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1 Inleiding 

Het jaar 2022 leek het jaar van ‘een nieuwe lente, een nieuw begin’ voor LGOG.  

 

Langzaam kwamen de reguliere activiteiten binnen de vereniging weer op gang, na een langdurige winter 

van coronamaatregelen.  

Excursies, lezingen en congressen werden weer gepland en uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met 

verwante organisaties.  

De voorreizen voor studiereizen in voorjaar 2023 werden gemaakt.  

 

Een meerjarenplan voor de toekomst van de vereniging werd na goed (fysiek) overleg vastgesteld door het 

hoofdbestuur. 

Een nieuw in het leven geroepen communicatie werkgroep maakte een bij het meerjarenplan aansluitend 

communicatieplan. 

Een eveneens nieuwe juridische werkgroep, bestaande uit in- en externe vrijwilligers, deed een herziening 

van de bestaande statuten en reglementen van de vereniging om deze in lijn te brengen met de nieuwe wet- 

en regelgeving rondom de bestuurlijke aansprakelijkheid. Dit betekende een financiële reorganisatie voor de 

Kringen. 

Bureau LGOG kreeg een geheel nieuwe bezetting door het afscheid van directeur Henk Boersma en 

erfgoedconsulente Justine Camps. De vereniging heeft afscheid genomen van Henk Boersma op vrijdag 28 

oktober tijdens een symposium in het Centre Céramique.   

 

Het Bureau LGOG onderging verder een ‘voorjaarsschoonmaak’ door een professionaliseringsprogramma 

voor de bedrijfsvoering. Aan de vaste bezetting werd een diversiteit aan vrijwilligers toegevoegd om alle 

uitdagingen aan te gaan.   

 

Ook in 2023 zal aan al deze ambities van de vereniging verder invulling worden gegeven.  
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2 Activiteiten van het genootschap in 2022  

 

In 2022 vonden weer de reguliere activiteiten bij de Kringen, Secties en Commissies (KSC’s) plaats: 

Excursies, lezingen, cursussen, rondleidingen, workshops, congressen en symposia.   

Hierbij een greep uit het aanbod van 2022 (naast de reguliere jaarvergaderingen): 

Kringen 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

• Lezingen: 

 

Sinti in Limburg (71 deelnemers)  

De architect Eduard Cuypers (64 deelnemers)  

De beul van Brobuisk (42 deelnemers)  

De Roermondse passietafel (53 deelnemers)  

Wim Luinge’s historische tekeningen (56 deelnemers)  

Sporen in Linne en Herten (30 deelnemers)  

Hertogelijke en stedelijke muntslag te Roermond (43 deelnemers)  

 

• Evenementen: 

 

In het kader van Maand van de Geschiedenis en onder de titel “23 juli 1572-Roermond wordt 

wereldnieuws” werd samen met LGOG Kring Roermond een evenement georganiseerd in het Royal 

Theater te Roermond. Centraal stond de herdenking van de brute moord op 23 Roermondenaren, 

onder wie twaalf Kartuizers door de plunderende troepen van Willem van Oranje. Er waren 

doorlopend korte lezingen, een speciale themawandeling, discussies, optredens en workshops.  

Kring Maas en Niers 

• Lezingen: 

 

100 jaar politiek: katholieke dominantie, localiseringen en verzuiling 

Sinterklaas, een wonderlijke heilige 

Criminaliteit in de koop van Noord Limburg 

 

• Evenementen: 

 

Rondleiding Abdij Ulingsheide Tegelen / rondleiding Kloosterdorp Steyl met o.a. bezichtiging van de 
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kloostertuin Missiehuis St. Michaël o.l.v. hr. Ger Frenken (32 personen) 

Stadswandeling Grave en bezoek aan Gildekamer (20 personen) 

 
Kring Maastricht 

• Lezingen: 

 

Online lezing ‘Vastenavond: ’t vrijthof van de Mestreechter Geis’ 

Alexander Schaepkens 

Kasteel Borgharen 

De zombierivier 

HistoBistro: over koken, kruiden en crises 

 

• Evenementen: 

 

Excursie naar Kasteel Borgharen 

Open Monumentendagen Maastricht 

Kring Parkstad 

• Lezingen: 

 

Het dorp en mijn familie; Gulpen 1810 - 2010, door Pierre Hupperts (33 personen)  

Sinti in Limburg, 1555 tot 2020, door Jac Lemmens met muzikale ondersteuning van Roger Moreno 

(55 personen) 

In de voetsporen van Henri Poels, door Harry van Dijck (52 personen)  

