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Door Roelof Braad, stadshistoricus van Heerlen 
en bereikbaar bij Historisch Goud – Rijckheyt, 

centrum voor regionale geschiedenis te 
Heerlen

Foto’s: collecties Historisch Goud, Heerlen

In deze bijdrage voer ik u met grote stappen 
door de geschiedenis van Heerlen en om-
geving. Welke nieuwe stappen werden er in 
het verleden gezet om tot de regio Parkstad 
Limburg te komen die we nu zijn?

Heerlen vierde 15 jaar geleden dat het 2000 
jaar bestond en van Romeinse nederzetting 
uitgroeide tot moderne stad op de springplank 
van Europa. Bij de studie naar het verleden 
van de stad werd duidelijk dat de stad in die 
twintig eeuwen zeven transformaties heeft 
gekend. Wat de feestvreugde toen een klein 
beetje drukte, is dat net in dat jaar de eerste 
Nederlandse nederzetting van de Michelsberg- 
cultuur werd opgegraven bij een zandgroeve 
aan de Schelsberg. Het bleek dat de eerste 
stappen voor de bewoningsgeschiedenis al 
4500 jaar geleden gezet waren. Het feest 
was er echter niet minder om.

Romeinen
De eerste, echt grote stap in de bewonings-
geschiedenis zetten de Romeinen met de 
verovering van onze regio. In de Romeinse 
tijd heette het hier Coriovallum en lag het op 
een kruispunt van twee belangrijke handels-
wegen. De ene liep van Keulen naar Boulogne 
sur Mer (over Jülich-Maastricht-Tongeren) en de  
andere van Nijmegen-Xanten naar Trier, over 
Blerick, Rimburg en Aken. In de Romeinse tijd 
was Heerlen een vicus (stad) met een uit de 
kluiten gewassen pottenbakkersindustrie, 
graanhandel en 
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recreatie in een van de grootste Thermae van 
Nederland. In het omliggende gebied lagen 
talrijke villae, die fungeerden als buitenplaats 
van oudgedienden uit het leger en als agra-
risch bedrijf voor de voedselvoorziening van 
de troepen langs de Limes (Rijn). Coriovallum 
hoorde bij de bestuurlijke provincie Xanten.

Grote ontginningen
Het vertrek van de Romeinen rond 400 luidde 
een periode van verval in. Er was weliswaar 
bewoning, maar onduidelijk is de geschiedenis 
ervan. Er zijn vondsten uit de Frankische 
periode, vroege middeleeuwen bekend, de 
geschiedenis van de stad en regio blijft  
‘duister’ tot de eerste geschreven bronnen 
opduiken en tot de grote ontginningsperiode 
van de vruchtbare löss in Zuid-Limburg en 
omgeving zo rond de tiende eeuw. Dat leidde 
tot de tweede grote stap in de verandering van 
de regio en de bewoningsgeschiedenis.

Een eerste bericht erover komt uit het jaar 
1049, waarin de Andreaskapel van Heerlen 
wordt genoemd, de latere St.-Pancratiuskerk. 
Een eeuw later waren de graven van Are  
heer van Heerlen. Zij moeten een woonstede 
hebben gebouwd, de toren die we nu de 
‘Schelmentoren’ noemen. De toren werd later 
onderdeel van de omgrachte en ommuurde 
vesting die als fort voor de heren van Brabant 
werd aangelegd. Het ‘castrum’ wordt voor het 
eerste genoemd in het leven van St. Gerlach, 
te dateren tussen 1220 en 1229. Wanneer het 
fort er precies kwam is onduidelijk, mogelijk 
                    ergens in de 12de eeuw.

Land van kastelen
De derde grote stap in de verandering van de 
regio is de komst van steeds meer kastelen. 
Aken, Maastricht en Luik worden stedelijke 
bolwerken. Edelen en patriciërs krijgen rechten 
van de landsheer om kastelen op het platte-
land te bouwen, meestal als een vaste burcht 
voor de verdediging en bescherming, soms, 
vooral na de middeleeuwen, als buitenplaats 
waar het goed toeven is. Schepenen van 
Aken bijvoorbeeld hadden kasteeltjes in het 
huidige landschapspark Terworm.

De bevolking neemt toe, maar de regio blijft 
een agrarische gemeenschap. Heerlen, maar 
ook bijvoorbeeld Eijsden krijgen vrijheids-
rechten met stadskenmerken. Bestuurlijk 
wordt Heerlen rond die tijd onderdeel van het 
graafschap Valkenburg dat later in handen 
van de hertogen van Brabant komt. Hertogin 
Johanna maakt in 1388 het dorp en de heer-
lijkheid Hoensbroek los van Heerlen en 
beleend het aan de voor haar verdienstelijke 
Maastrichtse notabelen Hoen, die mogelijk al 
eerder het recht kregen in het drassige land 
een kasteel te bouwen. Hoensbroek wordt 
twee jaar later ook als parochie van Heerlen 
afgescheiden. Bestuurlijk en rechterlijk  

behoren dan nog ook de latere gemeenten 
Schaesberg, Voerendaal en Nieuwenhagen 
tot Heerlen, terwijl Brunssum, Oirsbeek met 
Amstenrade en wat nu Gemeente Onder- 
banken is bij de hoofdschepenbank in de leer 
konden gaan voor wat betreft de rechtspraak. 

