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Woord vooraf

In 2005 is het Stadsarchief Heerlen verder gegaan op de ingeslagen weg om zich 
te richten op ‘de inhoud’. In het depotbeheer zijn fl inke stappen gezet. De inhoud 
van de archiefbewaarplaats is goed doorgelicht en collecties die er niet thuis 
hoorden zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.
Verder is er aandacht besteed aan de inhoud van de collecties zelf. Er is fl ink 
geïnventariseerd. En….hier is niet alleen aan gewerkt door de vaste 
medewerkers van de archiefdienst, óók de vrijwilligers hebben hier een 
belangrijke rol in gespeeld.
Díe inhoud is vervolgens beschikbaar gesteld aan onze klanten. Via de website 
van het Stadsarchief kunnen de nieuwe aanwinsten worden bevraagd en 
bekeken door één ieder met interesse voor de regionale geschiedenis. Verder 
heeft het Stadsarchief in 2005 ‘inhoud’ laten zien op grote en minder grote 
evenementen zoals de Heemkundemarkt en de Culturele Kennismaking.

Het jaar 2005 heeft voor het Stadsarchief Heerlen voor een belangrijk deel in het 
teken gestaan van positionering van de archiefdienst binnen de gemeentelijke 
organisatie van de Heerlen. Eind 2004 was het Stadsarchief nog onderdeel van de 
afdeling Informatievoorziening. Met de opheffi  ng van deze afdeling in het kader 
van een gemeentelijke reorganisatie (het SCHAKEL-traject), is de archiefdienst in 
2005 in eerste instantie gepositioneerd bij de Openbare Bibliotheek Heerlen om 
met ingang van 1 december 2005 te worden opgesteld als afzonderlijke afdeling 
Stadsarchief Heerlen.

Los van de reis naar organisatorisch inbedding in de Heerlense gemeentelijke 
structuur, heeft de archiefdienst in 2005 met enthousiasme invulling gegeven 
aan haar taken, voornemens en ambities. 
De mission-statement “Sterk in de toekomst van het verleden” is niet meer alleen 
van toepassing op de historische archieven en collecties van de gemeenten Nuth 
en Heerlen. In 2005 zijn ook de archieven van Simpelveld beschikbaar gekomen 
voor een breed publiek.

“Eénenéénistwee. Jaarverslag 2005 Stadsarchief Heerlen” is een verantwoording 
voor het enthousiasme waarmee invulling is gegeven aan missie, visie en 
doelstellingen van de archiefdienst voor Heerlen, Nuth en Simpelveld.

Tom van Slooten
Archivaris / Directeur
Heerlen, juli 2006
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Inleiding

Missie, visie en doelen
In het door het Stadsarchief geformuleerde beleidsplan “Eén en één is twee” zijn 
missie, visie en doelstellingen uitvoerig beschreven. Hier volstaat een samenvatting¹.

De missie van het Stadsarchief Heerlen laat zich vangen in het statement: 
“Sterk in de toekomst van het verleden”. Het Stadsarchief is vanuit een wettelijke 
alsmede cultuurhistorische verplichting gericht op het verzamelen, beheren, 
toegankelijk maken en ter beschikking stellen van (statische)archieven en 
documentaire collecties (primaire- en secundaire bronnen). Hierbij streeft 
het Stadsarchief naar excellente systemen van informatievastlegging, 
informatiebeheer en informatiebenutting. Het Stadsarchief Heerlen zal op 
actieve wijze de kennis omtrent het heden en verleden van de stad en haar 
omliggende gebied op grote schaal verspreiden en via projecten bevorderen, 
waarbij een hoge mate van kwaliteit en klantgerichtheid nagestreefd wordt. 
Als specialist op het gebied van informatievastlegging en informatiebenutting 
wil het Stadsarchief een belangrijke rol spelen in de gemeentelijke organisatie

De visie richt zich op (1) de ontwikkelingen in het Nederlandse archiefbestel om 
te komen tot een publieksgerichte dienstverlening, waarbij een kwaliteitssysteem 
uitgangspunt is; (2) de organisatie van het archiefbeheer op Parkstad Limburg 
niveau in een regionale archiefdienst; (3) versterking van de documentaire 
informatiehuishouding van de gemeentelijke organisatie.

De doelstellingen die het Stadsarchief Heerlen zich stelt om de missie en visie te 
realiseren worden bezien vanuit vier perspectieven. Vanuit het klantperspectief 
wil het Stadsarchief excellente dienstverlening leveren. Vanuit het bedrijfsvoering-
perspectief streeft de archiefdienst naar het realiseren van eff ectieve en effi  ciënte 
informatievoorziening. In relatie tot het beleid stelt het Stadsarchief zich tot 
doel haar expertise te gebruiken om te komen tot een goed content- en 
contextbeheer van informatie. Vanuit het organisatieontwikkelingtraject wil het 

Stadsarchief de samenwerking op het gebied van professioneel archiefbeheer 
in Parkstad Limburg versterken.

Wettelijke verplichtingen
Het beleid van het Stadsarchief Heerlen is gebaseerd op de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van archiefbeheer. De geldende wet- en regelgeving 
valt uiteen in de Archiefwet 1995; het Archiefbesluit 1995; de ministeriële 
regelingen ex-artikelen 11, 12 en 13 van het Archiefbesluit 1995 en de 
Archiefverordening van Heerlen 1996 alsmede het Besluit Informatiebeheer 
van Heerlen 1997². 
De Heerlense Archiefverordening 1996 is tot stand gekomen gelet op de artikelen 
30, eerste lid, 31 en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995, en regelt de nadere 
uitwerking van de zorg en het beheer van archiefbescheiden van de gemeente 
Heerlen. De verordening bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten. Namelijk de 
regeling voor de zorg (die het college van burgemeester en wethouders draagt 
voor de archieven van de gemeentelijke organen), het beheer van de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden door 
de gemeentearchivaris, die niet zijn overge bracht naar de archiefbewaarplaats. 
Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op 
klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale 
informatiedragers.
Naast het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van 
archieven en collecties, is het beschikbaar stellen van archiefbescheiden en 
collectie-items een verplichting.
De wettelijke verplichtingen kunnen worden gevat in de drie B-s: Beheer – 
Behoud – Beschikbaar stellen. In de verwerving van archiefbescheiden zit 
ook een wettelijke component. De Archiefwet 1995 stelt dat de permanent te 
bewaren overheidsarchieven na 20 jaar moeten worden overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats.