Verhalen langs de grens; de langzame bevrijding van Limburg 1944/45, door Martin van der 

Weerden (35 personen)  

Het landsfort Herle, door Egidius Weerts (67 personen)  

De protestantse gemeente te Vaals, door Thomas Richter (38 personen)  

Jaarvergadering, Reacties op de Duitse Eenheid, door Prof. Jacco Pekelder (37 personen)  

Het Romeinse Badhuis; stand van zaken, door Karen Jeneson (90 personen)          

 

• Evenementen 

Heemkundecontactdag in Slot Schaesberg in Landgraaf in samenwerking met de Kring Valkenburg en 

Heuvelland. 

Excursies in samenwerking met Kring De Westelijke Mijnstreek: 

Kronenburg en Hillesheim (D) (33 personen)  

Kortrijk en Oudenaarde (B); met overnachting (40 personen) 

Middagexcursie Jülich (D) 
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Kring Ter Horst 

• Lezingen: 

 

De bergingsmissie van de MH17 en Oekraïne (89 deelnemers) 

Straffen door de eeuwen heen (48 deelnemers) 

200 jaar Protestantse gemeenschap (45 deelnemers) 

De maatschappelijke veranderingen in Horst na de Tweede Wereldoorlog (68 deelnemers) 

‘Dromen en doorzetten’ over de familie Van Doorne (55 deelnemers) 

De herders en de koningen (32 deelnemers) 

 

• Evenementen: 

 

Wintercursus architectuur “baksteen, revoluties in de bouwkunst” (3 keer max. 35 deelnemers) 

Excursie in en rond de gevangenis in Evertsoord (max. 50 deelnemers) 

Excursie naar Brussel (max. 50 deelnemers) 

Kring Valkenburg en Heuvelland 

• Lezingen: 

 

De vaccinatiecampagne tegen de pokken in Limburg, 19e en 20e eeuw (40 deelnemers) 

Het Dom-Paleiscomplex in Aken (56 deelnemers) 

Middeleeuwse steden en stadjes in Limburg (69 deelnemers) 

75 jaar vrede in Limburg na eeuwen van steeds terugkerende oorlogen (25 deelnemers) 

Düsseldorf (25 deelnemers) 

De geschiedenis van het wielrennen in Limburg (60 deelnemers) 

Bouwstijlen in de jaren 1920 (24 deelnemers) 

De verwoesting van Kasteel Valkenburg (55 deelnemers) 

 

• Evenementen: 

 

Excursie naar Düsseldorf i.s.m. Heemkundevereniging Schin op Geul (45 deelnemers) 

Gezamenlijke avond van LGOG, Veldeke en IVN Valkenburg (60 deelnemers) 

Kring Venlo 

• Lezingen: 

 

De bodem als basis (19 deelnemers) 

Molukkers in Venlo-Blerick (44 deelnemers) 

Kulturkampf en de kloosters in Limburg (51 deelnemers) 

Het Akkermansgilde en de stad Venlo, hoe mensen vroeger woonden, leefden en werkten (34 

deelnemers) 

Een eeuw verf in Blerick, M. Bouts Verf en Glas (31 deelnemers) 

100 jaar Venlose revue (24 deelnemers) 
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Het patronaat (36 deelnemers) 

Fossa Eugeniana, machtsstrijd in het Maas- en Rijnland rond 1626 (56 deelnemers) 

 

• Evenementen: 

 

Projecten, o.a.: Aezel, Maas en Duin, website oorlogsverhalen Venlo e.o. 

 

Kring Venray en Omgeving 

• Lezingen: 

 

De regionale geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog (47 deelnemers) 

Mgr. Dr. Henri Peols (1868-1948) – Leven en werk van een sociaal bewogen priester en pionier (125 

deelenemers) 

Wederopbpuw, Stedenbouw en Architectuur, in het bijzonder in Venray (61 deelnemers) 

De bodem als basis (45 aanwezigen) 

Vrede met de vijand (125+ aanwezigen)  

 

• Evenementen: 

 

Excursie naar de Mookerheide met wandeling ‘Loop naar de Mookerheide’ (16 deelnemers) 

Rondleidingen in het Museum Psychiatrie Venray (38 deelnemers) 

 

Kring Westelijke Mijnstreek 

• Lezingen: 

 

