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Aan de ontvanger

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het Historisch Goud met haar drie bedrijfsonderdelen 
Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum Heerlen en Rijckheyt, centrum voor regionale 
geschiedenis in 2011 is vergaan.

Het eerste deel toont een overzicht van de projecten, plannen, acquisities, exposities en 
evenementen die we tot stand hebben gebracht, de resultaten die we hebben geboekt en de 
aandacht die dit heeft gekregen bij bezoekers en media. Verder laten we u graag zien wat  
we hebben gerealiseerd op het terrein van educatie.

Deel twee van dit jaarverslag is gegoten in brochurevorm en brengt elk van onze drie instituten 
kleurrijk in beeld. Dit gedeelte is aangevuld met actuele uitspraken van onze bezoekers, 
gebruikers en samenwerkingspartners.

Een digitale versie van dit jaarverslag kunt u vinden op de websites van onze drie instellingen:
www.kasteelhoensbroek.nl

www.thermenmuseum.nl

www.rijckheyt.nl

 
Tom van Slooten, 
Directeur Historisch Goud



Historisch Goud  Jaarverslag 2011 ❖ 54  ❖  Historisch Goud  Jaarverslag 2011

Historisch Goud: op ontdekkingstocht in het verleden

De stad als podium

Cultuurhistorisch erfgoed is dé verbindende factor binnen Historisch Goud. 

Met de beide historische musea Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum 

Heerlen en een regionale archiefdienst – Rijckheyt, centrum voor regionale 

geschiedenis – vormt Historisch Goud één cultuurhistorisch bedrijf. Met 

enthousiasme geeft het rekenschap van de historie van stad en streek.

‘Vorig jaar hebben we verder onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging van onze organisatie’, blikt Tom 
van Slooten, directeur Historisch Goud terug op het voorbije jaar 2011. ‘Op dit moment zijn we nog een 100% 
gemeentelijke organisatie. Eentje met de bijzondere signatuur van een cultureel ondernemer die de geschiedenis 
van onze stad Heerlen en haar inwoners op een aantrekkelijke manier wil laten zien in twee prachtige musea en een 
streekarchief. Straks willen we als een zelfstandige organisatie zijn die invulling geeft aan het erfgoedbeleid van 
de gemeente Heerlen. Een organisatie ook, die haar ondernemerschap nog beter vorm wil geven door bijvoorbeeld 
allianties aan te gaan met het bedrijfsleven. Bureau Berenschot heeft vooruitlopend hierop in 2011 een onderzoek 
afgerond met een stevig rapport dat de richting voor de toekomst helder aangeeft. De uitkomst wijst sterk in de 
richting van de externe verzelfstandiging van Historisch Goud. Uiteraard is er wel nog een hoop huiswerk te doen 
rondom zaken als bijvoorbeeld financiën, huisvesting, personeel en rechtsvorm’.

In 2011 was de ambitie om het Thermenmuseum duidelijker en specifieker te positioneren als Romeins museum. 
‘Dat is goed gelukt’, vertelt Van Slooten. ‘Met twee grote tijdelijke tentoonstellingen hebben we onze naam en onze 
reputatie opnieuw bevestigd. De eerste expositie betrof Romeins glas waarbij we 283 objecten uit particulier bezit 
lieten zien. Nog nooit waren er in één tentoonstelling zoveel Romeinse aryballoi (badolieflesjes) bijeen gebracht.  
De tweede was een internationale expositie over reizen in het Noord-Romeinse rijk. Hierin speelde de Via Belgica  
een belangrijke rol. Die leidde ons onder andere naar Bavay in Frankrijk. Met het archeologische museum daar 
hebben we deze tentoonstelling ontwikkeld.’

‘’Meesterwerken in Zand’’ is de tweede editie van het Hoensbroekse zandsculpturenfestival bij het kasteel geweest, 
legt Van Slooten vervolgens uit. Het was het grootste festival in zijn soort van Europa en het derde wereldwijd. ‘Het 
leverde ons de Innovatieprijs 2011 op van VVV Zuid-Limburg’, vertelt hij trots. ‘Een prijs voor de meest innovatieve 
ondernemer in de recreatieve en toeristische sector.’

Naast alle successen kent de medaille echter ook een keerzijde. De begroting van Historisch Goud staat stevig onder 
druk in 2011 en het jaar wordt afgesloten met een verlies. Tom van Slooten: ‘Een harde les. Al helemaal als ik kijk naar 
de rendementen die niet direct in geld zijn uit te drukken, zoals de nieuwe contacten met binnen- en buitenlandse 
universiteiten en met Europese musea. Het zorgt daarentegen wel voor extra focus bij het maken van scherpe keuzes 
voor de toekomst. Iedere medewerker van Historisch Goud moet zich meer dan ooit bewust zijn van wie we zijn, wat 
we doen en waarom en hoe we de dingen doen.’

In 2012 wordt verder onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging van Historisch Goud. De bijzondere positie 
van de archiefdienst neemt daarin een belangrijke plaats in. ‘Naast directeur ben ik ook gemeentearchivaris’, 
licht Van Slooten toe. ‘In die hoedanigheid moet ik onderzoeken of en hoe de archiefdienst het beste kan worden 
verzelfstandigd. Hierbij zullen we tevens en zeker gebruik maken van ervaringen die hiermee in het land zijn 
opgedaan.’

Daarnaast zullen in 2012 de kaders voor het erfgoedbeleid van de gemeente duidelijker worden. Er wordt nieuw 
cultuurbeleid opgesteld met specifiek beleid voor erfgoed. ‘Dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk’, besluit Tom van 
Slooten. ‘Het geeft de richting aan voor Historisch Goud en hoe wij nu en in de toekomst de ambities van de gemeente 
Heerlen kunnen invullen en aanvullen. Ambities die de stad als podium hebben.’
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Beheer en Behoud

1. Sturing en structuur

Binnen de hele afdeling Beheer en Behoud is gestart met tijdschrijven om sturing en planning mogelijk te maken.  
Het voornemen om de resultaten van het tijdschrijven te gebruiken voor de (bilaterale) overleggen is slechts 
sporadisch gedaan omdat al snel bleek dat dit geen geschikt instrument is voor sturing. Wel blijkt het tijdschrijven 
een bruikbaar instrument te zijn om inzicht te krijgen in diverse producten en uit te voeren taken in relatie tot de 
geraamde uren op voorhand. Met andere woorden, het tijdschrijven maakt (op termijn) een meer nauwkeurige 
planning mogelijk. Dit wordt vervolgd in 2012.

Ook is in 2011 is door het afdelingshoofd (in samenwerking met de afdelingshoofden Publieksbereik en Services)  
het functiehuis voor geheel Historisch Goud opgesteld. Het formele traject van vaststelling en waardering is 
vervolgens door de directeur opgepakt en uitgevoerd. 

Een derde voornemen dat is gerealiseerd, is het op- en vaststellen van een format voor projectmatig werken. Hieruit 
is een handleiding voortgekomen waarin niet enkel de wijze van projectmatig werken is vastgelegd, maar ook de 
besluitvormingsprocedure die daarmee gepaard gaat. Bij de handleiding is zowel een model voor een projectvoorstel 
als een projectplan opgenomen. Projectmatig werken is vervolgens in een drietal sessies uitgelegd aan medewerkers 
die in de toekomst belast kunnen zijn met het opstellen en/of uitvoeren hiervan. 

Overleg uren

In totaal is er door alle medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud in totaal voor 600 uur aan overleg besteed.  
Dit is conform de raming. 

