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Welkom

In dit Jaarverslag 2012 besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van Historisch Goud en haar 
drie bedrijfsonderdelen Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum en Rijckheyt, centrum voor 
regionale geschiedenis. 

Het eerste deel bestaat uit een overzicht van projecten, acquisities, exposities, publicaties, 
evenementen en overige activiteiten over 2012. Ook informeren wij u over de resultaten die wij 
hebben bereikt en laten we zien welke educatieve en promotionele acties we hebben uitgevoerd. 

In het tweede deel presenteren we u in woord en beeld onze drie instituten. Het is aangevuld met 
uitspraken van bezoekers, gebruikers en partners waarmee wij samenwerken.

Een digitale versie van dit jaarverslag vindt u op:

www.historischgoud.nl 
 
Wij nodigen u van harte uit om onze vestigingen te bezoeken. U bent van harte welkom.

 
Tom van Slooten 
Directeur Historisch Goud
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Uitgave: Historisch Goud, mei 2013
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Geert Luykx, Astrid Massen, Marlies Nieuwlaat, Anne Rose Orbons en Carlo Vankan
Vormgeving en eindredactie: Mediaan Communicatie, Heerlen
Drukwerk: Drukkerij Schrijen-Lippertz, Voerendaal

Het gebruikte beeldmateriaal in dit jaarverslag is afkomstig uit archieven en collecties 
die worden beheerd door Historisch Goud.
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Historisch Goud: dit zijn wij
 
 
Historisch Goud is het regionaal erfgoedbedrijf in Heerlen dat als doel heeft 

het ‘goud’ dat zij beheert in de vorm van archieven en documentaire collecties, 

museale collecties, een kasteel en een archeologische opgraving op aansprekende 

wijze met elkaar te verbinden, te presenteren en te exploiteren. Historisch Goud 

is de bundeling van het Thermenmuseum Heerlen, Kasteel Hoensbroek en het 

streekarchief Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. 

 
Missie
‘Historisch Goud is het kennisinstituut dat op een publieksgerichte wijze rentmeesterschap uitoefent over de bij 
haar in beheer gestelde collecties van Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum Heerlen en Rijckheyt, centrum voor 
regionale geschiedenis.’

De voornaamste kernbegrippen die we bij het uitdragen van onze missie hanteren zijn:
• Kennisinstituut: efficiënt samenwerken, innoveren en professionaliteit
• Rentmeesterschap: rekenschap geven van ons zijn en handelen, getuigen van het verleden, authentiek zijn
• Publieksgericht: het ontdekken en beleven van de geschiedenis van de regio, de aantrekkelijke 

presentatie daarvan, de bezoekers van onze musea en archief het gevoel geven dat ze welkom zijn. 

Visie
Om onze missie te kunnen vervullen zijn vijf kernbegrippen leidend: samenwerking, innovatie, 
professionaliteit, hostmanship en cultural governance. We gaan tevens uit van synergie in de 
bedrijfsvoering en in de inhoud (innovatie).

Samenwerking

Historisch Goud gaat uit van het bevorderen van de intensieve samenwerking tussen de 
organisatieonderdelen onderling en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe 
kennisinstituten en instellingen.

Innovatie

Historisch Goud is een vernieuwend (kennis)instituut dat zijn culturele kapitaal maximaal benut. Door 
instituut-overschrijdend te werk te gaan binnen een duidelijke organisatorische structuur wordt de 
denkkracht van de medewerkers gestimuleerd en kennisontwikkeling bevorderd. De synergie in inhoud 
die dit oplevert, resulteert in vernieuwende producten voor een breed publiek.

Professioneel

Historisch Goud kenmerkt zich door een professionele, zakelijke houding en is een betrouwbare partner. 
De medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en werken in een veilige omgeving. Historisch Goud 
kenmerkt zich door een moderne, zakelijke opstelling en een effectieve bedrijfsvoering. 

Hostmanship

Historisch Goud gaat uit van excellente dienstverlening en streeft ‘de kunst om mensen het gevoel te geven 
dat ze welkom zijn’ na. Dit biedt mogelijkheden om invulling te geven aan de identiteit van het historische 
bedrijf en om de dienstverlening verder te professionaliseren. 

Cultural Governance

Onder cultural governance verstaat Historisch Goud: goed, verantwoord en transparant bestuur en 
toezicht in de culturele sector. Cultural governance maakt het mogelijk om helder onderscheid te maken 
tussen de taken en bevoegdheden van directie, bestuur en/of raad van toezicht. 

ORGA
NI
SA
TIE

ORGANISATIE
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Stappenplan 
Uit het externe onderzoek komt naar voren, dat de randvoorwaarden om te komen tot verzelfstandiging 
op de juiste wijze moeten zijn ingevuld. Een van de adviezen is om met behulp van een stappenplan de 
komende periode een voorschot te nemen op een eventuele gewijzigde toekomst. Van Slooten en zijn team 
medewerkers gaan mede om die reden nadenken over een andere manier van werken. Onder meer door – 
meer dan nu het geval is - verantwoordelijkheid te nemen voor het reilen en zeilen van de eigen organisatie. 
‘We zijn tot dit moment een gemeentelijke afdeling en iedereen die hier werkt is ambtenaar’, legt hij uit. 
‘Als alle plannen werkelijkheid worden, is er straks sprake van een zelfstandig opererend cultureel bedrijf. 
Van een stichting met een Raad van Toezicht en werknemers die bij die betreffende stichting in dienst zijn. 
Dat is een wezenlijk andere situatie. Verder zullen we op financieel vlak contractfinancieringen moeten 
afsluiten met onze opdrachtgevers, onder andere de gemeenten waar we nu ook al voor werken. Daarnaast 
zullen we meer werk moeten maken van het verwerven van eigen inkomsten. Al met al een hele uitdaging.’

Of en wanneer we Historisch Goud precies losgekoppeld wordt van de gemeentelijke organisatie zal in 2013 
en 2014 waarschijnlijk duidelijk worden. Tom van Slooten: ‘We zullen alle noodzakelijke randvoorwaarden 
één voor één in beeld brengen en afvinken. Iedereen, niet in de laatste plaats onze medewerkers, heeft hier 
recht op. En als de cijfers aantonen dat het niet verstandig is om de weg naar zelfstandig ondernemerschap 
verder af te leggen, zullen we dat niet doen. Als alle seinen daarentegen op groen gaan, zetten we de 
verzelfstandiging door.’

Erfgoedhuis
In het licht van de actuele ontwikkelingen die Historisch Goud doormaakt, is in 2012 het Beleidskader 
Cultureel Erfgoed Heerlen 2012 – 2020 door de gemeenteraad van Heerlen vastgesteld met als titel Het 
Verhaal van Heerlen. Dit beleidskader schetst de context waarbinnen Historisch Goud zich de komende 
jaren beweegt als het om het behoud van cultureel erfgoed van stad en regio gaat. Een belangrijk stuk 
vindt Van Slooten, omdat het tevens relevant is voor de continuïteit van Historisch Goud op de lange 
termijn: ‘Het Verhaal van Heerlen stelt ons in staat om onze opdracht te nog beter vervullen. Als dé 
kennisinstelling op het terrein van materieel en immaterieel erfgoed vertellen en visualiseren we in het 
Erfgoedhuis het verhaal van Heerlen. Het wordt een plaats waar iedereen die meer wil weten over Heerlen 
en haar identiteit, terecht kan. Het is een knooppunt waar alle relevante ontwikkelingen die de stad heeft 
doorgemaakt vanaf haar Romeinse verleden tot in de huidige tijd bij elkaar komen. Aan Historisch Goud 
de opdracht om dit huis te ‘bouwen’, het open te stellen, voor iedereen toegankelijk te maken en samen te 
werken met alle partners die er een bijdrage aan kunnen leveren.’

Wetswijziging
In oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Deze wet vervangt 
een aanzienlijk aantal artikelen in de gemeente- en provinciewet, net als wetten waarin specifiek 
kolomtoezicht is vastgelegd. Tom van Slooten, ook gemeentearchivaris van Brunssum, Gulpen-Wittem, 
Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal: ‘De essentie van de nieuwe wet is dat het archiefwettelijk 
toezicht door de provincie op de zorgplicht van gemeenten wordt vervangen door een meer passief  
toezicht. Tegelijkertijd wordt het interne toezicht waarbij de raad de gemeente controleert, verstevigd.  
De gemeente informeert immers zowel de raad als gedeputeerde staten over alle resultaten en handelingen 
die noodzakelijk zijn uit hoofde van de archiefwet, het archiefbesluit en de archiefregeling. Het ligt voor  
de hand dat de gemeentearchivaris, Rijckheyt dus, een nog belangrijkere rol zal gaan spelen als het om  
die toezichthoudende rol gaat.’

Vooruitblik 2013
Met de waarschijnlijke verzelfstandiging in het achterhoofd zal Historisch Goud in 2013 actief stappen zetten 
om de omslag naar cultureel ondernemerschap kansrijk te maken, legt Van Slooten tenslotte uit. ‘Daarbij moet 
je denken aan het verder verbeteren van de eigen organisatie in organisatorische, financiële en personele zin. 
We zullen bovendien slimmer moeten werken en onze huishouding nog beter op orde moeten brengen. Dat 
doen we met behulp van de aan ons toegekende budgetten en subsidies, een verhoging van de inkomsten die we 
zelf genereren en met gelden die we extern (sponsoring, red.) verwerven. Meer dan voorheen zullen we in 2013 
laten zien wat de toegevoegde waarde van Historisch Goud is en de producten en diensten die we voeren. Ook 
gaan we actief op zoek naar partnerships met organisaties en bedrijven waarmee we willen samenwerken en die 
voor alle partijen aantrekkelijk zijn en voordelen bieden.’ 

‘In 2012 heeft de gemeenteraad van Heerlen het principebesluit genomen om Historisch Goud, inclusief 
de archiefdienst, op eigen benen te zetten’, begint Van Slooten zijn verhaal. ‘Daar ben je er echter niet mee. 
Voordat je zover bent, moet er nog heel wat veldwerk verricht worden. Dat is meteen een van de redenen 
waarom we in 2012 ook zelf nog een keer expliciet onderzoek hebben laten doen naar een verzelfstandigd 
Historisch Goud en de kansen die ons bedrijf heeft om met succes die stap te kunnen zetten.’

Van Slooten legt uit dat in één van de onderzoeken met nadruk is gekeken naar de bijzondere positie 
die het Streekarchief Rijckheyt in een nieuw te vormen organisatie krijgt. Die is van belang, omdat 
in tegenstelling tot de beide historisch musea Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum Heerlen, de 
archieffunctie een wettelijke taak van de gemeente is. Daarmee neemt Rijckheyt een eigen plaats in.  
‘Uit dat onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de huidige archiefdienst in die verzelfstandiging mee te 
nemen. Dat is belangrijk, want vanuit haar wettelijke opdracht wil de gemeente de zekerheid dat deze taak 
overeind blijft en gewaarborgd is. Daarnaast is er een extern onderzoek geweest dat de verzelfstandiging 
van Historisch Goud als geheel in kaart brengt. Daarin is in het bijzonder gekeken naar financiële, 
organisatorische, personele en juridische aspecten en naar de efficiëntie van de huidige organisatie. De 
uitkomst van dat onderzoek laat zien, dat Historisch Goud als totale organisatie een kansrijke toekomst 
kan hebben als zelfstandige culturele onderneming.’

