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Bestuursverslag 2021 

Ook 2021 was een jaar dat werd gedomideerd door Corona. Inmiddels heeft LGOG geleerd hier 

flexibel op in spelen. Zo kon er nog een behoorlijk (digitaal) programma worden aangeboden 

aan geïnteresseerden in het historisch erfgoed van Limburg.  

We zullen een aantal hoogtepunten uit dit programma hier verder toelichten, en in een 

infographic de overige cijfers presenteren. Ook interne ontwikkelingen binnen LGOG zullen 

worden benoemd. 

 

Podcast 

Onder invloed van Corona is Bureau LGOG begonnen met 

het aanbieden van Podcasts om digitaal  informatie te 

kunnen delen. Er zijn 7 afleveringen uitgebracht van de 

LGOG podcast in 2021. Het thema: ‘Op pad door de 

provincie’. Bijzondere projecten op het gebied van erfgoed 

werden uitgelicht. Deze afleveringen kwamen tot stand in 

samenwerking met het Sociaal Historisch Centrum 

Limburg (SHCL), het Schutterijmuseum, Gemeente 

Kerkrade, Hogeschool Zuyd, Maastricht Marketing, het 

Cuypershuis, de Vondst en Restaura. Het totaal aantal plays 

bedroeg 5.212. De meest beluisterde aflevering komt uit 

2020: Limburgse Mythen en Sagen deel 4 (de 

Bokkenrijders). Deze werd, tot nu toe, 549 keer beluisterd.  

Een mooi voorbeeld van co-creatie van een serie podcasts is de Histobistro. Deze is tot stand 

gekomen in samenwerking met verwante organisaties zoals de Universiteitsbibliotheek 

Maastricht, Historisch Centrum Limburg, Centre Céramique, Bonnefanten en het Mijnmuseum 

en specialisten op het gebied van eten zoals historica Marleen Willebrands, de Veldman Stokerij, 

Historisch Kookatelier Eetverleden!, Bakkerij Hermans en de Bisschopmolen. Uit deze 

opsomming blijkt waarom de Histobistro bijzonder is: er is sprake van kruisbestuiving tussen 

mensen met interesse voor cultureel erfgoed en mensen met interesse in eten en drinken. De 

meest beluisterde aflevering komt uit 2020: Het conserveren van voedsel, opgenomen bij 

Openluchtmuseum De Locht. Deze werd, tot nu toe, 219 keer beluisterd. Ook de bonusaflevering 

van seizoen 2: Maand van de Geschiedenis: Hoe schaftten de Limburgse mijnwerkers? was 

succesvol en werd 77 keer beluisterd. De podcast is inmiddels niet meer weg te denken uit het 

aanbod van LGOG en krijgt een vervolg in, onder andere, de podcasts Limburgs Verleden (in 

samenwerking met het SHCL).  

 

YouTube 

Eveneens onder invloed van Corona werden lezingen digitaal aangeboden en wel via Youtube. 

Ook hier was er sprake van samenwerking met derden: Lucie Bastiaens, Antoine Jacobs, Mariëtte 

Paris Vankan, Elyze Storms – Smeets, Hans Renes, Gert van Kleef (en het Cuypershuis), Martin 

van der Weerden en Lenn Gorissen gaven met veel plezier een lezing.  



                                                                                                                               12-04-2022 
 
 

2 
 

Het totale bereik op YouTube filmpjes was 53.200. De lezing met de meeste kijkers in 2021 was 

Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen uit de 19e eeuw door Antoine Jacobs. Deze video 

behaalde 736 views. 

 

 

Online wandelingen 

Verdere creativiteit onder invloed van Corona kwam tot uiting in het aanbieden van online 

wandelingen. Zo was er een stadwandeling/fietstocht in de Westelijke Mijnstreek: In het spoor 

van de wederopbouw met 248 wandelaars, een fietstocht door de naoorlogse stadsuitbreiding van 

Maastricht met 52 fietsers en een wandeling langs de littekens van de Tweede Wereldoorlog in 

Maastricht met 176 wandelaars. 

 

Speciale samenwerkingen 

Zoals reeds eerder belicht streeft LGOG naar samenwerking. Enkele speciale samenwerkingen in 

2021 op een rij: 

• Een digitale meeting met Martijn van Helvert in samenwerking met Jong KNHG. 

• Een online onderwijssymposium over de Canon van Limburg in samenwerking met, 

onder andere, Kennisnet, Erfgoed Gelderland en het SHCL.  

• Activiteiten voor de Maand van de geschiedenis in oktober met SHCL en L1.  

• Lezing over historische kookboeken door Odin Essers van de Universiteitsbibliotheek 

Maastricht en Justine Camps van LGOG bij Biliotheek Kerkrade.  

Naast deze samenwerkingen was LGOG ook actief in de Werkgroep Publieksbereik, de 

Redactieraad en de werkgroep PR van de Coöperatie Erfgoed Limburg.  

 

ALV 

Op zaterdag 25 september vond in het Bonnefanten in Maastricht de Algemene Ledenvergadering 

van het voor- en najaar plaats. Ook de Publications 2020 werd gepresenteerd. 

Chris Dols, voorzitter van de redactie van de Publications, had de eer om het jaarboek 2020 aan 

gedeputeerde Geert Gabriels (Natuur, Milieu en Erfgoed) van de provincie Limburg. 
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Daarnaast werd de middag gevuld met een voordracht van Lou Spronck en mocht Paul Nève de 

Habets-penning in ontvangst nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Gabriëls en Chris Dols.  

 

Intern LGOG 

In 2021 vonden er intern LGOG ook diverse ontwikkelingen plaats. Zo kwam er een nieuw en 

enthousiast bestuur voor de sectie Archeologie dat veel interessante activiteiten organiseerde. 

Bureau LGOG kreeg een stagiaire van de opleiding Arts and Heritage aan de Universiteit 

Maastricht en een kunsthistorica als ondersteunend medewerker. 

In september startte de zoektocht naar een nieuwe directeur i.v.m. het vertrek van Henk Boersma 

als directeur na ruim 15 jaar LGOG. Hij is inmiddels opgevolgd door Dory Emming-Essers die na 

ruim 30 jaar werken bij grote corporate werkgevers heeft ingeruild voor kleine, lokale organisaties 

met maatschappelijke relevantie. Tussen Dory en Bureau LGOG hebben in december de eerste 

gesprekken plaats gevonden over de aanpak van verdere professionalisering van de 

bedrijfsvoering van het bureau. 

Ook in financieel opzicht werd 2021 met ca. 2.000 euro positief afgesloten. 

Het bestuur dankt iedereen die in 2021 een bijdrage heeft geleverd aan de positieve resultaten van 

het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Jos Peeters, penningmeester 

Dory Emming-Essers, directeur 

Justine Camps, erfgoed consulent 

  