2. Beleid

In 2011 is het opstellen van de volgende beheers- en beleidsplannen voorgenomen. Het merendeel van deze plannen 
is niet gerealiseerd, grofweg vanwege twee oorzaken. In de eerste plaats zijn geplande activiteiten in tijdsbesteding 
omvangrijker dan op voorhand geraamd. Daarnaast is er een aantal activiteiten gerealiseerd dat niet was gepland 
(onder andere begeleiding van stagiaires / gedetacheerd medewerker, het I&A traject digitaliseringsapparatuur,  
de opstart van het plan aanpassing museumzaal Thermenmuseum).

Wel gerealiseerd

• Beheersplan Kasteel Hoensbroek (grotendeels klaar, vergt nog afrondend werk)
• Inspectieleidraad bewerken code-archieven

Niet gerealiseerd. 

• Beheersplan Thermenmuseum
• Beheer en behoudsplan archieven 
• Beleidsplan netwerkbeheer historische verenigingen en stichtingen
• Inspectieleidraad calamiteitenplan
•	 Calamiteitenplan Cultuurhistorisch Erfgoed (met uitzondering van een eerste aanzet m.b.t. een opzet en  

tijdspad voor realisatie) 

‘Meesterwerken in Zand leverde ons de 
Innovatieprijs 2011 op van VVV Zuid-Limburg. 
Een prijs voor de meest innovatieve ondernemer 
in de recreatieve en toeristische sector.’
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3. Projecten en projectdeelname 

3.1 Verbeteren en vernieuwen Thermenmuseum

3.1.1 Visueel en Inhoudelijk

Het in 2010 gestarte project ‘pimp my museum’ dat sterk cosmetisch van aard was, is in 2011 gestaakt. Vanuit een 
nieuw perspectief is een projectvoorstel opgesteld dat een totale make-over behelst op het niveau van inhoud en 
presentatie en van de museumzaal. Het projectvoorstel is in oktober vastgesteld. Vervolgens is het projectplan 
opgesteld en is in november gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Oplevering is gepland voor 12 april 2012. 

3.1.2 Gebouw en Monument

Ten aanzien van het gebouw is de beveiliging van het gebouw, zowel fysiek als elektronisch naar meer eigentijdse 
maatstaven opgewaardeerd.

3.2 Bijdragen aan publieksprojecten

3.2.1. Tentoonstellingen ‘Romein Glas’ en ‘Er was eens een weg’. 

Beide tentoonstelling ‘Romeins Glas’ en ‘Er was eens een weg’ zijn facilitair en op inhoud ondersteund door beide 
conservatoren. Punt van aandacht is dat er aanzienlijk meer tijd is gaan zitten in de realisatie (520 uur) dan geraamd 
(380 uur). 

3.2.2. Monumentendag 

De stadshistoricus participeert namens Historisch Goud in de Heerlense Commissie Open Monumentendag. Die dag 
wordt telkens in het tweede weekend van september gehouden, in 2011 op zondag 11 september. Het was voor de 25ste 
keer landelijke Monumentendag. Het thema in 2011 is Oud Gebouw - Nieuw Gebruik. Uitvalsbasis is het Cultuurhuis 
Heerlen. Vandaar vertrekken drie bustochten langs 25 gebouwen met betrekking tot het thema. Over de gebouwen 
is een boekwerk samengesteld. Daarvan is een luxe exemplaar ontwikkeld en aangeboden aan burgemeester Paul 
Depla, na de inleidende lezingen op het thema door de Heerlense architecten Mark Feron en  
Ton Vandenbergh. 

3.2.3. Mijnbouw geschiedenis 

Mijnbouwhistorische projecten zijn uitgewisseld en afgestemd binnen het Platform de Mijnen. Het Platform 
vergadert in 2011 vier maal, op 19 januari, 13 april. 14 september en 30 november. De stadshistoricus heeft tevens 
zitting in de klankbordgroep ‘De Koempel verhaalt’, de wetenschappelijke geschiedschrijving over leven en werken 
van de mijnwerkers.

3.2.4 Jazz-moNUment

In samenwerking met Jazzclub Oude Stijl Zuid-Limburg en Natuurmonumenten is op zondag 21 augustus Jazz-
moNUment gehouden. Tijdens een interactieve wandeling tussen Terworm, Rivieren en het Hoenshuis kunnen de 
bezoekers op deze kastelen genieten van onvervalste jazz. Historisch Goud is met een stand aanwezig bij Kasteel 
Rivieren. 

3.2.5. Voorbereiding tentoonstellingen 2012

In 2011 valt het besluit om geen grote tentoonstellingen te houden in 2012. Wel zijn er contacten gelegd voor een 
tentoonstelling in 2013 in samenwerking met Aken. Voorbereidende werkzaamheden staan gepland voor 2012. 

3.3 Project digitalisering en scanning on demand

Van een aantal veelvuldig geraadpleegde archiefbescheiden, die niet in kopievorm in de studiezaal raadpleegbaar zijn 
(door middel van microfiche of digitalisering) is gebleken dat de goede staat hiervan snel achteruitgaat. Om (zo snel 
mogelijk) verdere achteruitgang te beperken en hoge restauratiekosten te voorkomen is een traject ingegaan waarbij 
nieuwe readers, een microfichescanner en een boekscanner worden aangeschaft. Het inkoop- en aanbestedingstraject 
is opgestart en afgerond. Feitelijke aanschaf zal begin 2012 plaatsvinden, ten behoeve van de implementatie van de 
apparatuur en de feitelijke digitalisering zal zo snel mogelijk een projectvoorstel worden opgesteld. (2012)
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4. Beheer en behoud van collecties

4.1. Bewerken en ontsluiten archieven en collecties

In 2011 zijn door medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud de volgende archieven en collecties 
geïnventariseerd of voorzien van een nadere toegang. 

Afgerond

• Archief gemeente Heerlen, 1919- 1969 (Serie notariële akten, 3000 stuks)
• Vereniging Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs Zuid- en Midden-Limburg, 1975 – 1982
•	 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg – Heerlen,  

1925 – 1995
•	 Fluit-, Drum- en Majorettekorps Prinses Margriet Hoensbroek, 1957 – 2001
•	 Bijzondere Raad van de vereniging van de H. Vincentius a Paolo te Heerlen, 1913 – 1986

Archieven nog in bewerking

•	 Archief gemeente Voerendaal 1800 – 1950. (afrondende werkzaamheden)
•	 Archief gemeente Schimmert, 1934 – 1981. (afrondende werkzaamheden)
•	 Archief gemeente Heerlen, 1815 – 1918
•	 Archief gemeente Heerlen, 1919 – 1969
•	 Archief gemeente Heerlen, microfiches bouwvergunningen.
 (26.580 microfiches van 7.460 bouwvergunningen (ca. 2 meter), totaal nu 28.482 fiches ontsloten van  

7.980 vergunningen 
•	 Archief notariële protocollen (In 2011 7.161 akten ontsloten met daarin 17.020 personen, het totaal is nu  

34.876 akten met daarin 83.655 personen)
•	 Archief Vereniging Ave Rex Christe
•	 Fotocollectie (in 2011: 11.000 stuks gedigitaliseerd, 8988 foto’s en 667 prentbriefkaarten beschreven) 
•	 Collectie bidprentjes (2103 stuks verworven en ontsloten)
•	 Kaarten Mijnmuseum (digitalisering en restauratietraject)
•	 Collectie briefhoofden. (532 stuks ontsloten) 
•	 Collectie Wiel Knipa. (deels ontsloten en muziek gedigitaliseerd)
•	 45 Bokkenrijders-dossiers (1100 pagina’s tekst) gescand en getranscribeerd. In totaal zijn nu alle 90 dossiers 

digitaal en getranscribeerd voorhanden

4.2. Behoudswerkzaamheden archieven en collecties

In 2011 zijn door medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud de volgende archieven en collecties materieel 
verzorgd. 