Interview met directeur Tom van Slooten over Historisch Goud

‘Op eigen benen en met 

het oog op de toekomst’

In de transitie van gemeentelijke afdeling naar zelfstandig 

opererend kunstbedrijf en cultureel ondernemerschap hebben de 

gemeente Heerlen en Historisch Goud een belangrijk voorschot 

genomen op de toekomst. In deze bijdrage kijkt Tom van 

Slooten, directeur Historisch Goud, in vogelvlucht terug op de 

ontwikkelingen in 2012 en blikt hij vooruit richting 2013. 
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Onderdelencommissie Historisch Goud

De Onderdelencommissie Historisch Goud (OC) bestaat uit Nina Bemelmans, Anja Vermeer en Ruth 
Kleijnen (voorzitter). De commissie wordt ondersteund door Herman Janssen van de Ondernemingsraad 
van de gemeente Heerlen (OR). 
De OC overlegt maandelijks, indien vereist frequenter. Maandelijks is er een overleg met de bestuurder van 
Historisch Goud. De voorzitter heeft maandelijks informeel overleg met de bestuurder en elk kwartaal met 
het dagelijks bestuur van de OR.

Activiteiten
De OC heeft in 2012 twee cursussen gevolgd, die zijn ingevuld door de Academie voor Medezeggenschap. 
Op 24 en 25 september stond de Wet op de Ondernemingsraden centraal, op 2 november het thema 
‘Onderhandelen’. 

Aandachtspunten 2012
In 2012 is de aandacht van de commissie vooral gericht op verdere opbouw en ontwikkeling van de 
organisatie Historisch Goud. Een belangrijk aandachtspunt was het vaststellen en implementeren van het 
nieuwe functiehuis. Overige belangrijke aandachtspunten waren: 
• De gemeentelijke cultuurnota In balans brengen en verbinden. 
• Het erfgoedbeleid van de gemeente Heerlen Het verhaal van Heerlen. 
• Het bedrijfsplan Breaking all Illusions: 2013 -2016 van Historisch Goud. 
• De herhuisvesting van het archiefdepot.
• De bezuinigingstaakstelling van €100.000, opgelegd door de gemeente. 

Verzelfstandiging 
In het kader van het ‘verzelfstandigingstraject culturele instellingen’ werkt de OC samen met de OR. 
Op onderdelen vindt tevens overleg plaats tussen de OC’s van Schunck* en Historisch Goud. 
Op uitnodiging van de OR heeft de commissie bijeenkomsten met de projectleider van dit 
verzelfstandigingstraject bijgewoond. Daarnaast is er contact gelegd met de vakbonden, waarmee twee 
bijeenkomsten hebben plaats gevonden.  
Bijzondere aandachtspunten binnen het verzelfstandigingstraject zijn:
• De zorg voor het personeel (sociaal plan, cao), bedrijfsvoering en gebouwen (nieuwbouw/ verbouwing 

Thermenlocatie; archiefdepot).
• De overheveling van het archief naar een verzelfstandigde organisatie met o.a. als uitgangspunt de 

rapportage Op eigen benen, door Margreet Windhorst
• Het rapport Verzelfstandiging culturele instellingen (juni ’12) met het bijbehorende Plan van Aanpak.
 
Rol van de OC
De OC ziet het als haar taak om de medewerkers van Historisch Goud zo volledig mogelijk te informeren, 
o.a. via mail en verslaglegging van de overlegvergaderingen, en biedt hen een luisterend oor. Ook het 
klankborden met de bestuurder over situaties die om verandering vragen, rekent zij tot haar taken. In 2013 
zal het verzelfstandigingstraject een prominente rol innemen in de werkzaamheden van de OC.

Organisatieschema Historisch Goud

 
Managementteam Historisch Goud
Tom van Slooten - directeur / gemeentearchivaris
Carlo Vankan - afdelingshoofd Services
Susan Hurenkamp - afdelingshoofd Publieksbereik
Geert Luykx - afdelingshoofd Beheer & Behoud

Personeel
Aantal medewerkers  41
Aantal formatieplaatsen 34  fte
WSW/WIW’ers 6 betreft gesubsidieerde arbeid
Oproepkrachten 13
Gidsen 13
Stagiaires 7 gemiddelde stageduur 4 maanden
Vrijwilligers 19
Werkervaringsplekken 4
 
Totaal 103

Directie

Services

Huishoudelijke
Dienst

Technische
Dienst

Administratie &
Financiële Planning

Ontsluiten, bewerken
& conserveren

Conservatoren &
Regioarchologie

Archiefinspectie
Rijckheyt

Educatie

Ontvangst &
Verblijf

Stadshistorie

Evenementen &
Fundraising

Communicatie &
Marketing

Beheer & BehoudPublieksbereik

ORGA
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Kasteel Hoensbroek – 

Producten en deelproducten
 
 
In 2012 organiseert Kasteel Hoensbroek in totaal negen projecten, activiteiten en evenementen met 
bijbehorende deelproducten. Hier volgt een overzicht:

Drakenkasteel 
26 december 2011 - 8 januari 2012

 
Kasteel Hoensbroek is in de kerstvakantie een spannend Drakenkasteel, een avontuurlijk evenement 
voor jong en oud in een historisch decor. Bezoekers volgen de Drakensporen, gaan op zoek naar 
drakenavonturen, genieten van kindertheater en nemen deel aan de Drakenproeven. 

Museumweekend 
14 en 15 april 2012 

 
Het landelijke thema van het museumweekend is ‘Laat je verrijken door een museum’. Tijdens het 
Nationaal Museumweekend kunnen bezoekers Kasteel Hoensbroek voor één euro entree bezoeken. Het is 
een uitstekende gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met dit historische gebouw. 

Riddertoernooi Hemelvaartweekend 
19 en 20 mei, 27 en 28 mei 2012

 
Tijdens het Riddertoernooi gaan deelnemers en bezoekers terug naar een tijd waarin ridders hun status 
ontleenden aan hun vechtkunst en zij de harten van jonkvrouwen stalen. Behalve het riddertoernooi is  
er in de weilanden rondom het kasteel een ridderkampement opgezet met een middeleeuwse markt en  
zijn er activiteiten voor jong en oud. 

Deelproduct
Open air concert: Reïncarnatus 

zaterdag 19 mei 2012

 
Kasteel Hoensbroek organiseert een open air concert van Reïncarnatus, een band die middeleeuwse 
muziek combineert met moderne popmuziek. Reïncarnatus treedt op in het ridderkampement. 

Kasteel Hoensbroek Leeft!
12 juli t/m 12 augustus (elke donderdag t/m zondag) 

 
Onder het motto ‘Kasteel Hoensbroek komt tot leven!’ maken de bezoekers kennis met kasteelbewoners 
die het dagelijkse middeleeuwse leven uitbeelden. Onder hen kasteelheer Ridder Hoen in hoogsteigen 
persoon; zijn echtgenote de kasteelvrouwe; de keukenmeid die het eten bereidt; de dienstmeid, de 
vuurspuwer en anderen.

De bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan de Ridderspelen en de Schildknapenschool bezoeken 
(vrijdag t/m zondag vanaf 20 juli t/m 12 augustus).

Deelproduct
Ridderspektakel

2, 3, 4 en 5 augustus 2012

 
Het ridderspektakel vindt plaats tijdens het evenement Kasteel Hoensbroek Leeft en wel op 2,3,4 en 
5 augustus. In blinkend harnas gaan ridders elkaar tijdens het ridderspektakel te lijf.

PUB
LIEKS

BE
REIK

PUBLIEKSBEREIK
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Bezoek de Big Five in Nederland 
juli en augustus 2012

 
in Nederland staan de Big Five voor de vijf grootste en meest bekende kastelen: Muiderslot, Kasteel de Haar, 
Huis Bergh, Slot Loevestein en Kasteel Hoensbroek. Bezoekers krijgen 25% korting als ze ze meerdere 
kastelen bezoeken. 

Open Monumentendagen 
8 en 9 september 2012

 
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september kan iedereen Kasteel 
Hoensbroek gratis bezoeken. Het thema van de Open Monumentendag 2012 is ‘Het groen van toen’. 

Prinsessenavond 
23 oktober 2012

 
Op 23 oktober organiseert Kasteel Hoensbroek haar eerste prinsessenavond. Een koets brengt de 
bezoeksters in stijl naar het kasteel, waar zij als een prinses ontvangen worden. Zij genieten van 
miniconcerten op harp, maken kennis met de bijzondere kleding van kunstenares Larisa Katz, nemen 
deel aan proeverijen of leren van de bed- en slaapgewoontes uit de 17e eeuw. Durfallen nemen een 
prinsessenzwaard ter hand. Ook staan er chique auto’s gereed voor een proefritje. Een avond exclusief voor 
dames!

Sinterklaaskasteel 
25 november 2012

 
Na zijn intocht in Hartje Hoensbroek op zaterdag 24 november, brengt Sinterklaas samen met zijn 
knechten op zondag 25 november een bezoek aan Kasteel Hoensbroek (12.00-16.00 uur). Er is een speciale 
speurtocht die middag voor de bezoekers.

Drakenkasteel 2012 
22 december t/m 6 januari 2013

 
Kasteel Hoensbroek is in de kerstvakantie een spannend Drakenkasteel, een avontuurlijk evenement 
voor jong en oud in een historisch decor. Bezoekers volgen de Drakensporen, gaan op zoek naar 
drakenavonturen, genieten van kindertheater en nemen deel aan de Drakenproeven. 

Twitter
Van januari tot en met december 2012 heeft Kasteel Hoensbroek 
388 tweets verstuurd.

Facebook
In 2012 heeft Kasteel Hoensbroek 319 berichten op haar 
Facebookpagina gepost. Deze berichten zijn 68.985 keer bekeken 
en 362 keer geliked. 1.257 Personen spraken via Facebook over 
Kasteel Hoensbroek.

PUB
LIEKS
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Thermenmuseum Heerlen –  

Producten en deelproducten

In het Thermenmuseum vinden in 2012 verschillende tentoonstellingen, lezingen en workshops plaats. 
Hier volgt een overzicht:

Tentoonstelling: Er was eens … een Romeinse weg 
10 september 2011 t/m 1 april 2012

 
De internationale tentoonstelling Er was eens … een Romeinse weg vertelt over reizen door het noorden van 
het Romeinse Rijk. De expositie vertelt het verhaal over de aanleg en het gebruik van Romeinse wegen in 
het noordwesten van Europa en wat dit heeft betekend voor de ontwikkeling van de regio. Getoond worden 
voorwerpen van negentien musea uit vijf Europese landen. Hieronder bevinden zich Romeinse topstukken 
uit onder meer Xanten, Trier, Parijs en Keulen. De tentoonstelling is door het Thermenmuseum ontwikkeld 
in samenwerking met het Romeins-archeologisch museum van Bavay (Frankrijk).

Deelproducten
Lezing: Zonder Romeinen geen Maastricht 

19 januari 2012

 
Het Thermenmuseum Heerlen presenteert op donderdag 19 januari de lezing van archeoloog Gilbert 
Soeters, getiteld Zonder Romeinen geen Maastricht.  
Archeologisch onderzoek in de afgelopen eeuwen heeft vondsten opgeleverd die inzicht geven in het 
dagelijkse leven van de Romeinen. In de lezing van archeoloog Soeters worden de allernieuwste inzichten 
behandeld over Maastricht in de Romeinse tijd.

Lezing: Romeins platteland in Zuid Limburg 

16 februari 2012

 
Op donderdag 16 februari houdt drs. Gerard Tichelman een lezing over het Romeinse platteland in Zuid-
Limburg. In zijn voordracht presenteert hij de resultaten van twee grote opgravingen: Kerkrade-Holzkuil 
en Heerlen-Trilandis. Op deze plaatsen is aangetoond dat hier tussen de eerste en de derde eeuw sprake 
was van bewoning.

