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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Historisch Goud. Historisch Goud bestaat uit drie instellingen die geza-
menlijk de gemeentelijke musea en het gemeentearchief van Heerlen vertegenwoordigen. Dit zijn Rijckheyt, 
Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek. Deze drie instellingen geven uitdrukking aan het Heerlens verleden. 
In dit jaarverslag leest u alles over hun activiteiten, tentoonstellingen, bezoekerscijfers en ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar.
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1  Rijckheyt

Rijckheyt bewaart en verwerft de archieven en documentaire collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen 
Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Rijckheyt vormt en beheert daarmee het historisch, maat-
schappelijk, democratisch en juridisch geheugen van het grootste gedeelte van de parkstadregio in zowel tekst 
als beeld. De archieven zijn toegankelijk voor iedere bewijszoekende burger en instelling, en voorzien in de 
behoefte van de historisch onderzoeker naar authentiek en betrouwbaar bronmateriaal. Tevens wordt vanuit 
Rijckheyt door de gemeentearchivaris toezicht gehouden op de vorming van nieuwe archieven bij genoemde 
instellingen, het toekomstige geheugen. Al deze taken zijn wettelijk van aard.

Ontsluiting en digitalisering
In het afgelopen jaar zijn er 3 archieven geheel en 3 archieven gedeeltelijk ontsloten: samen 75 meter aan 
archief. 

2016 Nadere ontsluiting Online gegaan Digitalisering 

Akten burgerlijke stand 635 383 2.080 

Notariële akten 4.234 2.895 2.100 

Personen 18.915 27.579 --

Bidprentjes/rouwberichten 9.223 5.541 28.500 

Documentatiemateriaal 962

Het volgende analoog materiaal is in 2016 gedigitaliseerd:

2016 Aantal inv. nrs.
gedigitaliseerd 

Aantal scans/mp4 Totaal aantal scans
online t/m 2016 

BS gemeente Brunssum (niet openbaar) 78 20178 --

Schepenbank Heerlen 301 8.369 8.369

archieven gemeente Heerlen 200 40.007 12.969

archieven gemeente Hoensbroek 40 10.768 12.834

notariële archieven Heerlen/Hoensbroek 267 5.629 100.474

Archiv Schloss Haag 243 28.402 21.576

Archeologische tekeningen 5.500 5.500 --

Opgravingsdocumentatie Thermenmuseum 836 27.000 --

Parochie archieven 28 1.424 1.630

Video-opnames (fragmenten) 6 4 --

Acquisitie en dequisitie
Archieven en collecties

Overheidsarchieven:
• Het gereconditioneerde archief van de gemeente Voerendaal. 
• Registers Burgerlijke Stand gemeente Heerlen en gemeente Brunssum, ca. 3 meter

Niet-overheidsarchieven:
• 5 archieven, archiefaanvullingen en de kaartencollectie Smeets, in totaal ca. 10 meter
• ca. 1.000 collectie-items (bidprentjes, rouwbrieven, documentatie), ca. 500 foto’s

Historische Bibliotheek

Acquisitie: 
Boeken: 91
Brochures: 52
Weekbladen: 101
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Parochiebladen: 26
Jaarverslagen: 1
Tijdschriftartikelen: 134

Dequisitie:
188 boeken

Bezoekers
De studiezaal van Rijckheyt telde in 2016 1.263 bezoeken. Hierbij werden 5.294 dossiers beschikbaar gesteld. 
Daarnaast zijn er 2.069 informatie verzoeken ontvangen en afgehandeld, waarvan er 1.571 schriftelijk en 498 
telefonisch waren.
Op de website van Rijckheyt zijn in 2016 131 nieuwe of aangevulde artikelen geplaatst, onder andere over de 
mijngeschiedenis en de tweede wereldoorlog. Verder werden er 38 nieuwsberichten geplaatst.
De website werd in 2016 57.122 maal bezocht, er waren daarbij 421.138 paginaweergaven. Het digitaal gebruik 
van archieven en collecties (MAISinternet) leverde in 2016 152.700 zoekvragen en 731.015 paginaweergaven 
op. Er werd 456.373 maal gebruikgemaakt van specifieke zoekmogelijkheden.
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2  Thermenmuseum

