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In de jaren zeventig van de vorige eeuw resulteerde een toenemende belangstelling voor de 
geschiedenis in het verschijnen van tal van gelegenheidspublicaties. Diverse toenmalige 
gemeenten achtten zichzelf wel een historische monografie waard (Sittard 1971, Born 1978, 
Urmond 1978, Roosteren 1980) en fotoboekjes met als titel Oude Ansichten of Kent U ze 
nog? vonden gretig aftrek. In Sittard verscheen een hele reeks publicaties onder de vlag van 
de plaatselijke VVV. De in deze laatste reeks uitgegeven boeken Uit Sittards Verleden van 
Tam Jonkergouw inspireerde in 1980 de initiatiefnemers van het Historisch Jaarboek om te 
komen tot een jaarlijkse bundeling van opstellen over het Land van Zwentibold. Archivaris 
Nic Eussen en museumconservator Gus Roebroek ondersteunden deze ontwikkeling van 
ganser harte. Verder traden in de eerste drie jaren Fr. Smeets en G. Hennen als incidentele 
adviseurs op. De aanvankelijk vierkoppige redactie werd in de loop ter tijd allengs uitbreid, 
zeker toen eind jaren tachtig de activiteit in met name het archief behoorlijk toenam. Ook het 
werkterrein werd duidelijker afgebakend. In 1984 werd het omschreven als de regio, waarin 
de plaatsen met de legendarische schenking van koning Zwentibold geassocieerd konden 
worden: de toenmalige gemeenten Stein, Beek, Geleen, Sittard, Born en Susteren. Nadien is 
ook de gemeente Schinnen toegevoegd om de koppeling met de Westelijke Mijnstreek te 
completeren. 
Bij het samenstellen van de circa 200 pagina’s tellende jaarboeken werd door de redactie goed 
gelet op de spreiding van de artikelen in tijd, onderwerpen en ruimte. Vaste rubrieken 
ontstonden: een jaarkroniek, een bibliografisch overzicht, personalia, archeologische 
kronieken. Uitgangspunt was en is nog steeds de wetenschappelijke betrouwbaarheid 
(vermelding van bronnen) gekoppeld aan toegankelijkheid en leesbaarheid voor een breder 
geïnteresseerd publiek. Zo zagen in dertig jaar 6000 pagina’s met historisch waardevolle 
informatie het licht, voor velen een bron van leesplezier, maar voor onderzoekers ook een 
reeks van bouwstenen voor het verleden van onze streek. Een overzicht van de verschenen 
artikelen is gepubliceerd op de website van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born: 
http://www.historiesittard-geleen-born.nl (jaarboek: http://www.historiesittard-geleen-
born.nl/typo3_src-4.0/index.php?id=12). Daarnaast werden er na tien en twintig jaargangen 
ook indices uitgegeven. 
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