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K O N I N K L I J K  

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 
Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: 

Lezing ‘Speuren naar het Gelders verleden van Gennep’ 

         Middeleeuws Gennep onder Gelderse invloedssfeer tot 1424. 

Wanneer: Op donderdag 24 mei, van 20.00u.  Tot 22.00u. 

Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Markt Gennep 

 

          Gennep, 30 april 2018 

 

Aan de leden van de Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  

 

In het kader van het Erfgoedfestival ‘Over grenzen van Gelderland’ verzorgt historicus Rien van 

den Brand een lezing over het Gelders verleden van Gennep voordat het deel ging uitmaken van het 

Hertogdom Kleve. 

 

Door het beperkt aantal plaatsen in de Raadzaal van het Stadhuis is het noodzakelijk dat u zich 

aanmeldt – graag voor 13 mei a.s. – via e-mail lgogmaasenniers@gmail.com.  

De lezing is zowel voor onze leden als voor andere belangstellenden geheel gratis.    

 
De heer van den Brand begint zijn omvangrijke lezing met een korte samenvatting van de Romeinse 

periode tot 304 n. Chr. .Vervolgens staat hij even stil bij het oudste geschrift over de Niers en de 

omgeving en burcht van Gennep en de tijd van Norbertus van Gennep (1080-1134).  

Daarna komen de volgende thema’s aan de orde: 

– Het ontstaan van het territorium Gelre en de band met Gennep en de Duitse koning / keizer van 

het Heilig Roomse Rijk en de Keulse aartsbisschoppen met de vorming van een voogdijgebied en 

het ontstaan van een graafschap Gelre. 

– De opkomst van de stamburcht Geldern – de bakermat van de huidige provincie Gelderland. 

– De machtspolitiek van de graaf van Gelre versus die van zijn rivaal, de hertog van Brabant. 

– De betekenis van de cisterciënzerinnen (Munster)abdij te Roermond (1218) en haar filiaalklooster 

Gravendaal/Graefenthal te Asperden (1250). 

– De slag om het bezit van het hertogdom Limburg te Woeringen (1288) en de zware consequenties 

voor de verliezer, de Gelderse graaf en zijn bondgenoot de edele heer van Gennep. 

– Verder zien wij het uitsterven van het nobel geslacht Van Gennep in mannelijke lijn en de 

vererving met alle gevolgen van dien via twee erfdochters Johanna en Margaretha van Gennep, die 

onder meer huwen met telgen uit de geslachten Van Brederode en Van Loon-Heinsberg.  

– De landsvrederegeling tussen Gelre en Kleef in 1359 en 1377. 
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– De band met kasteel Stein (Z.Lb) en tenslotte de fatale nederlaag in de slag bij Kleverhamm in 

1397. 

–  Het uiteindelijk definitief afsnijden van de band van Gennep met het hertogdom Gelre in 1424 en 

een herverbinden van de heerlijkheid Gennep met het hertogdom Kleef.  

 

De boven omschreven voordracht wordt vergezeld door tientallen interessante afbeeldingen. 

 

De heer Rien van den Brand is als historicus vooral actief in het Nederlands-Duits grensgebied, met 

name in het Land van Kleef en in het Gelders Overkwartier, alsmede in Noord- en Midden-Limburg 

en het Land van Cuijk. Van zijn hand zijn talloze publicaties en boeken verschenen, waaronder het 

standaardwerk ‘Vesting ‘t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd’. 

 

Graag zien we u op 24 mei in de Raadzaal van het Stadhuis te Gennep en vergeet a.u.b. niet u tijdig 

aan te melden. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het bestuur van de Kring Maas en Niers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende activiteit: 

23 juni  Excursie naar ‘Kasteel Heijen’. Lezing over beeldhouwer Peter Roovers door dhr. 

  Ewals. Bezoek aan het atelier en rondleiding in het kasteel. 

 

 

 

 

 

 


