
werpt licht op de geschiedenis van Parkstad Limburg

Jaarverslag over het jaar 2006
van de Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’

De stichting is opgericht op 4 april 1945 met als doel de bestudering van de
geschiedenis van het historische gebied dat wordt aangeduid met Land van
Herle. Daartoe behoren de huidige gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Brunssum, Voerendaal, Nuth, Simpelveld en Onderbanken, ofwel het huidige
Parkstad Limburg.

Jubileum
Het Land van Herle bestond in 2005 zestig jaar vierde dit
jubileum samen met LGOG kring Parkstad Limburg in
2005/2006. Het jubileumjaar is zaterdag 25 maart 2006
afgesloten met een jubileumsymposium in Auberge De
Rousch in Heerlen. Daar werd ook het 320 pagina’s 
tellende jubileumboek gepresenteerd aan wethouder Frans
Hol van Heerlen en burgemeester Huub Bogman van
Simpelveld als vertegenwoordigers van de
Parkstadgemeenten. Erevoorzitter Louis Augustus
memoreerde de geschiedenis van Het Land van Herle en
Bart Gielen en Frans Gerards hielden boeiende lezingen
over de thema’s van hun bijdragen in het Jubileumboek, 
respectievelijk De herstructurering van de Mijnstreek na de mijnsluitingen: hoop,
verwachtingen en deceptie en Haeren - van hoeve tot kasteel. En er was een
historisch filmprogamma samengesteld door het Heerlense Stadsarchief in
samenwerking met het Limburgs Film- en Video Archief in Venlo. Tijdens het
diner werden vijf jubilerende abonnees W.J. Brouwer, J.C. Schlösser, J.H. Vijgen,
H. van Wersch en A. Corten in het zonnetje gezet. Zij allen hebben langer dan 50
jaar een abonnement. Daarnaast zijn ook de werkgroepleden die meer dan 25
jaar actief waren voor het Land van Herle gehuldigd: H. van Wersch (1948), L.
Augustus (1962), A. Corten (1968), M.A. van der Wijst (1973), F. Crutzen
(1977) en E. Ramakers (1980). Ongeveer 120 abonnees en leden LGOG genoten
een geslaagd programma.



Bestuur
Het bestuur bestond aan het einde van het verslagjaar uit vijf personen:
voorzitter de heer ing. K. van Nuys, voorzitter; drs. H.J.S.M. Broers, vice-
voorzitter; de heer A.S..M. Patelski, secretaris; de heer J. Zuidgeest,
penningmeester en bestuurslid R. Braad. J. Leblanc nam tijdens het verslagjaar
afscheid van het bestuur. De oud-voorzitter van de stichting, de heer drs. F.L.
Augustus, is erevoorzitter.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 9 januari, 13 februari, 6 en 13
maart, 27 april, 8 juni en 9 oktober. De belangrijkste onderwerpen in de
besprekingen waren: het zoeken naar nieuwe werkgroepleden, het vaststellen
van de jaarstukken, de voorbereiding en afrekening van het jubileum en het
Jubileumboek 1945-2005, de digitalisering van de jaargangen van het tijdschrift
en de werving van middelen en abonnees.

Historisch tijdschrift
Sinds 1950 geeft de stichting als hoofdactiviteit een bulletin uit, inmiddels een
historisch kwartaalblad over het verleden en de geschiedbeoefening in het
genoemde gebied. Dit blad, verschijnt nu onder de naam Het Land van Herle,
historisch tijdschrift voor oostelijk Zuid-Limburg en is een populair-
wetenschappelijke uitgave die elk jaar een mix van artikelen, boekbesprekingen,
boeksignalementen en rubrieken bevat. Een vaste redactie zorgt dat de bijdragen
een goede kwaliteit hebben.
Uit de leden van de Werkgroep komen ook de redactieleden van het tijdschrift
voort. In 2006 waren dat de redactiesecretaris John Schobre en verder de heren
R. Braad (voorzitter van de redactie), S. Broers, M. van Dijk, Th. Sniekers en M.
van der Wijst. Er waren 487 abonnees (2005: 485) waarvan 30 (2005: 30)
ruilabonnementen.
Op 11 maart werd een stand ingenomen bij de heropening van de
Plantageboekhandel in Corio Center, hetgeen enkele nieuwe abonnees opleverde.

In de 56ste jaargang van het tijdschrift werden de volgende artikelen en
bijdragen gepubliceerd:

Aflevering 1
R. BRAAD en F. PATELSKI, Voorzitterswisseling bij Het Land van Herle, 1.
A.VIERSEN, Reconstructies van de bouwfasen van Kasteel Hoensbroek, 2.
H. THISSEN, Uit de archieven: vliegvelden te Heerlen, 12.
P. HEIJBOER, Raadsels rond de dood van een Hoensbroekse notaris, 17
M. VAN DER WIJST, Het oude kerkhof van Heerlerheide, 29
PERSBERICHT, Gouwdag over de Bokkenrijders: oproep nazaten, 32.
M. VAN DER WIJST, Signalementen, 2006 034-036.