Tussenstation Cosel 

Het laatste avondmaal 

Veurvaajers 

De moord op de Kartuizers 1572 

Jacobus Kritzraedt SJ (1602-1672), een veelzijdig persoon met een grote betekenis voor de 

geschiedbeoefening in onze regio 

Mergel als bouwmateriaal 

Een wat verzuurde liefde. Thorbecke en Limburg 

Sittardse prentbriefkaarten vertellen ons hun geschiedenis 

De nieuwe geschiedeniscanon en de geschiedeniscanon van Limburg 

Mijnsluiting Zuid-Limburg inclusief herstructurering en reconversie 

 

• Evenementen: 

 

Euregionale contactdag te Maaseik 

Dagexcursie naar Kronenburg en Hillesheim 

Tweedaagse excursie naar het Belgische Kortrijk en Oudenaarde met tussenstop in Le Grand Hornu 
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Middagexcursie naar de oude vestingstad Jülich (D) 

  

 

Secties  

Archeologie 

 

• Lezingen: 

'Metaaldetectie in een nieuw daglicht' 

'Archeologie in Limburg' 

'Archeologisch onderzoek op het Tempsplein in Heerlen' 

"Archeologie-uurtje" 

Cyclus van 4 lezingen over Archeologie in Limburg 

Metaaldetectie 

Bibliotheek Kerkrade en Brunssum (3 lezingen) 

Oudste bewoning in de Maasvallei (Lezing en Rondleiding) 

  

• Evenementen: 

Cursus: 'Archeologie in Limburg' 4 daags 

Rondleiding regioarchief Sittard-Geleen 

Rondleiding en lezing in het Museum voor Grafcultuur te Stein 

Cursusavond Middeleeuws aardewerk 

Rondleiding Museum Romeinse Katakomben 

Algemene Ledenvergadering en rondleiding Restaura/Thermenmuseum 

Rondleiding Gallo-Romeins Museum 

Thema-avond ‘Romeinen in Limburg’ 

Wandeling van grafheuvels tot sporen WOII in Swalmen 

Excursie Neanderthalersite Veldwezelt – Hezerwater 

Cursus ‘Archeologie en de metaaldetector’ 

Archeologische wandeling in Beek 

Excursie vuursteenmijn Rijckholt 

Afsluiting seizoen van de sectie Archeologie 

Exclusieve rondleiding tentoonstelling “Oevers vol Romeinen” 

Archeologische rondleiding Centre Céramique 

Rondleiding Kasteel Stein 

Rondleiding Provinciaal Depot 

Workshop schilderen Romeinse fresco’s 

 

Monumenten 

• Evenementen: 

 

Bezoek aan de Nieuwe Bavo te Haarlem en het pas gerestaureerde Pieter Teylerhuis en het 
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Teylermuseum (21 deelnemers) 

Excursie Neercanne met bezichtiging van het Fort Sint Pieter & bezoek aan de Jezuïetenberg; 

rondleiding Chateau Neercanne (40 deelnemers) 

Bezoek aan Gennep: Mieke Hoogkamp verzorgde een lezing over Gennep: een vrijplaats voor 

andersdenkenden. Bezoek aan het Protestants kerkje en de Martinitoren (20 deelnemers) 

Commissies 

Educatie 

• Evenementen: 

 

Canon 2.0 

Verdieping samenwerking met het onderwijs en PWS-prijs 

Truuk nao Hoes, digitaal onderwijssymposium 

 

Genealogie 

• Activiteiten: 

 

ALV met presentatie over en bezichting van het Salviuskerkje in Limbricht. Deze activiteit was 

gedeeltelijk met de NGV Zuid Limburg. (14 deelnemers) 

Geschiedenis van Ondernemingen en het Ondernemen in Limburg (COOL) 

• Activiteiten: 

 

Symposium Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden (100+ deelnemers) 

Advisering t.b.v. diverse publicaties 

Digitalisering briefhoofden 

Ontwikkeling website 

Literatuurgeschiedenis 

• Publicaties: 

 

Nachtegaalreeks: Den duvel van de middig goof us vriej en Gekheid, mer neet boete de schroam. 

Literatuurportretten: La Dispute de Mastrecht en Zwerflust als schrijfmotor 

Publicaties in 2022 

IIn 2022 zijn de reguliere publicaties verzorgd door onze redacties:  

• De Maasgouw 

Verschijnt vier keer per jaar voor alle leden van LGOG. 

• Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 

Verschijnt vier keer per jaar, waarvan in december voor alle leden van LGOG. 
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• Archeologie in Limburg 

Heeft in 2022 2 uitgaven gehad, waarvan 1 digitaal . 