Afgerond

•	 Archief gemeente Hoensbroek, 1948 – 1981
•	 Archief gemeente Schimmert, 1934 – 1981 (etikettering)
•	 Bouwvergunningen gem. Gulpen-Wittem (57 meter, etikettering en controle) 
•	 6 fotoalbums uit particuliere collecties
•	 Collectiemateriaal nalatenschap H.J.H.L. Hennen te Heerlen
•	 Collectie J.C.M. Horst

Gestart in 2011, nog in bewerking 

•	 Negatievencollectie studio Leon van Geffen

Restauratiewerkzaamheden

•	 5 kaarten mijnmuseum (in het kader van pilot digitalisering en restauratie)
•	 Gemeentewapens van voormalige gemeenten Hulsberg, Nuth, Schimmert en Wijnandsrade

4.3. Historische Bibliotheek

Wat betreft de Historische Bibliotheek is de planning in 2011 om tachtig meter onbeschreven en niet geduid materiaal 
(afkomstig uit schenkingen en grijze literatuur) te verwerken ten behoeve van eventuele opname in de bibliotheek. 
Hiervan is dertig meter gerealiseerd. Van deze dertig meter is twintig procent opgenomen in de bibliotheek, de rest is 
vernietigd. 

In het centrale systeem zijn opgenomen aan nieuwe beschrijvingen: 
•	 30 jaarverslagen en brochures
•	 685 tijdschriften (los) en 19 series
•	 197 boeken
•	 104 tijdschriftartikelen
Hiermee komt het totaal aan ontsloten publicaties uit op 1879 series van (jaar)boeken, 17.284 boeken, 1352 series van 
tijdschriften, 9281 losse tijdschriften en 25.678 tijdschriftartikelen. 

Het niet halen van de voorgenomen tachtig meter heeft drie oorzaken: 
•	 Europese Aanbestedingtraject en gunning aan PS Media
•	 Implementatie van een nieuw systeem (van Bibliodata Pro naar PS Media webservice)
•	 Langdurige afwezigheid van één der medewerkers

4.4. Beheer archiefbewaarplaats

Het klimaat in de archiefbewaarplaats is (binnen redelijk grenzen) met de nodige inspanning te regelen binnen de 
wettelijke grenzen; met incidenteel een overschrijding van de maximale temperatuur als gevolg van een kapotte 
v-snaar en een storing in de luchtbevochtiger. Aandachtspunt blijft de relatieve luchtvochtigheid (RH) in depot 1 in 
de zomermaanden. Ondanks alle verbetering in 2009 (uitbreiding koelcapaciteit), is die steeds ongeveer 55 procent, 
incidenteel voor hele korte duur 56 procent (wettelijke bovengrens is 55 procent). Vóór de verbetering in 2009 liep 
de RH regelmatig op tot boven 60 procent. In depot 1 zijn voornamelijk collecties opgeslagen, die wettelijk gezien 
niet onder de Archiefwet vallen, uitgezonderd het materiaal in de Topografische Historische Atlas en de A0-berging. 
Waarschijnlijk zorgt de correcte berging van deze archiefbescheiden in dozen en kasten voor voldoende buffering 
voor de kortdurende overschrijding tot 56 procent RH

4.5. Museale en archeologische collectie

Ten aanzien van de museale collectie zijn de volgende beheershandelingen uitgevoerd in 2011
•	 Het depot op het kasteel (ondergebracht in de 18de-eeuwse zolder) is opgeruimd en opgeschoond
•	 Bruiklenen Centre Ceramique Maastricht zijn opgeschoond, objecten zijn getransporteerd
•	 Van de diverse aangeboden collectie-items is na toetsing onderzocht of zij passen binnen de collectie
•	 Diverse aquarellen van het kasteel Hoensbroek uit particuliere collectie zijn gefotografeerd
•	 Depotbeheer en logistiek
•	 De verlichting in de Groene Kamer is aangepast
•	 Aankoop kast Sotheby’s en transport
•	 Bruikleen geregeld ten behoeve van Museon
•	 Onderzoek uitgevoerd en resultaten opgestuurd naar Nederlandse Museumvereniging ten behoeve van 

herkomstonderzoek
•	 CHV studiedag Teylers Museum
•	 Onderzoek en uitvoer vervoer as-kist van Simpelveld Thermenmuseum
•	 Er heeft een inventarisatie van de archeologische artefacten plaatsgevonden. Gegevens hierover zijn verwerkt en 

hebben geleid tot een redelijk goed beeld in de aanwezige materiaalcategorieën en de materiële toestand van de 
objecten

•	 Alle materiaal is gefotografeerd (800 dozen)

Restauratie Askist Bocholtz

De in 2010 beschadigde replica van de as-kist is in 2011 getransporteerd en gerestaureerd door Restaura. In 
de tussentijd is de replica, die in het gemeentehuis van Simpelveld stond opgesteld, gedurende de restauratie 
tentoongesteld in het Thermenmuseum. In 2012, tijdens de aanpassing van de museumzaal, zal de gerestaureerde  
as-kist terugkeren naar Heerlen. Het exemplaar van de gemeente Simpelveld wordt geretourneerd.
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4.6. Beheer Kasteel als monument

Vanuit het oogpunt van de conservator zijn er met betrekking tot het beheer van het kasteel diverse 
beheershandelingen geweest. Voor de eigenaar (Stichting ARC) is de conservator het eerste aanspreekpunt met 
betrekking tot onder andere verwarming, parkeerplaats, visstand, water in kelder, schilderwerk van het kasteel, 
ondergrondse vuilcontainers, verzekeringstaxatie opstalverzekering ARC en aanpassingen in het gebouw. 

Tijdens de zoektocht naar oude huurcontracten ten behoeve van het meerjarig onderhoudsplan zijn de stukken uit het 
archief van ARC geïnventariseerd. 

4.7. Beheer Badhuis

Er is tweemaal overleg geweest met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de toestand van het badhuis. 
Hierbij zijn mogelijkheden verkend met betrekking tot het onderzoeken en restaureren. Daar zijn tot nu toe geen 
daadwerkelijke acties uit voortgevloeid. We zijn voornemens dit in de loop van 2012 weer op te pakken. 

Het badhuis is gefotografeerd, waarbij het met name ging om detailopnames van de verschillende onderdelen. 
Deze foto’s dienen zowel als bewijs van de staat van onderhoud van het monument en kunnen gebruikt worden ten 
behoeve van publiekspresentaties.