Aflevering 2
PERSBERICHT, Het Stadsarchief Heerlen is dood, leve Rijckheyt, 37.
W. NIJSTERS, Bijna 100 jaar zilverzand in Heerlerheide, 38.
TH. SNIEKERS, Een Romeinse askist met bijzondere bijgiften, 53.
F. GERARDS, Haeren: van hoeve tot kasteel, 59.
H. THISSEN, Uit de archieven: Vliegvelden te Heerlen [2], 63.
L. LAKEN, M. VAN DER WIJST en R. BRAAD, Signalementen, 70.



Aflevering 3
F.M.A. VAN DEN DRIES, Een zeldzame glazen koepel uit de Romeinse thermen te Heerlen,
73.
LIDWIEN SCHIPHORST, ‘Klaarheid moet heersen’. Architect Jos Ritzen, compagnon van 
Alphons Boosten 1920-1923, 79.
HANS THISSEN, Uit de archieven: Vliegvelden te Heerlen [3], 92.
LARA LAKEN, JOHN SCHOBRE EN MARTIN VAN DER WIJST, Recensies en signalementen, 107.

Aflevering 4
J. SCHOBRE, De Leender Choralen 1943 –1953, 113
D. HABETS, Romeinen in Kerkrade. Villa Holzkuil, 125
J. SMEETS, De gemeentelijke herindeling in 1982 en de gemeente Onderbanken, 131
L. MOSTERT, Hub. Leufkens leert ons opnieuw ‘zien’, 137
HANS THISSEN, Uit de archieven: Vliegvelden te Heerlen [slot], 142
PERSBERICHT, Nieuwe vereniging van stamboomonderzoekers, 146
M. VAN DER WIJST EN ROELOF BRAAD, Recensies en Signalementen, 147

Werkgroep
Daarnaast bestaat de Werkgroep van het Land van Herle, een gezelschap van
maandelijks bijeenkomende historici, archeologen, docenten, genealogen,
juristen etc. die in deze regio werkzaam zijn. Daarbij gaat het zowel om
amateurs als mensen die professioneel actief zijn met de geschiedenis van
Parkstad Limburg. In de werkgroep wordt gewoonlijk door een spreker een
onderwerp besproken waarna hierover gediscussieerd kan worden. Verder wordt
de bijeenkomst gebruikt om vragen te stellen aan de groep deskundigen en
elkaar zo ‘de weg te wijzen’ in de bronnen, bibliotheek, archief en eventueel 
gebouwen en plekken die historisch van belang zijn.
De bijeenkomst van de werkgroep vindt steeds plaats op de tweede maandag
van elke maand in de studiezaal van het stadsarchief Heerlen. De werkgroep
bestond in het kalenderjaar uit 20 leden.
In de werkgroep brachten in 2006 de volgende sprekers een onderwerpen onder
de aandacht:

Datum Spreker Onderwerp

9 januari Hub Joosten
Geschiedenis van de 75 jaar oude St. Antoniuskerk in
de Vrank

13 februari Emile Ramakers
Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen
(1000-1800)

13 maart Jac. Smeets Het verdwenen kasteel in Merkelbeek

10 april Annerose Orbons
Kasteel Amstenrade, een adellijk woonhuis in Zuid-
Limburg.

8 mei Diane Habets Romeinen in Kerkrade. Villa Holzkuil

12 juni Excursie Kasteel Haeren en kasteel Rivieren, Voerendaal

11 september Hans Thissen Het archief van de Heerlense familie Schunck

9 oktober Harry van Aken Langs de heerbaan. Romeinse wegen in onze regio

13 november Leentje Mostert
De Heerlense fotograaf en filmer Hub. Leufkens
(1894-1962)

11 december Dirk Dobbeleers
Het proces Mertens, een bokkerijder berecht in
Antwerpen. Verschillen tussen bokkenrijders in
Nederland en België



De plannen voor 2007
Voor 2007 zijn de volgende activiteiten gepland:
Maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep Land van Herle, te houden

elke tweede maandag van de maand behalve juli en augustus.
Uitgave van het kwartaaltijdschrift (viermaal per jaar) met steeds 32 tot 36
pagina’s. 

Het formuleren van een nieuw meerjarenbeleidsplan.
Aandacht voor verbetering van redactie en acquisitie van nieuwe abonnees

van het tijdschrift.
Het voor abonnees op internet zetten van de digitale jaargangen van Het

Land van Herle en verbetering van de website.
Deelname aan het overleg van voorzitters van Historische en

heemkundeverenigingen in de regio.
Het activeren van nieuw historisch onderzoek en het inventariseren van een

lijst van studieonderwerpen voor leemtes in de geschiedschrijving.
Het in samenwerking met Rijckheyt initiëren van enkele

heemkundeverenigingen in Heerlen.