• Publications 

Op vrijdag 16 september 2022 werd het Jaarboek 2021 (jaargang 157) gepresenteerd in Heerlen, 

waar auteurs, hoofdbestuur en redactiecommissie te gast waren in De Vondst, Centrum voor 

Archeologie in Limburg. De presentatie werd, na het welkomstwoord door de redactievoorzitter, 

geopend met een korte inleiding door archeoloog Gerard Tichelman, auteur van het in dit Jaarboek 

opgenomen artikel ‘Midden in Coriovallum, Nieuwe informatie over de laat-Romeinse verdediging en 

een monumentaal gebouw in Romeins Heerlen’. Daarna werd het eerste exemplaar van het Jaarboek 

2021 aangeboden aan Jordy Clemens, wethouder onderwijs, cultuur, erfgoed en 

centrumontwikkeling in de gemeente Heerlen. De middag werd afgesloten met een rondleiding door 

De Vondst, van het depot op de bovenste verdiepingen, via de expositie op de begane grond tot het 

restauratieatelier in het souterrain.  

 

       
 

Leerstoel Rechtsgeschiedenis 

 

Vanaf 2018 wordt deze leerstoel bezet door prof. dr. Bram van Hofstraeten. Het verslag van de activiteiten 

zal worden afgedrukt in het volgende deel van de Publications.  
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3 Ontwikkeling ledenaantal in 2022 

 

 

Ledenaantal per 31-12-2022  
  

Gewone leden 1648 

Gezinsleden en juniorleden 334 

Ruilverkeer 69 

Ereleden en gemeenten 36 

Instellingen 112 

   

Totaal  2199 
 

 
   

Het ledenaantal is gestegen met een kleine 13% ten opzichte van 31 december 2021   
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4 Uitwerking jaarplan Provincie in 2022 

 

 
LGOG gaf ook in 2022 invulling aan de speerpunten aangegeven in de beschikking van de Provincie: 

Erfgoed ontsluiten: 

Door KSC activiteiten (zie boven), publicaties door de redacties (zie boven) en communicatie door het bureau 

op social media. 

Digitalisering: 

Digitalisering van de eigen Iconografie Collectie, zie: de online database.  

Digitalisering van de collecties in bruikleen volgens de richtlijnen van het Netwerk Digitaal Erfgoed via de 

CEL. 

Digitalisering van de processen en het archief van Bureau LGOG.  

Deelname aan de CEL: 

Deelname aan de CEL werkgroep Publieksbereik, de werkgroep PR, de CEL redactieraad en door onderhoud 

van de CEL website en de CEL Facebookpagina. 

De Profielwerkstukprijs: 

De Profielwerkstukprijs heeft door Corona in 2022 stil gelegen maar wordt in 2023 weer opgepakt. 

Jeugdleden laten toenemen: 

De deelname van jeugd wordt gestimuleerd door : 

• Laagdrempelige en benaderbare cursussen voor o.a. jongeren over metaaldetectie door de Sectie 

Archeologie; 

• Betrokkenheid bij scholieren en organisaties van excursies voor scholieren door de Kring Parkstad; 

• Informeren van leraren van diverse onderwijsinstellingen over het gebruik van geschiedenis binnen 

hun lessen; 

• Geschiedenis visueel te presenteren via ‘visueel verleden’ (door jongeren, voor jongeren); 

• Het laten meedenken van de studenten van de studie Communication en Multimedia Design over 

het benaderen van de jongere doelgroep met behulp van het ontwikkelen van computerspellen. 

https://nodegoat.maastrichtuniversity.nl/viewer.p/7/2814/types/all/list/
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Meerjarenplan: 

 

Het hoofdbestuur van LGOG heeft in 2022 een start gemaakt met het meerjarenplan voor 2022-2030. 

Hiertoe zijn er zogenaamde ‘heisessies’ voor optimale focus en inspiratie georganiseerd. Er is een 

strategische pyramide gevuld waarbij de bestaande uitgangspunten zijn aangescherpt.  

Visie  

De samenleving balanceert voortdurend tussen continuïteit en disruptie. Met een blik in de 

achteruitkijkspiegel biedt verantwoorde geschiedbeoefening richting en perspectief aan burger en overheid. 

Dankzij duiding en cultivering van historisch besef. 

Missie 

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) bevordert de geschiedbeoefening 

van Nederlands Limburg in een provinciale, nationale en internationale context. Door lokale gebruiken en 

historische bronnenmaterialen (artifacten van kunst en nijverheid) uit verre en meer recente historie te 

bestuderen en te presenteren aan een rijke schakering van doelgroepen binnen en buiten de vereniging. 

