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Activiteit:  Lezing door Jos Benders over  

 De hertogelijke en stedelijke muntslag te  

 Roermond 

Wanneer: maandag 7 november 2022 om 19.30 uur 

Locatie: De Oranjerie, Kloosterwandplein, Roermond 

 

Roermond, oktober 2022  

 

Geachte leden van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond en donateurs van de 

Stichting Rura,  

 

U wordt uitgenodigd voor de zesde door onze Kring georganiseerde lezing die als titel heeft 

‘De hertogelijke en stedelijke muntslag te Roermond’ en verzorgd wordt door professor dr. 

Jos Benders. 

 

Professor dr. Jos Benders is hoogleraar aan de Norwegian 

University of Science & Technology (NTNU) in Trondheim 

en Guest Professor aan de Katholieke Universiteit van 

Leuven. 

Jos Benders is tevens voorzitter van de Redactie van het 

Jaarboek Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- 

en Penningkunde. 

Als numismaat is prof. dr. Jos Benders vooral 

geïnteresseerd in de laatmiddeleeuwse muntslag van de 

Lage Landen en de organisatie daarvan. 

 

‘Money makes the world go round’.  

Toch lijken historici angst te hebben voor geld en munten. Een cruciale 

aanjager van politieke en sociale processen dreigt daardoor onderbelicht te 

worden in historisch onderzoek. In de presentatie staat een geactualiseerd 

overzicht van Roermondse munten centraal. Tevens wordt ingegaan op de 

politieke context, een ooit beroemde maar inmiddels vergeten Roermonds 

geleerde, en een nog steeds bestaand overblijfsel van de Roermondse muntslag.    

mailto:lgog.parkstad@gmail.com


De laatste lezing van dit kalenderjaar vindt plaats in de Kloosterzaal van  

Theaterhotel De Oranjerie (Kloosterzaal), Kloosterwandplein 12-16.  

 

- In de Kloosterzaal van de Oranjerie is slechts plaats voor 73 personen.  

- Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig 

voorafgaand aan te melden op het adres: 

info@lgog-roermond.nl met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.  

- Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, een 

bevestiging per e-mail. 

- Aan hen die geen lid zijn van het LGOG of donateur van Rura wordt € 2,50 entree in rekening 

gebracht. 

 

Namens de Kring Gelders Overkwartier van Roermond:  

Hein van der Bruggen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


