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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Historisch Goud. Onder de verzamelnaam Historisch Goud zijn drie instel
lingen gebracht die gezamenlijk de gemeentelijke musea en het gemeentearchief van Heerlen vertegenwoor
digen. Dit zijn Rijckheyt, Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek. Deze drie instellingen geven uitdrukking 
aan het Heerlens verleden. Hier leest u welke activiteiten, tentoonstellingen, bezoekerscijfers en ontwikkelingen 
de instellingen hebben gehad in het afgelopen jaar.
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1  Rijckheyt

Rijckheyt bewaart, verwerft de archieven en documentaire collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen
Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Rijckheyt vormt en beheert daarmee het historische, 
maatschappelijk, democratisch en juridisch geheugen van het grootste gedeelte van de parkstadregio in zowel 
tekst als beeld. De archieven worden beschikbaar gesteld aan recht en bewijszoekende burger en instelling en 
voorziet in de behoefte van de historisch onderzoeker in het gebruik van authentiek en betrouwbaar bronnen
materiaal. 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.

Tentoonstellingen en activiteiten 
Jaar van de mijnen Presentatie aula film en tentoonstelling 
Gedurende het Jaar van de Mijnen presenteerde Rijckheyt op locatie in het Thermenmuseum een tentoonstel
ling over de mijnen. Gelijktijdig werd in de aula een acht uur durende film gepresenteerd aan de gasten, die zo 
een brede indruk kregen van het wel en wee dat verbonden is met de mijnbouw in Zuid Limburg.

Pop Up musea in buurten
In het kader van het Jaar van de Mijnen zijn er door Rijckheyt een aantal popup musea door heel Heerlen 
georganiseerd. 

Ontsluiting en digitalisering
In het afgelopen jaar zijn er 2 archieven en 1 archief gedeeltelijk ontsloten: samen 40 meter aan archief.
                                   

2015 Nadere ontsluiting Online gegaan Digitalisering

Akten burgerlijke stand 3.742 3.018 1.768

Notariële akten 5.781 2.895 2.100

Personen 28.233 20.820 

Bidprentjes / rouwberichten 9.609 10.157 28.500

Documentatiemateriaal 2.870

Het volgende analoog materiaal is in 2015 gedigitaliseerd:
Project BS gemeente Brunssum 171 registers Burgerlijke Stand (niet openbaar)
BS gemeente Heerlen                         10 geboorteregisters (deels niet openbaar)
Kadastrale leggers Heerlen                  96 leggers
Kadastrale leggers Hoensbroek           31 leggers
Bevolkingsregistratie Heerlen            14 werkboekjes bevolkingscontroleurs
Bevolkingsregistratie Hoensbroek       4 registers
Archiv Schloss Haag                             240 inv.nrs.
Archeologische tekeningen                 1.500 stuks
Fotomateriaal                                      2.600 stuks

Acquisitie en dequisitie
Archieven en collecties
Overheidsarchieven: acquistie 5 archiefblokken, 120 meter, vernietiging (dequisitie) 20 meter
Nietoverheidsarchieven: 15 archieven / archiefaanvullingen, in totaal ca. 25 meter, vernietiging 
  (dequisitie) 8 meter. Ca. 1.500 collectieitems (bidprentjes, rouwbrieven, 
  documentatie, beeldmateriaal)
Digitaal filmmateriaal: 12 stuks amateurfilms
Fotografie: 1.590 opnames                      

Historische Bibliotheek
Aanwinsten tijdschriften: 261
Aanwinsten boeken: 127
Aanwinsten brochures 22
Aanwinsten weekbladen: 106
Aanwinsten kerkbladen: 33 
Dequisitie:             186 boeken
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Bezoekers
De studiezaal van Rijckheyt telde in 2015 1.384 bezoeken. Er werden 5.219 aanvragen gedaan en per email 
zijn er 1.468 mailwisselingen t.b.v. aanvragen geweest.

