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In dit Jaarverslag 2013 besteden wij
aandacht aan de ontwikkeling van 
Historisch Goud en haar drie bedrijfs-
onderdelen Kasteel Hoensbroek, 
Thermenmuseum en Rijckheyt, 
centrum voor regionale geschiedenis. 

Voor het eerst hebben wij gekozen
voor een digitaal jaarverslag. Daarin
geven we in vogelvlucht een overzicht
van de projecten, acquisities, exposi-
ties, publicaties, evenementen en 
overige activiteiten over 2013. Verder
informeren wij u met dit jaarverslag
over resultaten die wij hebben bereikt
en laten we zien welke educatieve en
promotionele acties we hebben uitge-
voerd.

Wij nodigen u graag uit om onze drie
erfgoedinstituten en hun websites te
bezoeken voor een uitgebreide kennis-
making. U bent van harte welkom.

Welkom



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 kas-
teel 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 streek -
archief Rijckheyt, centrum voor 
regionale geschiedenis. 

Onze missie
Historisch Goud is het kennisinstituut
dat op een publieksgerichte wijze rent-
meesterschap uitoefent over de bij
haar in beheer gestelde collecties van
Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum
Heerlen en Rijckheyt, centrum voor
regionale geschiedenis. 

Historisch Goud: dit zijn wij



Verankering Via Belgica

Met provinciale subsidiegelden is de

publiekspresentatie van het badhuis

verbeterd. Ook is de Via Belgica Digita-

lis in het Thermenmuseum verankerd.

Acties: bestickering buitenkant 

museum; inrichting van een stand;

‘markers’ en QR-codes voor expositie

‘Romeins Zuid-Limburg: het hele ver-

haal’; aanbesteding en opdrachtverle-

ning verbetering presentatie Romeins

badhuis. De conservator was tevens

betrokken bij geofysisch onderzoek

naar de Via Belgica in Meerssen, 

Valkenburg en Voerendaal.

De eerste boeren

Sinds 29 juni is de tentoonstelling “De

eerste Boeren” in het museum te zien.

De tentoonstelling is samengesteld

door het Rijksmuseum van Oudheden

Leiden. Aan de hand van een 

maquette, fotomateriaal en aardewerk-

materialen worden de bezoekers mee

genomen terug in de tijd. “De eerste

boeren” bevat onderzoeksresultaten

naar de structuur van de nederzettin-

gen, aardewerk (bandkeramiek) en

vuursteen.

Romeinse mozaïeken

In samenwerking met bezoekers van

het museum en leerlingen van de Prak-

tijkschool Parkstad Limburg werd de

laatste hand gelegd aan een groot

wandmozaïek. Voor de museumbe-

zoekers zijn workshops en trainingen

gehouden om hen vertrouwd te

maken met materiaal en techniek. De

Romeinen gebruikten mozaïeken als

wand- en vloerdecoratie. 

Thermenmuseum in vogelvlucht



Romeinse tuin Klimmen

Aan de familie Habets in Klimmen, 

eigenaren van de eeuwenoude buiten-

plaats Villa de Proosdij, is advies gege-

ven bij de aanleg van een Romeinse

tuin. Villa de Proosdij en het landgoed

kennen een unieke en bijzondere ge-

schiedenis die teruggaat tot de vroege

middeleeuwen en de Romeinse tijd. In

de accommodatie wordt een beperkte

hoeveelheid aardewerk tentoongesteld

uit de collectie van het Thermen -

museum. 

Semper Vivetum

In juli vond in Simpelveld de eerste 

editie van het tweedaagse Romeinse

festival “Semper Vivetum” gehouden.

Het werd gehouden in het Bongerd-

park, dat voor die gelegenheid was

omgetoverd in een Romeinse neder-

zetting. De geschiedenis van de kernen

Simpelveld en Bocholtz stond er cen-

traal. Onder het motto “Het Thermen-

museum komt naar je toe” was het

Thermenmuseum hier vertegenwoor-

digd met een informatiestand. Verder is

de organisatie van advies gediend.  

Cultura Nova

Cultura Nova is het jaarlijks terug -

kerend grensoverschrijdend cultureel

zomerfestival in Heerlen en omgeving.

