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1 Organisatie en personeel

1.1	 Historisch	Goud

2009 is het jaar waarin Historisch Goud van start is gegaan. In eerste instantie zijn daartoe de voormalige afdelingen 

Rijckheyt en Historische Musea tot één nieuwe afdeling samengevoegd. Met de start van Historisch Goud is een begin 

gemaakt met het beheren van het historisch culturele erfgoed van de regio. Het culturele erfgoed is zichtbaar in 

archieven, museale collecties en historische gebouwen. 

Op 1 oktober 2009 is Historisch Goud formeel van start gegaan met een nieuwe structuur voor de afdelingen 

Publieksbereik, Beheer & Behoud en Services. Samen met de directie Historisch Goud en  het afzonderlijke cluster 

Archiefinspectie geven deze drie afdelingen invulling aan hun gezamenlijk missie ‘Wij zijn erfgoed’. 

1.2	 Personeel

In 2009 is het personeelsbestand gewijzigd. De functie van directeur bij Rijckheyt en Historische Musea komt te 

vervallen. In de plaats daarvan wordt één directeur aangesteld voor Historisch Goud en worden drie afdelingshoofden 

benoemd. Zij gaan op 1 oktober aan de slag. 

De functies clustercoördinator archieven, conservator Thermenmuseum  en financieel medewerker zijn in de nieuwe 

structuur (nog) niet ingevuld. 

Medewerkers van Historisch Goud hebben in 2009 zeventien cursussen en twee opleidingen gevolgd. Daarnaast zijn vier 

congressen bijgewoond. 

Astrid	Massen				medewerker Publieksbereik

Rijckheyt is voor mij een heuse schatkamer met historische informatie. In een hartelijke 

en sociale omgeving en met een open dienstverlening. Ik zou wel graag zien dat die 

historie tot leven komt in een modernere omgeving met een studiezaal van de toekomst. 

Waar die hartelijke en sociale dienstbaarheid nog altijd en evenzeer voelbaar is. 

“

”
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1.3	 Organisatieontwikkeling

Historisch Goud is een organisatie in ontwikkeling. 2009 was een legendarisch jaar. Een gesprek met Tom van Slooten, 

directeur van Historisch Goud.

“We willen uitgroeien tot een volwaardig regionaal kenniscentrum”

Een terugblik over 2009 kan niet zonder iets te zeggen over het ontstaan van Historisch Goud, de samensmelting van 

Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum en Rijckheyt in één nieuwe en overkoepelende organisatie die als een cultureel 

ondernemer wil opereren als het gaat om ons erfgoed. Het onderzoek hiervoor is begonnen halverwege 2008 en heeft 

geresulteerd in visiedocument met het rentmeesterschap van het verleden als thema. Het bepaalt mede de richting van 

het nieuwe bedrijf. Een voornaam aspect ervan is ‘synergie zoeken aan de achterkant’. Aan de voorkant blijven de drie 

betrokken partijen als zelfstandige organisaties overeind. De werktitel was in 2008 nog Regionaal Cultuurhistorisch 

Bedrijf, daar hebben we uiteindelijk na diverse brainstormsessies Historisch Goud van gemaakt. Het verbindende 

element van de drie bedrijven is namelijk dat ze alle drie goud in handen hebben met de collecties die ze beheren.  

Het zijn de goudklompjes van ons culturele verleden. Daarmee waren we er echter nog niet. Omdat we ons met historie 

bezig houden wilden we ook dat aspect van onze kernactiviteiten eveneens terug zien en kwam de nieuwe naam 

al snel bovendrijven. Daarna zijn we aan tafel gegaan, hebben een huisstijl bedacht en op een zeker moment was 

Historisch Goud een feit. Op 1 juni 2009 hebben we onze nieuwe naam gelanceerd, op 1 oktober is de nieuwe organisatie 

intern definitief geworden. Er is nu één directie die wordt ondersteund door drie afdelingshoofden, die ieder met hun 

medewerkers ‘historisch goud’ exploiteren.

In de buitenwereld begint Historisch Goud nu meer en meer bekend te worden. Iedereen is verrukt over de manier 

waarop we ons presenteren: zakelijk, professioneel en uitgaande van kwaliteit. Intern is er een proces op gang gekomen 

dat mensen er bewust van maakt dat ze onderdeel zijn van het nieuwe bedrijf Historisch Goud. Dat besef dringt 

steeds verder door en werpt zijn vruchten af. Ieder van ons begint bijvoorbeeld steeds meer te denken in termen van 

Historisch Goud. Onze medewerkers wisselen tussen de verschillende instellingen en stappen over hun eigen schaduw 

om de andere instellingen te leren kennen.  Een logisch gevolg van het uitgangspunt ‘synergie aan de achterkant’.  

In de bedrijfsvoering zijn de afdelingen leidend geworden, niet de instellingen. Verder wordt er gemakkelijk tussen 

de beide locaties in Hoensbroek en Heerlen gewisseld. De conservatoren zijn nu in één afdeling Beheer en Behoud 

samengebracht. Dat levert nieuwe aantrekkelijke perspectieven op als het gaat om de ambitie van Historisch Goud, 

dat wil uitgroeien tot een volwaardig regionaal kenniscentrum. Eén van die perspectieven is bijvoorbeeld dat zij zich 

expliciet richten op hun vak van conservator en zich niet meer hoeven bezig te houden met organisatorische zaken om 

hun afdeling draaiende te houden. Ze zijn minder manager en meer de specialist die inhoudelijk en deskundig met zijn 

discipline bezig is. Een tweede perspectief dat zijn voordelen inmiddels oplevert,is dat het onderlinge overleg tussen de 

drie organisaties sterk is verbeterd en dat de functies van de ruim 100 medewerkers bij Historisch Goud in lijn worden 

gebracht met die van de overkoepelende nieuwe instelling. Daarbij kiezen we als het om de kernfuncties gaat voor 

kwaliteit en continuïteit, een bewezen strategie die als het goed gaat steeds meer loont.

