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

Het bestuur

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de heren: K.van Nuys, voorzitter; A.
Patelski, secretaris; J. Zuidgeest, penningmeester; en verder als lid de heren R.
Braad en S. Broers.
Halverwege het verslagjaar heeft de secretaris te kennen gegeven zijn functie ter
beschikking te stellen. Hiertoe is het bestuur tegen het einde van het verslagjaar
uitgebreid met de heer J. Smeets, hij zal vanaf 1 januari 2008 het secretariaat
voeren. De heer Patelski blijft als lid deel uitmaken van het bestuur.
De oud-voorzitter van de Stichting, de heer drs. L. Augustus, is erevoorzitter.
Het bestuur heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd.

De werkgroep

De Stichting heeft, vanaf haar begin, een werkgroep ingesteld van zowel
amateurs als mensen die professioneel actief zijn met geschiedenis. Dit
gezelschap van historici, archeologen, genealogen, juristen, etc. die in deze regio
werkzaam zijn. De bijeenkomsten van de werkgroep hebben steeds plaats op de
tweede maandag van de maand in de studiezaal van Rijckheyt te Heerlen.

Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep, onder leiding van de voorzitter
van het bestuur de heer K. van Nuys, uit de leden mevrouw L. Schiphorst en de
heren L. Augustus, R. Braad, S. Broers, A. Corten, F. Crutzen, M. van Dijk, F.
Gerards, A. Jacobs, J. Jamar, J. Krüll, A. Patelski, L. Pierey, T. Raets, E.
Ramakers, J. Smeets, H. van Wersch, M. van der Wijst en L. Wolters.

Op 24 oktober overleed de heer H. van Wersch. Hij was sinds 1948 een zeer
gewaardeerd lid van de Werkgroep.

Tegen het einde van het verslagjaar heeft de heer Pierey bedankt als lid van de
werkgroep vanwege zijn leeftijd, maar deed dit niet zonder voor een opvolger
zorg te dagen. Zijn opvolger in de werkgroep is de heer J. Prakken.

Gewoonlijk wordt in de bijeenkomsten van de werkgroep door een speker een
voordracht gehouden met een onderwerp in relatie met de historie van de regio.
Na de lezing wordt hierover door de aanwezigen gediscussieerd. Verder worden
door de voorzitter mededelingen gedaan met betrekking tot de Stichting en
wordt aan ieder deelnemer de gelegenheid geboden om vragen te stellen dan wel
punten onder de aandacht van de werkgroep te brengen.
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Onderwerpen en sprekers in het verslagjaar:
Januari Evaluatie werkgroep samen met de heren M. van der Weerden

en N. Zijlstra;
Februari Wat is er nog oorspronkelijk aan de kerk van Klimmen na de

restauratie en uitbreiding door Jos Cuypers
Spreker pastoor F. Crutzen;

Maart Nationaal-socialisme in de grensstreek
Spreker de heer M. van der Weerden

April “Heim naar Heerlen”, biografische schets over Johan Michiel 
Dautzenberg
Spreker de heer M. van Dijk

Mei De Keurkeulse Mankamer
Spreker de heer A. Gehlen

In de maand juni vindt steeds een uitstapje van het bestuur, de redactie en de
werkgroep plaats dat afgesloten wordt met een etentje voor eigen rekening.
Dit verslagjaar werd een bezoek gebracht aan het kasteel van Amstenrade waar
we werden rondgeleid door mevrouw A. Orbons. Vervolgens werd onder leiding
van pastoor Jacobs de parochiekerk van Amstenrade bezocht. Het uitstapje werd
in de prettige ambiance van Restaurant Steakhouse Leon te Amstenrade met
etentje afgerond.

September Drie perioden uit de geschiedenis van Heerlen
Spreker de heer M. van der Wijst

Oktober De historische ontwikkeling van het dialect in Nederlands-
Limburg
Spreker de heer P. Bakkes

November Architect Pierre Cuypers
Spreker mevrouw L. Schiphorst

December Neanderthalers in onze regio
Spreker de heer P. Bringmans

Het tijdschrift

Sinds 1950 bestaat een andere activiteit van de Stichting uit het uitgeven van
een historisch kwartaalblad over het verleden van en geschiedsbeoefening in
genoemd gebied. Dit blad, onder de naam Land van Herle, historisch
tijdschrift voor Oostelijk Zuid-Limburg, is een populair wetenschappelijke
uitgave met een mix van artikelen, boekbesprekingen en rubrieken. Een vaste
redactie zorgt dat de bijdragen een goede kwaliteit hebben.

De redactie bestond in het verslagjaar uit de heren:
A. Jacobs, voorzitter; J. Schobre, secretaris; en leden mevrouw D. Habets en de
heren R. Braad, S. Broers, M. van Dijk, T. Sniekers en M. van der Wijst.

De heer Van der Wijst is in oktober, om hem moverende redenen, teruggetreden
als lid van de redactie. De heren Sniekers en Van Dijk beëindigden per
31 december hun lidmaatschap. Per januari 2008 zijn twee nieuwe redacteuren
tot de redactie toegetreden: I. Senden en S. van Daal.
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In het verslagjaar zijn in de 57ste jaargang van het tijdschrift de navolgende
artikelen opgenomen:

2007-1
Antoine Jacobs, De Antionius van Padua-devotie te Kerkrade, p. 1-6
Martin van der Wijst, Nieuw wegkruis op Vrieheide, p. 7
Mark van Dijk, ‘Möge der Kunstsinn fortschreiten!’; honderdvijftig jaar harmonie St. Cecilia
Hoensbroek [1856-2006], p. 8-21
Mark van,Dijk, Het ‘Kuyperkaartje’ van Hoensbroek, p. 22-24
Hans Thissen, Twee bijzondere bidprentjes met een verleden, p. 25-29
Roelof Braad, Mark van Dijk en John Schobre, Recensies en signalementen, p. 30-32
Jaarverslag over het jaar 2005. Stichting Historische kring ‘Het Land van Herle’, p. 33-35
Jaarverslag over het jaar 2006. Stichting Historische kring ‘Het Land van Herle’, p. 36-40

2007 - 2
F.M. Gerards, Ridder Herman Hoen, trouwe vazal van de hertogin van Brabant en eerste heer
van Hoensbroek, p. 41-54
Martin van der Wijst, Lager onderwijs in Voerendaal ca. 1930, p. 55-56
Jac. Smeets, Het notariaat in Merkelbeek, p. 57-63
Roelof Braad en Mark van Dijk, Recensies en signalementen, p. 64-68

2007 - 3/4
Luc.Wolters, In memoriam: Hubert van Wersch [1917-2007], p. 69-70
Ivo Senden, Royal: de geschiedenis van Heerlens mooiste bioscoop, p. 71-88
Rein van Lieshout, Bokkerijders, bende of mythe?, p. 89-95
F.M. Gerards, Egidius van de Weyer, ridder en eerste stadhouder van de Keurkeulse
Mankamer te Heerlen, p. 96-110
Pierre Heijboer, Het raadsel van het Nonnengoed in Hoensbroek; een poging tot een
oplossing, p. 111-117
Werner Nijsters,Achter de muur van het oude kerkhof…, p. 118-124
Roelof Braad, Recensies en signalementen, p. 125-127
Inhoudsopgave 2007, p. 128

Jac Smeets, secretaris