Lezing: Er was eens een Romeinse weg in Limburg 

15 maart 2012

 
Op donderdag 15 maart vertelt drs. Tessa de Groot over de Romeinse infrastructuur in Nederland en 
presenteert zij de resultaten van de onderzoeken naar de Romeinse weg bij Swalmen en het kanaal van 
Corbulo (verbinding Maas en Rijn). Deze lezing is de laatste lezing uit de bijzondere reeks over reizen in de 
Romeinse tijd. 

Thermenmuseum in de kerstvakantie  
26 december 2011 t/m 8 januari 2012

 
In de kerstvakantie zijn in het Thermenmuseum Heerlen Romeinse avonturen te beleven voor jong en oud. 

Er was eens … een Romeinse weg  

De expositie vertelt het verhaal over de aanleg en het gebruik van Romeinse wegen in het noordwesten  
van Europa en wat dit heeft betekend voor de ontwikkeling van de regio.

Familiespeurtocht

Bij de expositie over de Romeinse weg hoort een familiespeurtocht. Aan de hand van de speurtocht 
nemen de Romeinse kinderen Claudia en Flavius de bezoeker mee op reis van Coriovallum (Heerlen) naar 
Agrippina (Keulen). 
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Cursus Oriëntatie Regionale Geschiedbeoefening 
Start 8 oktober 2012

 
Oktober is de ‘Kennismaand’ en de ‘Maand van de geschiedenis’. Historisch Goud heeft dit aangegrepen 
om in samenwerking met Historische Kring Het Land van Herle een cursus te ontwikkelen die 
belangstellenden de gelegenheid biedt om hun kennis en vaardigheden in geschiedbeoefening te 
verdiepen. De cursus bestaat uit vier modules: 

• Geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg (29 deelnemers) 
• Genealogie en familiegeschiedenis (14 deelnemers) 
• Documentleer en Methodiek van (archief)onderzoek (22 deelnemers)
• Paleografie - Oud Schrift (20 deelnemers) 
 
Workshop mozaïek maken
17 en 21 oktober 2012

 
Het Thermenmuseum Heerlen betrekt door middel van een gratis workshop bezoekers bij het maken van 
een immens wandmozaïek waarop een afbeelding is te zien van de aanleg van een Romeinse weg door 
Romeinse soldaten. Deelname aan de workshop is gratis. Wanneer het mozaïek klaar is, krijgt dit een plek 
binnen het museum.

Twitter
Van januari tot en met december 2012 heeft het Thermenmuseum 
113 tweets verstuurd.

Facebook
In 2012 zijn er op de Facebookpagina van het Thermenmuseum 
87 berichten gepost. Deze berichten zijn 2.870 keer bekeken 
en 108 keer geliked. 26 Mensen spraken via Facebook over het 
Thermenmuseum.

Romeinse spellen

In het Thermenmuseum kan het publiek deelnemen aan een groot aantal spellen uit de Romeinse tijd. 
Bovendien is er de mogelijkheid zich te hullen in Romeinse kleding.

Winterse wandeling

Deelnemers aan deze activiteit gaan op pad voor een winterse wandeling of fietstocht langs de oude 
Romeinse weg. De tocht leidt vanuit Heerlen te voet of per fiets naar de restanten van de Romeinse villa  
in Voerendaal. 

Gratis mozaïekworkshop voor jeugd
22 februari 2012

 
Het Thermenmuseum Heerlen betrekt door middel van een gratis workshop de bezoekers bij het maken 
van een immens wandmozaïek waarop een afbeelding is te zien van de aanleg van een Romeinse weg door 
Romeinse soldaten. Deelname aan de workshop is gratis. Wanneer het mozaïek klaar is, krijgt dit een plek 
binnen het museum.

Permanente expositie Romeins Zuid-Limburg; het hele verhaal 
Start 12 april 2012

 
Sinds 2012 is in het Thermenmuseum Heerlen de nieuwe permanente expositie: Romeins Zuid-Limburg; het 
hele verhaal te zien. Rode draad in deze expositie is het verhaal hoe het leven van de inwoners van Zuid-
Limburg verandert door de komst van de Romeinen. Veel van deze veranderingen zijn nog steeds zichtbaar 
in onze huidige omgeving, economie en tradities. De expositie vertelt het verhaal in vijf thema’s: Bouwen, 
Leven op het platteland, Romeinse wegen, Geloof en begraven en het Leven in de stad.  
De pottenbakkersindustrie van Coriovallum krijgt bijzondere aandacht.  
Om het verhaal van Romeins Zuid-Limburg te kunnen vertellen is de gehele museumzaal onder handen 
genomen.

Museumweekend met mozaïekworkshop 
14 en 15 april 2012 

 
Het landelijke thema van het museumweekend is ‘Laat je verrijken door een museum’. 
Tijdens het Nationaal Museumweekend kunnen bezoekers het Thermenmuseum voor één euro entree 
bezoeken en deelnemen aan een gratis mozaïekworkshop.

Open Monumentendagen 
8 en 9 september 2012

 
Tijdens de Open Monumentendag worden in heel Nederland monumenten gratis opengesteld om zo de 
publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Tijdens 
de Open Monumentendagen is het Thermenmuseum gratis toegankelijk. Het thema in 2012 is ‘Het groen 
van toen’. 

Expositie Goudklompjes 
14 september 2012 t/m 3 februari 2013

 
Historisch Goud bewaart in haar collecties bijzondere voorwerpen en archiefstukken uit 5000 jaar 
Heerlense geschiedenis. De tentoonstelling Goudklompjes toont deze bijzondere collectiestukken. Zij 
getuigen op unieke en bijzondere wijze van de rijke geschiedenis van de stad. Goudklompjes wordt 
gepresenteerd in de tijdlijn van het Verhaal van Heerlen en is vanaf 14 september te zien in het 
Thermenmuseum. Iedere maand staat één topstuk uit de collectie centraal. 
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Educatie 
 
 
In 2012 is voor Historisch Goud een educatief beleidskader opgesteld voor de periode 2013-2016 getiteld 
Een kwalitatieve basis, een brede scope. In dit kader staat beschreven hoe Historisch Goud zich vanuit haar 
missie positioneert ten opzichte van het primair en voortgezet onderwijs. De onderdelen buitenschoolse 
educatie en educatie voor volwassenen worden in dit stuk niet behandeld. 

Visie en missie
Historisch Goud ziet het als haar maatschappelijke taak om betekenisvol te zijn voor het onderwijs in 
Heerlen en de regio Parkstad Limburg. Vooral in het domein wereldoriëntatie en meer specifiek in dat van 
het omgevingsonderwijs vindt Historisch Goud dat haar collecties en specialisten/experts van meerwaarde 
voor het onderwijs kunnen zijn om kinderen en jongeren te informeren over de gespecialiseerde 
geschiedenis van hun directe omgeving. Ook het brede erfgoedveld in de regio kan een bijdrage leveren  
om dit te bereiken. 

Historisch Goud richt zich m.b.t. het onderwijs op de volgende doelgroepen:

• Het basis-en voortgezet onderwijs in Heerlen
• Het basis-en voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg
• Het basis-en voortgezet onderwijs in de Euregio en verder.
 
Historisch Goud positioneert zich in relatie tot het onderwijsveld als expert in de Romeinse, middeleeuwse 
en stedelijke historie van Zuid-Limburg en Heerlen in het bijzonder. Haar missie sluit aan bij Het verhaal 
van Heerlen; beleidskader Cultureel erfgoed Heerlen 2012-2020 en bij In balans brengen en verbinden,  
de kadernota voor culturele instellingen om te komen tot een culturele agenda 2012-2016 van de  
gemeente Heerlen.

Subsidie
In aanloop naar de realisatie van het beleidsplan Een kwalitatieve basis, een brede scope is een 
subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor het beleid voor cultuureducatie 
in de periode 2013-2016 sluit de gemeente Heerlen tevens aan bij het door Scholen in een Netwerk 
(SIEN, www.bijsien.nl) op te stellen plan Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. De naar het Fonds 
voor Cultuurparticipatie gestuurde subsidieaanvraag voorziet in de helft van de financiering van het 
cultuureducatiebeleid van Historisch Goud voor de komende vier jaren. Verwacht mag worden dat in 
maart 2013 duidelijk is of en hoeveel subsidie Historisch Goud van het Fonds voor Cultuurparticipatie mag 
verwachten.

Romeins verleden
Een tweede subsidieaanvraag is in 2012 gericht aan de provincie Limburg en is gewijd aan het Romeinse 
verleden van Heerlen en Zuid-Limburg. In het bijzonder betreft deze aanvraag de ontsluiting en het 
onderzoek van de Romeinse weg in het project Via Belgica Digitalis. Dit project staat beschreven in het 
Convenant Via Belgica (2008), het visiedocument Via Belgica, Verleden op weg naar de toekomst (2005) en de 
Nota voor Gedeputeerde Staten van 7 december 2009.  
Het Romeinse en archeologische Thermenmuseum Heerlen, onderdeel van Historisch Goud Heerlen en 
één van de Via Belgica-convenantpartners, is gericht op onderzoek, ontsluiting en verankering van het 
Romeinse erfgoed in Zuid-Limburg. De Via Belgica maakt deel uit van dit onderzoek. Historisch Goud ziet 
het als haar taak om mede zorg te dragen voor het onderzoek naar en de ontsluiting en verankering van 
deze Romeinse weg. 
In december 2012 heeft de provincie Limburg laten weten dat voor de ontsluiting en de verankering van het 
Romeinse erfgoed in Zuid-Limburg een substantieel bedrag beschikbaar is. De realisatie ervan is gepland 
voor 2013.

Overzicht educatieve activiteiten
Museumzaal 

In 2012 is gestart met de inrichting van een nieuwe expositie in het Thermenmuseum. Op basis van 
deze tentoonstelling is een nieuw educatief aanbod samengesteld. Voor de groepen 5 en 6 van het 
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basisonderwijs is het programma modulair: docenten stellen een programma op maat samen voor hun 
leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs (havo, vwo) is een nieuwe vragenbundel samengesteld, voor het 
vwo is er een verdieping waarbij de klassieke geschiedenis en de Latijnse taal centraal staan. Ook zijn er 
workshops die aansluiten bij thema’s in de museumzaal. 

Kinjerkroam 

In het kader van het educatieve jeugdprogramma Kinjerkroam van de regionale televisiezender L1 is in 
de nieuwe museumzaal van het Thermenmuseum een film gemaakt over onze regio in de tijd van de 
Romeinen. Hierbij is samengewerkt met theaterschool Angelique van Schendel uit Heerlen. 

Samenwerking met scholen

Het nieuwe educatieve aanbod voor het basisonderwijs is getest door enkele groepen vijf en zes van drie 
basisscholen. Hun ervaringen en tips zijn verwerkt in het definitieve aanbod.

In samenwerking met het Bernardinuscollege is derdejaars gymnasiasten verdiepende en vakoverstijgende 
lezingen, onderzoeksactiviteiten en een bezoek aan de museumzaal aangeboden. Ook zijn er gastlessen 
gegeven aan 5 vwo in het werken met archiefstukken en is aandacht besteed aan de website van Rijckheyt 
(www.rijckheyt.nl).

In april en mei bezochten leerlingen van de Weekendschool uit Heerlen en Kerkrade samen met hun 
ouders het Thermenmuseum om kennis te maken met de verschillende beroepen die werkzaam zijn in  
een museum, het museum en de geschiedenis van de eigen woonomgeving.