Als je het bedrijfsmatig bekijkt was 2009 een redelijk jaar met alle stappen die we hebben gezet om onze nieuwe organisatie 

vorm te geven. Financieel gezien was 2009 een moeilijk jaar dat we met een negatief resultaat hebben afgesloten. Dat is 

vervelend, maar wel verklaarbaar omdat de afzonderlijke begrotingen van Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum afgezet 

tegen die van Rijckheyt niet altijd overzichtelijk waren. Bovendien zaten er nogal wat onzekere factoren in die maakten dat 

je het beleid niet gemakkelijk kon aanpassen en wijzigen. In 2009 is dat beeld een stuk transparanter geworden. Door de drie 

instellingen onder te brengen in één nieuwe organisatie, Historisch Goud, bereiken we dat we als geheel nu nog beter die 

noodzakelijke stappen in de richting kunnen zetten waar we naartoe willen. In die zin zijn 2009 en 2010 overgangsjaren,  

in 2011 is exact duidelijk wat de begroting van Historisch Goud en de drie er onder vallende historische bedrijven is. 

Daarnaast opereren we steeds meer als een cultureel ondernemer. Als afdeling van de gemeente Heerlen is dat niet 

bij voorbaat eenvoudig. In dit veranderingsproces loop je wel vaker tegen belemmeringen of regelgeving aan, die snel, 
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effectief en slagvaardig opereren in de weg staat. Als ondernemer neem je bovendien andere risico´s dan als afdeling 

van een gemeentelijke organisatie. Dat maakt het soms wel heel spannend. Het idee uiteindelijk is om helemaal los van 

de gemeente te gaan. De raad moet dat natuurlijk wel goedkeuren, dat voorbehoud moet ik maken.  Tot dat moment 

moeten we samen met de gemeente Heerlen een constructie bedenken waarin we als intern verzelfstandigde 

Tom van Slooten, directeur Historisch Goud
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organisatie onafhankelijk kunnen functioneren binnen het gemeentelijk apparaat. Als een organisatie die afspraken 

maakt over prestaties, beloningen en die verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Je kunt onze positie 

vergelijken met die van  SCHUNCK*. We zijn nu bezig met een onderzoek om te benoemen welke zaken er allemaal 

geregeld moeten worden om op een verantwoorde manier te verzelfstandigen. Dat onderzoek doen we samen met 

verschillende afdelingen van de gemeente Heerlen.

In 2009 hebben we ook uitgebreid gekeken naar de plaats waar nu het Thermenmuseum en Rijckheyt samen zijn 

gehuisvest. We constateren dat de ruimte die Rijckheyt nodig heeft als archiefbewaarplaats tekort schiet. Het archief 

is vol, er kan niets meer bij. De archiefbewaarplaats is na 30 jaar aan het einde van zijn levenscyclus en voldoet 

bouwkundig niet meer aan de eisen die je er aan mag stellen . Verder is er te weinig kantoorruimte en schiet het gebouw, 

dat uit 1976 stamt, ook in andere opzichten ernstig tekort. De routing past niet meer in de huidige tijd en als het gaat om 

energie, milieu, geluid en andere technische zaken moet er echt iets gebeuren. Dat is al een hele tijd zo, dat zeggen we al 

jaren. Samen met andere gemeentelijke afdelingen hebben we daarom in 2009 gekeken naar kansen en mogelijkheden 

die de plaats van het Thermenmuseum aan de rand van het centrum biedt. Dat hebben we vastgelegd in het bidbook 

‘Een gouden kans’ dat in het najaar van 2009 intern is verschenen. Uitgaande van de opgravingen zetten we daarin uiteen 

dat je hier een gebouw kunt neerzetten met meer functies als enkel die van een Romeins museum en van een regionaal 

archief.  Je kunt deze beide kernactiviteiten bijvoorbeeld aanvullen met een winkel, een restaurant, een kleinschalig 

hotel, een zorgpension, ateliers voor kunstenaars, wellness-activiteiten en meer.  Wat je er nu van kunt zeggen is, dat 

het bidbook ‘Een gouden kans’ gezien wordt als een ‘interessante mening’ die het verdient om nader bekeken te worden 

naast alle andere ideeën die er zijn om van deze plek iets bijzonders te maken. Afhankelijk van de financiële positie van 

de gemeente Heerlen, de vaststelling van het erfgoedbeleid door de gemeenteraad en een eventuele samenwerking 

met externe partijen zal straks blijken of het idee dat we hebben neergelegd levensvatbaar is en een kans krijgt om uit 

te groeien tot een realistisch plan. Bezuinigingen door het rijk en het ongunstige actuele economisch klimaat maken 

echter, dat niet op voorhand duidelijk is wat er straks gaat gebeuren.

We hebben de verplichting om ons erfgoed te bewaren en te conserveren en voor het publiek open te stellen. Dat doen 

we hier op een goede manier, maar er moet wel een jasje omheen zitten dat past. Van belang hierin is de positie van 

het gemeentebestuur. Onze ambitie is in elk geval om uit te groeien tot hét kenniscentrum in deze regio. Op het gebied 

van de Romeinse geschiedenis wordt daarin nauw samengewerkt met onder andere Xanten, Tongeren en Bavay. Met 

die samenwerking is inmiddels een begin gemaakt, in 2020 hebben we dat absoluut gerealiseerd. Het vraagt van onze 

organisatie en van al onze medewerkers een breed perspectief en een wijde blik. Net als de instelling om met alle lagen 

en groeperingen in onze samenleving samen te werken. Als het aan mij ligt zullen we de komende jaren er alles aan doen 

om dit te verwezenlijken en onze ambities waar te maken.

Emma	en	Wessel	Bekkink		 bezoekende kinderen

Eerst zeiden ze allemaal: het Thermenmuseum? Daar is toch niks te doen! Maar toen ze 

hier waren, namen ze hun woorden meteen terug. De geest van de Askist, de Romeinen, 

de thermen, er is van alles te doen hier. En toen we zeiden dat er een echte LEGO-expositie 

is, wilde de hele klas er meteen heen. Dat was wel grappig!

“

”
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2 Publieksbereik

2.1	 Bezoekers	en	bezoeken

Kasteel	Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek ontvangt in het jaar 2009 in totaal 93.840 bezoekers. Ten opzichte van 2008 is dit een lichte stijging. 