5. Acquisitie

5.1. Verwerving van overheidsarchief

Verworven archieven

Gemeente Brunssum
•	  kaartenmateriaal en bouwvergunningen, ca. 1,25 meter

Gemeente Gulpen-Wittem 
•	 bouwvergunningen vm gemeenten Gulpen, Slenaken, Wijlre en Wittem t.m. 1982, 57 meter
•	 Registers burgerlijke stand, Gulpen en Slenaken overlijden 1933 - 1960 (7 delen), Wijlre geboorten - huwelijken en 

overlijden 1903 - 1907 (1 deel)
•	 6 stuks Gemeentewapens: Gulpen (2), Slenaken, Wijlre en Wittem (2)

Gemeente Heerlen:
•	 Registers burgerlijke stand, huwelijken Heerlen 1934 en 1935

Gemeente Nuth.
•	 Registers Burgerlijk Stand: Hulsberg overlijden, 1951-1960, Nuth geboorten, 1906-1910, huwelijken, 1930-1935, 

overlijden, 1956-1960, Schimmert, geboorten, huwelijken, overlijden, 1900-1909, overlijden incl. klapper 1951-1960
•	 Gemeentewapens Hulsberg, Nuth, Schimmert en Wijnandsrade
•	 Wegenleggers Hulsberg, Nuth, Schimmert en Wijnandsrade, incl. digitale bestanden
•	 Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, ca. 5 meter (inbewaringgeving)
•	 Persoonlijk archief voormalig burgemeesters Cremers Nuth, ca. 1930, ca 0,1 meter (schenking)
•	 Archief SNS Heerlen en rechtsvoorgangers, ca. 1911-2000, (ca. 10 meter)
•	 Archivalia diverse Limburgse Onderwijsinstellingen, ca 2 meter (schenking)
•	 Archief- en documentatie Groene Kruis Heerlen – Hoensbroek, ca 1 meter (schenking)
•	 Archief- en documentatie Vereniging Vrienden van Terworm, ca. 0,5 meter (schenking)
•	 Collectie Weijts: 115 foto’s (schenking)
•	 Bidprentjes: 2.103 stuks (diverse schenkingen)

Afgestoten archieven en collecties

•	 Archief architect Wielders, 100 meter, aan Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
•	 Archief Stichting Wielders, 0,02 meter, aan Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
•	 Archief architect Coenen, ca. 200 meter, teruggave aan architect Coenen
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Vernietiging van vernietigbare bescheiden uit volgende archieven

•	 Archief Vereniging “CBO-afdeling Zuid- en Midden-Limburg”, ca. 1 meter
•	 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Par. O.L. Vrouw van Lourdes, ca. 0,2 meter 
•	 Fluit-, Drum- en Majorettekorps Prinses Margriet Hoensbroek, ca. 0,2 meter
•	 Bijzondere Raad van de vereniging van de H. Vincentius a Paulo te Heerlen, ca. 1 meter

5.2. Verwerving van museale collectie-items

Op 14, 15 en 16 maart 2011 is bij Sotheby’s in Amsterdam een grote boedelveiling gehouden uit de nalatenschap van 
koningin Juliana der Nederlanden. Voor Kasteel Hoensbroek is uit deze veiling een 18de-eeuwse eiken Luikse kast 
gekocht (lot 977) voor het bedrag van € 3000 (inclusief opgeld € 3892,50). Deze kast is afkomstig uit Paleis Soestdijk. 
Het is een typisch streekmeubel uit de regio Luik, land van Herve met handgestoken ornamenten in de Regence-stijl. 
De poten onder de kast zijn waarschijnlijk niet origineel, deze werden vaak al snel vervangen. Een taxatie indicatie 
(José de Goede) leert dat deze kast een inkoopprijs zou hebben van € 4000 tot € 5000.

6. Kennis, onderzoek, publicaties

6.1 Kasteel Hoensbroek; archief familie von und zu Hoensbroek

Ten aanzien van het gedigitaliseerde en volledig online raadpleegbare archief Schloss Haag is een controle uitgevoerd 
omdat men hiaten vermoedde. Daarbij is vastgesteld dat het archief vrij intensief gebruikt wordt door wetenschappers 
en amateurs. Resultaten worden af en toe (aan ons) gemeld. Professor Leo Peters maakte een positieve melding van 
de website in zijn artikel: ‘Das Archiv von Schloss Haag: Quelle für die Geschichte von Niedrkrüchten, Bracht und 
Tönisberg; ein Hinweis – mit Beispielen aus Tönisberg’, in: Heimatbuch Kreis Viersen, 63 [2012],93-104.

In april 2011 is een opzet gemaakt voor het verder aankaarten van het onderzoek in het archief. Hierin is een overzicht 
opgenomen van wenselijke onderzoeksonderwerpen waarbij het doel is aangegeven per onderwerp (publicaties, 
tentoonstelling, lezingen, educatieve middelen). 

De overkoepelende doelstelling is een bijdrage aan de geschiedschrijving van de regio. Vanuit het oogpunt van het 
kasteel en diens bewoners is de focus gelegd op: (politieke) activiteiten, bouw- en interieurgeschiedenis, personele 
omgang, het dagelijks leven van Kasteel Hoensbroek in het bijzonder. De onderwerpen zijn toegevoegd aan de 
leemtelijst van het Land van Herle. 

6.2 Joden in Heerlen 

Project ‘Joden in Heerlen’ – Met een initiatiefgroep bestaande uit Luc Laudy, Cyriel Laudy, prof. Henk de Wolf,  
Jan Bardoul en Roelof Braad is historisch onderzoek gedaan ten behoeve van het plaatsen van “Stolpersteine” in  
de gemeente. Voor de controle van de namen met assistentie van onze vrijwilliger Wim Nolten heeft Jan Bardoul de 
Heerlense bevolkingsregisters doorgenomen op geregistreerde joodse inwoners. Prof. Henk de Wolf doet onderzoek 
met het oog op een publicatie over Joden in Heerlen in 2015. 

6.3 Publicaties 

In 2011 zijn door medewerkers van Beheer en Behoud diverse publicaties dan wel bijdragen aan publicaties verzorgd. 
Een opsomming: 
•	 De toekomst van het verleden, in Wellermagazine, Toekomst. (R. Braad)
•	 Duurzaam bouwen sinds mensenheugenis, in: Wellermagazine, Eco. (R. Braad) 
•	 Jubileumuitgave boekje Torenuurwerk over torenuurwerk Kasteel Hoensbroek
•	 Oud gebouw-Nieuw Gebruik, 25 Heerlense monumenten (redactie; R Braad. samen met Mark van Dijk, Ton van 

Mastrigt en Jo Fox) met een routebeschrijving voor de auto
•	 Ook NU nog lééft ons verleden, in Wellermagazine Nu. (R. Braad)
•	 Sint Pancratius in het hart van Heerlen; boekbespreking en discussie over een nieuwe kijk op het oude centrum 

van Heerlen (redactie, samen met Lidwien Schiphorst, Emile Ramakers en Frans Crutzen) in: Het Land van Herle, 
61(2011) 1, 31-41. (R. Braad)

•	 Standaardisatie van inspectie, SAP jaarboek (R. Braad en G. Luykx)
•	 Standards und Normen der Kommunalenarchivsinspektion in den Niederlanden, artikel in Standards und Normen 

im Alltag der Archive : 44. Rheinischer Archivtag 10. - 11. Juni 2010 in Bonn-Bad Godesberg Beiträge. (G. Luykx)
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6.3. Lezingen en rondleidingen

14 januari  Heerlens bewogen geschiedenis opnieuw bekeken – voor serviceclub ‘Ut Veerde’. (R. Braad)
26 maart  ‘Migranten in Heerlen’, tijdens de studiepresentatie van Milena Mulders over Slovenen in de 

mijnstreek. (R. Braad)
30 maart  Lezing voor Heemkunde vereniging Hoensbroek Amicitia Hoensbroek over Historisch land en water 

van kasteel Hoensbroek. (A. Orbons)
27 april   Rondleiding op kasteel ten behoeve van management Slot Loevestein. (A. Orbons)
24 juni   Rondleiding op kasteel tbv Intmed. (A. Orbons)
11 september  Rondleiding bustour OMD. (R. Braad)
12 september Leemtes in de regionale geschiedschrijving voor Historische Werkgroep Het Land van Herle. (R. Braad)
12 november  Rondleiding op kasteel ten behoeve van Kubes, visueel gehandicapte bezoekers. (A. Orbons)
16 november  Rondleiding door binnenstad Dag van de Limburgse bestuurders. (R. Braad)
29 november  Rondleiding op kasteel tbv SKaL Limburg International, toeristisch platform. (A. Orbons)

7. Ondersteuning Publieksbereik

7.1 Algemene ondersteuning

Alle medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud hebben vanuit hun afzonderlijke expertise een bijdrage geleverd 
in de ondersteuning van het Publieksbereik. Waar dit een projectmatige ondersteuning betreft is dit reeds vermeld in 
bovenstaande tekst. Daarnaast wordt geregeld ondersteuning geleverd bij de beantwoording van inhoudelijke vragen 
die zowel intern als extern bij Publieksbereik binnenkomen en die voortvloeien uit projecten, DVO-overeenkomsten 
of het lidmaatschap van de straatnamencommissie. Hiermee is in 2011 ca. 500 euro gemoeid geweest.

