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Jaarverslag van de Commissie ‘Geschiedenis van ondernemingen en het ondernemen in 

Limburg’ (COOL), 2016 

 

 

Samenstelling commissie 

Gedurende het kalenderjaar 2016 bestond COOL uit de volgende leden: 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). 

Er waren geen mutaties. 

 

Website 

Doordat het LGOG en het SHCL fondsen ter beschikking stelden om de commissie 

administratief te ondersteunen, kon ook in 2016 een student-assistent voor 1 dag/week worden 

aangesteld om werkzaamheden te verrichten voor COOL. Tot 1 februari 2016 werd die taak 

uitgevoerd door Ellen Langenkamp, daarna van 1 februari tot 1 augustus door Arthur Maurer, 

en vanaf 1 augustus door Erik Schurer. Hun belangrijkste werkzaamheden betroffen dit jaar 

de website. 

 

Ellen heeft de website ontworpen en Arthur heeft de eerste content toegevoegd, waardoor de 

website op het COOL-symposium in Venlo op 28 april 2016 (zie onder) gelanceerd kon 

worden: http://limburgseondernemersgeschiedenis.nl/. Erik heeft de website grondig 

heringericht en gestroomlijnd, en zeer veel nieuwe links en artikelen toegevoegd. De 

zwaartepunten bij het invoeren van artikelen lagen enerzijds bij bijdragen die wij van de 

vrijwilligers ontvingen, en anderzijds bij het leggen van links naar artikelen over ondernemers 

en ondernemingen in tijdschriften die (deels) reeds elektronisch beschikbaar zijn (o.a. SHCL 

Jaarboek; Land van Zwentibold; Land van Herle). In een later stadium zullen artikelen uit 

tijdschriften worden gescand en op de website worden geplaatst. Daarnaast streven wij naar 

het verkrijgen van meer bijdragen van vrijwilligers. 

 

Werkzaamheden 

De commissie kwam in 2016 driemaal bijeen, op 23 februari, 16 juni en 20 oktober. 

Daarnaast was er op 28 april in het Limburgs Museum in Venlo een bijeenkomst met 

vrijwilligers, voorafgaand aan een door COOL georganiseerd symposium ‘Industriële clusters 

in Noord-Limburg, 1850-1960’, georganiseerd samen met de Kring Venlo van het LGOG. 

Het werd bezocht door ruim 70 deelnemers. 

 

COOL 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 en andere publicaties op een te bouwen website. van het LGOG. Daarnaast 

wil ze de kennis van ondernemers en ondernemingen verdiepen door op termijn systematisch 

onderzoek te entameren. 

 

Om het netwerk van vrijwilligers uit te breiden werd in het augustus-nummer van het blad De 

Ingenieur (voor KIVI-leden) een oproep geplaatst: ‘Op zoek naar de lijnen binnen de 

Limburgse industrie.’ Hierop kwamen vijf reactie binnen. Binnenkort zal een bijeenkomst 

worden georganiseerd met deze historisch geïnteresseerde ingenieurs om nader te bepalen wat 

zij voor COOL kunnen betekenen. 

 

Vrijwilligers 

http://limburgseondernemersgeschiedenis.nl/
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Voor de vergadering op 28 april 2016 in Venlo zijn 22 vrijwilligers uitgenodigd, waarvan er 5 

deelnamen aan het overleg. Naast een algemeen gesprek over de doelstellingen van COOL en 

over de werkzaamheden van de vrijwilligers, heeft de voorzitter van COOL advies gegeven 

over bepaalde relevante archiefbronnen en over het oplossen van knelpunten bij het 

publiceren van materiaal. Er zitten verschillende artikelen over ondernemers in de pijplijn, 

waarover de voorzitter in 2016 meerdere malen advies heeft gegeven. 

 

Ernst Homburg, februari 2017 