De afgelopen jaren schommelt het bezoekersaantal rond de 100.000 gasten (2006: 100.990; 2007: 105.798; 2008: 93.710).

Rijckheyt

In 2009 zijn 1672 bezoeken gebracht aan de studiezaal, een stijging van 10% t.o.v. van 2008. De voornaamste reden 

van deze stijging is de beschikbaarheid van een groot aantal bouwvergunningen. In 2009 is de kwaliteit van de 

dienstverlening door een externe partij tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat zowel de dienstverlening als de 

website van Rijckheyt bovengemiddeld scoren in vergelijking  met andere archiefinstellingen.

Thermenmuseum

In 2009 komen 21.853 bezoekers naar het Thermenmuseum. Ten opzichte van het jaar 2008 is dit een stijging van 25%. 

Meer inzet op promotieactiviteiten, aanpassingen op multimediagebied en tentoonstellingen hebben aan deze stijging 

bijgedragen. Traditioneel bezoeken veel scholen het museum. In 2009 vinden ook steeds vaker individuele bezoekers de 

weg naar het museum.

Websites

Op de website van Kasteel Hoensbroek zijn 90.491 bezoeken in 2009 geregistreerd. Opvallend is dat de meeste van hen 

het websiteadres van het kasteel rechtstreeks intikken in de adresbalk van hun webbrowser. Slechts een klein deel 

bezoekers komt via andere sites bij die van het kasteel terecht. Dat duidt erop dat bezoekers gericht zoeken en via 

andere communicatiebronnen van het bestaan van het kasteel op de hoogte zijn . De website van Rijckheyt is in 2009 in 

totaal 117.556 keer bezocht. De websitebezoekers van het Thermenmuseum zijn in 2009 niet bijgehouden. 

In 2009 is tevens een portalsite van Historisch Goud gestart. Daarop wordt kort aangegeven waar Historisch Goud voor 

staat. Via de site verwijzen links naar de drie afzonderlijke instellingen. In de toekomst zal deze portalsite de visie en 

missie van Historisch Goud verder uitdragen. 

2.2	 Tentoonstellingen

Geest	van	de	Askist	

Op 1 april 2009 gaat de permanente tentoonstelling over de askist van Bocholtz open. Na een jaar van voorbereiding en 

bouwen staat in het Thermenmuseum een interactieve, educatieve en vernieuwende tentoonstelling die eigentijds en 

informatief het verhaal van de askist van Bocholtz vertelt. 

De expositie besteedt aandacht aan de ontdekking en de opgraving van deze askist en betrekt bij het tentoonstellen van 

dit erfgoed ook het heden. Het is een benadering die het Thermenmuseum in haar vaste exposities vaker gaat toepassen.

 

LEGO	in	het	Thermenmuseum

Een tweede grote publiekstrekker in 2009 is de tentoonstelling ‘Lego in het Thermenmuseum’ van 4 juli tot en met 

6 september. De expositie is georganiseerd door LEGO® en de vereniging ‘De Bouwsteen’. Bezoekers kunnen de 

verschillende LEGO® bouwwerken niet alleen bekijken, ze kunnen ook zelf aan de slag met de befaamde bouwstenen. In 

totaal komen 7482 bezoekers af op deze tentoonstelling.
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Andere	tentoonstellingen

• Kerststallenexpositie (1/12/2008 – 2/2/2009)

• Veteranen ingezet in dienst van de vrede(29/5 - /7/6)

• Met de buik het brood achterna, Sloveense immigranten (9/6 – 30/08)

• Faces in Battle, portretten uit de Tweede Wereldoorlog (12/9 – 1/11)

• Hoedje af voor het verleden, hoeden en haarband tentoonstelling (3/11 – 30/11)

• Foto-expositie over de opgraving van het badhuis (december) 

• Kunstwerken Ivon Drummen boven opgraving (vanaf 12/9)

• Doorlopende wisselfototentoonstelling Heerlerheide

2.3	 Evenementen	

Museumweekend	(4	en	5	april)

Direct na de opening van de nieuwe permanente tentoonstelling ‘De Geest van de askist’ is het Nationaal 

Museumweekend.Daarin kunnen inwoners van de regio én bezoekers op laagdrempelige wijze (opnieuw) kennis 

maken met Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum. De nieuwe tentoonstelling over de askist, juist voor het 

museumweekend, krijgt veel aandacht, onder andere in de pers. Met 648 bezoekers in het Thermenmuseum en 1305 

bezoekers in Kasteel Hoensbroek is het dan ook lekker druk in dit eerste weekend van april 2009. De bezoekers betalen 

geen entreegeld.

Riddertoernooi	(23,24,31	mei	en	1	juni)

Het Riddertoernooi is nog steeds hét boegbeeld als het om de evenementen gaat van Kasteel Hoensbroek. Het toernooi 

brengt op een aantrekkelijke en toegankelijke manier  het verleden tot leven. Dat gebeurt door acteurs, muzikanten en 

re-enactmentgroepen. Die laatste spelen waarheidsgetrouw historische gebeurtenissen als belegeringen en veldslagen 

na. Ridders te paard, een groot middeleeuws kampement, een middeleeuwse markt met oude ambachten, een 

schildknapenschool bepalen de sfeer tijdens het Riddertoernooi. Een record aantal van 13.359 gasten genieten van een 

afwisselend historisch programma in en rondom het kasteel.

Cultura	Nova	(3	en	4	september)

Op 3 en 4 september vindt in het kader van het zomercultuurfestival Cultura Nova een bijzondere samenwerking plaats 

tussen het Thermenmuseum en het Gotra Ballet van de Heerlense choreograaf Joost Vrouenraets. Geïnspireerd door 

‘Narcissus’ uit ‘De Metamorfosen’ van Ovidius maakt Joost Vrouenraets een voorstelling waarin hij verwijst naar het 

verlangen van de mens om zijn/haar zo geliefde eigenbeeld zo lang mogelijk vast te houden. In totaal zijn er op twee 

avonden 4 voorstellingen van ongeveer 15 minuten die door 235 bezoekers zijn bijgewoond.

