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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. 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.
Tijdens de laatste bestuursvergadering van het verslagjaar trad mevrouw E. Peerboom-van der Meer
toe tot het bestuur en nam gelijktijdig het secretariaat over van de heer J. Smeets. Tevens gaf de
heer F. van de Bos te kennen om persoonlijke redenen per 1 januari 2011 het penningmeesterschap
zal neerleggen.
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.
Aan het begin van 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.
Op 7 maart overleed ons zeer gewaardeerd lid de heer J. Jamar.
Gedurende het verslagjaar traden als leden tot de werkgroep toe mevrouw E. Peerboom-van der
Meer en de heren L. Heynens, J. Jetten, M. van Osdorp en M. Sonnenschein.
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.
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De Stichting Historische Kring “Het Land Herle” is opgericht op 4
april 1945.
De Kring bestudeert en publiceert over de geschiedenis van
Oostelijk Zuid-Limburg; de huidige gemeenten Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

ST IC H T ING H IS T O RIS C H E K RIN G

Het Land van Herle
Onderwerpen en sprekers in het verdere verslagjaar:
Januari

De bijeenkomsten in januari werd gebruikt om samen het bestuur te
brainstormen over verschillende zaken met betrekking tot de werkgroep.

Februari

Onder de deskundige leiding van de heer P. Mertens werd een bezoek
gebracht aan de recent gerestaureerde Pancratiuskerk van Heerlen.

Maart

Genetische genealogie
Spreker de heer F. Patelski

April

De Canon van Parkstad
Spreker de heer R. Braad

Mei

Hoeve Overhuizen te Bocholtz
Spreker de heer L. Wolters

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 Hoeve Overhuizen te Bocholtz waar we werden
rondgeleid door heer L. Wolters. Het uitstapje werd in de prettige ambiance van Hotel Maxime te
Simpelveld met een etentje afgerond.
September

Onder leiding van de heer M. Sonnenschein werd een bezoek gebracht aan
het Savelbergklooster te Heerlen

Oktober

Waterhuishouding in Heerlen
Spreker de heer R. Braad

November

De Canon van Limburg
Spreker de heer M. van der Wijst

December

Duits als voertaal in de 19e eeuw in Parkstad
Spreker de heer J. Hendriks

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 heer R. Braad, (interim) eindredacteur; en leden mevrouw D. Smeets-Habets en de heren S. van
Daal, F. Gerards en J. Jamar.
Zoals reeds hiervoor bij de werkgroep werd aangegeven ontviel ons de heer J. Jamar tijdens het
verslagjaar.
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In het verslagjaar zijn in de 60ste jaargang van het tijdschrift de navolgende artikelen opgenomen:
2010-1
Marcel Krutzen, Reclaseringswerk in de Oostelijke Mijnstreek, p. 1-10
Rein van Lieshout, ‘Nieuw’ Mariabeeld in de kleine Sint-Janskerk te Hoensbroek, p. 11-18
Roelof Braad, In memoriam Jo Jamar, p. 19-25
Roelof Braad, Nieuwe impulsen voor de geschiedenis van de Nederlandse mijnbouw, p. 26-29
Jacques Vriens, Tien torens diep. Waarom in dit boek wilde schrijven, p. 30-35
Roelof Braad, signalementen, p. 33-36
2010 – 2
Karen Jeneson, Vernieuwing van het onderzoek naar het Romeinse villalandschap, p. 37-47
Frans Gerards en Quinten van Riet, Waarom vermoordde Heerlenaar Cesar Timmersmans de
advocaat Mr. Eugène van Oppen? Een profiel van de dader, p. 48-60
Mark van Dijk, ‘Het Moet’ Clemens Meuleman (1871-1932), de eerste geneesher-directeur en
grote voorvechter van de Heerlense Vroedvrouwenschool, p. 61-7
Roelof Braad, signalementen, p. 73-76
2010 – 3
Themanummer: Zij kwamen van ver.
Franciszek Wojciechowski, Towarzystwo Św. Wojciecha w Heerlen 1920-2010. De geschiedenis van
de oudste Poolse vereniging in Nederland.
Voorwoord, p. 79-80
Poolse mijnwerkers in Heerlen anno 1910, p. 81-84
Een levensvatbare vereniging: De eerste vijfentwintig jaar 1910-1935, p. 85-92
Na de economische crisis, een Tweede Wereldoorlog en daarna een nieuw begin:
de periode 1935-1960, p. 91-98
Een gouden jubileum en een ‘bijna dood ervaring’: de periode 1960-1985, p. 99-104
Op naar de honderd – Sto Lat! De periode 1985-2010, p. 105-111
Nawoord, p. 112-116
2010 – 4
Frans Gerards, Riddermatig huis en adellijke geboorte, p. 117-128
Holger A.Dux,Tussen kopie en gevoel, Het historicisme in de 19de en vroege 20ste eeuw in Parkstad
Limburg, p. 129-146
Marcel Krutzen, Over strafkampen voor “foute Nederlander” en het mijnkamp Julia te Eygeslhoven
(1947-1957), p.147-162
Roelof Braad, signalementen, p. 163-164

Jac Smeets, secretaris
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