Het digitaal gebruik van archieven en collecties (MAISinternet) leverde in 2015 224.525 zoekvragen en 
1.990.495 paginaweergaven op. Er werd 845.965 gebruik gemaakt van specifieke zoekmogelijkheden.

In maart is de nieuwe website van Rijckheyt online gegaan. Dat leverde 40.208 bezoeken* en 345.664 pagina
weergaven op. De gemiddelde tijd dat aan een websitebezoek werd gespendeerd was 05:34 (m:s). 27% van de 
bezoekers maakte gebruik van tablet of smartphone om de website van Rijckheyt te raadplegen. 
In 2015 zijn er 400 pagina’s gecontroleerd en aangevuld door medewerkers van Rijckheyt.

* i.v.m. vernieuwing website is er tot 17 maart geen betrouwbare telling van het aantal bezoeken
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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 2015 wisselende ten
toonstellingen 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.

In 2015 is gestart met het Onderzoek Badhuis. Dit driejarig onderzoek duurt tot en met 2017 waarin naast 
wetenschappelijk onderzoek ook het Badhuis geconsolideerd wordt zodat het Badhuis bestendig is tegen de 
negatieve invloeden van buitenaf. De start zal leiden tot een aantal nevenactiviteiten, waarbij Heerlen als 
Romeinse stad een statement in Nederland en Euregionaal moet worden. 

Tentoonstellingen en activiteiten
Augustus op het spoor
In 2014 is in samenwerking met Aken, Maastricht en Jülich de tentoonstelling “In het spoor van Augustus” ont
wikkeld. De tentoonstelling is begin 2015 geëxposeerd. De vier steden presenteren de tentoonstelling over de 
relatie tussen deze keizer en de vier steden vanuit het Romeinse verleden. 

Schatten van Heerlen
In 2015 kreeg het Thermenmuseum het aanbod om 57 in Heerlen gevonden Romeinse topstukken in het bezit 
van het RMO Leiden tentoon te stellen. Deze landelijke topstukken zijn vier maanden in Heerlen tentoongesteld. 

Mobiele tentoonstellingen 
Op aanvraag van de JFC Brunssum werd een mobiele tentoonstelling n.a.v. 2000 jaar Rome ontworpen en 
uitgestald. Daarnaast werd een workshop en een lezing voor enkele honderden hooggeplaatste militairen 
gehouden. Op uitnodiging van de bibliotheek Nuth is er tijdens de ‘Italiaanse dagen’ een mobiele tentoonstelling 
over de Romeinen in de bibliotheek geplaatst. 

SR2015
Tijdens Serious Request Heerlen 2015 heeft het Thermenmuseum een sideevent georganiseerd. In samenwer
king met de Hogeschool Zuyd, afdeling fysiotherapie, zijn er ‘Romeinse’ massages aangeboden. Ook is er een 
historisch tocht door Heerlen centrum gehouden en zijn Romeinse producten verkocht.

Romeins Zuid-Limburg; het hele verhaal
In 2015 maakte ook de vaste tentoonstelling in het Thermenmuseum deel uit van het aanbod. Deze tentoon
stelling over de diverse thema’s in de Romeinse tijd, geeft aan hoe werd gewerkt, welke handel er was, hoe het 
leven zich voltrok inclusief huisvesting en voedsel.

Bezoekers
Het Thermenmuseum heeft in 2015 12.187 bezoekers getrokken. Dit is een kleine toename van 72 bezoekers 
ten opzichte van 2014.
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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. 
 
In 2015 is in Kasteel Hoensbroek de Code M tentoonstelling bedacht, ontwikkeld en gebouwd. De tentoonstel
ling maakt de link tussen het beleg van Maastricht in 1673 en het Kasteel Hoensbroek. De link naar de mus
ketiers is in de tentoonstelling duidelijk gelegd, terwijl ook het kasteel als kasteel toegankelijk is gebleven. 
Daarnaast is naar aanleiding van de verfilming van het verhaal Code M een expositie “Hoe maak je een film” 
op de grote zolder ingericht.