Geert	Luykx				archiefinspecteur Rijckheyt

Besef van ons heden geschiedt mede op basis van kennis van ons verleden. In ons 

historisch culturele erfgoed vinden wij naast verwondering en vertier ook identiteit, 

zingeving en reflectie. Dat moeten wij koesteren in het besef dat we dat erfgoed in 

bruikleen hebben van onze kinderen.

“

”
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Familie	weekend	(17	en	18	oktober)

Tijdens het Familieweekend in kasteel Hoensbroek gaan de bezoekers terug naar de middeleeuwen. Dit evenement sluit 

aan op het thema ‘Smaak’ van de Nederlandse kinderboekenweek, in het bijzonder naar middeleeuwse eetgewoonten. 

Verhalenvertellers en een nagebouwde middeleeuwse herberg gaan met de bezoekers terug in de tijd. Marieke Soetebier 

laat hen proeven van snoep en koek uit de middeleeuwen, de Historische Groentehof presenteert, bereidt en serveert 

vergeten groenten en muzikanten zingen liederen die in het teken staan van eten en drinken. De gasten nemen tevens 

deel aan lessen in middeleeuwse tafelmanieren, terwijl de kleinste bezoekers les krijgen in zwaardvechten.

Sprookjeskasteel	(december)

Tijdens het winterevenement kunnen de bezoekers van Kasteel Hoensbroek op zoek naar bekende en minder 

bekende sprookjes. Met in de kerstvakantie extra activiteiten als een verteltheater, romantische harpmuziek, een 

sprookjesverteller en een rit in een sprookjeskoets. 

Andere	evenementen

•  Wiki loves Art/NL, fotowedstrijd (1/6 – 30/6)

•  Week van de geschiedenis, diverse activiteiten in de nationale geschiedenisweek

•  Open Monumentendag 2009, 2e weekend van september

•  Landelijke Archievendag (11 en 12/10)

•  Werkconferentie Cultureel Erfgoed (31/3) 

• Ondertekening convenant Via Belgica

2.4	 Publicaties	en	lezingen	

In 2009 komen diverse publicaties en lezingen tot stand dankzij de inzet van diverse medewerkers van Historisch Goud. 

Het is in het bestek van dit jaarverslag onmogelijk om bij al deze publicaties en onderzoeken uitgebreid stil te staan, 

twee ervan verdienen echter toch enige extra aandacht: 

Fotoboek	Hoensbroek

Op 20 november neemt wethouder Cor Duijf het fotoboek ‘Hoensbroek, een terugblik II’ in ontvangst. Deze productie is 

een samenwerkingsproject van Heemkundevereniging Hoensbroek, Readshop Borger en Rijckheyt. Jo Brassée en Paul 

Borger verrichten het onderzoek en schrijven de teksten. De eindredactie is in handen van Roelof Braad, stadshistoricus 

bij Historisch Goud. 

Boek	‘Vroedvrouwenschool,	100	jaar	moederschapszorg	in	Limburg’

Op zaterdag 21 november krijgt wethouder Riet de Wit in de voormalige Vroedvrouwenschool op Hooghees het eerste 

exemplaar van het boek ‘Vroedvrouwenschool; 100 jaar Moederschapszorg in Limburg’. De eindredactie van dit boek 

is in handen van oud-archivaris Jo Jamar, Geert Luykx verzorgt de beeldredactie. Stadshistoricus Roelof Braad verricht 

samen met Mark van Dijk research voor de hoofdstukken Biografieën en Kroniek. Het boek is gemaakt in opdracht van de 

Academie Verloskunde Maastricht in samenwerking met Uitgeverij Verloren in Hilversum.

Andere	publicaties

• Publications, Jaarboek 2009, LGOG (redactie o.a. R. Braad)

• Land van Herle, 2009, 4 nummers en themanummer, hoofdredacteur R. Braad

• Medewerking aan “de kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen”, deel 16 en 25, M. v.  Dijk en R. Braad

• Artikel over architect Jan Stuyt in: Weller Magazine, nr 1, R. Braad

• Artikel over “Heerlens Zilverzand, in: Weller Magazine, nummer 2, R. Braad

• Artikel over regionale geschiedenis in het Pax Romana en de middeleeuwen’, in: Weller Magazine, nummer 3, R. Braad

• Artikel over beleidsmatige acquisitie van archieven, in archievenblad, G. Luykx

• Voorwoord in S@P -jaarboek 2008, R. Braad
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• Wandelroute inzake architectuur en erfgoed dat herinnert aan ‘Oorlog en Vrede’ tussen station en Bekkerveld,  

R. Braad en M. van Dijk

• 12 artikelen in UIT, magazine (Diverse auteurs)

• Boekbesprekingen en nieuwtjes in Het Land van Herle en het Archievenblad (R. Braad)

• Brochure over het Landsfort Herle en de Schelmentoren (M. v. Dijk)

• Bokkenrijderwandelingen. In  de voetsporen van de Bokkenrijders”, medewerking

Lezingen	Rubico

‘Rubico - Filosofie en Cultuur’  uit Maastricht verzorgt in 2009 regelmatig lezingen vanuit het Thermencomplex.  

Oprichter en filosoof Robert Kragting van Rubico stelt zich ten doel mensen in aanraking te brengen met het 

gedachtegoed van de westerse filosofie en hen daarin kritisch te vormen. In 2009 verzorgt Rubico de volgende lezingen 

vanuit het Thermencomplex:

• 7 januari, filosoof in de bergen 

• 15 maart, Nieuw licht op de thermen van keizer Diocletianus in Rome

• 30 augustus, Freud op de Akropolis

• 28 oktober, Wittgenstein over ethiek

Andere	lezingen

• 17 januari: ‘Heemkunde’ voor NGV- Zuid-limbug, Klimmen (R. Braad) 

• 11 februari: Radio L1 over Vroedvrouwenschool (R. Braad)

• 14 februari: ‘Jan Suyt in Heerlen’, Landelijk Jan Stuyt-symposium Utrecht (R. Braad)

• 16 mei: Standaardisering digitalisering archief, heemkundecontactdag Houthem (G. Luykx)

• Juni Lezing behorende bij tentoonstelling ‘Met de buik het brood achterna’ (Gastspreker M. Mulders)

• 23 november: ‘Oorlog en vrede…, Bewonersraad Heerlen-Stad (R. Braad)

2.5	 Educatie

Ridder	zonder	kasteel

In januari 2009 gaat het nieuwe educatieve project ‘Ridder zonder Kasteel’ van start. Auteur Arend van Dam blaast daarin 

een waar gebeurd verhaal van Kasteel Hoensbroek opnieuw leven in. Hij past het voor de doelgroep van 8 – 11  jarigen 

aan met het kinderboek ‘Ridder zonder Kasteel’ als eindresultaat.