Stageplek MAS

Historisch Goud biedt middelbare scholieren de gelegenheid om in het kader van hun (verplichte) 
maatschappelijke stage kennis te maken met Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum en de vele 
facetten van werken in een museum.

Via Belgica

Het Thermenmuseum heeft een masterplan samengesteld waarbij het actief ontdekken van Romeins  
Zuid-Limburg centraal staat. De Via Belgica is hierbij de leidraad. 

Het nog te ontwikkelen educatief programma richt zich op leerlingen van de basisschool (groep 5 en 6)  
en het voortgezet onderwijs (havo, vwo). 

Cursus

Vanuit educatie Historisch Goud is deelgenomen aan de cursus Community Art. 

Dag van het park 

Naar aanleiding van de landelijke Dag van het Park zijn in juni diverse activiteiten georganiseerd in Kasteel 
Hoensbroek. Een troubadour vermaakte het publiek met verhalen en legenden over Kasteel Hoensbroek. 
Uitgangspunt waren historische (kasteel)straatnamen in Hoensbroek.
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Kengetallen studiezaal 

Fysiek bezoek en raadpleging 2010 2011 2012

1) Aantal bezoekers 1176 1339 1242

2) Aantal bezoeken. 1531 1790 1675

3) Aantal raadplegingen archiefstukken.* 6226 5855 6204

4) Aantal collecties * – – –

5) Zaterdagbezoek 54 47 92

Informatie op afstand

6) Telefonische inlichtingen. 853 762 676

7) Email afhandelingen 643 908 913

8) Website bezoeken 51200 54162 56697

9) Briefafhandelingen per post 13 10 8

*  in 2011 hebben vrijwel alle aanvragen via computer plaats gevonden en zijn ze in MAIS vastgelegd

Toelichting

3 en 4)  De vraag naar de bouwdossiers van Gulpen-Wittem, die sinds 2011 bij Rijckheyt aanwezig zijn, blijft gering.  
De verwachting is dat de vraag naar deze dossiers zal stijgen naarmate bekender zal zijn dat ze hier te vinden zijn.

8)  Internet bezoek is gestegen in 2012. Google analyitics laat zien dat:
*  gemiddeld 3,73 pagina’s worden weergegeven per bezoeker
*  de fotocollectie en archieventoegang de 2 meest bezochte pagina’s zijn
*  er 33.276 unieke bezoekers op onze website zijn

9)  De meeste verzoeken, ook die van bijv. notarissen, komen per email binnen.

Studiezaal

Openingstijden en bezoekers
De openingstijden van de studiezaal zijn in 2012 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Ook voor het afhalen 
en reserveren van stukken en voor de opening op zaterdag is er niets gewijzigd ten opzicht van 2011.
Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2012 licht gedaald. Het gemiddeld aantal bezoekers per dag blijft 
op 10 steken, evenveel als in 2011.
Samen hebben deze bezoekers in het verslagjaar meer stukken aangevraagd: van 33 aanvragen per dag in 
2011 naar 37 in 2012.

Het bezoekersaantal op zaterdag is flink gestegen in 2012. Gemiddeld per dag ligt het op 4,3. De 
belangrijkste oorzaak van deze stijging is het grotere aantal leerlingen van het Bernardinuscollege dat 
in maart 2012 op zaterdag de studiezaal bezocht. Verder zijn twee zaterdagen in respectievelijk mei 
(20 bezoekers) en september (15 bezoekers) druk geweest. Hier is geen aanwijsbare verklaring voor.

Personeel
In 2012 bestond het studiezaalteam uit drie vaste medewerkers. Ten opzicht van 2011 is minder vaak 
ondersteuning nodig geweest vanuit het cluster Beheer en Behoud. Karin Hermans heeft in 2012 aan de 
archiefschool te Amsterdam drie modules afgerond van de opleiding assistent-archiefbeheerder. In 2013 
volgen er nog twee modules. Hierna is haar opleiding afgerond. 

Inrichting en apparatuur
Begin 2012 is nieuwe apparatuur geïnstalleerd in de studiezaal: vijf microfiche readers en één microfiche 
reader/scanner. De nieuwe scanner is verbonden aan een personal computer die voor dit doel in de 
studiezaal is geplaatst. De fiches kunnen nu behalve geprint nu ook gescand worden en opgeslagen op 
bijvoorbeeld een USB-stick. Wel is de werking van deze scanner een heel stuk complexer dan voorheen het 
geval was. Tevens is er een boekscanner geplaatst in de studiezaal. Deze wordt vrijwel uitsluitend gebruikt 
door vrijwilligers om boeken van de burgerlijke stand e.d. te digitaliseren.

MAIS en internet
Wat betreft MAIS Internet voor onze website is er in 2012 weinig tot niets veranderd. Er is wel een aantal 
updates geweest. Deze hebben echter geen invloed gehad op de werking van MAIS.

 

MAIS Internet

Aantal zoekvragen via www.rijckheyt.nl 1.266.558

Gebruikte zoekingangen (rijckheyt.nl + archieven.nl) 3.054.619

 
De populairste zoekingangen van MAIS Internet blijven de beeldbank en de bibliotheekcollectie. Ze worden 
geraadpleegd via archieven.nl en onze eigen website: de beeldbank 1.920.231 keer in 2012 tegen 1.324.466 
keer in 2011; de bibliotheek 586.09 keer in 2012 tegen 451.580 in 2011. 

Nieuwe website
Voor de nieuwe website van Rijckheyt zijn in het afgelopen jaar diverse prototypes de revue gepasseerd.  
Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2013 een eerste klikbare ‘webversie’ gereed is.

In 2012 heeft Rijckheyt meer gebruik gemaakt van Google analytics. De bezoekerscijfers van www.rijckheyt.
nl laten zien dat die in 2012 zijn gestegen ten opzichte van 2011. De gemiddelde tijd dat bezoekers op onze 
website verblijven is gedaald. Was dit in 2010 nog bijna 4 minuten, in 2011 was de gemiddelde verblijfsduur 
per bezoek 3 minuten en 40 seconden. In 2012 daalde dit naar 3 minuten en 23 seconden. Een verklaring 
hiervoor is mogelijk dat er sinds 2010 inhoudelijk niets is veranderd en/of bijgekomen op de website.
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Archieven 

Sturing en structuur
Binnen de cluster archieven en in de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers wordt dagelijks 
op inhoud gestuurd. Deze sturing betreft het bijstaan van deze vrijwilligers in hun keuzes betreffende 
selecties, waardering, omschrijving en werkvoorraad. In 2012 zijn hiervoor door de coördinator archieven 
meer uren besteed dan geraamd. 

• Begeleiding inventarisatie en behoud projecten  200 uur (geraamd 150 uur)
• Begeleiding vrijwilligersprojecten  100 uur (geraamd 50 uur)

De overschrijding van het aantal geraamde uren is het gevolg van 
• de begeleiding van het Achterstanden Project van Bureau Documentatie voor de inventarisatie van het 

archief Heerlen, 1970-1981 (ca. 70 uur)
• toename van het aantal vrijwilligers tot 18 in 2012 (2011: 13) 
• digitaliseringsprojecten uitgevoerd door vrijwilligers.

Beleid
Het voornemen om in 2012 een start te maken met het opstellen van beheers- en beleidsplannen is 
niet uitgevoerd. Hiervoor zijn twee oorzaken. In de eerste plaats zijn diverse geplande activiteiten in 
tijdsbesteding omvangrijker dan op voorhand geraamd (aansturing op inhoud, acquisitie archieven 
gemeente Voerendaal, depotbeheer i.v.m. problemen klimaatinstallatie). Daarnaast zijn er activiteiten 
gerealiseerd, die niet in de planning waren opgenomen. Het betreft het inrichten van 11 TB aan 
netwerkruimte, beschikbaar gesteld door de afdeling ICT van de gemeente Heerlen. Hierbij is inbegrepen 
het (ver)plaatsen van digitale / gedigitaliseerde bestanden, het veiligstellen van de gedigitaliseerde 
bestanden van het archief Schloss Haag en de conversies naar MAISflexis van de archiefinventarissen  
van Parkstad en de gemeente Voerendaal.

Niet gerealiseerd

• Beheer- en behoudsplan archieven
• Calamiteitenplan Cultuurhistorisch Erfgoed (onderdeel archieven en documentaire collecties)

Projecten en projectdeelname
Beheer en behoud van projecten

Van een aantal veelvuldig geraadpleegde archiefbescheiden, die in de studiezaal niet als kopie te 
raadplegen zijn (d.m.v. microfiches of digitalisering) is gebleken dat de goede staat hiervan snel 
achteruitgaat. Om de schade te beperken en hoge restauratiekosten te voorkomen is in 2011 een 
aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van nieuwe readers, een microfichescanner en een 
boekenscanner. In 2012 is deze apparatuur aangeschaft. Vanaf april 2012 worden door een medewerker 

- in het kader van Baanbrekend Werk - en door vrijwilligers als gevolg hiervan archiefbescheiden 
gedigitaliseerd, die recent zijn overgedragen en / of waarvan geen microfiches beschikbaar zijn. 

Daarnaast is in 2012 door vrijwilligers een begin gemaakt met het digitaliseren van veelgevraagd 
collectiemateriaal. Dit vindt plaats met behulp van print- en scanapparatuur en een flatbed scanner. 
De digitale bestanden worden beschikbaar gesteld via de website van Rijckheyt en vrijwel niet meer 
aangevraagd in de studiezaal.

Voor het overzicht van de bestanden die in 2012 zijn gedigitaliseerd en die online beschikbaar zijn verwijzen wij 
naar Bijlagen.

In 2012 heeft Historisch Goud 11 TB aan netwerkruimte beschikbaar gekregen via ICT Heerlen. Deze 
netwerkruimte is ingericht in een mappenstructuur, die overeenkomt met het beheer van archieven en 
collecties binnen MAISflexis. Bij het plaatsen van de digitale bestanden van het archief van Schloss Haag in 
deze netwerkruimte, bleken bestanden op één externe harde schijf niet meer bruikbaar. Gelukkig bleken 
de (kopie)bestanden op DVD wel nog in goede staat. Voor het ‘redden’ van de bestanden op de beschadigde 
externe schijf zijn digitale bestanden van ca. 250 DVD’s in 2012 op het netwerk geplaatst.
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Beheer archiefbewaarplaats

Sinds de verbeteringen aan de klimaatinstallatie in 2009 bleek het klimaat in de archiefbewaarplaats 
(binnen redelijke grenzen) met de nodige inspanningen goed te regelen. Dit gebeurt binnen wettelijke 
grenzen en met incidenteel een overschrijding van de maximum temperatuur. Aandachtspunt blijft de 
relatieve luchtvochtigheid (RH) in depot 1 tijdens de zomermaanden. Die laat regelmatig een kortdurende 
overschrijding zien van de wettelijke bovengrens (55 % RH). 

In augustus 2012 traden er technische problemen op aan de koelmachine, die in september slechts 
gedeeltelijk opgelost werden. Duidelijk is dat met behulp van de huidige koelmachine de depots niet 
meer voldoende ontvochtigd kunnen worden. Historisch Goud heeft een beroep gedaan op de afdelingen 
facilities en gebouwenbeheer van de gemeente Heerlen om tot een oplossing te komen. Begin 2013 wordt 
door deze afdeling aan een onderhoudsfirma opdracht verstrekt om hierin te voorzien.

