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Activiteit:  Lezing door Sander Wassing over  
 De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem 

 

Wanneer: maandag 1 november om 19.30 uur 

Locatie: Theaterhotel De Oranjerie, Roermond 

 

 

Roermond, 1 oktober 2021  

 

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 2021. 

 

Sander Wassing zal spreken over:  

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

van plunderende ‘gelderaers’  

 

Het CV van Sander Wassing: 

Jaren geleden besloot ik de studierichting te volgen waar mijn hart 

naar uitgaat:  geschiedenis aan de Universiteit Leiden.  

Tijdens mijn studie specialiseerde ik mij in de geschiedenis van de 

Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw.  

Mijn scriptie schreef ik over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad 

van Beroerten.  

Sinds augustus 2013 ben ik afgestudeerd en sindsdien ben ik 

werkzaam als freelance historicus. Ik organiseer lezingen, schrijf 

artikelen en verricht archiefonderzoek. In de lezingen die ik geef, spits 

ik het onderwerp waarover ik vertel toe op de lokale en regionale 

geschiedenis.  

Sinds de zomer van 2018 ben ik werkzaam bij DOCFactory, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en archiefmanagement.  
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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 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.   

 

LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

 
 

 

 

 

 

 

Voor het komende seizoen zijn nog vijf lezingen gepland: 

- 22 november: Jan Blokker over de opkomst van de HBS (zie volgende pagina) 

- 6 december: Constant van Nispen met als onderwerp de architect Eduard Cuypers. 

- 7 februari: Jos Benders over een Roermondse numismaat 

- 7 maart: Jac. Lemmens over de Sinti in Roermond 

- 4 april Marleen Jennissen over de berging van de Britse bommenwerper bij Lilbosch 

 

De lezing vindt plaats in: 

 

Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond  -  ruimte Kloosterzaal 

Hier is slechts plaats voor maximaal 73 personen! 

Vergeet niet dat U een vaccinatiebewijs moet kunnen tonen of een QR-code op uw telefoon! 

 

LGOG Kring Roermond zoekt op korte termijn nieuwe bestuursleden. Wie bereid is onze 

LGOG-activiteiten te ondersteunen, kan zich aanmelden bij info@lgog-roermond.nl  of contact 

opnemen tijdens onze bijeenkomsten of met onze voorzitter Hein van der Bruggen. 
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Op maandag 22 november om 19.30 uur zal de historicus Jan Blokker in de Oranjerie spreken naar 

aanleiding van zijn recent verschenen boek: Het wonder van de hbs. Een onderwijshervorming die 

slaagde. 

 

De Hogere Burgerschool geldt als een van de beste scholen die Nederland ooit gekend heeft. De 

school was een typisch product van het optimistische vooruitgangsgeloof van de jaren 1860, 

ontworpen door de grote staatsman Thorbecke en in de praktijk vormgegeven door enthousiaste 

liberale doeners. Maar in de vroegste jaren was de nieuwe school in veel plaatsen eigenlijk een mislukt 

project. De aanmeldingen vielen tegen, de examenresultaten waren matig, veel leerlingen maakten de 

school niet af en de schoolbesturen hadden vaak grote moeite om goede leraren te vinden. Niettemin 

bleef de hbs overal in het land overeind. Het mag een wonder heten dat de school niet al na korte tijd 

vanwege te hoge kosten en gebrek aan succes werd opgeheven. 

Jan Blokker onderzoekt het enthousiaste begin van de hbs in twaalf kleinere gemeenten in de 

buitengewesten van Nederland. 

 

 