Tentoonstellingen en activiteiten
Lang Leve Lingerie
In 2015 stond tot mei de tentoonstelling Lang Leve Lingerie. Als extra activiteiten bij deze tentoonstelling 
werden lezingen over lingerie en kleding door de jaren heen gehouden en is een modeshow in het kasteel 
georganiseerd.

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. 
 
Musketierstoernooi 2015
Het jaarlijks terugkerende riddertoernooi is in 2015 vernieuwd. Afgestemd op de nieuwe tentoonstelling 
Code M zijn nieuwe groepen, een betere verhaallijn en het programma afgestemd op het verhaal van de 
musketiers en het beleg van Maastricht. Het musketierstoernooi is dit jaar niet door Historisch Goud 
georganiseerd, maar uitbesteed aan een externe organisator. Historisch Goud heeft de communicatie en 
ondersteunende werkzaamheden verricht.

Zomeractiviteit Kasteel Hoensbroek
In de zomervakantie 2015 zijn er extra activiteiten voor de bezoekers georganiseerd. De activiteiten die vooral 
buiten plaats vonden op de kasteelpleinen en het evenementenveld, maar die bij slecht weer ook binnen in het 
slotgebouw hebben plaatsgevonden. Naast de specifieke activiteiten werden de middeleeuwse spellen op de 
binnenpleinen gestald.

Ballonfestival
In samenwerking met het Ballonfestival Parkstad, Van Melick en Kasteel Hoensbroek werd in september het 
Ballonfestival georganiseerd. Meer dan 4000 bezoekers bezochten het festival gedurende het weekend van 
18 t/m 20 september. De bezoekers genoten van de vele internationale ballonnen die vanaf de weide opstegen. 
Tijdens de avond werd een lichtshow gegeven.

IBA dag Kasteel en Ommelanden
In oktober is in samenwerking met afdeling REO van de gemeente Heerlen invulling gegeven aan de IBA dag 
betreffende het presenteren van de diverse opties over de ontwikkelingen van het Kasteel en zijn Ommelanden. 
Er werd een gepast middeleeuws programma gepresenteerd voor de genodigde bewoners van Hoensbroek.

Halloween
Speciaal voor Halloween is een tocht binnen en buiten het kasteel uitgezet. Bezoekers kregen een “enge” 
speurtocht waarbij het kasteel van zijn natuurlijke eigenschappen gebruik maakte. 

Bezoekers
In 2015 hebben 53.083 personen een bezoek aan het kasteel gebracht. Dat zijn 7.755 bezoekers minder dan in 
2014. 



8

4  Educatie

In het kader van “Cultuureducatie met kwaliteit” en het beleidskader cultureel erfgoed “Het verhaal van 
Heerlen” 20122020 draagt gemeente Heerlen bij aan de totstandkoming van een doorlopende leerlijn basis
onderwijs. Samen met Schunck* en Parkstad Limburg Theaters participeert Historisch Goud in de projectgroep 
strategie en beleid, de inhoudelijke projectgroep en de klankbordgroep. Deze doorlopende leerlijn is gelanceerd 
onder de naam “Abel”. Er zijn in 2015 convenanten gesloten met zes pilotscholen. In 2016 wordt het aantal 
scholen uitgebreid en worden meer culturele disciplines aan Abel toegevoegd. Niet aanbod gericht maar vraag
gericht werken staat centraal in Abel. 
Binnen Abel zijn voor Kasteel Hoensbroek 3 nieuwe producten gerealiseerd en voor het Thermenmuseum zal er 
een aanvulling komen in de huidige museumzaal met een nieuw aanbod.

