
Stadshistoricus 
 
 
Projecten 
 
Onze stadshistoricus is consulent in het overleg van Heemkunde en Historische verenigingen in 
Parkstad Limburg, waar hij contacten onderhoudt met de verenigingen. Het platform vergaderde twee 
keer, op  27 maart en 27 november. In het Heemkundeoverleg vindt uitwisseling plaats van informatie 
tussen de bestuurders van de verschillende heemkundeverenigingen over de activiteiten van de 
verschillende organisaties. Belangrijkste gemeenschappelijke onderwerpen waren dit jaar de 
aankondiging van het Jaar van de Mijnen in 2015 en de voorbereiding van een training voor actieve 
leden van de heemkundeverenigingen voor het digitaliseren en ontsluiten van erfgoed. 
Op 25 mei was er in samenwerking met de kringen Parkstad Limburg en Heuvelland de jaarlijkse 
Heemkundecontactdag, deze keer bij de Heemkundeverening ‘Schin op Geul’. Onderwerp was de een 
kennismaking met het Sittardse AEZEL-project. 
De stadshistoricus was ook verantwoordelijk voor de tentoonstelling: ‘Goudklompjes – Bijzondere 
collectiestukken vertellen het verhaal van Heerlen!’ die vanaf september 2012 tot 9 juni 2013 in de 
tentoonstellingszaal van het Thermenmuseum te zien was. 
Meegewerkt werd aan de tentoonstelling ‘Leren in oorlogstijd’ in het Bernadinuscollege bij gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de scholengemeenschap. Deze was er te zien van 22 maart t/m 15 april.   
  
Stadshistoricus Roelof Braad is voorzitter van de ambtelijke straatnamencommissie die dit jaar niet 
vergaderde omdat er geen nieuwe straatnamen te benoemen vielen. Wel is ondertussen op de basis 
van de ‘Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ de mandatering geregeld. 
 
De stadshistoricus participeert namens Historisch Goud in de Heerlense Commissie Open 
Monumentendag. De dag wordt telkens in het tweede volle weekend van september gehouden. In 
2013 was dat op zaterdag en zondag 15 september met als thema ‘Macht & Pracht’. Er is een 
brochure uitgeven waarin de Open Monumenten van die dag staan beschreven: ‘Macht & Pracht in 
Heerlen’. Ook Thermenmuseum, kasteel Hoensbroek, Nederlands Mijnmuseum en Savelbergklooster 
waren dat weekend gratis toegankelijk en trokken samen zo’n 3000 bezoekers (1000 meer als in 
2012). 
 
De stadshistoricus was tot en met december bestuurslid van de Stichting Archiefpublicaties en 
namens de Koninklijke Vereniging van Archivarissen belast met het installeren van Commissie 
Archival Solidarity (hulp aan zusterverenigingen in ontwikkelingslanden). 
Voor Stichting Archiefpublicaties verzorgde hij de eindredactie van het dertiende jaarboek over 
archiefinspectie. 
Verder was hij in het verlengde van zijn bestuurslidmaatschap van Stichting Werkgroep Industrieel 
Erfgoed Limburg verantwoordelijke voor de opstart van het project inventarisatie nog bestaande 
mijnbouwrelicten, waarvan de publicatie in  Het jaar van de mijnen 2015 is gepland. 
In samenwerking met het Bokkenrijdersgenootschap is een stuurgroep gevormd voor een 
vernieuwende integrale wetenschappelijke studie naar het fenomeen Bokkenrijders in Limburg. In het 
verslagjaar zijn voorbereidende verkenningen verricht om tot een projectplan hiervoor te komen. 