Het verschijnen van het boek is aanleiding voor het ontwikkelen van een lespakket voor leerlingen van de groepen 5 

en 6 in het basisonderwijs. Scholieren gaan met een werkboekje op school aan de slag gevolgd door een speurtocht 

door het gebouw. Zij maken op deze manier kennis met het regionaal cultuurhistorisch erfgoed, het dagelijkse leven 

in een kasteel en de maatschappelijke en sociale verhoudingen in de 15de eeuw. In de opdrachten - die zich richten op 

geschiedenis, rekenen en taal - staat samenwerken centraal. In totaal maken 2869 leerlingen van dit lespakket gebruik.

De	waakdraak	van	Kasteel	Hoensbroek

In mei verschijnt een nieuw educatief project voor kleuters, getiteld ‘De waakdraak van Kasteel Hoensbroek’.  Aan de 

hand van 8 grote vertelplaten ontmoeten de kinderen Ridder Hoen en maken zij een tocht door het kasteelgebouw. De 

kleuters maken op speelse wijze kennis met het cultuurhistorisch erfgoed. Zij beluisteren samen met hun docent het 

verhaal van Ridder Hoen en de Waakdraak en bekijken de vertelplaten. Tegelijkertijd oefenen ze hun taalvaardigheid en 

trainen ze hun concentratie. In 2009 maken 366 kleuters kennis met de ‘waakdraak’.
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Gecombineerd	scholenbezoek	aan	de	kinderopera	Rigoletto	en	kasteel	Hoensbroek

Het gezelschap Fabulijn bewerkt de opera Rigoletto van Verdi tot een kinderopera.  384 Leerlingen van zeven 

basisscholen maken in 2009 in een authentieke omgeving op hun niveau kennis met deze klassieke muziek. Na de 

voorstelling bezoeken de kinderen een aantal geselecteerde kamers in Kasteel Hoensbroek die passen in het tijdsbeeld 

van de opera Rigoletto. Daarbij komen ze in contact met verschillende hoofdrolspelers uit de opera. Die belichten 

interactief met de leerlingen een onderwerp zoals etiquette, satire en werkmeid.

Andere	educatieve	werkzaamheden

• Nieuwe folder voor het basisonderwijs

• KaspeelMeestertocht, een nieuwe familietocht in Kasteel Hoensbroek

• Oorlog en archieven, archiefles voor 5 VWO Bernardinus College

2.6	 Communicatie	en	PR

2.6.1 Kasteel Hoensbroek

De inzet van promotiemiddelen t.b.v. Kasteel Hoensbroek is verspreid over vier doelgroepen. Het zijn:  de inwoners van 

Limburg; Nederlandse toeristen die in Limburg verblijven; bezoekers uit België (met name Belgisch Limburg) en inwoners 

van Duitsland (met name Kreis Aachen en Heinsberg). Het kasteel wordt gepositioneerd als een aantrekkelijk en leerzaam 

uitje voor jong en oud. De inzet van betaalde reclame gebeurt in media binnen een straal van ca. 80 kilometer rond het 

kasteel (reistijd maximaal 1,5 uur voor een daguitstapje). Landelijk proberen we met free publicity aandacht te krijgen. 

Folder

De algemene promotiefolder van het kasteel is een zeer belangrijk communicatiemiddel. Uit eerder onderzoek 

(Museummonitor maart 2008) blijkt dat 20% van de bezoekers op basis van de folder het kasteel aandoet. Hiermee scoort 

de folder het hoogste als geraadpleegde informatiebron. Andere genoemde informatiebronnen in dit onderzoek zijn: 

internet (17%), vakantiegidsen (19%), toeristische bladen (15%), VVV (13%) en eerder bezoek aan het kasteel op eigen 

initiatief (12%). De verspreiding van de folders wordt in heel Limburg via het netwerk van Minicards verzorgd.

Naast betaalde reclame en free publicity zijn acties en samenwerkingsprojecten in de markt gezet om mediaruimte te 

verkrijgen: 29 in totaal in 2009. In totaal hebben 24.256 bezoekers (26% van het totale aantal bezoekers) hier op de een of 

andere wijze gebruik van gemaakt. Dit heeft een omzet opgeleverd van € 127.398,- Hieronder staan de meest succesvolle 

acties vermeld inclusief het aantal gegenereerde bezoekers.

Top	5	acties:

ANWB  7.957 gasten

Minicards 4.930 gasten

Voordeelagenda 3.524 gasten

Limburg Pas (Dagtoerisme Limburg) 1.577 gasten

Parkstad Pas 1.120 gasten

Samenwerkingspartners

Kasteel Hoensbroek is in 2009 diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met andere musea, attracties en 

instellingen. In deze samenwerking is vervolgens een entreekaart met korting verkocht of een combinatiekaart 

aangeboden. Partners hierin zijn Mosaqua, Veolia, VVV Zuid-Limburg, Kasteelruïne Valkenburg en het Continium 

Kerkrade.



18  •  Historisch Goud  •  Jaarverslag 2009

Parkstad	Attractief	

De meest intensieve samenwerking vanuit Kasteel Hoensbroek vindt plaats binnen de Stichting Parkstad Attractief. 

Deze Stichting bestaat uit de Miljoenenlijn, GaiaPark Kerkrade Zoo, Kasteel Hoensbroek, SnowWorld Landgraaf en 

Continium. Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad is medeoprichter van Parkstad Attrractief waartoe ook Woonboulevard 

Heerlen behoort. Parkstad Attractief verdeelt haar budget en promotionele activiteiten over de Euregio en Noord- en 

Midden-Limburg. Projecten variëren van het samenwerken  en meeliften in (elkaars) projecten tot het plaatsen van 

advertenties en het bedenken en realiseren van gezamenlijke acties. In 2009 komt er een update van de website (na het 

afhaken van Mondo Verde als lid) en een folder (met landkaart en kortingsbonnen).