Educatief aanbod en evenementen
Code M: “Hoe maak je een film?” 
Gepaard aan de tentoonstelling ‘Code M’ is een educatief aanbod voor bovenbouw basisonderwijs ontwikkeld. 
Leerlingen maken met elkaar samen een film. De zolder van het kasteel is omgebouwd tot filmzolder. Hier spe
len leerlingen zelf de hoofdrol in hun eigen Code Mavontuur. Door het maken van een film die speelt in de tijd 
van d’Artagnan, leren klassen niet alleen over vroeger, maar ook hoe een film gemaakt wordt.

Werkboekje en digitale les 
Voor leerlingen uit groep 7/8 is educatief materiaal bij de film ‘Code M’ ontwikkeld. Het educatieve materiaal 
bestaat uit een werkboekje van 16 pagina’s en een interactieve, digitale les. Hierin komt the making of van de 
film aan bod en krijgen de leerlingen een uniek kijkje achter de schermen bij Code M. Daarnaast zijn er een 
6tal korte digitale lessen gemaakt.

Familiespeurtocht Code M
Voor gezinnen en families is in 2015 een speciale speurtocht ontwikkeld rondom ‘Code M’. Een tocht waarin 
samenwerken centraal staat. Met een speurboekje bij de hand én het speurderstasje gaan families samen op 
ontdekking in het kasteel. 

Museum Jeugd Universiteit
In 2015 werd 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 812 jaar. De lezingen hebben betrekking op het Cultureel Erfgoed van de locatie 
waar deze gegeven worden.

Heb jij de Romeinse X-factor? 
Tijdens de Rabo kidsweek werd in samenwerking met de Museumvereniging een programma voor gezinnen 
gemaakt in het Thermenmuseum. De Rabo Museumkidsweek daagt kinderen, tijdens de herfstvakantie, uit zelf 
creatief te zijn. Kinderen kiezen hun eigen museumschat uit de collectie en verzinnen daar een (beeld)verhaal 
bij. 

Pilot VMBO: Archeologie - Toen kwamen de Romeinen 
In 2015 is een pilot onder zes VMBO groepen gestart, waarbij de groepen op school kennismaken met 
archeologie. Vervolgens bezoeken ze het Thermenmuseum waarbij aansluitend een pilot workshop 
“Romeinse deegballetjes” wordt gegeven.

“Menukaart Cultuur” 
Een samenwerking tussen Nieuwe Nor, Filmhuis de Spiegel, Thermenmuseum, Schunck* en het Charlemange
college. Voor CKV leerlingen is een ‘menukaart cultuur’ ontwikkeld, met cultureel aanbod van de vier deel
nemende instellingen in Heerlen, waaruit een leerling zijn eigen menukeuze kan bepalen. De menukaart Cultuur 
werd aangeboden eind oktober, november en begin december.
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Schoolbezoeken
Het totaal aantal schoolbezoeken is in 2015 gestegen van 6.635 naar 7.280. In het Thermenmuseum was er 
een lichte daling in het aantal bezoeken, in Kasteel Hoensbroek een stijging.
                                   

Schoolbezoek en museumjeugduniversiteit Aantal 2012 Aantal 2013 Aantal 2014 Aantal 2015

Thermenmuseum 4.246 3.127 4.072 3.949

Kasteel Hoensbroek 2.969 2.937 2.563 3.331

Totaal Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek 7.215 6.064 6.635 7.280
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5  Organisatie

Personeel
Historisch Goud heeft in 2015 een formatie van 31,9209 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 2015 is binnen het bureau Publieksbereik gestart met het structureren van werkprocessen. De kaders 
worden geschapen voor de afzonderlijke onderdelen binnen het geheel. Binnen de clusters Educatie, 
Evenementen & Projecten, Facilities, Communicatie, Marketing, Verkoop en PR, zijn afspraken gemaakt over 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Hierdoor wordt het programma gestuurd werken inzichtelijker, 
terwijl een betere afstemming tussen deelproducten binnen het projectmatig aangestuurde werk zichtbaar 
worden. Een effectievere en efficiëntere organisatie is hiervan het resultaat. Daarnaast is in 2015 gekeken 
welke taken niet meer uitgevoerd worden. 