7.2 Specifieke ondersteuning

Vanuit zijn specifieke taak is de stadshistoricus betrokken in een aantal ondersteunende taken ten aanzien van 
verenigingen en stichtingen. Hiertoe heeft hij het Voorzittersoverleg Heemkunde en Historische verenigingen 
in Parkstad Limburg bijgewoond. Dat vergadert in 2011 drie keer (2 februari, 1 juni en 5 oktober). In het 
Heemkundeoverleg vindt uitwisseling van informatie plaats tussen de bestuurders van de verschillende 
heemkundeverenigingen over de activiteiten van de verschillende organisaties. Belangrijkste gemeenschappelijke 
onderwerpen zijn geweest een vernieuwde poging om een gezamenlijke heemkundepagina in een van de huis-aan-
huisbladen te realiseren en een nieuwe aanpak voor de gezamenlijke website www.heemkunde.net.

Het leeuwendeel van de ondersteuning zit in de directe bestuursondersteuning van het Land van Herle (333 uur).  
De voorgenomen mindering in uren is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Verdere vermindering tot 120 uur per jaar 
(vanaf 2012) heeft prioriteit. 

Een groot aandeel (190 uur) van de ondersteuning die de stadshistoricus biedt aan verenigingen en stichtingen 
betreft bestuurswerkzaamheden ten behoeve van de KVAN (Koninklijk Vereniging Archivarissen Nederland). 
Hier is de stadshistoricus bestuurslid/penningmeester. Binnen de KVAN is hij belast met de portefeuille Stichting 
Archiefpublicaties en belast met de hernieuwde opstart van de Commissie Buitenland en de Commissie Archival 
Solidarity (hulp aan zusterverenigingen in ontwikkelingslanden). 

8. Documentair Informatie Centrum (DIC) 

In 2011 heeft de feitelijke aanbesteding ten behoeve van het DIC plaatsgevonden, met ingang van 1 juli is overgestapt 
op een nieuwe leverancier: PS Media. Zowel de aanbestedingsprocedure als de implementatie van het nieuwe systeem 
dat de logistiek, bestellingen en annuleringen verzorgt, heeft veel tijd in beslag genomen. Er liepen in 2011 1082 
periodieken die frequent (merendeels maandelijks, maar ook wekelijks of per kwartaal) in circulatie zijn gegaan.  
180 abonnementen zijn opgezegd en 14 nieuwe abonnementen aangegaan. Op 1 januari 2012 kent de gemeente 
Heerlen 931 lopende abonnementen. Daarnaast zijn er 273 boekbestellingen verzorgd. 
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9. Inspectie

9.1 Inspectieoverleg

Met de instellingen die onder het toezicht staan van de gemeentearchivaris wordt jaarlijks een aantal overleggen 
gepland waarin archief- en informatiebeheer het onderwerp is. Hierin wordt met name de planning en de voortgang 
van de verbeteringen besproken. Parallel hieraan worden mondelinge of schriftelijke adviezen gegeven. In het geval 
van de gemeente Voerendaal is er een meer frequent overleg als gevolg van de brand die in december 2010 de archieven 
grotendeels verwoestte. Het bestede aantal uren in 2011 (220) voor dit inspectieoverleg is conform de planning. 

9.2 Inspectierapportages

In 2011 zijn drie inspectierapportages uitgevoerd 
• Kredietbank Limburg
• Gemeente Simpelveld 
• Gemeente Gulpen-Wittem
Tevens is het gemeentearchief Sittard-Geleen ondersteund in het uitvoeren van een inspectieronde. Het bestede aantal 
uren (380) is licht hoger dan geraamd (340 uur).

9.3 Toezicht op selectie en vernietiging

Het controleren van de stukkenlijsten die worden opgesteld als gevolg van de jaarlijkse vernietigingsrondes, is uitgevoerd 
conform planning (ongeveer veertig uur). 

9.4 Toetsing archiefbeheer

De dertien instellingen hebben in het kader van informatie- en archiefbeheer diverse nieuwe beleidsstukken en 
beheersregels opgesteld. In 2011 zijn ongeveer veertig nieuwe beheersregels, verordeningen, besluiten, projectplannen en 
procedures getoetst op correcte implementatie van archiefwettelijke kaders en richtlijnen. Het bestede aantal uren (120) 
is iets hoger dan gepland.

Heemkundevereniging Galopia vaste bezoeker Rijckheyt

De leden van Heemkundevereniging Galopia in Gulpen bezoeken regelmatig Rijckheyt, centrum voor 

regionale geschiedenis. De vereniging is in oktober 2008 opgericht door vijf enthousiaste mensen en heeft 

als doel de plaatselijke heemkunde te bevorderen in de meest uitgebreide zin van het woord. De leden doen 

dit door onderzoek van archieven, het organiseren van vergaderingen, lezingen en tentoonstellingen en 

vooral door het publiceren van resultaten. 

‘We vergaderen één keer per maand’, leggen voorzitter Fons Meijs en secretaris Jo Somers graag uit. ‘Onze reguliere 

vergaderingen worden volgens de voorschriften van onze vereniging belegd. Daarnaast is er elke tweede dinsdag van 

de maand een ‘wauwelvergadering’. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor wel een agenda wordt gemaakt, maar waar de 

voorzitter de teugels iets laat vieren. Dan is er nauwelijks een drempel om vragen te stellen of voorstellen te doen.’ 

Als een afvaardiging van Galopia het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht of Rijckheyt in Heerlen 

bezoekt, heeft Jo Somers voor hen altijd een aantal handige wetenswaardigheden en tips. Daar kan ieder lid van de 

vereniging zijn voordeel mee doen. Hier een overzichtje: 

• Neem een fototoestel mee

• Vergeet je laptop niet

• Probeer vooraf op internet de pagina van het te bezoeken archief te bekijken zodat je goed voorbereid bent.

• Beperk je tot één onderwerp

• In het archief zijn steeds ‘oude rotten’ aanwezig die archiefonderzoek doen. Vele van hen zijn best bereid om  

te helpen

• Kopieën maken is in veel gevallen mogelijk

• Zorg voor een lunchpakket

• Koffie en frisdrank is tegen geringe vergoeding te koop

‘Na een bezoek gaan we altijd weer naar huis met een ‘karrenvracht’ aan nieuw historisch materiaal dat tot een 

begrijpelijk verhaal moeten worden gesmeed’, vertellen Meijs en Somers enthousiast. ‘Meestal is het zelfs zo, dat we 

bij thuiskomst constateren dat we veel te veel hebben gefotografeerd of gekopieerd. Tijdens het verwerken van die 

gegevens kom je bovendien vaak tot de conclusie dat je nog eens terug moet omdat je iets specifieker moet uitzoeken 

of over het hoofd hebt gezien.’