¹  Zie voor het volledige beleidsplan 2003-2006 de website 
www.stadsarchiefheerlen.nl > publieksbereik > organisatie > volledig 
beleidsplan in pdf.

²  De ministeriële regelingen zijn op grond van artikel 11, tweede lid van het 
Archiefbesluit 1995: de ‘Regeling duurzaamheid archiefbescheiden’; gelet op 
artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 de ‘Regeling geordende en toegankelijke 
staat archiefbescheiden’ en gelet op artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 
1995 de ‘Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen’.
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Het Stadsarchief Heerlen is de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen én 
de gemeente Simpelveld. De archivaris van Heerlen is tevens benoemd (door de 
gemeente Simpelveld) tot gemeentearchivaris van Simpelveld. De historische 
archieven van Bocholtz en Simpelveld bevinden zich in de archiefbewaarplaats.
Daarnaast verzorgt de archiefdienst het beheer en beschikbaarstellen van de 
historische archieven van de gemeente Nuth en haar voormalige gemeenten 
Hulsberg, Wijnandsrade en Schimmert. Als zodanig fungeert het Stadsarchief 
Heerlen als de archiefbewaarplaats van de gemeente Nuth.
Archieven van deze gemeenten die voor permanente bewaring in aanmerking 
komen, dienen naar het Stadsarchief Heerlen te worden overgebracht.
In de afgesloten dienstverleningovereenkomst met de gemeente Simpelveld 
is het leveren van een basispakket vastgelegd dat de wettelijke taken omvat. 
De invulling van de werkzaamheden voortvloeiende uit het basispakket worden 
omschreven in een door de archiefdienst opgemaakt en door partijen vastgesteld 
(vijfj arig) werkplan.

De gemeente Heerlen neemt deel in de volgende gemeenschappelijke 
regelingen:
(1) Parkstad Limburg.
(2) Brandweer Parkstad Limburg.
(3) Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Zuid-Limburg 

(GHOR).
(4) GGD Oostelijk Zuid-Limburg.
(5) Gemeentelijke Kredietbank Oostelijk Zuid-Limburg.
(6) Reinigingsdienst Rd4.
Ingevolge de Archiefwet 1995 voert de gemeentearchivaris van Heerlen het 
toezicht op het beheer uit op deze regelingen en is de archiefbewaarplaats van 
Heerlen aangewezen voor het beheer van de permanent te bewaren 
archiefbescheiden van deze regelingen.

Leeswijzer
Het jaarverslag 2005 is ingedeeld naar analogie van de productgroepen van de 
archiefdienst. Deze productgroepen zijn verdeeld in:
(1) Acquisitie
(2) Ontsluiting en materiële verzorging
(3) Beheer en behoud
(4) Archiefi nspectie en –consulting
(5) Publieksbereik
(6) Projecten
In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan de bedrijfsvoering van de archiefdienst. 
In hoofdstukken 2 t/m 7 wordt ingegaan op de producten van de archiefdienst.



1.  Bedrijfsvoering 

1.1.  Organisatieontwikkelingen

Organisatieontwikkeling is een continu proces. In het kader van het SCHAKEL-
traject heeft de archiefdienst in 2005 samengewerkt met de Openbare 
Bibliotheek Heerlen (OBH), met de bedoeling te onderzoeken in hoeverre 
nauwere samenwerking c.q. integratie mogelijk was. In december 2005 heeft dit 
geleid tot de conclusie dat integratie van de archiefdienst in de OBH geen optie 
bleek en is het Stadsarchief Heerlen in de gemeentelijke organisatie opgesteld als 
aparte afdeling.

Op het gebied van samenwerkingsverbanden is in 2005 de samenwerking met de 
gemeente Simpelveld gerealiseerd. Gesprekken zijn gevoerd met de gemeenten 
Voerendaal en Brunssum. De gemeente Voerendaal heeft in 2005 besloten de 
historische archieven op grond van een dienstverleningsovereenkomst in 2006 bij 
het Stadsarchief Heerlen te plaatsen. De ontwikkeling naar een streekarchief / 
regionale archiefdienst wordt hiermee verder vormgegeven.

Met het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente 
Simpelveld, dient de naamgeving van de archiefdienst te worden aangepast. 
Immers, het “Stadsarchief Heerlen” is niet meer juist: het betreft ook de 
archiefdienst van de gemeente Simpelveld. 
Er is een traject uitgezet waarin een nieuwe naam en dito huisstijl worden 
ontwikkeld. In 2005 lag de nadruk op het vaststellen van de nieuwe naam van 
het instituut.