2.6.2 Thermenmuseum

Het Thermenmuseum heeft het promotie- en communicatiebudget gebruikt om extra activiteiten en de nieuwe 

tentoonstelling ‘de Geest van de askist’ onder de aandacht te brengen. Het Thermenmuseum heeft in 2009 een aantal 

bijzondere en verrassende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de samenwerkingsprojecten met 

Open Universiteit en Cultura Nova. 

Om de activiteiten te promoten is gebruik gemaakt van advertenties, posters en persberichten:

• maandelijkse advertenties in Uitcourant

• diverse advertenties en redactionele aandacht in o.a. Poldervondsten magazine, “onder onze voeten”, historische 

scheurkalender etc.

• Lancering opening wiskunde jaar i.s.m. Open Universiteit 14 januari. In de opgravingen opent een ‘Romeins 

wiskundige’ het nieuwe collegejaar

• Persberichten over tentoonstellingen

• Persbericht m.b.t. succesvolle maatschappelijke stages (november)

2.6.3 Rijckheyt

De website van Rijckheyt is naast een belangrijk fundament voor publieksbereik tevens een voornaam PR- en 

communicatie-instrument. Het stelt mensen in staat om online historische informatie te zoeken en onderzoek te 

verrichten. Daarnaast fungeert de website als informatiebron voor bezoekers als het gaat om activiteiten van en bij 

Rijckheyt. Voor Rijckheyt is het daarom van groot belang dat de website doorontwikkeld wordt. De prijs voor ‘beste 

website archiefdiensten’ die we in 2009 van archieven.nl ontvangen, toont dit ondubbelzinnig aan.

Jan	Teunissen    bezoeker  studiezaal Rijckheyt

Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kunt het hier wel vinden. Ik raak hier gewoon niet 

uitgekeken, ben nooit klaar met zoeken. Is het ene mysterie namelijk opgelost, dient 

het volgende zich al weer aan. Eenmaal begonnen komt er nooit een einde aan. Dat is 

fascinerend, het laat me niet los en blijft een uitdaging. 

“

”
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3 Beheer en behoud

3.1	 	Acquisitie	

Onderstaande archieven en documentaire collecties zijn in 2009 verworven. 

3.1.1 Archieven

• Archief gemeente Schimmert, 1936-1981 35  meter

• Archief gemeente Hulsberg, 1954-1981 40  meter

• Collectie Pötgens 3  meter

• Archief gemeente Brunssum, 1755-1937, aanvulling 10,5  meter

• Bouwvergunningen gemeente Hoensbroek & Heerlen, 1900-1990 110  meter

• Archief Brandweer Heerlen, 1955-2002 26  meter

• Archief Brandweer Parkstad, 2003-2009, gedeeltelijk 5  meter

• Collectie Luchtfoto’s gemeente Heerlen en Hoensbroek, 1962-2002 1.700  stuks

• Bedrijfsarchief Schunck, aanvulling (afkomstig van de fa. Berden) 17  meter

• Archief Coriovallumcollege 2,5  meter

• Archief Stichting Ave Rex Christe, aanvulling 0,125  meter

• Archief R.K. Parochie St. Antonius van Padua 10  meter

• Archief R.K. Parochie H. Gregorius de Grote te Brunssum 10  meter

• Collectie Schobben, 18e eeuw 0,1  meter

• Archief IKV – kern te Heerlen 0,5  meter

• Archief St. Claracollege, fragmenten 0,1  meter

 

3.1.2 Documentaire collecties

• Krantenartikelen, gerubriceerd. 4.575  stuks

• Boekencollectie gemeente Voerendaal (schenking) 3  meter

• Boeken 384  stuks

• Tijdschriften 465  stuks

• Brochures 615  stuks

• Weekbladen 97  stuks

• Parochiebladen 78  stuks

• Jaarverslagen diverse instellingen 11  stuks

• Bidprentjes (diverse schenkingen) ca. 500  stuks

• Collectie W. Schrijvers, ca. 1950 – 2008 4  meter

• DVD’s 9  stuks

 

3.1.3 Museale collecties

Thermenmuseum

In 2009 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het afstoten van de zogenaamde C-collectie.  

De C-collectie is het deel van de collectie waarin de (laat) middeleeuwse archeologische vondsten zijn opgenomen.  

Deze behoort immers niet tot de kerncollectie van het Thermenmuseum. 

Er is contact hierover contact gelegd met meerdere instellingen. In afwachting van de definitieve cultuurnota van  

de gemeente Heerlen is nog geen definitief besluit beslissing gevallen.
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Kasteel	Hoensbroek

2 gravures, gekleurd, 18e eeuw, riddertoernooien (aankoop)

1 gravure, gekleurd, 17e eeuw, schermende edellieden (aankoop)

3.2	 Beheer:	Ontsluiting	en	materiële	verzorging

De volgende archieven en collecties zijn (nader) ontsloten en/of materieel verzorgd. 

3.2.1 Archieven en documentaire collecties

• Archief Gemeente Heerlen, 1815-1918, vervolg inventarisatie en materiële verzorging.

• Archief Gemeente Hoensbroek, 1800-1940, controle en schade-inventarisatie, ca. 40 meter

• Archief Gemeente Voerendaal, 1800 – 1950, vervolg inventarisatie en materiële verzorging, ca. 50 meter

• Archief RK Parochie St. Bavo, Nuth, 1598-1975, inventarisatie en materiële verzorging, 2 meter

• Archief Gemeente Schimmert, 1934-1981, inventarisatie.

• Archief Openbaar Slachthuis Heerlen, 1919-1979, controle en materiële verzorging, 1 meter

• Digitale indexering oud-notariële archieven, ca. 11.000 akten. 