De leden van de Gulpense heemkundevereniging publiceren hun onderzoeken geregeld door middel van artikelen, 

tijdschriften en boeken. Een overzicht daarvan staat op internet onder de noemer ‘periodieken’. Jo Somers: ‘Omdat 

er zoveel bronnenmateriaal is, kom je wel vaker tot de conclusie dat een artikel te lang wordt. In dat geval komt dé 

oplossing van één van de grootste schrijvers van Nederland, Godfried Bomans boven drijven. Die had namelijk als 

parool “Schrijven is schrappen.” En, humorist als Bomans was, hij liet er meteen op volgen: “En ik heb heel wat bij 

elkaar geschrapt”. 

‘Straks willen we als een zelfstandige 
organisatie zijn die invulling geeft aan het 
erfgoedbeleid van de gemeente Heerlen. Een 
organisatie ook, die haar ondernemerschap 
nog beter vorm wil geven door bijvoorbeeld 
allianties aan te gaan met het bedrijfsleven.’
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Projecten Kasteel Hoensbroek

Samenvatting
• Museumweekend  2 en 3 april 
• Riddertoernooi 2011  Hemelvaartweekend, 4 en 5 juni & Pinksteren, 12 en 13 juni
• Open Monumenten-dagen 10 en 11 september
• Zandsculptuur Festival 2011 2 juli t/m 6 november 2011
• Parkstad Ballon Festival  9 september t/m 11 september 2011
• Zandsculpturen by night 20 oktober en 5 november 2011
• Drakenkasteel 2011  26 december t/m 8 januari 2012

Museumweekend

Het landelijke thema van het museumweekend is ‘Laat je trakteren door een museum’.

Tijdens het Nationaal Museumweekend op zaterdag 2 en zondag 3 april kunnen bezoekers Kasteel Hoensbroek gratis 
bezichtigen. Een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met dit historische gebouw. Bezoekers aan het 
kasteel hebben dan tevens de kans om deel te nemen aan ‘Campaign for Drawing’. Deze campagne heeft als thema: 
“tekenen in actie” en wil jong en oud warm maken voor het tekenen en hen verleiden om zelf aan de slag te gaan met 
krijt, potlood, verf, houtskool en andere materialen. Ook deze deelname is voor iedereen gratis.

Riddertoernooi 2011

Kasteel Hoensbroek is een van de grootste kastelen van Nederland en het best bezochte museum van Limburg in 2010. 
Men kan er meer dan veertig historisch ingerichte vertrekken bezoeken. Het riddertoernooi is het boegbeeld van het 
kasteel en trekt jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. 
• Spectaculair riddergevechten
• Ridderkampement en middeleeuwse markt
• Roofvogelarena 
• Ridderponybaan voor de kinderen

Open Monumentendagen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 is Open Monumentendag geweest. Deze dagen zijn duizenden 
monumenten in Nederland gratis toegankelijk voor publiek. Het thema 2011 is ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’.

Zandsculptuur Festival 2011

Kasteel Hoensbroek houdt het grootste Zandsculpturen Festival van Europa. Tijdens het festival kunnen de bezoekers 
meesterlijke taferelen aanschouwen; verhalen en monumenten uit onze geschiedenis onder de titel van meesterwerken.
• Musketier d’Artagnan
• De legende van Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel
• Gladiatorengevecht in het Colosseum 
• Julius Caesar
• Dom in Keulen 
• De Eiffeltoren 
• Sagrada Familia

Zandsculpturen by night 

Tijdens ‘Zandsculpturen Hoensbroek by night’ genieten de bezoekers van een bijzondere entourage.  
In de avondschemering zorgen brandende fakkels en vuurkorven tussen de zandsculpturen en het verlichte  
Kasteel Hoensbroek op de achtergrond voor een sprookjesachtige sfeer. 

Parkstad Ballon Festival 

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september vindt het Parkstad Ballonfestival plaats op het domein  
Kasteel Hoensbroek. Een spectaculair en gratis festival voor jong en oud. Bovendien kan men tijdens het festival 
voordelig naar de zandsculpturen. Naast het opstijgen van vele luchtballonnen zijn er iedere dag onder meer 
parachutistenlandingen te zien en is er een ballonnenwedstrijd voor de kinderen.
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Drakenkasteel 2011

Kasteel Hoensbroek wordt in de kerstvakantie omgetoverd tot Drakenkasteel. Een avontuurlijk evenement voor jong 
en oud in een prachtig decor. Als bezoeker treedt men toe tot de ‘Orde van de Dragonders’ en wie alle opdrachten 
volbrengt mag de Kasteeldraak ontmoeten. 

VVV Innovatieprijs 2011 

VVV Zuid-Limburg houdt in 2011 voor de vierde keer op rij de verkiezing voor de meest innovatieve toeristische 
ondernemer van het jaar. Hiervoor selecteert VVV Zuid-Limburg 12 bedrijven die als voorbeeld dienen voor andere 
ondernemers. De winnaar in 2011 is Kasteel Hoensbroek met het Zandsculpturen Festival. De jury kwalificeert 
Kasteel Hoensbroek als een voorbeeldbedrijf voor de gehele toeristisch-recreatieve branche waarbij innovatieve 
ideeën naar een eigen Limburgse context vertaald worden. Niet alleen het concept, ook de winstgevendheid en 
de bezoekersaantallen ondersteunen dit. De vakjury bestaat uit Wil Houben (Kamer van Koophandel Limburg 
en juryvoorzitter), Christian Severijns (Koninklijke Horeca Nederland), Wil Munsters (Hogeschool Zuyd) en Bas 
Schoonderwoerd (Parkstad Limburg Theaters). 

Kasteel Hoensbroek organiseert in 2011 voor de tweede keer een groots Zandsculpturen Festival. Het is het grootste 
van Europa en het derde wereldwijd (na Japan en Amerika). Uit 8 miljoen kilo zand, creëren 34 kunstenaars 24 scènes 
in zand tot wel 7 meter hoog. 

Daarnaast is het museum in Kasteel Hoensbroek een culturele en toeristische trekpleister van formaat. Het kasteel is 
volledig ingericht in middeleeuwse, 17e- en 18- eeuwse stijl. Dit zorgt ervoor dat het zowel in 2010 als in 2011 het best 
bezochte museum van Limburg is. 

Op woensdag 18 januari 2012 is in Holland Casino te Valkenburg de Innovatieprijs 2011 aan Kasteel Hoensbroek 
uitgereikt. Directeur Tom van Slooten ontvangt een speciaal aandenken en een VVV-marketingpromotiepakket  
voor 2012. 

Projecten Thermenmuseum Heerlen

Samenvatting
• Pompeïcongres  12 maart
• Museumweekend  2 en 3 april
• Glasexpositie, particulier bezit 28 april-28 augustus
• Internationale tentoonstelling ‘Er was eens een Romeinse weg’ 10 september 2011-1 april 2012
• Regiodag archeologie 26 november 2011

Pompeïcongres

• In samenwerking met Rubico en Schunck Glaspaleis
• Compleet programma met lezingen, catering en een museumbezoek
• 100 geïnteresseerden, uitverkocht

In maart 2011 vindt voor het eerst in Nederland een groot Pompeïcongres plaats. Hoewel al meer dan 250 jaar in 
Pompeï wordt opgegraven, blijft de beroemde opgraving voor ontdekkingen zorgen; archeologisch onderzoek is nooit 
af. Daarom presenteren zeven jonge en/of gerenommeerde wetenschappers de resultaten van hun recente onderzoek. 
Ze vertellen over badhuizen, woningbouw, huisgoden, graffiti en latere bezoekers zoals de familie Goethe. Ze doen 
dit op een toegankelijke manier. Toehoorders worden deelgenoot van hun interessante ontdekkingen en kunnen 
gedurende de dag met hen in gesprek. Filosoof Robert Kragting zorgt voor een verrassend slot. 