In de (in 2005) concept-nota “Strategische beleidsnota cultuur 2006 – 2010” 
van de gemeente Heerlen, is het voornemen om de (gemeentelijke) culturele 
instellingen op afstand van de gemeente te laten functioneren beschreven. 
Ook die archiefdienst ziet hierin een uitdaging en is in 2005 gestart met de 
voorbereidingen van het onderzoek naar de mogelijkheden.
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1.2.  Personeel

De personele bezetting van de archiefdienst bestond in het verslagjaar uit:

Directeur/Gemeentearchivaris T. (Tom) van Slooten
Financieel beheer L. (Leo) Langen
Clustercoördinator Archieven M. (Marlies) Nieuwlaat
Archiefrevisor J. (Jos) Siemers
Medewerker Inventarisatie H. (Hans) Thissen
Medewerker Materiële Verzorging J. (Jan) van de Veer
Clustercoördinator Bibliotheek en 
Documentaire Collecties

K. (Karin) Leers

Medewerker Persdocumentatie G. (Gertie) Franssen
Medewerker Literatuuronderzoek J. (Jos) Krüll
Medewerker AV-collecties W. (Wim) Moest
Clustercoördinator Publieksbereik G. (Geert) Luykx
Studiezaalmedewerker J. (Jean) Wouters
Assistent Studiezaalmedewerker W. (Wilma) Janssen-Pijls
Stadshistoricus R. (Roelof) Braad
Documentalist N. (Nina) Bemelmans
Documentalist E. (Elly) Nita
Uitzendkracht materiële verzorging D. (Denise) Ricksen – van der Spoel
Vervanging mdw. Persdocumentatie O. (Olav) Bergman
Vrijwilliger F. (Fred) Schrobben
Vrijwilliger J. (Jan) Eijgelshoven
Vrijwilliger J. (Jan) Engelen
Vrijwilliger J. (Jan) Hensgens
Vrijwilliger R. (Rene) van der Zalm
Vrijwilliger L. (Lex) Temme
Vrijwilliger H. (Hans) Brouns
Vrijwilliger M. (Mieke) Swarte
Vrijwilliger J. (John) Schobre
Vrijwilliger N. (Nel) van Ingen
Vrijwilliger D. (Diana) Onstenk

Mevrouw M. Nieuwlaat (clustercoördinator Archieven) is per 1 juli 2005 bij het 
Stadsarchief Heerlen in dienst getreden.

Het managementteam van de archiefdienst bestond in 2005 uit:
T. (Tom) van Slooten; directeur, voorzitter MT
G. (Geert) Luykx ; clustercoördinator publieksbereik, plv. directeur
L. (Leo) Langen; fi nancieel beheer
K. (Karin) Leers; clustercoördinator bibliotheek en documentaire collecties
M. (Marlies) Nieuwlaat; clustercoördinator archieven

Het ziekteverzuim bij het Stadsarchief Heerlen bedroeg in 2005 7,53 (periode 
1 oktober 2004 – 1 oktober 2005). Dit cijfer is terug te voeren op langdurig 
ziekteverzuim binnen de archiefdienst.

In 2005 zijn met alle medewerkers voortgangsgesprekken gevoerd naar 
aanleiding van het POP-gesprek. Met één medewerker is geen POP-gesprek 
gevoerd, daar deze medewerker in 2005 nieuw bij de archiefdienst is begonnen.

De in het opleidingsplan 2005 voorgenomen opleidingen, cursussen en 
trainingen zijn conform uitgevoerd.
Alle medewerkers hebben een training gevolgd met betrekking tot 
kwaliteitsgericht werken. Eén medewerker heeft de cursus archiefassistent 
afgerond. Eén medewerker heeft een training usability website gevolgd. 
Eén medewerker heeft een managementleergang afgerond.

De archiefdienst is gehuisvest in het Thermencomplex te Heerlen. Naast het 
Stadsarchief Heerlen is hier ook het Thermenmuseum gehuisvest.

De archiefdienst heeft geen eigen medezeggenschapsorgaan ingericht. Zaken 
die instemmingsrecht- of adviesrechtplichtig zijn in de zin van de WOR worden 
voorgelegd aan de Centrale Onderneming Raad van de gemeente Heerlen.
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1.3.  Informatiebeleid

In het kader van de informatie en ICT heeft 2005 in het teken staan van verdere 
verbetering van digitale informatiehuishouding van het Stadsarchief. Met de 
steeds toenemende elektronische afhandeling van taken is de archiefdienst 
steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van apparatuur en software 
pakketten. Het beheren van grote bestanden met digitale gegevens (b.v. 
databases), en met deze gegevens uitvoering geven aan wettelijke taken, 
is afhankelijk van de continuïteit van de ICT voorzieningen.

Het digitaal beschikbaar stellen van informatie uit de archieven is in 2005 verder 
vormgegeven. In de applicatie MAIS Flexis is in 2005 de bezoekersregistratie, 
uitleenregistratie en het depotbeheer niet gerealiseerd. Deze functionaliteiten 
zijn in ontwikkeling. 

In schema zag de informatiehuishouding van het Stadsarchief er in 2005 als volgt uit:

MAIS Flexis VUBIS Sm@rt BiblioData PRO

Archieven
Beheer gegevens uit archieven

Bibliotheek (historisch)
Beheer gegevens uit de 
specialistische bibliotheek

Bibliotheek DIC (administratief)
Beheer gegevens uit de 
administratieve bibliotheek

Beschikbaar stellen middels :
Intranet gemeente Heerlen
Internet www.stadsarchiefheerlen.nl en
www.archieven.nl en internetlinks deelnemende gemeenten

1.4.  Financiën

Voor 2005 is door het Stadsarchief Heerlen een nadelig resultaat van  7.094,00 
gerealiseerd. 
Een verklaring voor deze afwijkingen is te vinden in kosten van abonnementen, 
toegenomen kosten voor automatisering (o.a. digitalisering, onderhoud 
software) en de aanschaf van verpakkingsmaterialen ten behoeve van 
conserveringswerkzaamheden.

Inkomsten werden gegenereerd uit de dienstverleningsovereenkomsten met 
de gemeenten Nuth en Simpelveld, alsmede verkopen in de studiezaal van de 
archiefdienst.