• Archief architect Wielders,  controle 12 meter archief t.b.v. afstoting naar Euregionaal Historisch Centrum  

Sittard-Geleen

• Architect Peutz, controle en gedeeltelijk materiële zorg bestektekeningen, ca. 40 meter

3.2.2 Bibliotheek en Documentaire collecties

Luchtfoto’s gemeente Heerlen, 1962 –2002, ontsluiting, ca. 400 stuks

Collectie Familieberichten, ontsluiting en materiële verzorging, 15 meter

Collectie Rouwbrieven, ontsluiting en materiële verzorging ca. 3.500 stuks

Collectie Bidprentjes, ontsluiting van ca. 650 stuks.

Genealogiën. controle en aanvulling, 16.820 stuks.

Collectie P. Pötgens, controle, etikettering en materiële verzorging, ca. 3.

Fotocollectie, 5000 stuks gedigitaliseerd en 5000 stuks zijn nader ontsloten. 3500 stuks zijn toegevoegd aan de reeds 

12.500 online beschikbare foto’s & prentbriefkaarten. 

Dia-collectie; 450 dias inzake sloop Oranje Nassaumijnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. 

Beeld en Geluid, Analoog filmmateriaal overgezet naar 9 dvd’s, fragmenten ontsloten.

Persdocumentatie, ontsluiting op trefwoorden, 0,5 meter.

Bibliotheek; ontsluiten 384 boeken, 465 tijdschriften en 149 artikelen. Sanering bestaande collectie, ca. 15 strekkende 

meter aan boeken is afgevoerd.

Abonnementenbeheer, in totaal 1623 vakliteratuur-, 16 dagblad-, 13 folio- (combinaties) en 82 online-abonnementen in 

beheer en 230 boekbestellingen afgehandeld. 

Plaatsing	van	gegevens	op	Internet

Ontsluitingsinformatie uit bouwvergunningen, notariële archieven, bidprentjes, foto’s, de collectie Pötgens en de 

inventaris op het archief van de gemeente Schimmert zijn toegevoegd aan Mais, onze centrale database. Hierdoor 

kunnen gebruikers naast reeds beschikbare informatie ook deze nieuwe gegevens en informatie raadplegen via www.

rijckheyt.nl 

Het volledig gedigitaliseerde archief van de adellijke familie Von und zu Hoensbroeck van Hoensbroek, eeuwenlang de 

bewoners van Kasteel Hoensbroek, komt beschikbaar op een afgesloten deel van de website van Rijckheyt. 
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3.3	 Behoud

3.3.1 Conservering en restauratie

Voor het fysieke behoud van de collecties is het van belang archief- en collectiestukken op de juiste wijze te conserveren, 

dit voorkomt dure restauraties. Wanneer stukken ernstig beschadigd zijn of verder verval dreigt is restauratie echter 

noodzakelijk. Medewerkers van de afdeling Beheer en Behoud begeleiden de conservering en restauratie van archief- of 

collectiestukken.

A	 	 Collectie	en	gebouw	Kasteel	Hoensbroek

Project	Groene	Kamer

Het project Groene Kamer omvat het herinrichten en restylen van de Groene Kamer in kasteel Hoensbroek. Deze 

ruimte is vernoemd naar het groene bedbehangsel van gravin Anna Catharina. Langs de wanden zijn loshangende 

wandbekledingen aangebracht, er staat een reconstructie van een achttiende-eeuws bed en er zijn passende 

verlichtingsarmaturen uit deze periode aangebracht. Hierbij is uitgegaan van de aanwezige vaste architectorale 

elementen in het vertrek zoals het vloerpatroon, de lambrisering, stucornamenten en de schouw. Met deze herinrichting 

komt er een beter evenwicht in het gepresenteerde tijdsbeeld dat kasteel Hoensbroek toont met de Middeleeuwen, de 

zeventiende en de achttiende eeuw. Afronding van dit project staat halverwege 2010 gepland.

Verder is in 2009 gestart met de restauratie van: 

• Schilderij (schenking door particulier) voorstellende de eerste brug en poort van Kasteel Hoensbroek, W. Paes 1937, 

gereed maart 2010

• Uurwerk (kast) beschadigd door publiek in Sael

• Torenuurwerk kasteel (16de eeuws) grote revisie

Andy	Dritty		 wethouder gemeente Landgraaf en bestuurder Stadsregio Parkstad Limburg

Als we de Via Belgica zichtbaar en voor iedereen herkenbaar maken, kunnen we het 

Romeinse verleden van onze regio dichter bij de burger brengen. Bovendien draagt het  

bij aan een groter historisch besef. De Via Belgica is bovendien grensoverschrijdend en 

van grote betekenis bij het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en diensten 

en in lesprogramma’s op scholen.

“

”
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B	 	 Collectie	Thermenmuseum

Klimaat	museumruimtes	en	vitrines

Sinds 2008 worden in het Thermenmuseum de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in museumruimtes en 

vitrines in de gaten gehouden. Aanvankelijk doen zich hierin grote schommelingen voor. Alhoewel met verschillende 

maatregelen verbeteringen zijn bereikt is de situatie in 2009 onvoldoende opgelost. 

De materiële zorg voor objecten in het museumdepot blijkt eveneens onvoldoende. In 2009 is een vooronderzoek 

verricht naar nieuwe verpakkingsmaterialen en –mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Samen met een 

gespecialiseerd bedrijf is een eerste inventariatie gemaakt van de schade aan objecten en een eertse aanzet voor een 

onderhoudsplan is opgesteld. Het museumdepot en de inrichting ervan zijn verouderd en in regelmatige schoonmaak is 

niet voorzien. In 2010 wordt gezocht naar adequate oplossingen voor deze problematiek. 

C	 	 Collectie	Rijckheyt

Na een schade-inventarisatie in 2004 van de negentiende-eeuwse archieven van de gemeente Heerlen is een 

behoudsplan opgesteld, dat in 3 tranches wordt uitgevoerd. Tranche 1 en 2 zijn uitgevoerd in respectievelijk 2005/2006 

en 2007/2008. Voor de derde tranche van dit restauratieproject is ca. € 60.000 nodig. Tot nu toe zijn hiervoor nog geen 

middelen beschikbaar. 

Klimaat	archiefbewaarplaats

Met betrekking tot het klimaat in een archiefbewaarplaats gelden wettelijke eisen voor de temperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid (RH). De waarden hiervan worden continu in de gaten gehouden. Hier treden gedurende het jaar grote 

schommelingen in op. Sinds september 2009 blijven zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid, dankzij 

verschillende technische ingrepen, binnen de wettelijke normen. 

