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Lezing door Sander Wassing over ‘De plundertochten van de 
Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem’ 

Wanneer: Dinsdag 4 februari 2020, 19:30 uur 

Locatie: Ontmoetingscentrum Protestantse Gemeente, Minderbroederssingel 15G, Roermond 
 

 

Roermond, 7 januari 2020  

 

Geachte leden van LGOG Kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

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

2020. Deze lezing zal gegeven worden door de historicus Sander Wassing en heeft als titel De 

plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem: Roermond als uitvalsbasis van 

plunderende ‘gelderaers’.  
 
Maarten van Rossem 
 
De beruchtste veldheer van de zestiende eeuw was Maarten van 
Rossem (ca. 1490-1555). Zijn lijfspreuk illustreert zijn krijgstactiek: 
“Blaken en branden (verwoesten en plunderen) is het sieraad van 
de oorlog”. Kerkklokken, zendboden en rookkolommen aan de 
horizon waarschuwden mensen dat de ‘gelderaers’ in aantocht 
waren. In Roermond, dat toen onderdeel uitmaakte van het 
Gelderse kwartier Opper-Gelre, begonnen en eindigden diverse van 
deze plundertochten.   
 
Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle 
Nederlandse gewesten aan zijn gezag te onderwerpen. Dat 
betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde 
voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel 
tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd 
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van het conflict, dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennialang hield Maarten van Rossum, in 
dienst van de Gelderse hertogen, door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn 
greep.  
 
Wie was Maarten van Rossem en wat dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op en welke tactieken 
werden gebruikt? Hoe raakten inwoners van Roermond betrokken bij deze activiteiten? Deze en 
andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.   
 
Sander Wassing 
 
Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de 
Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn 
scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad 
van Beroerten.  
 
Wassing studeerde af in augustus 2013, en werkt sindsdien als 
freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen en 
verricht archiefonderzoek. In de lezingen die hij geeft, spitst 
Wassing het onderwerp graag toe op de lokale en regionale 
geschiedenis. Sinds de zomer van 2018 is Wassing werkzaam bij 
DOCFactory, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en 
archiefmanagement.  
 
 
 
U bent allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Voor het voorjaar van 2020 zijn nog drie lezingen gepland: 

 
• Woensdag 4 maart 2020: Lezing Olaf op den Kamp over Vervolg van bespreking over de 

Roer. 
• Dinsdag 7 april: Lezing Erik Lemmens over Limburg lid van de Duitse Bond tot 1867. 
• Dinsdag 12 mei: spreker en onderwerp zijn nog in beraad.  

 
 
De locatie van alle lezingen is in het eerste halfjaar van 2020:  
 
Ontmoetingscentrum (Protestantse Gemeente), Minderbroederssingel 15G, 6041KG Roermond 
 
 