De fi nanciële verantwoording van de archiefdienst is ingebed in de planning & 
control-cyclus van de gemeente Heerlen. Over het afdelingsplan 2005 – en de 
fi nanciële uitvoering hiervan - wordt verantwoording afgelegd bij de Directie 
Raad van de gemeente Heerlen. 

De verantwoording 2005 is door de Directie Raad vastgesteld.

Documentaire collecties
Beheer gegevens uit
documentaire collecties



Eénenéénistwee | Jaarverslag 2005 Stadsarchief Heerlen



12 | 13

2.  Acquisitie

2.1.  Acquisitiebeleid

In 2005 is aandacht besteed aan het herformuleren van het acquisitiebeleid van 
de archiefdienst. Acquisitiebeleid is het kader voor het opstellen van een 
acquisitieprofi el en het acquisitieplan.
(a) Acquisitieprofi el (de beleidskant)
Hierin is geformuleerd het kader waarin acquisitie plaats vindt. Onderdelen zijn 
de doelstelling(en), criteria en hoofdgroepenindeling.
(b) Acquisitieplan (de uitvoeringskant)
Hierin is geformuleerd hoé de acquisitie plaatsvindt. Onderdelen zijn de 
stroomschema’s, procedures en werkafspraken.

De doelstelling van het Heerlense acquisitiebeleid is dat de inhoud van de 
archiefbewaarplaats een weerspiegeling moet zijn van het continue proces van 
maatschappelijke activiteiten van personen en organisaties binnen het 
zuidoosten van Limburg, met de bedoeling de inhoud van de 
archiefbewaarplaats beschikbaar te stellen voor historisch onderzoek.

2.2.  Archieven

In 2005 zijn bij de cluster Archieven de volgende aanvullingen en nieuwe 
archieven geacquireerd.

Archiefvormer Strekkende meters
Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, afdeling 
Heerlen (aanvulling)

,

Ontwikkeling Geleendal () ,
Stichting Centrale Akkomodatie Heerlerbaan, Heerlen ,
Vasco ,
Gemeente Hulsberg (-, aanvulling) ,

Archiefvormer Strekkende meters
Kerkregister - RK parochie St. Bavo, Nuth  deel
Bocholtz (-, aanvulling) ,
Bocholtz (-, bouwvergunningen) ,
Simpelveld (-, aanvulling) ,
Simpelveld (-, bouwvergunningen) ,
Autonome groei Heerlen, opgenomen in 
-jarenblok (nog niet overgedragen)



De archiefdienst heeft 71 strekkende meter archieven vernietigd. Daarnaast zijn 
475 meter bouwvergunningen en ca. 150.000 tekeningen van de gemeente 
Heerlen uit de archiefbewaarplaats verplaatst naar bureau Documentaire 
Informatie Voorziening om te worden bewerkt om te voldoen aan de goede, 
geordende en toegankelijke staat.

2.3.  Bibliotheek en Documentaire Collecties

Documentair Informatie Centrum (DIC)
Het DIC is belast met de bestel- en ontvangstadministratie van de gemeentelijke 
organisatie. Daarnaast draagt het DIC zorg voor de verspreiding van de bestelde 
publicaties binnen de gemeente. 
Hierover zijn de volgende cijfers bekend:

2003 2005
Losbladige uitgaves  
Schuurman&Jordens  
Tijdschriften  
Div. Uitgaves  
Cd’s  
Online** 
Nieuwsbrieven** 
Totaal:  

** Bij de cijfers van 2003 werden bepaalde soorten documenten nog niet uitgesplitst, 
vandaar dat hiervan geen cijfers bekend zijn. 
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Dagbladen 2004 2005
Limburgs dagblad  
De Limburger  
Volkskrant  
NRC-handelsblad  
Financieel dagblad  
Totaal  

Aanwinsten Annuleringen
Tijdschriften  
CD-roms  
Losbladige Uitgaven  
Schuurman & Jordens  
Nieuwsbrieven  
Staatscouranten  
Jaarboeken  
Tekstuitgaven  
Online  
Totaal  

Een relatief groot aantal annuleringen werd mede veroorzaakt door het stoppen 
van uitgeverij Kluwer met bepaalde uitgaven zoals diverse handboeken, 
jaarboeken en tekstuitgaven.

Beeld en Geluid
Een omvangrijke collectie bewegend beeld is ontvangen (collectie Lindeboom), 
alsmede een drietal nieuwe aanwinsten. Het betrof één eigen productie op CD en 
DVD “Een oorlog om nooit te vergeten” en de DVD-productie “Nooit vergeten.... “. 
Dit was een initiatief van twee Heerlenaren die het oorlogsverhaal verbeeldden 
voor leerlingen van het voorgezet onderwijs. De archiefdienst heeft hiervoor het 
beeldmateriaal aangeleverd en de productiekosten gefi nancierd.

Documentatiemateriaal
Over de gemeente Simpelveld en de voormalige gemeente Bocholtz is een 
collectie verworven (collectie Smeets).
De bidprentjescollectie werd uitgebreid met een schenking van 5.000 stuks.

Persdocumentatie
De collectie persdocumentatie is met 2619 artikelen gegroeid. Het betrof 
artikelen uit het Limburg Dagblad en Dagblad De Limburger.

