Beleidsplan 2021‐2025
De afgelopen jaren heeft de stichting met succes geïnvesteerd in uitbreiding van het
vrijwilligersteam ter ondersteuning van de werkzaamheden binnen het instituut. Inmiddels
kunnen we beschikken over ca. 20 vrijwilligers.
Sinds 2016 reikt de stichting de Edmond Delhougne Penning uit, een genealogische prijs voor
personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en promotie van
genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg. Inmiddels is de
prijs uitgereikt in 2016 en 2019. Volgende uitreiking is gepland eind 2022 en in 2024/25.
De herkenbaarheid van het instituut is mede door de Edmond Delhougne Penning duidelijk
verbeterd.
De verdere continuering van het bijeenbrengen, bewaren, ordenen en het toegankelijk maken van
collecties, manuscripten en werken op het terrein van genealogie en streekgeschiedenis en het
verrichten van onderzoek zal worden verwezenlijkt. De huisvesting van de stichting op de Pierre
Cuypersstraat 17‐19 wordt daartoe verder verbeterd.
De stichting is in gesprek met organisaties en particulieren voor het onderbrengen van hun
genealogische of historische collecties binnen ons instituut. Inzoverre dit aansluit bij de
doelstelling van onze stichting wordt dit welwillend bekeken.
Het beleid is om in de toekomst derden hiertoe een ruimere mogelijkheid te bieden om te
voorkomen dat waardevolle verzamelingen verloren gaan.
In overleg met het Gemeentearchief Roermond is inmiddels de gemeentelijke collectie bidprentjes
door ons instituut overgenomen. Ook zijn er afspraken met de gemeente gemaakt over de
samenwerking op het terrein van genealogisch onderzoek voor derden.
Voor het onderbrengen van de collectie bidprentjes wordt in het pand Pierre Cuypersstraat 19 een
speciale kamer ingericht met een capaciteit van ca. 2 miljoen bidprentjes. Daarnaast zijn er nieuwe
passende archiefruimten in de maak voor uitbreiding van de bibliotheek.
Op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is de digitalisering van het door ons instituut
uitgegeven tijdschrift ‘De Limburgse Leeuw’ opgepakt.
Het instituut draagt bij aan externe activiteiten van de sectie Genealogie van het Koninklijk
Limburgs Geschied‐ en Oudheidkundig Genootschap.
De samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zuid‐Limburg wordt
gecontinueerd.
De ondersteuning van derden, die genealogisch onderzoek verrichten, wordt uitgebreid.
Verdere samenwerking met andere instellingen, instituten en heemkundeverenigingen zal in de
toekomst meer aandacht krijgen.
Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door, dankzij
onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA‐onderzoek. Onze stichting denkt na over welke rol zij
daarin kan spelen. Voor deze uitdaging zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met
academische partners. Vanaf september 2021 wordt dit gerealiseerd met de Universiteit
Antwerpen ‐ vakgroep erfgoedstudies en met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau
(KU Leuven en Universiteit Antwerpen).

Via deze samenwerking wordt beoogd om de traditionele genealogie uit te breiden met genetisch
onderzoek.
Naast professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale
geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, archeologie,
genetica en erfgoedstudies, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in het potentieel van
DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het
woord.
Vanaf 2022 zullen er in samenwerking met prof. dr. Maarten Larmuseau ook cursussen en
symposia rond genetische genealogie op ons instituut in Roermond worden georganiseerd voor
belangstellenden.
De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op de wetenschappelijke ontwikkeling van de genetische
genealogie en niet op de commerciële.
Om deze samenwerkingen op termijn ook duurzaam te kunnen blijven aangaan is de noodzaak
voor aanvullende financiële middelen onontbeerlijk. Dit zal onze voortdurende aandacht hebben.
Het beleid van onze stichting is uitdrukkelijk ook gericht op het meer betrekken van jonge mensen
bij onderzoek en publicaties in het kader van (genetische) genealogie. Via wetenschappelijke
ontwikkeling, diverse samenwerkingsverbanden en verdere digitalisering van onze archieven
beogen wij de toegankelijkheid en de uitstraling van genealogie en genealogische bronnen voor
een zo groot mogelijke doelgroep te bewerkstelligen en naar een hoger niveau te tillen.
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt de stichting in samenwerking onder
meer WSW‐bedrijf Westrom (Roermond) aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
mogelijkheid om in een beschermde omgeving te werken en werkervaring op te doen.
Daarnaast bestaat er in dit kader een samenwerking met Stichting Symposion uit Roermond met
het oog op maatschappelijke integratie van mensen onder begeleiding bij onze stichting. Daartoe
worden binnen ons werk, locatie en onder begeleiding van medewerkers van Stichting Symposion
mensen opgevangen om in de specifieke setting een omgeving te creëren waardoor
maatschappelijke integratie en herstel mogelijk is.

