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Activiteit:  Lezing door Guus Janssen 
 De adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in  

 het Maasdal tussen 1525 en 1580 
  

Wanneer: maandag 1 april 2019 om 19.30 uur 

Locatie: Cuijpershuis Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond 

 

Roermond, 19 maart 2019 

 

 

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

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de derde lezing in 

2019.  Guus Janssen zal spreken over: 

'De adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal  

tussen 1525 en 1580'    

 

In de geschiedenis van Roermond is de familie van 

Vlodrop prominent aanwezig als leverancier van de 

erfvoogden van Roermond. In deze lezing bekijken we 

het adellijke geslacht vanuit een ander perspectief, 

namelijk de betekenis ervan in het Maasdal en vooral in 

de zestiende eeuw. De familie heeft namelijk een 

belangrijke invloed gehad op het geestelijk klimaat in het 

Maasdal. We treffen de van Vlodrops onder meer aan in 

Dalenbroek, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven, 

Rijckholt, Leut en Rekem. Er was onder meer een nauwe 

verwevenheid met de familie van Bronckhorst-

Batenburg, die op kasteel Stein zetelde. Beide 

families toonden grote tolerantie ten opzichte van het 

ontluikende protestantisme. In de eerste helft van de 

voordracht wordt een beeld geschetst van het geestelijke 

Willem van Vlodrop, onder meer heer van 
Odenkirchen, Dalenbroeck, Leuth en Rijckholt, 

pandheer van Grevenbicht  (+ 1546) 
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klimaat in het Maasdal in de zestiende eeuw en in de tweede helft concentreren we ons op de rol 

van het adellijke geslacht. 

 

 

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957). Studeerde 

Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen.  

Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van 

Trevianum Sittard.  

Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling 

voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het voorjaar van 2019 is nog één lezing gepland: 
 

6 mei 19.30 uur:  

Barbara Beckers: ‘Toen ging het op mars’. De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000  
 
 
 
Na de zomer hervatten we onze lezingen met: 
 
2 september 2019 
Vincent Freriks: ‘IJzeren Rijn, schakel tussen Oost en West’ 
 
7 oktober 2019 (t.g.v. maand v.d. geschiedenis: thema “Zij / Hij”) 

Paul van der Steen: 'De ongehoorde helft - De eerste vrouwelijke bestuurders van Nederland’   
 
4 november 2019 
Johan Oosterman: ‘Literatuur in onze regio in late Middeleeuwen’ 
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