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Activiteit:  Lezing over Charles Roemers  

             (1748-1838) door dhr. L. Jacobs      

 Wanneer: dinsdag 12 februari 2019, 20.00 tot 22.00 uur  

Locatie: De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4, Houthem  

 

 

De regio Valkenburg en Heuvelland organiseert in samenwerking met de Heemkundevereniging 

Houthem – St. Gerlach een lezing over Charles Roemers. De heer L. Jacobs uit Berg en Terblijt 

is onlangs gepromoveerd op een proefschrift, getiteld “Grenzen verlegd”. Hij gaf ons de volgende 

toelichting. 

 

‘Bijna tweehonderd jaar geleden overleed in Meerssen 

Charles Clément Roemers. Een man die in zijn eigen tijd 

geroemd en bewonderd, maar ook benijd en belasterd is. In 

onze tijd is hij zo goed als vergeten. Ten onrechte zoals ik 

heb willen aantonen in mijn proefschrift Grenzen verlegd. 

Charles Roemers (1748-1838) een Maaslands regent in 

roerige tijden. Hij heeft niet enkel met succes zijn 

eigenbelang nagestreefd, maar heeft zich ook ingezet voor 

de politieke en sociaal-economische ontwikkeling van zijn 

geboortestreek.  

 

Op zijn initiatief is het staatkundig versnipperde Maasland in 

de Franse Tijd verenigd tot het departement van de 

Nedermaas, dat later de ongedeelde Provincie Limburg 

werd. Na de Franse Tijd stond hij op de bres voor de belangen van Limburg en de emancipatie 

van de katholieken in de politiek en het bestuur. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de 

ontsluiting van de Nedermaas/Limburg door te ijveren voor de aanleg van wegen en van het 

Canal du Nord - waarvan later een deel de Zuid Willemsvaart werd -  en door zijn medewerking 

aan Franse plannen tot ontginning van de talrijke woeste gronden.  



In mijn lezing wil ik enkele aspecten aan de orde laten komen van de activiteiten van deze 

veelzijdige man die door Napoleon in 1803 als eerste ‘Nederlander’ (in Roemers’ eigen perceptie 

als Belg) werd opgenomen in het Légion d’honneur, in 1811 als baron in de adelstand en die 

enkele jaren later, in 1815 door koning Willem I  voor zijn verdiensten werd opgenomen in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw.’  

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet leden.  

 

Entrée vrije gave. 

 

 