Het festival biedt theater, film, muziek,

dans en beeldende kunst, in veel 

gevallen op locatie. In het kader van de

Paas-editie van dit festival, die voor het

eerst in 2013 werd georganiseerd,

werd een rondleiding verzorgd in het

Thermenmuseum voor gasten van de

organisatie. Aansluitend was in de mu-

seumzaal tussen de Romeinse vond-

sten de filmklassieker “Spartacus” te

zien.

Thermenmuseum in vogelvlucht

voor meer informatie zie: 
www.historischgoud.nl!



Familie Hoen revisited

In de torenkamer van de 17de eeuwse

vleugel staat in een speciaal hiervoor

ingerichte kamer een stamboom die

delen van de geschiedenis van de fami-

lie Hoen verbeeldt. Getoond worden

teksten, foto’s en heraldische wapen-

schilden van de mannelijke erven en

hun echtgenotes van 1388 tot heden.

In 2014 wordt een facsimile toege-

voegd uit grafelijk privé bezit, een kopie

van een originele bevestigingsakte uit

1389.

Riddertoernooi

Het thema van het jaarlijkse ridder -

toernooi was het 625-jarig bestaan van

de Heerlijkheid Hoensbroek. Tijdens

een spectaculair toernooi werden de

duizenden bezoekers meegevoerd

naar het jaar 1388. Toen werd hevig

gestreden door de ridders om het bezit

van het kasteel. Tijdens het toernooi

vonden nevenactiviteiten plaats waar

de bezoekers aan konden deelnemen. 

Kasteel Binnenstebuiten

Tijdens de zomervakantie is een gevari-

eerd programma gehouden voor een

breed publiek en onafhankelijk van de

weersomstandigheden. Bezoekers

konden deelnemen aan workshops

boogschieten, er waren rondleidingen

door gidsen en middeleeuwse spellen.

De kinderen konden naar hartenlust

spelen in een springkasteel in de vorm

van Kasteel Hoensbroek.

Kasteel Hoensbroek in vogelvlucht



Carnaval

In het kader van carnaval heeft Kasteel

Hoensbroek een ludieke marketingac-

tie gehouden. Kinderen en hun ouders

werden uitgedaagd om in de carna-

valsvakantie verkleed als ridder of prin-

ses gratis het kasteel te bezoeken.

Kasteel Hoensbroek is de narrentempel

van het plaatselijk Comité Carnavalsvie-

ring Hoensbroek, dat hier elk jaar de

Stadsprins van Hoensbroek procla-

meert. 

Halloween

In november stond in Kasteel Hoensbroek het thema Halloween centraal. In samenwerking

met de winkeliersvereniging Hartje Hoensbroek werd op een zondagavond vanuit het cen-

trum van Hoensbroek in optocht met lampionnen naar het kasteel getrokken. Daar aange-

komen maakten de kinderen aansluitend een rondgang door de donkere gangen en zalen. 

Kasteel Hoensbroek in vogelvlucht

King A

In samenwerking met het Laagland-

theater uit Sittard en IKEA Heerlen

vond in mei op de eerste binnenplaats

van het kasteel de familievoorstelling

“King A” plaats. Het kasteel was het

aansprekende decor voor deze bijzon-

dere toneelvoorstelling die met veel

succes in het land werd opgevoerd. In

Hoensbroek was King A voor het eerst

in Nederland in de buitenlucht te zien.

voor meer informatie zie: 

www.historischgoud.nl!



Archieven en collecties

In 2013 is nieuw archief- en collectie -

materiaal verworven. Voorbeelden hier-

van zijn het huwelijksregister van de

gemeente Heerlen, het archief van

Schunck en de Stichting ’t Gilde Heer-

len, een aanvulling van het archief Pan-

cratiusbank/SNS en de archieven van

diverse Heerlense parochies.

De collecties van Jan Keulen, Droom -

vijver Hoensbroek, Hub Savelsbergh

zijn eveneens verworven, net als 

928 digitale luchtfoto’s van Heerlen en

ca. 120.000 bidprentjes. Raadpleeg

voor de volledige lijst onze website. 