Met behulp van afgestemde evenementen en mediaproducten. 

Kernwaarde 

Het LGOG richt zich op de beleving van de lokale en regionale geschiedenis. Het brengt mensen samen 

vanuit een gedeelde passie voor de geschiedenis van Limburg.  
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5 Professionalisering binnen Bureau LGOG in 2022 

 

 

 “Het Bureau LGOG is het hart en het geheugen van de Vereniging” (Publications 2021)

  

 

Bureau LGOG is vanaf januari 2022 gestart met een professionaliseringsslag om de bedrijfsvoering optimaal 

efficiënt te laten verlopen, binnen de grenzen van de omvang, complexiteit en financiële context van de 

organisatie.  

Zo zijn er ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van o.a.:  

• Automatisering: financiële processen geautomatiseerd; 

• Digitalisering: processen, archief en ook de Iconografie collectie gedigitaliseerd; 

• Procesoptimalisatie: opmaak, drukken en verzending van publicaties gestroomlijnd; 

• Organisatiestructuur: financiële reorganisatie o.i.v. WBTR doorgevoerd; 

• Rapportages: prestatie indicatoren dashboard geïntroduceerd; 

• Huisvesting: verhuizing naar Roermond (Huis voor de Kunsten Limburg) in gang gezet; 

• MVO: inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor werkervaringstrajecten 

(Social Return on Investment). 

Vanaf 2025 moet de bedrijfsvoering maximaal efficiënt verlopen. 

De tijd die door toenemende efficiëntie wordt vrijgespeeld zal worden benut om: 

• De rol van interne verbinder op te pakken.  

We nemen de rol van verbinder om diverse regionale en inhoudelijke samenwerkingsverbanden van 

elkaar te laten leren door geleerde lessen te bundelen en te delen. Vanuit het bureau ondersteunen 

we onze samenwerkingspartners op een overzichtelijke manier met instructies en templates. Zo 

creëren we een eenduidige en professionele uitstraling naar buiten toe.   

 



15 

 

  

• De rol van externe verbinder op te pakken.  

Extern zullen we enerzijds verregaande samenwerking opzoeken met verwante erfgoedinstellingen, 

uiteraard mede door deelname aan de CEL. De samenwerking zal zich niet beperken tot de inhoud, 

er zal ook onderzocht worden in verkennende gesprekken of samenwerking in bedrijfsvoering tot de 

mogelijkheden behoort.  

 

• De acties uit het meerjarenplan van het hoofdbestuur optimaal te kunnen ondersteunen. 
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6 Financiële samenvatting 

 

 

Liquiditeit 

Vlottende activa/Kortlopende schulden = Ratio 

 

€ 356.943/€ 223.192 = 1,60 

 

Liquiditeit ratio boven de 1 is positief. Dus het LGOG is momenteel prima in staat om aan alle kortlopende 
schulden te voldoen. 

 

 

Realisatie begroting 2022 

 

Baten        begroot         actueel  

1. Exploitatie Subsidie Provincie Limburg    210.672               210.672  
    Project subsidies       
  
2. Contributies         101.970  100.748 
 
3. Donaties                     250                          60 
  
4. Verkoop boeken en tijdschriften                     1.000                                  1.677 
 
5. Overige inkomsten                   4.000            -559  
 
6. Meerdaagse Studiereizen            p.m.               p.m. 
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Lasten                                   begroot  actueel  
  
1. Apparaatskosten       
1a. Personeelskosten                        180.492  142.880  
1b. Overige apparaatskosten              37.200    37.099 
      
2a. Bestuurskosten (KSC en ALV)                     5.000                   5.273 
2b. Overige vergader- en bestuurskosten                        5.000                   2.642 
 
3a-c. Bijdragen Kringen, Secties en Commissies                         21.000       14.964 
3d. Buitengewone activiteiten (inclusief CEL)                          6.000          7.490 
  
4a. Jaarboek en 4b. De Maasgouw                       53.000                 61.110 
 
5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis                            1.200                   1.200 
 
6. Onderhoud Collecties                          5.000          4.194  
 
7. PR-kosten en representatie                          4.000                    2.219 
 
8. Meerdaagse Studiereizen                            p.m.                    1.166           
                
9. Saldo, onttrokken (-)/toegevoegd (+)               
     - Bestemmingsfonds Innovatie                                                               31.000  
     - Bestemmingsfonds batige saldi studiereizen                       -1.166 
     - de Algemene reserve                    0                               2.527 
 

 