Doel van het congres is het nieuwste onderzoek breder bekend te maken aan iedereen die geïnteresseerd is in 
geschiedenis en archeologie, zowel de professional als liefhebber. De organisatoren willen door de keuze van de 
onderwerpen deelnemers met andere ogen naar Pompeï laten kijken.

Museumweekend 

• Tekenactiviteit in het kader van de ‘Campaign for drawing’ in samenwerking met Limburgse musea, het Huis van 
de Kunsten, docenten en leerlingen van ABKM

• kindervoorstelling ‘Het verloren sporen museum’ van jeugdtheatergroep Fien

Glasexpositie 

• Opening op 28 april met een van ’s werelds bekendste glasharmonicaspelers Thomas Bloch
• Maandelijks een demonstratie en doedag, glaskralen maken en glasfusen door kunstenares Iris Laven van atelier 

Chispazo
• Samenwerking met gastconservatoren en verzamelaars
• Rondleidingen door gastconservatoren voor leden van de NMV
• Rondleidingen voor andere gasten door onze eigen opgeleide gidsen
• Ladiesnight 23 juni voor genodigden en hun vriendinnen
• Publicatie “Romeins glas, geleend uit particulier bezit”

In het Thermenmuseum in Heerlen vindt de bijzondere tentoonstelling ‘Romeins glas’, geleend uit particulier bezit’ 
plaats. Er zijn 283 speciale objecten uit de Romeinse tijd te bewonderen. Nooit eerder zijn zoveel Romeinse aryballoi 
(badolie-flesjes) bij elkaar gebracht.

Topstukken

Het is zeer zeker noemenswaardig dat er nog Romeins glaswerk teruggevonden is. Glas is niet alleen een fragiel 
materiaal, maar de objecten zijn vaak al 2000 jaar oud. De verzameling die in het Thermenmuseum is bijeengebracht, 
is dus heel bijzonder. Daarbij is een aantal stukken dat extra aandacht verdient: een wit opaak amfoortje met 
een afbeelding van Ajax als hij leiding geeft aan een vloot die op weg is naar Troje. Wereldwijd zijn slechts acht 
voorbeelden van een soortgelijk exemplaar bekend. Een ander topstuk is de schenkkan van de beroemde meester-
glasblazer Ennion uit Sidon (het huidige Libanon). Ennion had de gewoonte zijn producten te signeren met zijn naam. 
Slechts dertig andere creaties van hem zijn bekend. Voor het eerst is deze schenkkan in Nederland tijdens ‘Romeins 
glas’ tentoongesteld. Spectaculair is ook de drinkbeker met een mythologische voorstelling. 
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‘Er was eens een Romeinse weg - Reizen in het noorden van het Romeinse rijk’

• Opening op 9 september
• Intensieve samenwerking door coproductie met het museum in Bavay
• Vele internationale bruiklenen
• Lezingencyclus met maandelijks een spreker met een onderwerp dat met reizen in de Romeinse tijd te maken heeft
• Open monumentendag 10-11 september, geen extra activiteiten
• Herfstprogramma knutselactiviteiten voor kinderen, een workshop Romeins landmeten
• Wandelroute ontwikkeld voor verkoop 
• Publicatie voor verkoop

Vanaf 9 september is de internationale tentoonstelling ‘Er was eens een Romeinse weg – Reizen in het noorden van 
het Romeinse rijk’ te zien. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over de aanleg en het gebruik van Romeinse wegen 
in noordwest Europa en de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van de regio. De tentoonstelling wordt door het 
Thermenmuseum ontwikkeld in samenwerking met het Romeins-archeologisch museum van Bavay (Frankrijk).

Regiodag Archeologie

• Samenwerking met AVL, LGOG en Thermenmuseum
• Programma met div. gastsprekers en mogelijkheid tot bezichtigen van de expositie en het museum

De provincie Limburg heeft voor de toekomstige ringweg rond de regio Parkstad ‘Buitenring Parkstad Limburg’, 
een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) laten opstellen. Onderdeel van de werkzaamheden is een inventariserend 
archeologisch veldonderzoek (2009) in het voorkeurstracé. De resultaten van dit onderzoek worden in 2012 
gepubliceerd. 

Resultaten

ARCADIS heeft in totaal 19 vindplaatsen uit verschillende perioden aangetroffen. De vondsten bestaan onder andere 
uit de resten van nederzettingen, graven en off-site activiteiten.

Unieke vondst

Een bijzondere vindplaats uit het onderzoek is het crematiegraf uit de Romeinse tijd ten noordwesten van Brunssum. 
Geïsoleerd gelegen wordt hier één graf aangetroffen. 

Regiodag AVL

Tijdens de regiodag van de Archeologie Vereniging Limburg gaat Timo Vanderhoeven, adviseur archeologie 
ARCADIS, in op de details van het onderzoek en de interpretatie van het graf. 

“Met twee grote tijdelijke tentoonstellingen 
hebben we onze naam en onze reputatie 
opnieuw bevestigd. ”
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Jaarverslag Educatie

Educatie kader

In het kader van het educatiebeleid is er een plan van aanpak opgesteld. Daarin zijn de volgende punten aan  
de orde gekomen: oriëntatie binnen het vakgebied, met het beroepenveld, met het onderwijsveld. 
Gesprekken hebben plaatsgevonden met:
Januari: schoolbesturen Movare en Innovo (SIEN /gedragen door alle schoolbesturen)
Februari: gesprek met Huis van de Kunsten (Agnes Vught)+ gesprekken met Erfgoed Nederland.
Scholen voortgezet onderwijs bezocht (Sintermeertencollege, Charlemagnecollege (Eijckhagen), Carbooncollege 
(Broekland / St.Janscollege, Bernardinuscollege, Grotius)

Tevens is er een presentatie geweest tijdens een MT-vergadering: op welke doelgroep richt Historisch Goud 
zich in eerste instantie? Er zijn verschillende richtingen: de sterk toenemende groep ouderen; het onderwijs; 
omgevingsgerelateerde doelgroepen (social inclusian).
Voor 2012 staat een bijeenkomst met EDUart gepland waar de gezamenlijke visie en de bouwstenen duidelijk worden, 
waarop het educatiebeleid geschreven zal worden. 

Website vernieuwd

De website(s) van Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum zijn vernieuwd.
Bijdrage educatie: 
• Thermenmuseum (basis+voortgezet onderwijs)
• Kasteel Hoensbroek (basis+voortgezet onderwijs)
• Rijckheyt (brainstorm)

Stages

• Daisy Bindels. Opleiding docent aan de Hogeschool in Hasselt. 
Opdracht: meewerken aan het onderwijsaanbod naar aanleiding van de expo ‘Er was eens een Romeinse weg’

• Lieke Lafleur. Studente aan de kunstacademie Maastricht. 
Opdracht: Hoe kan Rijckheyt aansluiten bij de competenties van leerlingen van het basisonderwijs en hoe kan  
dit geoptimaliseerd worden?

• Pim Dols: Maatschappelijke stage. 
Opdracht: er is een speurtocht voor het voortgezet onderwijs aanwezig in Kasteel Hoensbroek. Is deze tocht  
nog te gebruiken en wat moet eraan toegevoegd worden om die aantrekkelijkker te maken? 