Historische bibliotheek
De historische bibliotheek van het Stadsarchief maakte in 2005 een groei door. 
Niet alleen wat betreft het aantal boeken, brochures en tijdschriften, maar ook 
wat betreft ideeënontwikkeling over acquisitie en ter beschikkingstellen van de 
publicaties. In 2005 is een aanzet gegeven tot het maken van een acquisitieprofi el 
voor archieven en (deel)collecties van het Stadsarchief Heerlen. Voor de historische 
bibliotheek moet dit nog worden uitgewerkt. Toch was er in 2005 al een sprake 
van een veranderend aanschafbeleid wat betreft boeken. Waar eerst naast 
publicaties op regionaal gebied ook regelmatig algemene (overzicht)werken 
werden aangeschaft, blijkt nu dat er volgens ‘strengere’ regels geacquireerd 
wordt: publicaties moeten een sterk regionaal/Parkstad karakter hebben of op 
provinciaal niveau van betekenis zijn om aangekocht te worden. Een algemeen 
werk wordt slechts in hoge uitzondering aangekocht. Ook wat betreft de passieve 
acquisitie is dit fenomeen op te merken; waar vroeger elke schenking dankbaar 
in ontvangst werd genomen wordt deze nu kritisch bekeken en, indien het 
aangeboden materiaal voor de historische bibliotheek niet van belang is, 
geweigerd.
De historische bibliotheek is met 879 volumes gegroeid. Het betrof tijdschriften, 
boeken, brochures, weekbladen, parochiebladen, jaarverslagen, microfi ches en 
losbladige uitgaven.
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3.  Ontsluiting en materiële  
 verzorging

3.1.  Archieven

In het verslagjaar zijn de volgende archieven bewerkt.

Archiefvormer Actie
Vereniging Ambachtsschool en Mijnschool Heerlen (later LTS) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
Familiearchief Schunck Inventarisatie en materiële verzorging (deels), . m
Vaessen, juwelier te Heerlen (-) Plaatsingslijst, . m
Notariële archieven Heerlen (-) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
Notariële archieven Hoensbroek (, -) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
Topografi sch Historische Atlas Inventarisatie en materiële verzorging,  m
Gemeente Hoensbroek (-) Materiële verzorging, . m
Gemeente Heerlen (-) Materiële verzorging,  m
Gemeente Heerlen (-) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
RK parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Amstenrade (-) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
RK parochie H.H. Martelaren van Gorkum, Heerlen (-) Materiële verzorging, . m
RK parochie St. Joannes Evangelist, Hoensbroek (-) Materiële verzorging, . m
RK parochie H. Remigius, Klimmen (-) Inventarisatie en materiële verzorging,  m
RK paraochie H. Laurentius, Voerendaal (-) Plaatsingslijst en materiële verzorging, . m
RK parochie St. Joseph, Waubach (-) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
RK parochie H. Lambertus, Bingelrade (-) Inventarisatie en materiële verzorging, . m
RK parochie H. Jozef, Heerlerbaan (-) Materiële verzorging, . m
Architectenarchief Boosten, tekeningen Materiële verzorging,  m

De inventarissen van de archiefblokken gemeente Nuth 1934-1981 en gemeente 
Wijnandsrade 1940-1981 zijn geconverteerd naar MAIS Flexis en gepubliceerd op 
internet.

3.2.  Bibliotheek en Documentaire Collecties

Documentair Informatie Centrum
Ontsluiting van de bestel- en ontvangstadministratie van de gemeentelijke 
organisatie vond plaats in de applicatie BiblioData PRO.

Beeld en Geluid
Audiovisuele producties (fi lm, video, geluidsopnamen, televisie) vormen een 
steeds belangrijker onderdeel van ons culturele erfgoed. Sterker nog: de 
geschiedenis van de twintigste eeuw is nauwelijks te begrijpen zonder 
gebruikmaking van deze bronnen van informatie. Overal in Nederland bevinden 
zich collecties met AV-materiaal, waaronder het Limburgs Film en Video Archief 
(LiFVA) en gemeentelijke archiefdiensten. Ook het Stadsarchief Heerlen kent een 
omvangrijke AV-collectie.
Hiertoe heeft het LiFVA in 2002 een subsidieverzoek gericht aan de Mondriaan-
stichting. De subsidieaanvraag betrof een plan voor realisering van achterstallige 
conservering en toegankelijkheid van de Audiovisuele Kerncollectie Limburg: 
een selectie uit de AV-collecties bij zes gemeentelijke archiefdiensten (Heerlen, 
Roermond, Sittard-Geleen-Born, Venlo, Weert en Maastricht) en het Limburgs 
Museum/LiFVA, die acuut bedreigd worden.
Ook een selectie van het AV-materiaal van het Stadsarchief Heerlen komt in 
aanmerking voor conservering. Het betreft 20 uur 16 mm, 5 uur 8 mm fi lm en 
20 uur video.
De kosten voor dit project worden deels gefi nancierd middels de aangevraagde 
subsidie en deel door een bijdrage van de deelnemers.
Anno 2004 zijn er subsidies verkregen van de Mondriaan Stichting, de provincie 
Limburg en Prins Bernard Cultuurfond. Daarnaast hebben de deelnemende 
instellingen zich garant gesteld voor hun bijdrage. De bijdrage van het 
Stadsarchief Heerlen bedroeg 10.000,00.
Hiervoor wordt het AV-materiaal, als onderdeel van de Kerncollectie Limburg, 
geconserveerd en toegankelijk. Hiermee wordt een belangrijk deel AV-cultureel 
erfgoed van de gemeente Heerlen behouden voor de toekomst. De uitvoering 
van conservering van het Heerlense AV-materiaal is in 2005 vormgegeven.
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In 2005 jaar zijn er:
45 videobanden uit de achterstand verwerkt, 
5  nieuwe banden ontstaan en beschreven, 
3  nieuwe banden ontstaan die nog beschreven moeten worden, 
2  nieuwe banden ontstaan die nog niet compleet zijn, 
55  DVD’s geproduceerd/overgezet van U-matic materiaal (deze zijn aan de 

collectie toegevoegd), 
205  fi lms geïnventariseerd ten behoeve van het Lifva-project, 
55  fi lms hiervan daadwerkelijk geselecteerd voor revitalisatie en conservering, 
50  DVD’s geproduceerd met als thema WO II voor de verkoop.

