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Activiteit:  Vincent Freriks over:  

 IJzeren Rijn, schakel tussen Oost en West  
 

Wanneer: maandag 2 september om 19.30 uur 
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Roermond, 13-08-2019  

 

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

 

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

2019.  

Vincent Freriks zal spreken over: IJzeren Rijn, schakel tussen Oost en West 

 

Vincent Freriks (Didam, 1957) is bibliothecaris en historicus. 

Hij is werkzaam als bibliothecaris bij de Bibliotheek Maas en 

Peel (de openbare bibliotheken in de gemeente Peel en Maas en 

gemeente Beesel). Hij combineert zijn historische kennis met 

een grote interesse in de spoorweggeschiedenis en met een 

nauwe band met Limburg en het Duitse Niederrheinland. Hij 

stelde eerder het boek (1983) “Kruispunt Beugen, de 

geschiedenis van de spoorlijnen Nijmegen – Venlo en Boxtel – 

Wezel” en het boek “Oorlog aan de Maas; de gemeente 

Boxmeer in de Tweede Wereldoorlog” samen.  

 

Ook publiceerde hij het boek “De IJzeren Rijn; 

spoorwegverbindingen tussen Schelde, Maas en Rijn” (2003). Het boek was al binnen enkele 

maanden uitverkocht. Zijn laatste publicatie is het boek “De Noord-Brabantsch-Duitsche 

Spoorweg-Maatschappij, de Vlissinger Postroute.” (2008). Van dit boek is ook een vertaling in het 

Duits verschenen. (Hövelhof, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, 2014). 
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Tijdens de lezing gaat Vincent Freriks in op de geschiedenis van de verkeersproblematiek tussen 

Antwerpen en het Rijnland, de rivaliteit tussen Nederland en België, de aanleg van de lijn, de 

ontwikkeling van het vervoer, de 

perikelen rond de Eerste Wereldoorlog, 

de eigendomsverhoudingen, de 

medewerkers, de gebouwen enzovoort. Een 

bijzondere rol spelen uiteraard het klooster 

“Sankt Ludwig” bij Vlodrop Station, de 

mijn “Sophia-Jacoba” in Hückelhoven, de 

merkwaardige nederzetting 

Vlodrop  Station en de “Bong’schen 

Mahlwerke” in Rosenthal bij Dalheim.  

Een vrij onbekend aspect is de rol die de 

IJzeren Rijn heeft gespeeld bij de 

landverhuizing van miljoenen mensen uit 

Midden en Oost-Europa die via Vlodop 

naar Antwerpen en vandaar naar de 

Verenigde Staten emigreerden. Grote 

opluchting en onvoorstelbaar menselijk leed 

maakten deel uit van de geschiedenis van de 

IJzeren Rijn terwijl ook de komst van de 

Poolse arbeidsmigranten en de, verder 

nagenoeg onbekend gebleven,  inzet van de 

Noorse luchtmacht aan de IJzeren Rijn niet 

onbelicht zullen blijven.   

 

 

 

 

 

Wij zijn genoodzaakt belangstellenden erop te wijzen dat de capaciteit van de museumzaal 

beperkt is tot 90 plaatsen. Méér dan 90 bezoekers kunnen we helaas niet toelaten. 
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Voor het najaar van 2019 zijn nog twee lezingen gepland: 

 

7 oktober (ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis): 

- Paul van der Steen: “De ongehoorde helft - De eerste vrouwelijke bestuurders van Nederland”   

 

4 november: 

- Johan Oosterman “Literatuur in onze regio in de late Middeleeuwen” 

1955 Een Britse militaire trein verlaat het emplacement 

Dalheim richting Roermond. Op de achtergrond klooster 

St. Ludwig. Foto: J.G.C.  van de Meene 