Digitalisering archiefmateriaal

In 2013 zijn er 387 huwelijksakten

(Heerlen 1937), 5.775 notariële akten

en repertoria, 5.000 pagina’s uit het 

archief van Schloss Haag, 1 langspeel-

plaat van het voormalige Claracollege,

15.960 bidprentjes en 5.894 familie -

berichten gedigitaliseerd.

Ontsluiting en verzorging

De ontsluiting van drie archieven en 

de collectie microfiches bouwvergun-

ningen is afgerond. Ook werd een

plaatsingslijst gemaakt van archieven

en collecties. Nader ontsloten zijn 210

pagina’s notulen Schepenbank Heer-

len, 3.226 huwelijksakten, 9.825 nota-

riële akten, 1.411 luchtfoto’s, 10.317

foto’s, 11.155 bidprentjes en rouwbrie-

ven, 71 fotoseries en ca. 2.000 series

negatieven. Alle ontsloten archieven en

collecties zijn materieel verzorgd. Raad-

pleeg voor de volledige lijst onze web-

site. 

Rijckheyt in vogelvlucht



Historische Bibliotheek

Uit de collectie van de Historische 

Bibliotheek zijn 644 boeken, 70 tijd-

schriften en 40 brochures verwijderd.

Nieuw opgenomen zijn 89 boeken,

808 tijdschriften, 76 brochures, 

149 weekbladen, 45 parochiebladen,

14 jaarverslagen en de complete jaar-

gang 2013 van het Limburgs Dagblad.

Uit de werkvoorraad is  55 meter 

materiaal verwerkt. Slechts 5 % is 

opgenomen, de rest is vernietigd.

Archiefbewaarplaats

In februari werd een schimmel- en

vochtprobleem geconstateerd op de

vloer van het onderste depot. Door

een adequate behandeling bleven 

archieven en collecties gespaard van

schade. In mei is een nieuwe koel -

machine geplaatst.

Documentair Informatiecentrum

Bezuinigingen hebben geresulteerd in

een forse vermindering van het aantal

abonnementen bij de gemeente Heer-

len. Op 1 januari waren er 887 abon-

nementen, op 31 december nog 471.

Door deze afname hebben medewer-

kers van het Documentair Informatie-

centrum meer tijd kunnen besteden

aan de Historische Bibliotheek. 

Rijckheyt in vogelvlucht



Studiezaal en dienstverlening

In 2013 was de studiezaal geopend op

169 dagen en legden 1.179 bezoekers

in totaal 1.584 bezoeken af. 

Het gemiddeld aantal bezoekers is iets

gedaald ten opzicht van 2012. Samen

hebben deze bezoekers wel meer stuk-

ken aangevraagd. In 2013 werden er

1.306 e-mails, brieven en telefo nische

verzoeken afgehandeld.

MAIS en internet

Het aantal zoekvragen op 

www.rijckheyt.nl is opnieuw gestegen:

van 1.266.558 in 2012 tot 1.593.205 

in 2013. De populairste zoekingangen 

blijven de beeldbank en de bibliotheek-

collectie, die resp. 2.320.561 en 

579.039 maal gebruikt werden.

Naast gerichte zoekvragen is het 

mogelijk om items in de collecties te

bekijken. In 2013 werden er in totaal

7.619.425 items bekeken, tegenover

6.397.125 items in 2012.

voor meer informatie zie: 
www.historischgoud.nl!

Rijckheyt in vogelvlucht



Educatie is voor Historisch Goud een speerpunt. Educatie brengt cultuur en 
erfgoed dichter bij de mensen. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van
een doorlopende leerlijn cultuur, die in het bijzonder ‘het kind’ centraal stelt. 
Het vergroten van cultuurbereik en -participatie voor jong en oud is een 
belangrijke doelstelling.