 
 
Kennis 
 
In het kader van het onderzoeksproject ‘Joden in Heerlen’, waaraan prof. Henk de Wolf actief met de 
stadshistoricus als adviseur een publicatie voorbereidt, zijn door de Stichting Lodewijk Foijer op 23 
augustus weer een serie Stolpersteine in Heerlen en Hoensbroek gelegd. De stagiair Ruben Krutzen uit 
Heerlen, student van de Universiteit Maastricht verleende van september t/m november assistentie bij 
het onderzoek. 
Met onze vrijwilliger Chaim Holtjer is in het voorjaar de collectie Van Hommerich doorgenomen - tijdens 
zijn inventarisatie van deze collectie (van april-juni) op bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis van 
de vesting Heerlen. 
Voor grondslagonderzoek naar de geschiedenis van kasteel Hoensbroek zijn in het verslagjaar een 
aantal teruggevonden archiefstukken van het archief Schloss Haag bij het Adelsarchief in Ehreshoven 
opgehaald voor digitalisering en terugbezorgd. De aanvullingen op het digitale archief zullen na een 
tweede en derde set in de loop van 2014 op de website van Rijckheyt beschikbaar komen. 



 
Publicaties 
  
Roelof Braad:  
‘Ten Geleide’ en eindredactie van: Profiteer - Profileer – Prioriteer; Gedachten en handreikingen voor 
professionalisering van het archieftoezicht : inspectie | Jaarboek 13 Stichting Archief Publicaties [Den Haag 

2013], 224 blz. Hierin het in 2012 gereed gekomen artikel van Geert Luijkx en Roelof Braad, ‘Van 
zeepbel naar kanonskogel… Normering van de gemeentelijke archiefinspectie’, p. 171-177; 
‘Brood op de plank, Handel en nijverheid in Heerlerheide door de eeuwen heen’, in: Rondom de 
Watertoren 4(2013) 2, p. 5-9.   
‘Huisje, boompje, beestje (vroeger)’, in: Wellermagazine mei 2013; 
‘Binnenshuis, buitenshuis in Kasteel Hoensbroek’, in: Wellermagazine september 2013; 
‘Gewoon lekker wonen in vroeger tijd…’, in: Wellermagazine december 2013; 
‘In memoriam: Albert Corten’, in: Het Land van Herle 63(2013) 4, 121-124. 
Verder nog diverse boekbesprekingen en korte nieuwsbijdragen in: Het Land van Herle. 
 
Lezingen, cursussen en rondleidingen 
 
Roelof Braad 
9 maart – rondleiding door de stad en Savelsbergklooster – reünie DSM-pensionado’s, 20 personen 
12 maart – Lezing: ‘Brood op de plank, Handel en nijverheid in Heerlerheide door de eeuwen heen’ – 
Heemkundevereniging Heerlerheide, ca. 30 personen. 
22 april – Lezing: Genealogie in Parkstad Limburg – Lionsclub Brunssum, 25 personen, met 
rondleiding door de archiefdepots van Rijckheyt. 
23 april – Presentatie ‘Landgoed Terworm’ -  reünie oud-leden van de Algemeen Christelijke 
Jeugdbond voor Natuurstudie en –bescherming, in kasteel Terworm, 30 personen. 
28 augustus – Presentatie: Heerlen en Hoensbroek langs Caumer- en Geleenbeek; fotografische 
stadswandeling door Heerlen – Katholiek Vrouwengilde Hoensbroek, ca. 100 personen. 
6 oktober -  Historische inleiding bij de boekpresentatie van Joep Dohmen, De geur van kolen in 
Schunck*, ca. 100 personen. 
7 oktober – Inleiding boekpresentatie ‘Profiteer - Profileer – Prioriteer’, Jaarboek 13 van Stichting Archief 
Publicaties op de dag van de Archiefinspectie in Ede, ca. 50 peronen. 
19 oktober -  Twee rondleidingen met videopresentatie in touringcar langs kastelen in Parkstad Limburg 
tijdens de jubileum-dag van LGOG Kring Parkstad ‘De invloed van de IJzeren Maas op Parkstad Limburg’ 
ca. 50 personen. 

 


