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Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
De samenstelling van de commissie onderging in 2014 geen wijzigingen. 

Samenstelling per 31 december 2014  
Mijke Harst-van den Berg MA (Continium), prof. Ernst Homburg (UM; voorzitter), prof. Ad 
Knotter (SHCL), ir. Joep Orbons (KIVI regio Maastricht en ArcheoPro), drs. Jos Peeters 
(LGOG kring Venlo), drs. Eric van Royen (HistoryWorks) en dr. Willibrord Rutten (SHCL). 

De commissie kwam in 2014 vier maal bijeen, op 16 januari, 13 maart, 12 juni en 9 
december. Daarnaast was er op 8 juli in Roermond een bijeenkomst met vrijwilligers. 

Werkzaamheden 
De commissie beoogt de belangstelling voor de bestudering van Limburgse 
ondernemers en ondernemingen aan te wakkeren door contacten met vrijwilligers en 
door het publiceren van korte biografieën op de website van het LGOG. Daarnaast wil ze 
de kennis van ondernemers en ondernemingen verdiepen door gegevens verzameld 
door de vrijwilligers systematisch te ordenen in een database en door het systematisch 
invoeren van beschikbare gegevens uit de Staatscourant, de Kamers van Koophandel 
en de Limburgse Werkgevers Vereniging. 

Gedurende haar eerste drie bijeenkomsten heeft de commissie zich beraden op de 
structuur van de database. Er werden formats opgesteld voor het invoeren van gegevens 
over (a) personen, (b) ondernemingen, en (c) fabrieken. Deze ‘invoerlijsten’ werden 
verspreid onder de vrijwilligers die zich hebben opgegeven (zie hierna). 

Daarnaast heeft de commissie zich ook gebogen over de vraag hoe meer systematisch 
gegevens over ondernemers en ondernemingen zouden kunnen worden verzameld en 
ingevoerd. Er zijn contacten verkend met de (vroegere) Kamer van Koophandel en met 
de Limburgse Werkgevers Vereniging. De gesprekken met het LWV zijn nog niet 
afgerond. 

Daarnaast is er een handgeschreven collectie uittreksels uit de Staatscourant met 
gegevens over Limburgse naamloze vennootschappen opgedoken op het SHCL, die 
voor de Commissie van groot belang kan zijn. 

Overleg met Continium, de Stichting Industrieel Erfgoed On Line (eigenaar van: 
www.demijnen.nl), de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL), de afdeling Zuid 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en het SHCL over het opzetten van een 
gemeenschappelijke website werd in 2014 voortgezet. Na gesprekken op het Bureau 
van het LGOG is besloten om de biografieën en later ook de database op de website van 
het LGOG te plaatsen. Daarnaast kan informatie over specifieke bedrijfstakken beter een 
plaats krijgen over website van de Stichting Industrieel Erfgoed On Line. Die gaat nu 
alleen over de mijnen, maar het idee is om daar later, met hulp van Continium, de 
aardewerkindustrie aan toe te voegen. Vanwege de huidige nieuwbouw in Kerkrade 
heeft dit voorlopig echter een lage prioriteit. 

Individuele leden van de Commissie werkten aan deelprojecten. Zo bouwde Willibrord 
Rutten verder aan zijn database Wie is wie in de mijnindustrie, over mijndirectieleden en 
mijningenieurs. Hij zal daarvan in juni 2015 verslag doen tijdens een bijeenkomst met 
vrijwilligers (zie hierna). 

Vrijwilligers 
Begin 2014 verscheen een oproep in De Maasgouw waarin verzocht werd dat personen 
met belangstelling voor en kennis van Limburgse ondernemers zich zouden aanmelden 



bij de voorzitter van COOL. Eind 2014 is deze oproep herhaald in de vorm van een email 
aan de Kringen van het LGOG en aan Heemkunde Kringen. Het resultaat van deze 
oproepen was heel aardig, met een goede verspreiding over de provincie en over 
bedrijfstakken. Het gaat onder meer om personen uit onderstaande plaatsen, met als 
thema’s, en/of suggesties: Gennep: industriegeschiedenis van Gennep; Weert: 
ijzergieterij en machine-industrie; Oisterwijk (N-B): Limburgse zuivelindustrie; Roermond: 
werkplaats van Pierre Cuypers; Mechelen: bierbrouwerij; Venray: mijnbouw; Geleen: 
transportbedrijf Langen; Geleen: optometrie en Landgraaf: steenfabriek Russel en 
kalkbranderijen. 

Op 8 juli is met de eerste groep vrijwilligers in Roermond overleg gevoerd over de 
werkzaamheden. Het is de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend gebeuren van te 
maken. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 11 juni 2015 in Heerlen. 

 