Bij Holland
De Opstand (80-jarige oorlog) zette de vierde 
grote stap. De Maasveldtocht onder aanvoering 
van prins Frederik Hendrik in 1632 maakt dat 
de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden 
delen van Zuid-Limburg in handen krijgen, 
waaronder Heerlen. Definitief wordt Heerlen 
Staats bij het verdelingstractaat van 1661-
1663. Schaesberg en Hoensbroek komen dan 
onder Spaans gezag. Bestuurlijk en gods-
dienstig gaat er een andere wind waaien. Het 
zijn de protestantse schouten en schepenen 
die de dienst gaan uitmaken. De Pancratius-
kerk wordt opgeëist voor het handjevol  
protestanten dat in de regio Heerlen woont. 
Later is onder het toezicht van de dominee 
van de ‘ware gereformeerde religie’ de kerk 
in gezamenlijk gebruik van protestanten en 
katholieken. Dat duurt tot ca. 1830.

Linkerpagina

boven – Verwarmingssysteem van de Romeinse 
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Prickenis was in de 15e eeuw een kasteeltje 
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matrijs van het zegel is gevonden in de voor-
malige gracht.



Na de revolutie
Na de Franse Revolutie gaat de regio in  
1794 deel uitmaken van het departement  
van de Nedermaas en komt er een einde aan 
de bestuurlijke lappendeken van Limburg. 
Het bestuurlijk – rechterlijke systeem wordt 
ingevoerd dat ook nu nog aan de basis van 
onze democratie en de grondwet ligt. De 
Fransen zorgden dus voor de vijfde stap in de 
goede richting van onze democratische rechts- 
staat en voor het verzetten van de bakens 
van macht in onze regio. Burgers krijgen het 
voor het zeggen in plaats van de geestelijk-
heid en de adel. Voor de Heerlenaren en het 
plattelandsbewoners eromheen verandert er 
echter niet veel en blijft landbouw en vee-
teelt tot aan het eind van de 19de eeuw de 
belangrijkste bron van inkomsten, hoewel er 
wel enkele soms absurde nieuwigheden waren 
als belasting op deuren en vensters, dienst-
plicht en waardeloos papiergeld (assignaten). 
Hier en daar is kleine nijverheid en in 
Kerkrade al enige steenkoolontginning. Eerst 
de industriële ontwikkeling van de 19de eeuw 
zorgt voor kleine fabriekjes als weverijen, 
textielfabriekjes en stoombierbrouwerijen.  
De Heerlense speldenfabriek van Preusser was 
met 30 werknemers daarvan de grootste.

Carboonkolonisatie
De meest ingrijpende verandering – de zesde 
stap in een nieuwe richting – vond plaats door 
de opkomst van de moderne mijnindustrie, 
waarvan Heerlen met de hoofdkantoren van 
Oranje-Nassau en Staatsmijnen het centrum 
werd. Bij de aanleg van de spoorweg en eerste 
mijn in Heerlen in het midden van de jaren 
negentig van de 19de eeuw woonden er in  
de gemeenten van oostelijk Zuid-Limburg 
ongeveer 20.000 mensen. Nadat in 1899 de 
eerste Oranje Nassaumijn in productie kwam 
en daarna meerdere mijnen volgden, werden 
uit binnen- en buitenland mijnwerkers geron-
seld. De bevolking nam in korte tijd enorm toe, 
de mijngemeenten hadden in 1930 al bijna 

140.000 inwoners. (Heerlen ± 3.000 in 1800; 
6.000 in 1900 en 47.000 in 1930). Nieuwe 
spoorwegen, nieuwe infrastructuur en nieuwe 
woonwijken schoten als paddenstoelen uit de 
grond en het sociaal-economische en ook het 
culturele leven veranderde totaal.

Van zwart naar groen
Een laatste grote stap in een nieuwe richting 
werd ingezet na 1965. Op 17 december van 
dat jaar kondigde minister van Economische 
Zaken, Joop den Uyl, in de Heerlense schouw-
burg de geleidelijke afbouw van de steenkolen- 
mijnbouw aan. De regio bezon zich op een 
nieuwe toekomst en een nieuwe plek in de 
euregio en Europa. Terwijl de mijnterreinen 
werden omgevormd van zwart 
naar groen en er  
 

linksonder – Het Emmaplein (nu: Pancratiusplein) 
als knooppunt van de trams in de jaren 1930.  
rechts – Schoolplaat van de Oranje-Nassaumijn I  
midden, boven –  Ondergronds in de mijn: 
‘Boeteren’. midden, onder –  Joop den Uyl bij de 
aankondiging van de mijnsluiting.  rechts, midden –  
Op de steenberg van de Oranje-Nassaumijn I 
verrees de nieuwe woonwijk Zeswegen  rechts-

onder –  Heerlen nog steeds in transformatie: 
maquette van het Maankwartier (stations-
omgeving), waarvan de bouw net is begonnen.

nieuwe woonwijken of kantoorvoorzieningen 
kwamen, werd gezocht naar nieuwe economie. 
Aanvankelijk lukte dat niet, was er grote 
werkloosheid, maar de laatste decennia gaat 
het steeds beter met nieuwe impulsen op  
het gebied van toerisme, winkelen, kantoren 
en industrie. Vooral komt dat door deelname  
in nieuwe regionale, grensoverschrijdende  
en internationale projecten. Heerlen en 
omgeving heeft de ideale ligging om over  
de grenzen heen afspraken te maken voor 
economische bloei.


