reeks Spiegel van Roermond, 

waarvan nu 26 delen zijn verschenen. Hij was naast de hoofdauteur Peter 

Nissen co-auteur van de stadsgeschiedenis Roermond- Biografie van een stad 

en haar bewoners. Ook was hij redactielid en medeauteur van de 

rechtbankgeschiedenis Rechtspraak In Roermond (1580-2012) Van Soevereine 

Raad naar Rechtbank Limburg. Als redactievoorzitter van de Spiegel van 

Roermond schreef hij een groot aantal artikelen, deels gewijd aan de Joodse 

geschiedenis van Roermond. Thans is hij ook voorzitter van onze Kring en van de Commissie Literaire 

geschiedenis van het LGOG. 

 

Hanzestad Roermond: 

In de Limburgse geschiedschrijving wordt aan de Hanzegeschiedenis van het Overkwartier nauwelijks 

aandacht besteed. Nadat in de Roermondse stadsgeschiedenis enkele pagina’s gewijd waren aan dit 

onderwerp, is de belangstelling toegenomen. Gelukkig is er recent een promotieplaats bij de Nijmeegse 

Universiteit ingeruimd voor een onderzoek naar de relatie van het graafschap/hertogdom Gelre met de 

Hanze. Mogelijk zal dat ook meer licht op de Hanzegeschiedenis van het Overkwartier opwerpen. Er zal 

wel nog aanzienlijk veel archiefonderzoek gedaan moeten worden. Roermond heeft als gevolg van de 

stadsbranden in 1554 en 1665 nauwelijks nog archivalia die betrekking hebben op de Hanze. Venlo 

daarentegen heeft een veel omvangrijker maar helaas nog weinig toegankelijk Hanzearchief. Dat bestaat 

grotendeels uit correspondentie met Roermond, dit omdat de ‘Hanzehoofdstad’ Lübeck en de 

‘Drittelhoofdplaats’ Keulen via de hoofdstad van het Overkwartier met de andere steden in dat gewest 

correspondeerden.  

LGOG Kring Gelders Overkwartier 

van Roermond 
Peter Meeuws, secretaris 

info@lgog-roermond.nl 
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De stad Lübeck, gesticht in 1143 

 

Roermond werd in 1441 lid van de Hanze nadat de stad zich vanaf 1200 langzaam maar zeker ontwikkeld 

had tot een centrum van nijverheid en handel. De uiteindelijke erkenning van deze groei was de opname 

in het Hanzeverband. 

 

Het programma voor het voorjaar van 2018, telkens locatie Cuypershuis: 

- Maandag 5 maart 19.30 uur: Jochem van Eijsden, onderzoeksassistent afdeling Beeldende Kunst bij 

het Rijksmuseum over de Roermondse Passietafel.  

- Maandag 9 april 18.30 uur:  ledenvergadering van de LGOG Kring Gelders Overkwartier van 

Roermond. 

- Maandag 9 april 19.30 uur:  Guus Janssen over de relatie Roermond – Erkelenz 

- Zaterdag 14 april 14.00 uur: Excursie naar Erkelenz onder leiding van Guus Janssen. Nader bericht 

hierover volgt.  

- Maandag 7 mei  19.30 uur: Herman van Rens over de Jodenvervolging in Limburg. 

De stad Keulen in 1531 
 
Oproep aan de leden van de Kring Roermond voor een nieuw bestuurslid 

Onze LGOG Kring zoekt nog een bestuurslid. Wie is bereid om het bestuur te komen versterken? Een 

kandidaat (m/v) moet beschikken over belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en voor regionale 

en lokale geschiedenis in het bijzonder. Bij lezingen en alle overige activiteiten zijn de bestuursleden 

gastheer/-vrouw. Wie belangstelling heeft om tot het bestuur toe te treden, kan zich per e-mail wenden tot 

de secretaris Peter Meeuws via het emailadres info@lgog-roermond.nl.  
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