Educatieve producten

• Archiefles Bernardinuscollege in drie klassen van de bovenbouw VWO
• Athena programma 3 gymnasium Bernardinuscollege: bezoeken Thermenmuseum. 
  Doelstelling: meer uitdaging voor gymnasiasten door vakoverstijgend aanbod
• Zandsculpturen: teksten gemaakt bij de verschillende meesterwerken en selectie van websites voor de apps.  

Niet alleen tekst, maar ook film en muziekwebsites die aansluiten bij het thema
• Familietocht: ‘Er was eens een Romeinse weg’. Doelgroep gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar.

Een reis met twee Romeinse kinderen over een Romeinse weg van Coriovallum naar Aqua Granni. Onderweg zien, 
beleven en leren ze veel. In rieten manden zijn opdrachten verwerkt die meer vertellen over het Romeinse leven

• Onderwijsaanbod ‘Er was eens een Romeinse weg’ (digitaal). 
Doelgroep: groep 8 basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Het aanbod is verdeeld in drie onderdelen:
1.  Kennismaking met het onderwerp ‘Een Romeinse weg’ met behulp van een smartboardles op school
2.  Groepjes werken aan verschillende thema’s. Thema’s komen overeen met de thema’s in de expositie.  

Er wordt informatie verzameld onder andere via geselecteerde internetlinks
3.  Bezoek aan de expositie. Vragen behorend bij de expositie zijn verwerkt in het onderwijsaanbod. Als afsluiting 

presenteren de leerlingen in groepjes hun bevindingen aan de klas door middel van een PowerPointpresentatie
• In Kasteel Hoensbroek hebben de basistochten voor 4-8 jarigen en 8-12 jarigen een nieuwe, professionelere lay-out 

gekregen
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Studiezaal

Openingstijden en bezoekers

De openingstijden van de studiezaal zijn in 2011 gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Wel is er in 2011 gestart met 
het beperkt afhalen van aanvragen tijdens de pauze. Dit om de druk op de afdeling beheer en behoud te verminderen. 
Sinds 1 juni 2011 worden er tussen 12.00 en 13.30 geen stukken meer afgehaald uit het depot.

Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2010 licht gestegen. Gemiddeld zijn dat er in 2011 tien per dag. Samen 
hebben deze bezoekers minder stukken aangevraagd dan in 2010. Ook het aantal e-mail afhandelingen is gestegen 
ten opzichte van 2010. 
Het aantal zaterdagbezoekers blijft dalen naar gemiddeld 2.4 per dag. Ongeveer de helft van hen zijn vaste bezoekers 
die ook doordeweeks regelmatig langskomen.

Personeel

Tot april 2011 bestaat het team van de studiezaal uit twee vaste medewerkers en wordt geregeld een beroep gedaan op 
de afdeling beheer en behoud, om de werkzaamheden aan de balie op te vangen. 
Sinds 1 april 2011 is het studiezaalteam uitgebreid met een medewerkster voor twee dagen in de week. Zij is in 
september gestart met de opleiding Assistent Archiefbeheer, waardoor er niet meer op structurele basis een beroep 
hoeft te worden gedaan op de afdeling beheer en behoud.

Studiezaalinrichting en apparatuur

Begin 2011 is er gekeken naar opties om het tapijt en de stoelen in de studiezaal te laten reinigen. Dit zal in 2012 verder 
opgepakt worden.
Na de zomer in 2011 zijn bovendien offerteaanvragen uitgezet met betrekking tot nieuwe microfichelezers en een 
nieuwe microfiche reader/printer voor de studiezaal. De keuze is uiteindelijk gevallen op NMS. 5 Vijf nieuwe readers 
zijn eind december 2011 geleverd en geplaatst in de studiezaal.
De bestelling en levering van de nieuwe reader/printer zal waarschijnlijk begin 2012 rond komen.

Netwerk

• Cultuurscouts: er zijn contacten gelegd met Zorynda Janssen en Petra Stevens in verband met een pilot 
erfgoedleerlijn

• Erfgoed Nederland
• OCAP-bijeenkomsten 
• Cultuurinspiratiedag basisonderwijs en cultuuraanbieders (C-mill)
• Cultuureducatiedag Tropenmuseum Amsterdam
• Basisonderwijs; docenten

Presentatie Landelijke Museumvereniging; 14 november

In het kader van het onderzoek en de rapportage ‘Stimulering museumbezoek door kinderen’ is het 
onderzoeksrapport officieel aangeboden aan staatsecretaris Halbe Zijlstra in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Kasteel 
Hoensbroek is voor dit onderzoek geselecteerd als één van de drie ‘best practice’ voorbeelden uit het land en heeft 
daarmee een prominente vermelding in het onderzoeksrapport. Kasteel Hoensbroek staat hierin als voorbeeld: de 
figuur ‘Ridder Hoen’ verbindt de verschillende producten van kasteel Hoensbroek. Het betreft de producten die 
bestemd zijn voor gezinnen met jonge kinderen. Aan de hand van een Pecha Kucha-diapresentatie (kort, creatief, 
snel) wordt toelichting gegeven hoe Kasteel Hoensbroek tot dit resultaat is gekomen.

Overleg intern

Overleg met projectteam, eindredacteuren website, baliemedewerkers. 
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MAIS en internet

Wat betreft MAIS Internet op de website is er in 2011 weinig tot niets veranderd. De problemen met betrekking tot 
traagheid zijn vrijwel verholpen en komen nog maar sporadisch voor.

De meest populaire zoekingangen van MAIS Internet blijven de beeldbank en de bibliotheekcollectie.
Top zoekingangen die gebruikt worden via archieven.nl en onze eigen website zijn:
Beeldbank  = 1.324.466 x geraadpleegd 
Bibliotheek  =  451.580 x geraadpleegd 

Start nieuwe website

De eerste besprekingen voor de (geheel) vernieuwde website, in samenwerking met het bedrijf Betawerk, zijn 
afgerond. In het eerste kwartaal van 2012 wordt het eerste prototype van de website opgeleverd.

In 2011 zijn we verder gegaan met het werken met Google analytics. De bezoekerscijfers van www.rijckheyt.nl zijn 
in 2011 iets gestegen ten opzichte van 2010, de gemiddelde tijd dat bezoekers op de website blijven, daalt. Was dat in 
2010 nog bijna 4 minuten, in 2011 daalt het over het gehele jaar gemiddeld naar 3 minuut 40. 31.395 Verschillende 
bezoekers bezoeken in 2011 onze website. De fotocollectie en archieventoegang zijn de twee meest bezochte pagina’s. 
Gemiddeld worden er 3,91 pagina’s weergegeven per bezoeker.

Kerncijfers studiezaal

Fysiek bezoek en raadpleging 2009 2010 2011

1)  Aantal bezoekers 1189 1176 1339

2)  Aantal bezoeken 1672 1531 1790

3)  Aantal raadplegingen archiefstukken* 4501 6226 5855

4)  Aantal collecties* -- -- --

5)  Zaterdagbezoek 140 54 47

Informatie op afstand

6)  Telefonische inlichtingen 984 853 762

7)  Email afhandelingen 791 643 908

8)  Website bezoeken 57556 (eerste half jaar) 51200 54162

9)  Briefafhandelingen per post 21 13 10

*  in 2010 zijn vrijwel alle aanvragen per computer gebeurd en in MAIS vastgelegd.  
Hierdoor is er sinds 2009 bij de aanvragen geen onderscheid meer tussen archiefstukken en collectie.

‘Het erfgoedbeleid geeft de richting aan voor 
Historisch Goud en hoe wij nu en in de toekomst 
de ambities van de gemeente Heerlen kunnen 
invullen en aanvullen. Ambities die de stad als 
podium hebben.’