Tijdens periodes met een hoge luchtvochtigheid buiten wordt in depot 3 regelmatig een ‘muffe’ geur 
waargenomen. Naar aanleiding hiervan zijn door een gespecialiseerd bedrijf in alle depots metingen 
verricht van het aantal kiemvormende eenheden (KVE) van schimmels en andere micro-organismen. De 
resultaten van die metingen toonden bij de inblaasopeningen een iets verhoogde KVE-waarde aan ten 
opzichte van andere plaatsen in het depot. De metingen werden verricht in de laatste fase voor de reguliere 
vervanging van de filters, wat de iets verhoogde KVE-waarde verklaart. Een herhaalde meting in januari 
2013 (na vervanging van de filters) heeft uitgewezen dat het filtersysteem uitstekend functioneert.

Acquisitie
Voor een overzicht zie Bijlagen.

Ondersteuning Publieksbereik
Alle medewerkers van de afdeling Beheer en behoud hebben vanuit hun afzonderlijke expertise een 
bijdrage geleverd in de ondersteuning van het Publieksbereik. Waar het een projectmatige ondersteuning 
betreft is dit reeds vermeld in de voorgaande tekst. Daarnaast wordt geregeld hulp geboden bij de 
beantwoording van inhoudelijke vragen intern en extern en die voortvloeien uit projecten, DVO-
overeenkomsten of het lidmaatschap van de straatnamencommissie. Hiermee is in 2012 ca. 500 uur 
gemoeid geweest. 

Documentair Informatie Centrum (DIC)
Sinds medio 2011 is de leverancier voor abonnementen en boeken PS Media. De medewerkers van het 
DIC beheren deze abonnementen en verzorgen de tijdschriftencirculatie en boekbestellingen voor de 
gemeentelijke organisatie. In 2012 zijn 931 periodieken frequent (merendeels maandelijks, maar ook 
wekelijks of per kwartaal) in circulatie gegaan. 

In opdracht van de directies is in 2012 een opschoningsactie onder de abonnementen uitgevoerd, 
waarmee op termijn een bezuiniging van ca. 70.000 euro wordt gerealiseerd. In 2012 is een aantal 
vervallen of samengevoegd, 128 abonnementen werden geannuleerd en 8 nieuwe abonnementen zijn 
aangegaan. Op 1 januari 2013 kent de gemeente Heerlen 887 lopende abonnementen. Daarnaast zijn er 
129  boekbestellingen in 2012 verzorgd.

In 2012 is ruim 90 % van alle digitale bestanden in de nieuwe netwerkruimte geplaatst. Het restant van 
10% wordt in de loop van 2013 overgezet. De afdeling ICT van de gemeente Heerlen zorgt voor dagelijkse 
back-up van alle bestanden. 
Een projectvoorstel, incl. werkwijze voor: scannen, beheer, voorraadplanning te scannen materialen en 
werkwijze Scanning-on-Demand is niet gerealiseerd. Enkele onderdelen van dit projectvoorstel zijn in 
concept opgesteld. Het volledige projectvoorstel zal in 2013 worden gerealiseerd. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van ervaringen in 2012. 

Afschaffen adlib, conversie naar Mais

Adlib is een softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het beheer van museumcollecties. Ook voor het 
beheer van archieven en documentaire collecties is Maisflexis beschikbaar. In 2012 zijn alle mogelijkheden 
in MAISflexis opnieuw bekeken en is nagegaan of een besparing van de kosten op applicaties en 
applicatiebeheer gerealiseerd kan worden. Dit is nauwelijks mogelijk. 

Mede vanwege de uitwisselbaarheid van informatie met overige instellingen is uiteindelijk besloten om 
Adlib te handhaven en een recentere versie in gebruik te nemen.

Beheer en behoud van collecties
Archieven en collecties

In 2012 zijn door medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud archieven en collecties geïnventariseerd of 
voorzien van een nadere toegang. Een overzicht hiervan is opgenomen in Bijlagen. 

Online beschikbaar stellen

In 2012 is een selectie van mijnbouwkaarten van het Mijnmuseum gedigitaliseerd. Voor de 
beschikbaarstelling op internet zijn deze digitale bestanden ontsloten met hulp van medewerkers van het 
Mijnmuseum.

In 2012 is tevens onderzoek gedaan naar het online beschikbaar stellen van geluidsbestanden (o.a. de 
collectie Knipa). Daarbij is gebleken dat technische aanpassingen noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen 
aan de eisen van Buma/Stemra. In 2013 wordt bekeken of deze aanpassingen budgettair te realiseren zijn. 
In de studiezaal van Rijckheyt zijn deze geluidsbestanden wel beschikbaar.

Behoudswerkzaamheden archieven en collecties

Een overzicht archieven en collecties die materieel verzorgd zijn door medewerkers van de afdeling Beheer en 
Behoud is te lezen in Bijlagen. 

Bewerken en ontsluiten Historische Bibliotheek

Hoewel er voor 2012 geen activiteiten voor de historische bibliotheek waren opgenomen (wegens ziekte 
van een medewerker) is er toch twintig meter onbeschreven en niet geduid materiaal (afkomstig uit 
schenkingen en grijze literatuur) verwerkt. Ongeveer 80% hiervan is vernietigd, de rest is opgenomen in 
de bibliotheek. Uit de reeds beschreven collectie is één meter aan boeken en drie meter aan tijdschriften 
afgevoerd. Deze pasten niet meer in het huidige acquisitieplan.

In het centrale systeem zijn opgenomen aan nieuwe beschrijvingen:
• 119 jaarverslagen
• 69 brochures
• 187 weekbladen
• 50 parochiebladen
• 285 tijdschriften (los)
• 74 boeken
Het totaal aan ontsloten publicaties komt uit op 1.878 series van (jaar)boeken, 17.396 boeken, 1.358 series 
van tijdschriften, 9.784 losse tijdschriften en 25.647 tijdschriftartikelen.
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Stadshistorie

De stadshistoricus is consulent in het overleg van Heemkunde en Historische verenigingen in Parkstad 
Limburg. Dit platform vergaderde in 2012 op 7 maart en 14 november. De belangrijkste gemeenschappelijke 
onderwerpen waren een hernieuwde poging om te komen tot een gezamenlijke heemkundepagina in 
huis-aan-huisweekbladen en op www.heemkunde.net de plaatsing van een agenda van historische en 
heemkundeactiviteiten in Parkstad Limburg.  
Op 12 mei was de jaarlijkse contactdag bij Heemkundeverening De Bongard in Simpelveld/Bocholtz over de 
publicatie van het Dagboek van Pastoor Didden (1571-1616) over het leven in de regio tijdens de Opstand der 
Nederlanden.

Goudklompjes
De stadshistoricus stelde de tentoonstelling: Goudklompjes – Bijzondere collectiestukken vertellen het verhaal 
van Heerlen! samen. De expositie is geopend door wethouder Barry Braeken op 13 september en is verlengd 
tot 9 juni 2013.

Straatnamencommissie
De ambtelijke straatnamencommissie van de gemeente Heerlen vergaderde op 19 april plenair. Door het 
ontbreken van een nieuwe verordening op basis van de ‘Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ 
konden tijdelijk geen nieuwe straatnamen volgens de oude mandatering worden vastgesteld. In de loop 
van het kalenderjaar is gewerkt aan een nieuwe ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2012’ 
die op 13 november 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Stagiaire Kirsten Hermans werkte van april 
tot juni aan de verdere uitwerking van het Heerlense Lexicon Straatnamen. 

Open Monumentendag
De stadshistoricus participeert namens Historisch Goud in de Heerlense Commissie Open Monumentendag. 
De dag is gehouden op zondag 9 september met als thema ‘Groen van Toen’. Er is een brochure uitgegeven en 
er zijn rondleidingen/lezingen gehouden. Thermenmuseum, Kasteel Hoensbroek, Nederlands Mijnmuseum 
en Savelbergklooster waren gratis toegankelijk en trokken samen zo’n 2000 bezoekers.

Mijngeschiedenis 
Namens Historisch Goud is de stadshistoricus vertegenwoordig in het Platform de Mijnen. Hierin vindt 
uitwisseling plaats over mijnbouwhistorische projecten. Dit jaar stond in het teken van de voorbereiding van 
het herdenkingsjaar 2015, 50 jaar na de aankondig van de mijnsluiting. Het Platform vergaderde op 7 maart 
en 20 juni. Tevens had de stadshistoricus zitting in de klankbordgroep ‘De Koempel verhaalt’. Verder heeft 
hij meegewerkt aan de samenstelling van een film over de mijnen door beeldend kunstenaar Christine Munz. 
Tijdens de Worldfestival Parade Brunssum van 6 t/m 12 juli is deze film doorlopend vertoond.

KVAN
De stadshistoricus was tot december bestuurslid/penningmeester van de Koninklijke Vereniging 
van Archivarissen (KVAN). Hier was hij belast met de portefeuille Stichting Archiefpublicaties en de 
Commissies Buitenland en Archival Solidarity (hulp aan zusterverenigingen in ontwikkelingslanden). 
Sinds december is hij bestuurslid van de Stichting Archiefpublicaties. Op 11 en 12 juni waren KVAN-(studie)
dagen in Middelburg, op 22 november was de Ketelaarlezing in Den Haag.

Diversen
In samenwerking met Jazzclub Oude Stijl Zuid-Limburg en Natuurmonumenten is op zondag 26 augustus 
de Jazz-moNUment-wandeling gehouden. Op 29 augustus vond in het Thermenmuseum de prijsuitreiking 
plaats van de historische kennisquiz tijdens deze wandeling.

In het kader van het onderzoeksproject ‘Joden in Heerlen’, waarvoor prof. Henk de Wolf met de 
stadshistoricus als adviseur een publicatie voorbereidt, zijn door de Stichting Lode Foijer op 25 augustus  
de eerste 25 Stolpersteine in Heerlen gelegd.

Door de stadshistoricus is deelgenomen aan enkele vergaderingen in Aken van het door de Universiteit 
aldaar en de Aachener Geschichtsverein geïnitieerde ‘Euregionale geschiedenisnetwerk’ (12 januari, 
23 maart). Een van de eerste projecten die Belgische, Nederlandse en Duitse onderzoekers oppakken is  
een studie naar de impact van de Eerste Wereldoorlog.

Voor een overzicht van publicaties, lezingen, cursussen en rondleidingen: zie Bijlagen.
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te Maastricht. De lezing was gericht aan leidinggevenden op het gebied van Documentaire Informatie 
Voorziening (DIV) en informatiemanagement en werd georganiseerd in de Oranjerie te Roermond door de 
Provincie Limburg i.s.m. het RHCL. 

Themamiddag inzake metadata
Met ingang van 2012 houdt de archiefinspectie Rijckheyt jaarlijks een studiemiddag over een thema dat 
raakvlak heeft met hedendaags informatie- en archiefbeheer. In 2012 is het thema “Metadata en metadata-
modellen”. Het ingevolge de archiefregeling 2009 verplichte metadata-model blijkt in de praktijk een 
lastig obstakel te zijn. In een gezamenlijke bijeenkomst met medewerkers van diverse gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen is het thema toegelicht en besproken. 

Ondersteuning Sittard-Geleen
Met ingang van 1 januari 2012 is de archiefinspecteur van Rijckheyt tevens archiefinspecteur voor de 
gemeente Sittard-Geleen. In die hoedanigheid ondersteunt hij de gemeentearchivaris in diens toezicht 
op het beheer van de niet overgebrachte archieven in de gemeentelijke organisatie. In 2012 is het in 2011 
opgestelde rapport geactualiseerd en werd op verschillende aspecten van het archiefbeheer en beleid 
geadviseerd. De werkzaamheden van de archiefinspecteur gebeuren onder eindverantwoordelijkheid van 
de gemeentearchivaris van Sittard-Geleen. 