Fotocollectie
De database met de beschrijvingen van de foto’s in de fotocollectie werden 
gecontroleerd op spel-, typ- en grammaticale fouten. Ook werd gekeken naar 
zinsbouw en werden andersoortige vormfouten gecorrigeerd. In 2005 werden 
2000 beschrijvingen op deze wijze gecontroleerd. De Acces database werd 
geconverteerd naar Maïs Flexis. 
De eerste 5.000 foto’s werden door X-Cago gedigitaliseerd en in 3 formaten 
aangeleverd. De scans zijn van goede kwaliteit; van elke foto er is minimaal een 
formaat dat rechtstreeks naar de drukker kan en een formaat dat op internet 
gepubliceerd kan worden.

Documentatiemateriaal
De collectie Smeets met materiaal over Simpelveld en Bocholtz werd 
geïnventariseerd.
In 2005 werden 80 titelbeschrijvingen van artikelen over regionaal-historische 
onderwerpen ingevoerd in VUBIS Smart en toegevoegd aan de Historische 
Bibliografi e Oostelijk Zuid-Limburg.
De 22.000 bidprentjes die in 2004 zijn geïndexeerd zijn in het verslagjaar 
gepubliceerd op internet. In 2005 zijn 50.000 bidprentjes geïndexeerd. 

Persdocumentatie
Middels een database is de collectie toegankelijk gemaakt. Een deel van de 
achterstanden in het rubriceren is in 2005 ingelopen.

Historische bibliotheek
Bibliotheektechnisch was er weinig verandering te bespeuren wat betreft het 
bibliotheekprogramma VUBIS SM@RT. Naar verluid is een nieuwe release in de 
maak bij leverancier GEAC.
Dit jaar is de invoer in de bibliotheekcatalogus van tijdschriften, series en 
vervolgwerken afgerond. Voor de bezoeker is op deze wijze te zien welke 
jaargangen aanwezig zijn van de 2249 aanwezige titels.
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4.  Beheer en onderhoud

Beheer archiefbewaarplaats
De wettelijke verplichtingen kunnen worden gevat in de drie B-s: Beheer – 
Behoud – Beschikbaar stellen. In de verwerving van archiefbescheiden zit een 
wettelijke component. De Archiefwet 1995 stelt dat de permanent te bewaren 
overheidsarchieven na 20 jaar moeten worden overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats. Het Stadsarchief Heerlen is in 2005 de archiefbewaarplaats 
van de gemeenten Heerlen en Simpelveld, alsmede de gemeente Nuth. 
Archieven van deze gemeenten die voor permanente bewaring in aanmerking 
komen, dienen naar het Stadsarchief Heerlen te worden overgebracht. 

Naast de archieven van de gemeente is het Stadsarchief Heerlen ook de bij wet 
vastgestelde archiefbewaarplaats van de gemeenschappelijke regelingen waarvan 
Heerlen de centrumgemeente is of de aanwijzing van de archiefbewaarplaats is 
vastgesteld oor het bestuur van de regeling. De blijvend te bewaren archieven 
van o.a. Parkstad Limburg, Brandweer Parkstad Limburg, Rd4 en de GGD Oostelijk 
Zuid-Limburg dienen te worden opgenomen in de archiefbewaarplaats.

Ingevolge de doelstellingen van een archiefdienst (gelet op de Archief-
verordening) én convenantafspraken met het Bisdom Roermond en de 
archiefbeherende instellingen in Limburg, worden particuliere archieven 
en collecties door het Stadsarchief Heerlen geacquireerd en beheerd.

leverancier meters*
Archieven gemeente Heerlen  
Archieven gemeenschappelijke regelingen  
Archieven convenantafspraken  
Archieven particulieren 
Collecties 
Bibliotheek 
totaal 
* in strekkende meters

De jaarlijkse groei van permanent te bewaren archiefbescheiden en collectie-
items bedraagt 177 strekkende meters per jaar. Dit is exclusief de groei van de 
Parkstad Limburg gemeenten. De jaarlijkse gemiddelde groei van de gemeenten 
Nuth (16), en Simpelveld (11) bedraagt 27 strekkende meters per jaar. 

Het Stadsarchief Heerlen is gehuisvest in het Thermencomplex aan de 
Coriovallumstraat te Heerlen. Naast de archiefdienst is hier ook het Thermen-
museum gehuisvest.
De archiefdienst heeft in het complex de beschikking over een studiezaal, een 
achttal kantoorruimten en een archiefbewaarplaats met drie depots. Met het 
Thermenmuseum maakt de archiefdienst gezamenlijk gebruik van een ingang en 
multifunctionele ruimte (cafetaria, aula, souterrain). De bezoekerstromen van 
museum en archiefdienst zijn niet gescheiden. 

Het beheer van de archiefbewaarplaats wordt uitgevoerd door de archivaris/
directeur.

Archiefbehoudsplan
Om de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen goed te laten functioneren 
is het “Archiefbe houdsplan Stadsarchief” in het leven geroepen. Het archief-
behoudsplan omvatte drie onderdelen: (1) luchtbehandeling, (2) restauratie en 
(3) conservering.

In 2005 is uitvoering gegeven aan de eerste van drie tranches restauratie-
werkzaam heden. Uit het archief van de Schepenbank Heerlen zijn 82 registers 
gerestaureerd.

Met betrekking tot conserveringswerkzaamheden kan worden gesteld dat 
planmatig binnen het cluster Archieven is gewerkt aan het vervangen van 
archiefdozen. De zuurhoudende archiefdozen werden vervangen door zuurvije 
archiefdozen. Tevens werd gekeken naar de dossiers en waar nodig werd 
zuurhoudend verpakkingsmateriaal vervangen door zuurvrije materialen 
(zippels, tabstroken, dossiermappen, omslagen).



