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Activiteit:  Lezing door Hans van Hall over middeleeuwse steden en stadsrechten 

Wanneer:  Donderdag 13 december 2018 om 19.30 uur 

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard  
  Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande  
  met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts   
  gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met  
  daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 

 

 
We willen u graag attent maken op onderstaande lezing, die in samenwerking met het comité 
HIS 2018 en met Vereniging Sittards Verleden in het kader van Sittard 775 jaar stad wordt 
gehouden.  
 
Op 13 december aanstaande vertelt Hans van Hall over middeleeuwse steden in de huidige 
provincie Limburg. Nagegaan wordt wat de kenmerken zijn waaraan je een middeleeuwse stad 
herkent. Het is al lang niet meer zo dat het daarbij erom gaat of van een plaats een oorkonde 
bestaat  waarbij stadsrechten zijn verleend.  Een combinatie van factoren bepaalt of we kunnen 
spreken van een middeleeuwse stad of niet. Duidelijk zal worden dat de tijd waarin steden in 
onze streken in de Middeleeuwen opkwamen, een periode van liefst zes eeuwen bestrijkt, van 
900 tot 1500. En dat in die periode telkens andere stadsvormen opkwamen. Met name Duits 
onderzoek wordt daarbij toegepast. Wat is bijvoorbeeld een Moederstad en wat een 
Minderstadt?  
Limburg kent meer middeleeuwse steden dan lange tijd is gedacht. In 2005 waren dat er volgens 
een landelijk overzicht veertien. De spreker zal aantonen dat het er zeker zeventien zijn, waarbij 
van meet af aan mislukte steden niet zijn meegeteld. Uiteraard komt ook de stad Sittard aan 
bod. De lezing wordt met veel beeldmateriaal ondersteund. 
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Hans van Hall (1949) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was van 1976 tot 2013 als archivaris verbonden aan het 
Rijksarchief in Limburg, respectievelijk het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Sinds 1999 
was hij tevens werkzaam bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Hij promoveerde in 
2011 aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar het begrip 'vrijheid' in de betekenis 
van een territorium met stedelijke rechten in de Late Middeleeuwen. Hij publiceerde over 
regionaal- en rechtshistorische onderwerpen, waaronder middeleeuwse steden in Limburg. 
 
 
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom bij 
deze voor De Westelijke Mijnstreek boeiende en leerzame lezing! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Cor Baltis, secretaris  
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