Archiefinspectie 

Overleg en adviesgesprekken
Met de instellingen die onder toezicht staan van de gemeentearchivaris wordt jaarlijks overlegd inzake 
archief- en informatiebeheer. In dit overleg worden de planning en de voortgang van verbeteringen 
besproken. Parallel hieraan worden mondelinge of schriftelijke adviezen verstrekt. 

Inspectierapportages en toetsen
In 2012 zijn drie inspecties uitgevoerd:

• Gemeente Heerlen
• Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
• Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.
De inspectie bij de gemeente Heerlen heeft niet geresulteerd in een rapportage. Tijdens de inspectie 
bleek dat het rapporteren van de situatie begin 2012 geen positieve invloed zou hebben op de verdere 
implementatie en op organisatieontwikkelingen in de rest van 2012. De archiefinspectie is, alhoewel 
verplicht tot het rapporteren over onrechtmatigheden en problemen, niet gebaat bij het frustreren van 
een implementatietraject en/of een organisatieontwikkeling wanneer dit zou kunnen leiden tot stagnatie. 
Daarom is besloten om de conclusies alleen ambtelijk mee te delen aan de direct verantwoordelijken en af 
te zien van rapportage aan de zorgdrager. In 2013 vindt een hernieuwde inspectie plaats. 

De inspectie naar het informatie- en archiefbeheer bij de ISD BOL is eind 2012 ingezet, de rapportage vindt 
plaats in 2013. 

Het bestede aantal uren is conform het geraamde aantal uren (340 uur).

Toezicht op selectie en vernietiging
Jaarlijks worden door de instellingen, geplaatst onder het toezicht van de gemeentearchivaris, 
stukkenlijsten opgesteld waarop alle in dat jaar te vernietigen dossiers staan vermeld. Deze lijsten worden 
gecontroleerd door de archiefinspecteur op een correcte toepassing van de wettelijke bewaartermijnen.

Deze taak is in 2012 uitgevoerd conform planning, het bestede aantal uren (100 uur) is echter hoger dan 
geraamd (50 uur). De verklaring hiervoor is het inlopen van achterstanden binnen de gemeentelijke 
organisaties op het gebied van selectie en waardering. Hierdoor zijn er méér dossierbeschrijvingen te 
controleren dan geraamd. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft.

Toetsing archiefbeheer 
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 de correcte implementatie van archiefwettelijke kaders en 
richtlijnen. Het bestede aantal uren (120) is iets hoger dan gepland.

Wet Revitalisering Generiek Toezicht en KPI-methodiek
Op 1 oktober 2012 trad de wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking. Deze wet zorgt voor een grote 
verschuiving op het gebied van archiefinspectie. Samengevat komt de wet erop neer dat de provinciaal 
toezichthouder op grotere afstand komt te staan en actief op de hoogte gebracht moet worden of de 
zorgdrager haar archiefwettelijke verplichtingen nakomt. Daarnaast moet het college c.q. het dagelijks 
bestuur van gemeente resp. gemeenschappelijke regeling periodiek en schriftelijk rapporteren aan 
zowel de provincie als aan de gemeenteraad, respectievelijk het algemeen bestuur. Ten behoeve van deze 
rapportage is door de VNG in samenwerking met het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs 
(LOPAI) en het Werkverband Gemeentelijke Archiefinspecteurs (WGA) een methodiek ontwikkeld die is 
gebaseerd op Kritische Prestaties Indicatoren (KPI’s). Met betrekking tot deze wetswijziging en methodiek 
zijn alle instellingen door de archiefinspecteur uitgebreid schriftelijk geïnformeerd. 

Inzake de inwerkingtreding van de wet RGT en de KPI-methodiek is door de archiefinspecteur een 
workshop en een lezing gegeven. De workshop is gehouden in het kader van een studiemiddag over de wet 
RGT met de Kring van Archivarissen Limburg in het Regionaal Historische Centrum van Limburg (RHCL) 
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Kasteel Hoensbroek, monument en collectie

Beheerplan 2012
Voor Kasteel Hoensbroek is eind 2012 een beheerplan in concept voltooid. Daarin worden de complexe 
verantwoordelijkheden beschreven die voor dit monument, dat meerdere gebruikers telt, gelden. Alle 
gebouwen (interieur en exterieur) met hun objecten dienen correct beheerd en onderhouden te worden. 
Het gebouw wordt gebruikt als museum, horecagelegenheid en evenementenlocatie door een groot aantal 
stakeholders. Dit grote aantal en de verschillende richtlijnen en spelregels op het terrein van beheer, 
onderhoud en gebruik maken dat er vaker onduidelijkheden zijn op operationeel vlak. Het beheerplan 
is een aanzet om hier een einde aan te maken. De primaire doelstelling is het zorgvuldig vastleggen van 
afspraken, verplichtingen en richtlijnen. Het beheerplan geldt voor alle partijen die te maken hebben met 
het beheer, behoud en gebruik van Kasteel Hoensbroek, zijn bijgebouwen en collecties. 

Museumregister 2012
Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria 
voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het beheer ervan berust 
bij de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het 
zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van 
een verantwoord beheer van museaal erfgoed. Het vernieuwde Museumregister heeft in 2012 voor de 
aangesloten instellingen een zelfanalyse ingevoerd.

Voor Kasteel Hoensbroek is in 2012 voor het eerst een zelfanalyse ingestuurd naar het Museumregister. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer rechtsposities, bestuur en beleid, kwaliteitssysteem, 
financiële middelen, voorzieningen en veiligheidszorg, toegankelijkheid, personeel, collectie (beleid, verwerven 
en afstoten, registreren en behouden, onderzoek, presentatie), communicatie, marketing en educatie.

Jubileumboek 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Heemkundevereniging Hoensbroek is vrijdag 7 september 
2012 een jubileumboek gepresenteerd over Kasteel Hoensbroek. Het besteedt uitgebreid aandacht aan de 
restauratie van het kasteel in de jaren na 1927. Ook de heraldiek van het adellijk geslacht van Hoensbroek 
wordt beschreven. Er is samengewerkt, geschreven en geredigeerd door de stadshistoricus van Rijckheyt, 
de conservator van het kasteel en schrijvers van de Heemkundevereniging. De in Duitsland woonachtige 
Rüdiger Reichsgraf und Maquis von und zu Hoensbroech schreef het voorwoord en nam samen met 
wethouder Barry Braeken het eerste exemplaar in ontvangst.  
Voor het eerst was er voor dit boek toegang tot het archief van de Stichting Ave Rex Christe.

Cursus Oriëntatie Regionale Geschiedbeoefening
In het najaar is door Historisch Goud/Rijckheyt een cursus georganiseerd voor mensen die zich willen 
oriënteren in de geschiedbeoefening van oostelijk Zuid-Limburg. Kasteel Hoensbroek participeerde in deel 
twee met als thema ‘Middeleeuwen en Kastelen’.

Advies schilderwerk interieur
Medio 2012 is de Stichting Restauratie Atelier Limburg advies gevraagd over het schilderwerk van het 
interieur van Kasteel Hoensbroek. Dat is overwegend wit en is dringend toe aan een opknapbeurt. Tijdens 
een inventarisatie kwamen de volgende vragen naar voren:

• Met welke verf moet er geschilderd worden?
• Waren de in Kunradersteen uitgevoerde deuromlijstingen in het 17de eeuwse Voorhuys en de verdieping 

erboven oorspronkelijk beschilderd? Zo ja, kan dit teruggebracht worden in de oude staat? Zo niet, 
kunnen de lagen er vanaf?

• Hoe moeten we omgaan met plekken die als gevolg van het grote aantal bezoekers gevoelig zijn voor 
slijtagesporen?

• Hoe moet de schilder omgaan met beschadigingen in de wanden?
Het uitgangspunt van het onderzoek was: inzicht krijgen in het huidige aantal verflagen en de 
geschiedenis daarvan en vervolgens het verkrijgen van advies welke verf gekozen kan worden.  
De vragen zijn beantwoord en het advies is verstrekt. Er is een eerste proef gemaakt met de geadviseerde 
kalkcaseïneverf in de nieuwe presentatie in Op den Groten Toren. 
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Thermenmuseum Heerlen, monument en collectie 

 
Conservator
Het werk van de conservator van het Thermenmuseum Heerlen bestaat uit beheer, onderzoek en het 
ontsluiten van de collectie (exposities). Verder zijn er specifieke publiekstaken zoals het geven van 
rondleidingen en lezingen en het beantwoorden van vragen over Romeinse archeologie. Daarnaast zijn er de 
reguliere museumactiviteiten zoals het begeleiden van stagiairs en het leveren van input voor de website. 

Projecten
In 2012 was sprake van drie majeure projecten.  
Het eerste betrof de vernieuwde permanente tentoonstelling van het museum. Het idee achter deze 
tentoonstelling, die als titel kreeg Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal, is in eigen huis bedacht en 
uitgewerkt. Het betreft de indeling, het materiaal, de vitrines, nieuwe media, teksten, het beeldmateriaal en 
alle overige objecten en informatiedragers. Voor de opmaak van informatiedragers en de productie van de 
verschillende uitingen is gebruik gemaakt van de hulp van externe leveranciers. De sloop van de oude zaal, 
het opbouwen van de nieuwe zaal met de realisatie van de nieuwe tentoonstelling gebeurde in twee maanden 
en met een beperkt budget. De tentoonstellingszaal was slechts enkele weken voor het publiek gesloten. 

Het tweede belangrijke project was de museumregistratie in de zomer van 2012. Deze bracht duidelijk 
in beeld wat de verbeterpunten van het museum zijn. Het belangrijkste daarvan is het collectieplan 
Thermenmuseum, dat om die reden in 2013 en 2014 prioriteit heeft. 

Via Belgica was het derde grote project. Naast het overleg tussen de convenantpartners is in 2012 de 
zogenaamde Via Belgica Digitalis (VBD) gelanceerd. De conservator heeft hiervoor inhoudelijke input 
geleverd zoals audio-opnames die via de website en een app zijn te beluisteren, alsmede beeldmateriaal.  
Daarnaast is een concept van een museaal landschap uitgewerkt om te komen tot een nieuwe 
positionering van het Thermenmuseum als ‘Toegangspoort tot Romeins Zuid-Limburg’. Dit museale 
concept is overgenomen uit het oorspronkelijke visiedocument van de provincie Limburg over de 
Via Belgica. Het plan is gepresenteerd aan het management team van Historisch Goud en aan de Via 
Belgica-convenantpartners en is goedgekeurd. Voor twee onderdelen van het masterplan is in 2012 
een subsidieaanvraag gedaan. Dat heeft geleid tot het toekennen van een bedrag van 37.000 euro door 
de provincie Limburg. De subsidie is bedoeld voor de verankering van de Via Belgica Digitalis in het 
Thermenmuseum en het verbeteren van de presentatie van het badhuis.  
Tenslotte is onder leiding van de conservator onderzoek verricht naar de mogelijke locatie van de Romeinse 
weg tussen Heerlen en Valkenburg. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met de convenantpartners 
Meerssen, Valkenburg, Voerendaal en Maastricht en twee archeologische bedrijven. Voor het vervolg van dit 
tracé-onderzoek is in 2012 subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. Deze aanvraag is goedgekeurd. 