Eénenéénistwee | Jaarverslag 2005 Stadsarchief Heerlen

5.  Archiefi nspectie en –consulting

Naast de cultuurhistorische rol dient de archiefdienst te worden gezien als 
specialist op het gebied van informatievastlegging en informatieverstrekking 
voor de gehele gemeentelijke organisatie. De archivaris is op grond van artikel 32, 
lid 2 van de Archiefwet 1995 belast met het toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van gemeentelijke organen, voor zover deze niet zijn 
over gebracht naar de archiefbewaarplaats. In “het toezicht op het beheer” zal 
niet alleen worden uitgegaan van de traditionele vormen van informatie-
vastlegging (papier), maar ook de digitale informatievastlegging zal een 
belangrijk onderdeel vormen.
Het beleid van het Stadsarchief richt zich op de verschuivende rol van de 
traditionele, controlerende archiefi nspectie naar een meer consulterende rol.

Taken inspectie & consulting
 Beleidsontwikkeling op het vakgebied.

Formuleren van beleidskaders voor een professioneel beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden.
 Verrichten van onderzoek.

Het doen van onderzoeken naar het functioneren van het archiefbeheer bij de verschillende beheerseenheden van 
de gemeentelijke organisatie.

 Oordelen en standpunten voorleggen in de vorm van beleidsvoorstellen en adviezen.
Het formuleren van beleidsvoorstellen en het geven van gevraagde- en ongevraagde adviezen inzake het 
archiefbeheer bij de gemeentelijke organisatie.

 Deelnemen in projecten.
Deelnemen in projecten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de documentaire informatiehuishouding 
van de gemeentelijke organisatie waarbij het wettelijke kader een belangrijke invalshoek is.

 Het beoordelen van stukkenlijsten en het geven van toestemming tot vernietiging van archiefbescheiden (papier en 
digitaal).
Het beoordelen van lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, samengesteld door de 
verantwoordelijke beheerders in gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, op het wettelijke kader 
en het cultuurhistorisch belang.

 Adviseren op het gebied van de inrichting van de documentaire informatiehuishouding.

In het kader van een gemeentebrede audit door de Archiefi nspectie Heerlen van 
het informatiebeleid van de gemeente Heerlen, is in 2005 gestart met het 
houden van inspectiegesprekken met de verschillende afdelingen van de 
organisatie.

Richting de gemeentelijke organisaties van Heerlen en Simpelveld heeft advisering 
plaatsgevonden op diverse dossiers o.a. inktvraat registers burgerlijke stand, 
Stadsschouwburgproject, ICT-structuren, tijdregistratie-systeem, vervroeging 
van de vernietigingsronde 2006 en archiefruimten.

Voor de medewerkers van bureau Documentaire Informatievoorziening van de 
gemeente Heerlen is een training gegeven over de overdracht van gemeentelijke 
archieven naar de archiefdienst.

De gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft in het verslagjaar een advies 
ontvangen over het archiefbeheer van de organisatie. Voor de 
gemeenschappelijke regeling GGD Oostelijk Zuid-Limburg heeft advisering 
plaatsgevonden over het archiefbeheer rond de fusie van de Limburgse GGD.
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6.  Publieksbereik

De studiezaal van het Stadsarchief Heerlen is voor bezoekers geopend op dinsdag 
tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, en op zaterdag van 12 tot 16 uur. Tijdens de 
zomermaanden is er geen openstelling op zaterdag. Om bezoekers te helpen bij 
hun onderzoek en het vinden van de juiste stukken, waren er tijdens de 
openingsuren telkens twee medewerkers aanwezig bij de balie van de studiezaal.
Aan het ter beschikking stellen van archiefstukken zijn voor bezoekers van de 
studiezaal conform de Archiefwet 1995 geen kosten verbonden. Voor het maken 
van kopieën, voor gebruiks- en beeldrechten alsmede voor het leveren van 
additionele dienst werd in het verslagjaar gebruik gemaakt van de door de 
Heerlense gemeenteraad vastgesteld Tarievenverordening.

Studiezaal
Dagen open 
Openingsuren per week 
- waarvan op zaterdag 
Zitplaatsen studiezaal 
Bezoekers studiezaal 
Bezoeken studiezaal 
Telefonische inlichtingen 
Schriftelijke inlichtingen, incl. e-mails 
Archiefbescheiden ter inzage gegeven 
Publicaties ter inzage gegeven c.q. uitgeleend 

Internet
Internetbezoekers (www.stadsarchiefheerlen.nl)  .
Aantal zoekvragen  ..
Internetbezoekers (www.archieven.nl)  .

Educatie
Aantal leerlingen archiefl essen  



De invulling van de dienstverlening van het Documentair Informatie Centrum 
is langzaam aan het verschuiven. Steeds meer wordt informatie digitaal 
aangeboden in plaats van op papier. Hierdoor komen digitale informatiebronnen 
zoals internet, cd-rom’s et cetera centraal te staan. Als gevolg hiervan wordt het 
DIC voor andere problemen gesteld zoals bijvoorbeeld de aanschaf van licenties, 
auteursrechten, een steeds kortere houdbaarheid van informatie (dit omdat 
informatie veel actueler wordt aangeboden en dus veel sneller doorstroomt).
In het eerste deel van het jaar is de interne documentatie gepubliceerd op 
intranetsite van de gemeente Heerlen. De medewerkers van de gemeente 
Heerlen hadden de mogelijkheid om op een voor hun interessant ogende titel 
te klikken waarna het artikel vervolgens integraal verscheen op het scherm.
Hoeveel ‘bezoekers’ er zijn geweest is niet meer te achterhalen. Vanaf april moest 
deze opzet direct worden gestaakt vanwege een rechterlijke uitspraak over een 
vergelijkbaar (intern) product bij het Ministerie van Justitie betreff ende het de 
auteursrecht.
Vanaf mei werden alleen de titels van de tijdschriftartikelen op intranet 
gepresenteerd gecombineerd met een link naar de mailbox van de DIC-
medewerkers. 
Het afgelopen half jaar zijn er 62 interne documentatie aanvragen geweest. 
In vergelijking met voorafgaande jaren is dit beduidend minder.
Evenals voorgaande jaren werd ook in 2005 een leesmap ten behoeve van de 
raadsleden samengesteld en ter inzage gelegd. Deze leesmap werd elke twee 
weken ‘ververst’. 