Logistiek	beheer

De gemeente Heerlen begint in 2009 met het overdragen van archieven van behoorlijke omvang. De archiefbewaarplaats 

heeft naast verouderingskenmerken ook opslagprobleem: er is te weinig ruimte..Dit capaciteitsprobleem is voorlopig 

opgevangen door een schenking van een grote hoeveelheid stellingen van het energiebedrijf Essent. De depotcapaciteit 

is hierdoor uitgebreid met 1000 meter plankruimte. Verdere capaciteitsuitbreiding is echter niet mogelijk aangezien de 

archiefbewaarplaats momenteel volledig in gebruik is. 

 

3.3.2 Calamiteitenplannen

Voor Kasteel Hoensbroek is door de conservator in samenwerking met de Technische Dienst en Brandweer Parkstad een 

plan opgesteld conform wettelijk regelingen (o.a. Archiefwet) en voorwaarden van het geregistreerd museumcertificaat. 

De afronding vindt in 2010 plaats. 

Voor het Thermencomplex is een Bedrijfshulpverleningsplan plan beschikbaar. Na actualisering van dit BHV-plan worden 

Collectie Hulp Verlenings-plannen voor de collecties van het Thermenmuseum en Rijckheyt opgesteld en bij het BHV-

plan gevoegd.
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4 Archiefinspectie
Binnen gemeentelijke organisaties ontstaat elke dag nieuw archiefmateriaal. In de toekomst vormt dat ons cultureel 

historisch erfgoed. De Archiefinspectie Rijckheyt heeft als taak erop toe te zien dat deze archieven niet alleen bewaard 

worden. De inspectie maakt tevens toekomstig gebruik ervan mogelijk. Die taak is in 2009 op verschillende manieren 

vormgegeven.

4.1	 	Inspectie	rapportages

In 2009 zijn door de inspecteur vijf instellingen geïnspecteerd op het informatiebeheer. Het zijn de gemeente 

Gulpen-Wittem en Heerlen, de gemeenschappelijke regeling ISD-Bol, de gemeenschappelijke regeling Parkstad en de 

gemeenschappelijke regeling RD4. 

4.2	 Advisering

De inspecteur adviseert de onder zijn toezicht staande instellingen op verschillende aspecten aangaande 

informatiebeheer.

Inrichten	van	digitale	archiveringssystemen	(DMS/RMA)

De gemeenten Brunssum, Heerlen en Voerendaal alsmede Parkstad Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling 

Kredietbank Limburg zijn in 2009 gestart met de aanbesteding en voorbereidende werkzaamheden van een DMS/RMA.

Bewerking	archiefachterstanden

In 2009 zijn verschillende archiefachterstanden opgepakt en bewerkt.

Organisatieveranderingen

Als organisaties taken afstoten of juist overnemen heeft dat veel gevolgen voor het informatiebeheer. De inspecteur 

heeft in 2009 WOZL, Kredietbank Limburg en Brandweer Zuid-Limburg in deze geadviseerd. 

4.3	 Ontwikkeling	leidraden	

Correcte procedures inzake informatiebeheer zijn noodzakelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering. Zij dragen bij 

aan de transparantie en verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen en -organen. De archiefinspectie is in 2009 

gestart met de ontwikkeling van leidraden. Deze leidraden vormen een duidelijk stappenplan voor het opstellen van 

deze correcte procedures. In 2009 is “de leidraad voor het opstellen van een procedure selectie en vernietiging van 

archiefbescheiden” opgesteld. Deze leidraad is aan de instellingen verzonden en is te downloaden via www.rijckheyt.nl/

archiefinspectie
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4.4	 E-depot

De inspecteur heeft sinds 2008 zitting in de denktank E-depot. Die verkent in eerste instantie de mogelijkheden en 

onmogelijkheden tot het oprichten, inrichten en beheren van een archiefbewaarplaats voor digitale archiefbescheiden. 

Een voorstel tot een projectorganisatie komt in 2009 vooralsnog niet van de grond. Wel doet deze stuurgroep de eerste 

aanzet om te komen tot een handboek over duurzaam digitaal archiveren. Naar verwachting is dit in 2010 klaar. 

4.5	 	Acquisitiebeleid

Het in 2008 ontwikkelde acquisitiebeleid kent in 2009 een aantal spin-offs. In de eerste plaats wordt dit beleidsstuk 

gebruikt als basis voor de cursus Acquisitiebeleid van de Archiefschool te Amsterdam, onderdeel van de Hogeschool 

Amsterdam . Deze 3-daagse cursus wordt in Amsterdam gedoceerd door archiefinspecteur Geert Luykx van Rijckheyt. 

Publicatie van het beleidsstuk leidt tevens tot een artikel in het Nederlandse Archievenblad. 

In 2009 zijn het beleidsstuk en de opsteller ervan genomineerd voor de TTP-Talentenprijs 2008. Een prijs blijft echter uit 

en Geert Luykx valt de eer en een bos bloemen ten deel. 

Karen	Jeneson		 archeologe

Het wetenschappelijk potentieel van Heerlens erfgoed met zijn Romeinse villalandschap 

en de vicus (nederzetting) Coriovallum roept nog steeds talloze vragen op. Om die te 

beantwoorden is een kennis- en erfgoedcentrum nodig, waar archeologisch materiaal 

geraadpleegd wordt. Het opstellen van een agenda voor dit onderzoekspotentieel slaagt 

alleen met moderne faciliteiten waar archeologen aan de slag kunnen en het materiaal 

ontsluiten. 

“

”
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Colofon

Samenstelling Geert Luykx .

Met medewerking van Susan Hurenkamp, Marlies Nieuwlaat, Leo Langen en Tom van Slooten.

Het gebruikte beeldmateriaal in dit jaarverslag is afkomstig uit archieven of collecties die worden beheerd door 

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. 

Vormgeving en eindredactie Mediaan Communicatie, Heerlen

Drukwerk Van Hooren drukkerij en repro bv, Heerlen

Uitgave Historisch Goud, juli 2010
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