Innovatie
Ten aanzien van beheer, expositie en educatie zijn in 2012 belangrijke vernieuwingen doorgevoerd, terwijl 
met betrekking tot klimaatmetingen een nieuwe procedure is opgesteld. Nieuwe metingen, die sinds juli 
worden uitgevoerd, geven een beter inzicht in het binnenklimaat van het museum.
Op het gebied van exposities brengt de tentoonstelling Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal meerdere 
vernieuwingen bij elkaar. Voorbeelden hiervan zijn objecten die de bezoekers kunnen aanraken 
en uitproberen (zoals replica-wrijfschalen waarmee speltgraan in het kaf kan worden geslepen) en 
reconstructietekeningen van Romeins Heerlen en het Romeinse landschap. Nieuw is ook de openingsfilm, 
die met behulp van beelden en korte teksten een specifieke sfeer oproept. Door de keuze voor Romeins 
Zuid-Limburg als thema van de vaste presentatie, in plaats van ‘De Romeinen’ in het algemeen, is een 
unieke tentoonstelling ontstaan die alleen in Heerlen te zien is. 

De samenwerking tussen onderwijs en museum is eveneens vernieuwd. Op verzoek van het Bernardinuscollege 
is een ‘maatwerk’-product bedacht voor leerlingen van Gymnasium 3. De opzet, waarbij deze leerlingen 
tweemaal een college krijgen en ze het museum bezoeken en opdrachten krijgen, is multidisciplinair. Het  
project sluit aan bij de positionering van het Thermenmuseum als kenniscentrum over Romeins Zuid-Limburg. 

Het overzicht van activiteiten 2012 is opgenomen in Bijlagen.
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Bijlagen

Bijlage I  Archieven

I Jaarverantwoording archieven 

Overzicht van gedigitaliseerde en online beschikbare bestanden

Archief aantal gedigitaliseerde 

bestanden

aantal bestanden online 

beschikbaar

Gemeente Heerlen, huwelijksakten 1923 – 1936 4.585 4.585

Gemeente Hoensbroek, huwelijksakten 1923 - 1936 1.306 1.306

Notariële archieven gemeente Heerlen, gedeelte 

1906 - 1925

4.586 487

Verzameling charters en perkamenten stukken 42

DTB’s archief RK Parochie St. Joannes Evangelist, 

Hoensbroek, 1540 - 1970

532

Topografisch Historische Atlas * 9

Collectie mijnmuseum, kaarten mijnbouw Heerlen 23

Collectie familieberichten / rouwadvertenties, 

ca. 1980 - 2004 (totaal ca. 29.500 familienamen) **

1.746 1.746

collectie Briefhoofden *** 1.879

*  digitalisering door een extern bedrijf i.v.m. formaat origineel
**  digitalisering met behulp van een multi-functional
***  digitalisering met behulp van Canon flatbedscanner

II Archieven en collecties
 

Overzicht archieven en collecties  

Afgerond

• Archief RK Parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg 
Carmel, Leenhof Schaesberg, 1923-2001

• Archief RK Parochie H. Aartsengel Michael,  
het Eikske te Schaesberg, 1949-2000

• Archief RK Parochie H. Gertrudis, Jabeek,  
1721-1964

• Archief Heerlen Muziekkorps St. Jozef, 1928-1994
• Collectie Briefhoofden, ca. 1915-1990, 1.878 stuks 

(804 nummers) incl. digitalisering
• Archieven gemeente Voerendaal, 1982-2009 

(conversie diverse bestanden)
• Archieven Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg 

(conversie diverse bestanden)

Archieven nog in bewerking

• Archief gemeente Voerendaal, 1800-1950 
(voorlopige inventaris gereed)

• Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 
• Archief gemeente Heerlen, 1970-1981 (begeleiding 

inventarisatieproject van afdeling Documentatie) 
• Archief gemeente Heerlen, microfiches 

bouwvergunningen  
 

(in 2012: 39.966 microfiches van 16.722  
bouwvergunningen, in totaal nu 68.448 fiches 
ontsloten van 24.602 bouwvergunningen)

• Archief gemeente Heerlen, indicering 
huwelijksakten 1923-1936  
(in 2012: 696 akten met daarin 4.564 personen 
ontsloten)

• Archief gemeente Hoensbroek, indicering 
huwelijksakten 1923-1936  
(in 2012: 580 akten met daarin 4.670 personen 
ontsloten)

• Archief Notariële protocollen (in 2012: 4.570 akten 
met daarin 11.050 personen ontsloten)

• Archief gemeente Brunssum, 1982-1999 
(2.210  dossiers bewerkt van in totaal 5.414 stuks)

• Archief RK Parochie St. Bavo, Nuth, 1598 – 1975
• Topografisch Historische Atlas (992 luchtfoto’s 

beschreven)
• Fotocollectie (7.855 foto’s en 593 prentbriefkaarten 

beschreven)
• Collectie bidprentjes (3.081 stuks verworven en 

ontsloten)
• Collectie rouwbrieven (182 stuks verworven en 

ontsloten)
• Archief Schepenbank Heerlen, transcriptie 

notulen, inv.nrs. 1 t/m 4 (2 inv.nrs. afgerond)

III Overzicht archieven en collecties materieel verzorgd door afdeling Beheer en Behoud 

Afgerond

• Archief familie Beaujean, 1807-1964
• Bouwdossiers gemeente Hoensbroek, 1948-1981 

(controle)
• Bouwdossiers gemeente Heerlen, 1919-1981 

(controle)
• Bouwdossiers gemeente Heerlen, 1982-1990 

(controle)
• Archieven gemeente Voerendaal, 1982-2009 

(gedeelte van ca. 68,5 meter, controle en 
etikettering)

• Archieven Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg 
(49,5 meter, controle en etikettering)

• Glasnegatievencollectie Vereniging Ave Rex 
Christe

• Archief en opgravingsdocumentatie 
Thermenmuseum ( 8,5 meter)

• Mijnbouwkaarten, Mijnmuseum (23 stuks)

• Collectie foto’s en prentbriefkaarten,  
ca. 5.000 stuks

• Fotocollectie Archief Schunck, 1.838 stuks
• Fotocollectie Knipa, 773 stuks
• Collectie bewegend beeld (Lifva-

conserveringsproject), controle en etikettering 
van 56 bestanden, 29 digitale betacam-banden, 
6 geluidsbanden, 32 DVD’s

• Collectie charters, incl. digitalisering

Nog in bewerking

• Negatievencollectie studio Leon van Geffen
• Restauratiewerkzaamheden
• Glasnegatieven gemeente Nuth (breukschade  

bij digitaliseringsbedrijf)
• Boek Bernardinuscollege, bandrestauratie

IV Verworven collecties en archieven  

Overheid

Gemeente Brunssum
• Blok 1982 - 1999 (120 meter)

Gemeente Gulpen-Wittem
• Registers burgerlijke stand: Gulpen, huwelijken 

1932-1923 (1 deel) en Wittem, geboorten – 
huwelijken en overlijden, 1911 (1 deel)

Gemeente Voerendaal 
• Delen van de archiefblokken 1981 – 1990,  

1991 – 2001 en 2002-2009, (52,5 meter)
• Archiefbladen persoonskaarten en woningkaarten, 

bevolkingsregisters vm gemeenten Voerendaal en 
Klimmen (16 meter)

Parkstad (totaal 49,5 meter)
• Recreatieschap Brunssumerheide, 1962 – 1974, 

(2,5 meter)
• Recreatieschap Oostelijk Zuid Limburg, 1975-1986, 

(10,375 meter)
• Taakopdracht Recreatie, 1987 – 1995, (7,375 meter)
• Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, 1965 – 1984, 

(7 meter)
• Industrieschap Oostelijk Mijngebied, 1961 – 1985, 

(7,5 meter)
• Specifiek Welzijn, 1983 – 1987, (1,375 meter)
• Samenwerking sanering mijnterreinen,  

1974 – 1987, (12,125 meter)
• Regionale Vuilverwerking Oostelijk Zuid-Limburg, 

1937 – 1987, (1,25 meter)

Niet-overheid:

• Archief R.K. Parochie St. Bavo te Nuth, 2 meter 
aanvulling (inbewaringgeving)

• Commissariaat NV Nutsbedrijven Heerlen,  
1994-1996, ca. 0,2 meter (schenking)

• Collectie St. Claracollege / Coriovallumcollege, 
ca. 1920-1990, ca. 1 meter (foto’s en langspeelplaat) 
(schenking)

• Dagboeken Hans Jongmans, ca. 1932-1945, 3 delen 
(schenking)

• Bidprentjes: 3.081 stuks (diverse schenkingen)
• Rouwbrieven: 182 stuks (diverse schenkingen)

Afgestoten archieven en collecties

• Archief architect Lendfers, 1924-1994,10 meter, 
retour schenker

• Archief gemeentepoltie Heerlen, 1981-1990, 
7,5 meter vernietigd

• Archief SDOH, ca. 10 meter vernietigd
• Film aanleg Metro Rotterdam 1968, schenking aan 

Gemeentearchief Rotterdam
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Bijlage II  Overzicht activiteiten stadshistoricus

Publicaties

• Recensie van de dissertatie van Serge Langeweg, Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg (Hilversum 
2011) op: http://demijnen.nl/actueel/artikel/de-limburgse-arbeidsmarkt-voor-mijnwerkers-opnieuw-
verkend%E2%80%A6 en in: Het Land van Herle 62(2012) 1, p. 33-38

• Landsfort ‘Herle’ in: Archeologie Magazine (2012) 2 (maart).
• Kasteel Hoensbroek (eindred.; met Paul Borger, Jo Brassé en Anne Rose Orbons), 208 pp,. kleur geïll.  

De boekpresentatie vond plaats op 7 september in Kasteel Hoensbroek.
• Vroeger. Eerste stappen in de goede richting, in: Wellermagazine mei 2012, p. 16-18.
• Vroeger. Appelbomen rond de Weltervijver, in: Wellermagazine september 2012, p. 8-10.
• Ook vroeger kende gezelligheid geen tijd, in: Wellermagazine december 2012, p. 9-11.
• Hoezo bokkenrijders…? In: ’t Bokske 8(2012), nr. 16, p. 2-5. 
• Diverse boekbesprekingen en nieuwsbijdragen in Het Land van Herle.

Lezingen, cursussen en rondleidingen:

• 15 februari – De Gevangentoren in Heerlen – Lions Landsfort, met rondleiding ter plekke, 30 personen
• 1 juni - De kerstening van Zuid-Limburg (met kerkhistorische rondleiding op 1 en 2 juni in resp.  

Aken en Maastricht) voor Christliche Bildungsstelle Fritzlar (D), 22 personen.
• 3 september voor LGOG Kring Parkstad Limburg – Mercator en de betekenis van zijn kaarten voor regio 

Zuid-Limburg, 32 personen
• 5 september – infobijeenkomst MSP – historische toelichting op de ontwikkeling van de wijk 

Meezenbroek
• 10 september - Historische Werkgroep Het Land van Herle – Mercator en de betekenis van zijn kaarten 

voor de regio Zuid-Limburg
• 29 september – Bokkenrijderssymposium in Klimmen – Hoezo bokkenrijders …? 
• 4 oktober – Orde van de Prince, Welten – Mercator en de betekenis van zijn kaarten voor de regio  

Zuid-Limburg
• 19 oktober – Geleide bestuursexcursie LGOG kring Parkstad naar het Rheinlands Adelsarchief en  

Schloss in Ehreshoven en naar Altenahr.
• 17 oktober – archiefrondleidingen (samen met Marlies Nieuwlaat)
• 21 oktober – archiefrondleidingen en spreekuur genealogie
• 8 oktober-3 december: Cursus Oriëntatie Regionale Geschiedbeoefening - samen met Karin Jeneson, 

Anne Rose Orbons en Marc Lemmens. De cursus had vier modules (8 lesavonden), waarvoor men apart 
kont intekenen:
- Module Geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg (4 lessen, 2 avonden) – 29 deelnemers
- Genealogie-Familiegeschiedenis (4 lessen, 2 avonden) – 14 deelnemers
-  Module Documentleer en Methodiek van (archief)onderzoek (4 lessen, 2 avonden) – 22 deelnemers
-  Paleografie - Oud Schrift (4 lessen, 2 avonden) – 20 deelnemers

Bijlage III  Overzicht activiteiten Thermenmuseum 

Beheer

• Begeleiden monitoringsbezoek medewerkers depot Maastricht
• Begeleiden reparateurs daklekkage
• Hobo-klimaatmetingsapparatuur: naast reguliere werkzaamheden (plaatsen, uitlezen, resultaten 

analyseren en verwerken) een nieuw plan voor monitoring opgesteld
• Uitvoeren museumregistratie 2012
• Inzake instandhouding en restauratie badhuis als monument: samenwerking geïnitieerd met Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort en Monumentenwacht Limburg.