Het Thermenmuseum is toegankelijk voor publiek en staat ten dienste van de samenleving. Het omvat een 
Romeins badhuis, een permanente tentoonstelling over de Romeinse tijd en heeft in 2016 wisselende tentoon-
stellingen gehad. Het Thermenmuseum behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid 
aan de materiële getuigenissen van de mens in het verleden, hoofdzakelijk in de Romeinse tijd, in ZuidLimburg, 
voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Het in 2015 gestart Onderzoek Badhuis is in 2016 voortgezet. Dit tweejarig onderzoek duurt tot en met 2017. 
Naast het consolideren van het Badhuis is in 2016 materiaalonderzoek gedaan door externe deskundigen en is 
gestart met het reinigen van het Badhuis.

Tentoonstellingen en activiteiten
Tussen scherf en schat
Op 22 mei 2016 vond de ‘tussen scherf en schat-dag’ plaats, waarbij bezoekers eigen vondsten konden voorleg-
gen aan een team van archeologen en specialisten. De mooiste stukken die op deze dag voorbijkwamen, zijn 
tussen 27 juli en 13 november tentoongesteld tijdens de expositie ‘tussen scherf en schat’. 

Zoek naar de bron
Onder deze naam vonden in 2016 wisselende tentoonstellingen plaats waarin de resultaten van het Onderzoek 
Badhuis op informatieve wijze aan het publiek werden getoond.

Romeinenweek
Van 30 april tot en met 8 mei vond de derde editie van de Romeinenweek plaats. In het kader van de landelijke 
Romeinenweek was er de gelegenheid tot het volgen van een workshop, een rondleiding en werd er in samen-
werking met vier andere Romeinse locaties dagarrangementen ‘In aqua sanitas’ georganiseerd; een ontdek-
kingsreis naar het Romeinse water in Zuid-Limburg.

Reuvensedagen
Gedurende het grootse archeologische congres van Nederland in het Parkstad Limburg Theater zijn er onder 
andere excursies georganiseerd in het Thermenmuseum en Slot Schaesberg.

Bouwen om te Baden
Start van de expositie waarin wordt uitgelegd hoe de Romeinen de bouwkunst en architectuur blijvend hebben 
veranderd.

Jouw Romeins Badhuis
Een expositie waarin het plakboek over het Thermenmuseum, dat een bezoeker in de jaren zeventig bijhield, 
centraal staat.

Bezoekers
Het Thermenmuseum heeft in 2016 13.226 bezoekers getrokken. Dit is een ruime toename van 1.039 bezoe-
kers ten opzichte van 2015.

Website
De website trok 28.796 bezoekers, waarvan 22.569 unieke bezoekers.
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3  Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek vertegenwoordigt meer dan acht eeuwen adellijke wooncultuur. Naast de evenementen en 
tentoonstellingen zorgt het kasteel voor een (kunst)historische context.

Tentoonstellingen en activiteiten
Code M 
In 2014 is de jeugdfilm ‘Code M’ opgenomen, met deels Kasteel Hoensbroek als decor. Naar aanleiding van de 
film heeft kasteel Hoensbroek de tentoonstelling Code M in 2015 opgezet en gepresenteerd aan publiek. Deze 
geïntegreerde tentoonstelling omvat een historische kijk op de functie van de musketiers en het beleg van 
Maastricht, alsmede een tentoonstelling over ‘Hoe maak je een film’, geënt op de film Code M. Deze tentoon-
stelling was er ook in 2016, en loopt nog door tot september 2017.

Robin Hood festival
Op Moederdag 8 mei, en beide Pinksterdagen 15 en 16 mei, is het Robin Hood festival gehouden. Een uitge-
breid en divers boogschietevenement waar voor het hele gezin activiteiten te vinden en te doen waren.