Op verzoek van klanten en studiezaalmedewerkers is een themagerichte indeling 
in de boekenkasten in de studiezaal gerealiseerd. Van de meest populaire 
onderwerpen (bij middelbare scholieren en andere bezoekers) zoals bijvoorbeeld 
‘de Romeinen’ of ‘architectuur’ is een aantal boeken uit het depot nu geplaatst in 
de open opstelling. 

Op verzoek van “Vitruvianum, Studiecentrum voor Architectuur in de Euregio 
Maas-Rijn” is een deel van de bibliotheekcollectie van deze instelling 
overgebracht naar de Openbare Bibliotheek Heerlen (OBH) in het Glaspaleis. 
De selectie van architectuurboeken uit de collectie van het Vitruvianum werd 

gemaakt door de bibliothecaris van de archiefdienst. In totaal zijn er 53 boeken 
overgebracht naar de OBH.

In de boekenweek 2005 is door de archiefdienst een fototentoonstelling ingericht 
in de OBH. Ook is tijdens deze week een dvd te zien geweest met historische 
beeldmateriaal uit de collectie van de archiefdienst. Speciaal voor de 
boekenweek 2005 is een cursus genealogie gegeven in de OBH. 
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7.  Projecten

Redactioneel

• Weet je nog Koempel?
Het Stadsarchief werkte ook in 2005 mee aan het 19-delige verzamelwerk ‘Weet 
je nog koempel? De mijnen in Zuid-Limburg’. Van deze serie verscheen in april 
2005 het laatste deel. Het Stadsarchief leverde hiervoor twee redacteuren aan.

• Land van Herle
‘Het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw’ door prof. J.C.G.M. 
Jansen. Uitgegeven in samenwerking met Historische Kring Het Land van Herle, 
Stichting Beroepsonderwijs Heerlen en de Onderwijsstichting Sint Bernardinus.
Ook voor de jubileumbundel van het Land van Herle werd redactiewerk gedaan, 
i.c. het beoordelen van artikelen.
Voor het Land van Herle werd in 2005 de hoofdredactie ingevuld, alsmede het 
aanleveren van boekbesprekingen. De redactie heeft vier nummers uitgegeven. 

• Publications LGOG
Het Stadsarchief leverde een redacteur. Het jaarboek 2005 werd voorbereid en 
enkele artikelen geredigeerd.

• Archievenblad KVAN
Door het Stadsarchief Heerlen werd in 2005 de hoofdredactie van het 
Archievenblad ingevuld. Voor elke afl evering werd ‘de noot van de redactie’ 
geschreven en zijn enkele artikelen aangeleverd.

Projecten

• Heemkundemarkt
De Tweede Heemkundemarkt werd gehouden op 8 en 9 oktober in het Parkstad 
Limburg Stadion in Kerkrade, met als thema “Jeugd en Historie”. Het Stadsarchief 
Heerlen heeft deze dagen mede georganiseerd. Hiertoe werd het voorzitter-
overleg van historische- en heemkundeverenigingen Parkstad Limburg bezocht 
en is gewerkt aan de voorbereiding van de gezamenlijke website.
Het Stadsarchief is gedurende de dagen met een grote stand aanwezig geweest, 
waardoor bezoekers kennis hebben kunnen maken met ons instituut.

• Leufkens
Door de archiefdienst werden voorbereidingen getroff en voor het ‘Project Leufkens’. 
Er werd gewerkt aan het voorbereiden van tentoonstellingen, een boek en 
educatieve projecten rond de Heerlense fotograaf Hub Leufkens. Hierin werd 
samengewerkt met het Limburg Film en Video Archief in Venlo, Het Limburgs 
Museum in Venlo, Museum Het Domein in Sittard, Stadsarchief Sittard-Geleen 
in Sitard, Universiteit Maastricht in Maastricht en het Vitruvianum in Heerlen.

• Straatnamencommissie gemeente Heerlen
De straatnamencommissie doet voor nieuwe straten in de gemeente Heerlen een 
voorstel met betrekking tot de straatnaam. Hiertoe doet de commissie historisch 
onderzoek. In 2005 heeft de commissie de eerste voorbereidingen getroff en voor 
het opheff en van gelijkluidende straatnamen binnen de gemeente. De voorzitter 
van deze commissie wordt geleverd door het Stadsarchief Heerlen.

• Dag voor de Koempels
Op 17 december 2005 is bioscoop Royal in Heerlen door de gemeente Heerlen de 
‘Dag voor de Koempels’ georganiseerd. Er werd stilgestaan bij 40 jaar mijnsluiting. 
De archiefdienst heeft in het voortraject van deze dag inhoudelijke medewerking 
verleend.
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• Verfi lming archief familie Van Hoensbroek
In 2005 zijn voorbereidingen getroff en voor de verfi lming van de archieven van 
de familie Hoensbroek. In samenwerking met Kasteel Hoensbroek in Heerlen, het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht en het Rheinisches Archiv- 
und Museumambt van het Landschafsverband Rheinland in Pulheim.

• Doelgroepanalyse archiefdienst
In 2005 is het doelgroepenbeleid geherdefi nieerd. In een doelgroepanalyse zijn 
de doelgroepen van de archiefdienst opnieuw benoemd. 
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