S TIC H TIN G

H IS T OR ISC HE

KR IN G

Het Land van Herle
Jaarverslag 2009
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. Aan dit historische gebied werd later ook Kerkrade c.a. toegevoegd.
Tegenwoordig behoren de huidige gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld en Voerendaal, ofwel het
huidige Parkstad Limburg tot het werkgebied van de kring.

Het bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de heren: K.van Nuys, voorzitter;
J. Smeets, secretaris; F. van de Bos, penningmeester; en verder als lid de heren
R. Braad, S. Broers en A. Patelski.
De oud-voorzitter van de Stichting, de heer drs. L. Augustus, is erevoorzitter.
Het bestuur heeft in het verslagjaar zes 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, architecten, etc. die in deze
regio werkzaam zijn. De bijeenkomsten van de werkgroep hebben steeds plaats
op de tweede maandag van de maand in de aula 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 R. Braad, S. Broers, A. Corten, F. Crutzen, M. van Dijk, F. Gerards, A.
Jacobs, J. Jamar, J. Krüll, A. Patelski, J. Prakken, T. Raets, E. Ramakers, J.
Smeets, M. van der Wijst en L. Wolters.
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 iedere deelnemer de gelegenheid geboden om vragen te stellen dan
wel punten onder de aandacht van de werkgroep te brengen.
De bijeenkomsten in januari en februari werden gebruikt om samen met het
bestuur en redactie te brainstormen de uitgave Land van Herle als
kwartaaltijdschrift of jaarboek en de samensetlling van de werkgroep en
redactie.
Onderwerpen en sprekers in het verdere verslagjaar:
Maart
Barbaarse afslachting van Maastrichtse advocaat
Spreker de heer F. Gerards
April
De gemeenten en het openbaar vervoer per tram en bus
Spreker de heer L. Wolters
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Mei

De eerste steen van de Heerlense Sint Pancratiuskerk
Spreker mevrouw L. Schiphorst

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 Gangelt (D) waar we in en rond
het centrum werden rondgeleid door mevrouw M. Tholen. Het uitstapje werd in
de prettige ambiance van Hotel Mercator met een etentje afgerond.
September

Schutterswezen in Zuid-Limburg
Spreker de heer L. Wolters
Het sociale leven in volksbuurten rond het centrum van
Heerlen in de eerste helft van de vorige eeuw
Spreker de heer J. Prakken
Brunssum in het jaar 1907
Spreker de heer T. Raets
Ailbertus, de stichter van Rolduc
Spreker de heer E. Ramakers

Oktober

November
December

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 de eerste helft van het verslagjaar uit:
de heer A. Jacobs, voorzitter; en leden mevrouw D. Smeets-Habets en de heren
S. Broers, S. van Daal, F. Gerards en J. Jamar.
In de tweede helft van het verslagjaar uit:
De heer R. Braad, (interim) eindredacteur; en leden mevrouw D. Smeets-Habets
en de heren S. van Daal, F. Gerards en J. Jamar.
In het verslagjaar zijn in de 59ste jaargang van het tijdschrift de navolgende
artikelen opgenomen:

2009-1
Mark van Dijk, Melancholie en Vanitas, p. 1-12
Jo Jamar, De Vroedvrouwenschool en de Raadhuiskwestie in Heerlen, 1919,
p. 13-22
Antoine Jacobs, Het ‘Nieuwe Jeruzalem’, de Christus Koningkerk van
Nieuw-Einde, p. 23-34
Roelof Braad, signalementen, p. 35-36

Jaarverslag 2009 - 2

S TIC H TIN G

H IS T OR ISC HE

KR IN G

Het Land van Herle
2009 - 2
Jo Jamar, De St. Elisabethkapel bij de Vroedvrouwenschool op de
Hooghees, p. 37-52
Jan Teunissen, De Spaanse griep op doorreis, p. 53-67
Hans Thissen, Een stamlijn aan de Miljoenenlijn: l’histoire se répète?, p.
68-72

2009 – 3-4
Themanummer: De geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers.
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Dr. P.G.J.M. Janssens stichting, de stichting “de Koempel verhaalt”,
het Burgemeester Gijzelsfonds en de Rabobank Parkstad Limburg.
Roelof Braad, Voorwoord, p. 73
Jos Schreurs, De Koempel verhaalt, p. 74-75
Nico Zijlstra, ‘ En u had last van oogsidderen?’ Leerlingen maken
geschiedenis en worden mediawijs, p. 76-81
Ton van de Wijngaard, De vaktaal van de mijnwerker in de beide
Limburgen, p. 82-95
Serge Langeweg, Mijnen, mijnwerkers en migranten. Buitenlandse
arbeiders in de Nederlandse steenkolenmijnen, p. 96-113
Willibrord Rutten, Alsof de taalgrens niet bestond. Limburgse kompels in de Luikse
kolenmijnen na de Tweede Wereldoorlog, p. 114-124
Jos Perry, Limburg en de mijn: een bekering, p. 125-134
Rob Wolf, Tussen Delft en Nijmegen. De Ondegrondse Vakschool van de Staatsmijnen, p.
135-146
Eric van Royen, De Nederlandse mijnondernemingen en het silicosevraagstuk, p. 147-157
Ad Knotter, De langzaamaanactie van de NKMB in 1957 tussen nationale integratie,
grensligging en katholiek regionalisme, p. 158-168

Jac Smeets, secretaris
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