Aandachtspunten 2013
• samenstelling Latijnse vragenlijsten voor gymnasiasten
• aanpassing basistochten Kasteel Hoensbroek voor het basisonderwijs
• Masterplan Via Belgica als educatieve en doorgaande leerlijn
• onderwijs betrekken bij archeologisch onderzoek badhuis
• nulmeting t.b.v. SIEN
• inzet en begeleiding van stagiares
• marketing-educatieplan voor 2014

Educatie



Benadering onderwijs

In het verslagjaar is op diverse manie-

ren bij onze drie instituten gezocht

naar nieuwe manieren en andere 

methodes om nader in contact te

komen met het onderwijsveld in brede

zin. Het doel hiervan is om groepen

leerlingen en studenten te laten kennis

maken met Historisch Goud en haar

bedrijfsonderdelen en hen te bewegen

deze te bezoeken. Het is de bedoeling

om deze plannen in 2014 in daden om

te zetten.

Bereikcijfers

Kasteel Hoensbroek:

• 82 basisscholen, uit Nederland, 

België en Duitsland. 

• 7 middelbare scholen uit verschillen-

de delen van Nederland, Duitsland en

Engeland. De basisscholen hebben 

gebruik gemaakt van de speurtochten,

de middelbare scholen maakten vooral

gebruik van een gids.

Thermenmuseum:

• 23 basisscholen uit de directe 

omgeving. 

• 58 bezoeken van middelbare scholen

uit heel Nederland, België en Duits-

land. Deze groepen namen workshops

af, lezingen, quizvragen en maakten

speurtochten.

Educatie



Website

In oktober is de nieuwe website 

van Historisch Goud gelanceerd. Deze

website www.historischgoud.nl houdt

de bezoeker op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen het cultureel

erfgoed en onze instellingen. 

In december is een nieuwsbriefmodule

geïmplementeerd waarmee e-nieuws-

brieven voor Thermenmuseum, Kasteel

Hoensbroek en Rijckheyt kunnen 

worden aangemaakt en verstuurd. 

Kasteel Hoensbroek 

Twitter 

• 120 tweets

Facebook 

• 85 posts

• 71.929 views 

• 2.322 likes en reacties

Thermenmuseum Heerlen

Twitter

• 91 tweets 

Facebook

• 87 posts

• 5.766  views

• 334 keer likes en reacties 

Communicatie



Onderdelencommissie

Voor de Onderdelencommissie 

Historisch Goud (OC) zijn in maart

2013 verkiezingen gehouden. De

nieuwe OC heeft in 2013 een basis -

cursus gevolgd bij de Academie voor

Medezeggenschap. De OC overlegt

maandelijks met de bestuurder van

Historisch Goud. De voorzitter heeft

elk kwartaal overleg met het dagelijks

bestuur van de ondernemingsraad 

van de gemeente Heerlen. 

Personeelsinformatie 

Medewerkers 37 

Formatieplaatsen 31

WSW/WIW'ers 6 

Oproepkrachten 17 

Gidsen 13 

Stagiaires doorlopend

Vrijwilligers 29 

Werkervaringsplekken 4  

Aandachtspunten 2013

In de vergaderingen met de bestuurder

staan de onderwerpen Poen, Personeel

en Product centraal. In 2014 wordt hier

de O van Organisatie, die de 3 P’s ver-

bindt, aan toegevoegd. 

De OC informeert de medewerkers 

van Historisch Goud zo volledig moge-

lijk, luistert naar hen en is een klank-

bord voor de bestuurder. 

Organisatie



Bezoekersaantallen

Thermenmuseum Kasteel Hoensbroek Rijckheyt Totaal

11.028 64.142 1.584 76.754

Organisatie

Directie

Services

Huishoudelijke
Dienst

Technische
Dienst

Administratie &
Financiële Planning

Ontsluiten, bewerken
& conserveren

Conservatoren,
Regioarchologie &

Stadshistorie

Archiefinspectie
Rijckheyt

Educatie Evenementen &
Fundraising

Communicatie &
Marketing

Ontvangst &
Verblijf

Beheer & BehoudPublieksbereik



Historisch Goud

Locatie Rijckheyt / Thermenmuseum

Heerlen

Coriovallumstraat 9

6411 CA Heerlen

Historisch Goud

Locatie Kasteel Hoensbroek

Klinkertstraat 118

6433 PB Hoensbroek

Postadres

Historisch Goud

Postbus 1

6400 AA Heerlen

voor meer informatie zie: 
www.historischgoud.nl!