Onderzoek

• Opstarten van wetenschappelijke onderzoeksgroep ‘vici tussen Maas en Rijn’: regulier overleg 
met stadsarcheologen van Maastricht, Aken (Dld.) en Jülich (Dld.) teneinde te komen tot een 
gemeenschappelijke onderzoeksagenda, waarmee nieuw onderzoek kan worden geëntameerd

• Het benaderen van onderzoeksinstituten (universiteiten, hogescholen) om studenten en onderzoekers te 
laten werken met het materiaal van de vier Romeinse steden Heerlen, Maastricht, Aken en Jülich. 

Begeleiden onderzoekers: 

Nicholas West  Oxford University (beeldje Apollo)
Lieke van Diepen  Nijmegen (aardewerk Coriovallum)
Julie van Kerckhoven VU Amsterdam (aardewerk Coriovallum)
Erik Verbeke  U-Gent (glas)

Expositie

Nieuwe permanente tentoonstelling Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal 

Bedenken concept, schrijven van het tekstmateriaal, concept afbeeldingen, aansturen tekenaar en 
fotograaf, aanvragen bruiklenen Gemeentelijk Depot Maastricht en provinciaal depot, aansturen 
pottenbakster voor replica’s aardewerk, selecteren vondstmateriaal uit eigen collectie, briefing nieuwe 
film, inrichten zaal, inrichten vitrines.

Tijdelijke tentoonstelling Er was eens… een Romeinse weg 

Begeleiden lezingavonden, afbouwen tentoonstelling (april); inpakken materiaal, aansturing transport 
naar museum in Bliesbruck (F), coördinatiewerkzaamheden inzake verzekering, bruiklenen en transport.

Tijdelijke tentoonstelling Romeinse stempels door Wim Dijkman

Bespreking concept, opstellen bruikleenovereenkomsten, begeleiden inrichting, vervaardiging 
tekstborden.

Expertrol (advisering)

• Via Belgica convenantgroep – bijeenkomsten
• Via Belgica Digitalis
• Gemeente Simpelveld
• Jasper Habets – Romeinse tuin Klimmen

• Villa Eijckholt
• Veldarcheologen i.v.m. onderzoek in de regio
• Zuyd Hogeschool inzake game Thermenmuseum
• Erfgoed Westelijke Mijnstreek - Schinnen 

Publiek

Lezingen

• LGOG-Kring Maastricht
• Heemkundekring Wijnandsrade
• Heerensocieteit Meerssen

• RMO Leiden – 7 Provincieënlezing over Romeins 
Heerlen

• LGOG- Kring Parkstad

BIJ
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Thermenmuseum Heerlen

Lezingen met specifiek educatief karakter

• College Romeins Zuid-Limburg voor leerlingen van Gymnasium 3 van het Bernardinuscollege  
(speciaal lesprogramma)

• Cursus Oriëntatie Regionale Geschiedbeoefening Historisch Goud – Romeinse tijd

Interviews – tv

RTV Limburg – Expositie Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal

Interviews – krant

LD – Expositie Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal

Interviews – overig

Lou Ligtenberg – special Archeologie Magazine

Speciale activiteiten

• Rondleiding 25 bewoners Lindeveldbuurt door ‘Romeins Heerlen’
• Documentaire ‘Boeren houden van Zuid-Limburg’: zowel inhoudelijke input als een daadwerkelijke rol 

in de documentaire, die meerdere malen op L1 TV te zien is geweest
• Input t.b.v. lesprogramma Bernardinuscollege – Gymnasium 3

Rondleidingen museum

• Bavay museum Forum: ontvangst van voltallige organisatie
• Leiding van het Gallo-Romeins museum Tongeren 
• Gidsenmuseum – instructie nieuwe tentoonstelling 
• Gidsen Voerstreek
• Conservator en assistent-conservator Limburgs Museum
• Educatiemedewerkers van de culturele instellingen in Parkstad

Museum algemeen

Netwerken

Om in de toekomst meer samen te werken zijn contacten gelegd met: 
• Conservatoren Schunck*
• Directie Romisch Germanisch Museum Keulen (Dld)
• Conservator Romeins in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
• Directie Archeologiepark Xanten (Dld)
• Projectleiding Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Bijlage IV  Bezoekersaantallen Historisch Goud

Thermen- 

museum

Kasteel 

Hoensbroek

Rijckheyt Historisch Goud Totaal

locatie 13.347 65.961 1.675 80.983

website

unieke bezoekers 21.784 85.167 33.276 1.711 141.938

aantal bezoeken 26.561 106.796 56.697 2.066 192.120
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Mooi museum, bijzondere opgraving 
met goede presentatie. Positieve 
verrassing, het omrijden meer dan 
waard!

David

Hier is het heel leuk, die askist ook.  
De speurtocht was leuk.

Naomi

Leuk om te leren over de Romeinen  
en de askist.

Eline
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Aantal jaren niet geweest, maar 
het museum is met z’n tijd mee 
gegaan en gegroeid. Heel goed! 
Complimenten.

Ed, Den Haag

Een mooie gallo-romeinse 
belevenis …

Fam. Koster, Amsterdam

Ik ben verrast en enthousiast.

T. Zechel

Een erg leerzaam museum. Vooral 
het stuk waar je door de plaats loopt 
waar de Romeinen ook liepen was 
interessant.

Amy

Fascinerend rijke cultuur!

Bogaert, Hulst

Een prachtige beschrijving van 
de invloed van de Romeinen in 
Limburg. 

Niet fragmentarisch, maar 
heel volledig. Een reden om 
naar Heerlen te komen!

Fam. Boere, Papendrecht



Kasteel Hoensbroek
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Voortreffelijke expositie,  
goed overzicht.

Maarten Schoorl

Een zeer rijk museum.  
Heb er van genoten.

T. Bergkui, Beverwijk

Zo dicht bij huis, zo mooi.

UWV Heerlen
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Nou wij zijn dus vandaag naar 
Kasteel Hoensbroek geweest, 
super leuk, alles in ridder- en 
middeleeuwse stijl. Genoten van 
het riddertoernooi en de acteurs 
om ons heen, nu weer lekker thuis 
met verbrande schouders van de 
hete zon …

Marini Van Brussel-Barel  

Geweldig kasteel met een mooie 
middeleeuwse ridderentourage. 

Evert Richter

We waren bij het Riddertoernooi, 
proficiat aan de organisatie! 
Onze Yente heeft een echte ridder 
verslagen … DE dag van zijn leven.

Sonja Geboers 
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AAAAAnrader! Warm aanbevolen 
voor groot en klein!

Liesbeth Aranyi-Kmosko  
von Berniczey 

Kasteel Hoensbroek ♥ … sjun ...

Marion Verspagen

Drakenkasteel: prachtige sfeer 
en een echte aanrader voor de 
kerstvakantie.

Remko Koeneman 

Een magische plek !

Truus Ingenhut 



Rijckheyt 
centrum voor regionale geschiedenis
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Prachtig, ik houd  van oude 
kastelen.

Sybrigtje Vonk 

GE-WEL-DIGGGGGGG!!!!

Ria Lathouwers 

We hebben vandaag een fantastisch 
leuke middag gehad in jullie mooie 
kasteel, dank daarvoor. We zullen 
jullie aan ieder aanraden! 

Lonneke Reedijk 
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Ik maak de fotocollectie geschikt voor 
publicatie op de website van Rijckheyt. 
Foto’s en prentbriefkaarten zijn 
belangrijk om de geschiedenis van 
dorp, stad en streek te visualiseren en 
zijn daarom onmisbaar voor historici 
en genealogen.

René van der Zalm

Ons gemeentearchief vormt het geheugen van 
onze organisatie. Het is cruciaal voor onze 
democratische rechtstaat dat overheidsinformatie 
toegankelijk, beschikbaar en betrouwbaar is.  
Bij Rijckheyt is het gemeentearchief van  
Gulpen-Wittem in goede handen.

burgemeester Van den Tillaar, Gulpen-Wittem
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Regelmatig raadplegen wij Rijckheyt 
in verband met de verbouwing van 
bestaande, soms zelfs historische, 
panden. Het is altijd weer spannend 
wat we vinden! Soms waren we 
al op de hoogte van de ontvangen 
informatie en soms worden we 
compleet verrast door de hoeveelheid 
en de gedetailleerdheid. Zo ontdekten 
we dat de tuin van het bestaande 
Nederlandsche bankgebouw aan de 
Euterpelaan 1 in Heerlen in 1973 is 
ontworpen door Mien Ruys en wat 
blijkt? Het tuinarchitectenbureau 
bestaat nog steeds en zij hadden alle 
tekeningen van destijds nog bewaard!

Hans Fiering

directeur Bremen Bouwadviseurs bv

Ik kan er de geschiedenis letterlijk 
en figuurlijk aanraken. Met hetgeen 
ik vind, maak ik een verhaal. Zo kan 
ik de ‘gevonden geschiedenis’ met 
andere delen. 
In Rijkcheyt ligt een deel van het 
geschreven en visuele dna van onze 
regio. We zijn niet alleen wat we 
eten en denken, maar ook wat we 
bewaren.

Marcel J.M. Put

In april 2011 ben ik begonnen als medewerker studiezaal bij 
het streekarchief Rijckheyt en was vanaf het begin enthousiast 
over Rijckheyt. Rijckheyt is namelijk rijk aan onschatbare 
informatie en geschiedenis over Heerlen, Nuth, Brunssum, 
Voerendaal, Gulpen-Wittem en Simpelveld.

Karin Hermans
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Vanuit de GGD ZL wil ik aangeven 
dat wij zeer tevreden zijn over 
de samenwerking met ons 
toezichthoudend archivaris  
Geert Luykx. 
 
Buiten zijn formele rol is hij, samen 
met zijn collegae bij Historisch 
Goud, steeds bereid om ons te 
voorzien van adviezen bij onze 
vraagstukken betreffende het 
reguliere archiefbeheer maar ook 
bij nieuwe ontwikkelingen zoals de 
digitalisering van de inkomende en 
uitgaande poststroom binnen de 
GGD Zuid Limburg. 
 
Het overleg is constructief te 
noemen met waar nodig inname van 
formele standpunten om problemen 
achteraf te voorkomen.

Ger Seetsen

Unithoofd Facilities



Bezoekadressen Coriovallumstraat 9  6411 CA  Heerlen • Klinkertstraat 118  6433 PB Hoensbroek 

Postadres Postbus 1  6400 AA  Heerlen

t   +31 (0) 45 560 51 00   f  +31 (0) 45 560 39 15

e   info@historischgoud.nl    

i   www.historischgoud.nl




