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Activiteit:   Lezing door Piet Schinck over:  
 Jan Lodewijk baron Van Scherpenzeel Heusch: 

  separatist en/of opportunist? 
Wanneer: maandag 8 oktober om 19.30 uur 
Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond 
 
Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  
 
Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de 6e lezing in 2018 
onder de titel:  
Jan Lodewijk baron Van Scherpenzeel Heusch:  principieel vrijheidsstrijder? 
 
Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de staatkundige verbinding van het 
hertogdom Limburg met de Duitse Bond (1839 -1867). Natuurlijk werd er ook aandacht geschonken 
aan het separatisme rond de jaren 1848. Er zijn in het voorbije jaar artikelen verschenen over die 
staatkundige verandering in 1867 en over de voormannen die Limburg wilden doen aansluiten bij 
België of Duitsland. Meerdere lezingen zijn er gehouden.  
Jan Lodewijk baron van Scherpenzeel Heusch (1799 - 1872) was leider van de separatistische 
beweging Limburg in de jaren 1838- 1848, die aanstuurde op een zelfstandig hertogdom Limburg dat 
alleen deel zou gaan uitmaken van de Duitse Bond. Hij werd in 1848 zowel in Frankfurt als in Den 
Haag tot parlementslid gekozen. 
In die functie pleitte hij er in 
Frankfurt tevergeefs voor dat de 
Duitse Bond zou bevorderen dat 
Limburg uit het Nederlandse 
staatsverband zou worden 
losgemaakt. In 1849 verliet hij 
teleurgesteld dat parlement. 
Als Tweede Kamerlid werd hij 
gekozen in het district Roermond. 
In 1849 wil hij de zetel in Den 
Haag echter niet innemen. 
 



 
Drs. Piet Schinck geeft een lezing over dit onderwerp, maar hij zal de 
nadruk leggen op de gevoelens van de bevolking in die tijd ten aanzien 
van de afscheidingsbeweging en hij zal spreken over Jan Lodewijk baron 
Van Scherpenzeel Heusch, leider van de Limburgse separatisten. Sinds 
1838 was hij bewoner van het landgoed De Berckt in Baarlo, vanaf 1864 
van kasteel Vlodrop. 
 
Piet Schinck is sinds 1998 actief in de stichting Land van Kessel, die de 
geschiedenis van de regio bestudeert. Lid van het Overkwartier van 
Gelder. Voorzitter HWG de Borcht Baarlo 1998-2007. Enige publicaties 
(plaatselijk): Anderhalve eeuw Fanfare Gezelschap Baarlo 1852-2002. 
Winters van de Speulhof 2006. Hij is bezig met historisch onderzoek 
over het onderleen hof de Berckt in Baarlo. De toponiemenreeks 
Goederen van naam te van Baarlo, 3 dl. Verscheen  2007, 2010 en 2014.  
Heeft na twee decennia onderzoek een manuscript klaar over de cijnzen 
in de late middeleeuwen. Het werk verschijnt in het najaar. De 
ontwikkeling van het cijnssysteem in de late  middeleeuwen. Het besitt, 
het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de kleine feodaliteit, in het 
kerspel Baerle (Baarlo) 1294-1578.  
Het heeft geleid tot nieuwe beeldvorming en de nodige literatuur kritiek. Volgend jaar verschijnt in de 
reeks Sprokkelingen van de HWG de Borcht  het werk Het buurtschap Baerle in 1219 en  de wording 
van een kerspel in het Ambt Kessel 1377-1402. 
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Voor het najaar van 2018 is nog één lezing gepland: 
- 5 november: Funs Patelski: Limburgse verwantschappen 