Ballonfestival
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 was het domein van Kasteel Hoensbroek weer de 
locatie voor het Ballonfestival Parkstad. De bezoekers konden behalve van de luchtballonnen onder andere ge-
nieten van demonstraties parachutespringen en een modelvliegtuig show.

Kleinschalige evenementen
ANWB Fietskastelen, Halloween, Kasteel in kerst, Museum jeugd universiteit, boogschieten, demonstraties 
zwaardvechten en een roofvogelshow.

Bezoekers
In 2016 hebben 60.549 personen een bezoek aan het kasteel gebracht. Dat zijn 7.466 bezoekers meer dan in 
2015. 

Website
De website trok 98.995 bezoekers, waarvan 75.433 unieke bezoekers.
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4  Educatie

In 2016 is de leerlijn ‘Abel’ voortgezet. Het aantal deelnemende scholen is uitgebreid van zes naar twaalf en er 
zijn meer culturele disciplines toegevoegd. Vanuit de educatiemedewerkers worden scholen benaderd en aan 
de hand van de gesprekken die volgen worden maatwerkpakketten samengesteld, die vervolgens aan de school 
worden aangeboden. Het lesprogramma bestaat onder meer uit lessen op school en museumbezoek. Dit laatste 
geschiedt met inzet van museumdocenten.

Educatief aanbod en evenementen
Museum Jeugd Universiteit 
In 2016 werd wederom twee keer de Museum Jeugd Universiteit georganiseerd: in het Thermenmuseum en in 
Kasteel Hoensbroek. Elke serie bestaat uit een viertal lezingen gegeven door gastdocenten (wetenschappers) en 
zijn speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De lezingen hebben betrekking op het Cultureel Erfgoed van de 
locatie waar deze gegeven worden.

Schoolbezoeken
Het totale aantal schoolbezoeken is in 2016 gestegen naar 8.002. Een stijging voor zowel het Thermenmuseum 
als Kasteel Hoensbroek.

Schoolbezoek en museumjeugduniversiteit Aantal 2012 Aantal 2013 Aantal 2014 Aantal 2015 Aantal 2016

Thermenmuseum 4.246 3.127 4.072 3.949 4.114

Kasteel Hoensbroek 2.969 2.937 2.563 3.331 3.888

Totaal Thermenmuseum en 
Kasteel Hoensbroek 

7.215 6.064 6.635 7.280 8.002
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5  Organisatie

Personeel
Historisch Goud heeft in 2016 een formatie van 34 medewerkers verdeeld over vier organisatieonderdelen: 
directie, afdeling Services, afdeling Publieksbereik en afdeling Beheer & Behoud. Daarnaast maakt Historisch 
Goud gebruik van additioneel personeel als vrijwilligers, werkervaringsplaatsen, medewerkers via de WIW 
(WOZL) en medewerkers van ‘Baanbrekend werk’.

In 2016 is gestart met het professionaliseren van de organisatie van Publieksbereik. Taken zijn inzichtelijk ge-
maakt en het personeel is opgeleid om het nagestreefde niveau te behalen.

Het uitvoerende personeel is middels een cursus klaargestoomd voor de toepassing van gastheerschap. 
Daarnaast hebben alle uitvoerende personeelsleden een BHV-cursus gevolgd, zodat er binnen het publieksbe-
reik altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn.

Uitvoerend personeel binnen publieksbereik heeft daarnaast opleiding gehad in veiligheid museum en beveili-
ging.

Speciaal voor de horeca is het certificaat Leermeester behaald, zodat studenten binnen de Horeca stage kunnen 
lopen. Medewerkers binnen horeca zijn daarnaast opgeleid om respectievelijk de keuken en de bediening uit te 
oefenen.

De groep van museumdocenten is uitgebreid met opgeleide personen. Ook is er een samenwerking met de 
museumdocenten van SCHUNCK* aangegaan.

Foto’s van onder meer Axel Steen


