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

Limburg’ (COOL), 2017 

 

 

Samenstelling commissie 

Aan het begin van kalenderjaar 2017 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). 

Twee leden verlieten COOL in de loop van het jaar: Eric van Royen in het voorjaar, vanwege 

zijn verhuizing ‘naar het noorden des lands,’ en Mijke Harst-van den Berg per 31 december, 

in verband met de aanvaarding van een andere werkkring. 

Het verlies aan leden zal voorlopig worden opgevangen door een nauwere samenwerking met 

WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg). Nieuwe leden zijn welkom. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter. 

 

Website 

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

administratief te ondersteunen, kon ook in 2076 een student-assistent voor 1 dag/week worden 

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

uitgevoerd door Erik Schurer, en vanaf die datum door Lenn Gorissen. 

 

Erik heeft zich voornamelijk gericht op het verbeteren van de website en met het toevoegen 

van toevoegen van meer ‘content’. Zie http://limburgseondernemersgeschiedenis.nl/. Het 

zwaartepunt lag vooral 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; Maasgouw). Lenn heeft dit werk 

aanvankelijk voortgezet en voorlopig afgerond. Vanaf eind september werkt hij aan een 

onderzoek naar de metaal en machine-industrie in de regio Tegelen. In de loop van 2018 

zullen de resultaten daarvan op de website verschijnen. 

 

Werkzaamheden 

De commissie kwam in 2017 tweemaal bijeen, op 23 februari en 1 december. Daarnaast was 

er op 9 juni in het Cuypers Huis in Roermond een bijeenkomst met vrijwilligers, voorafgaand 

aan een door COOL en de LGOG-Kring ‘Gelders Overkwartier van Roermond’ georganiseerd 

symposium ‘Roermond als industriële stad, 1800-2000’. Het werd bezocht door ca. 75 

personen. 

 

COOL beoogt de belangstelling voor de bestudering van Limburgse ondernemers en 

ondernemingen te bevorderen door contacten met vrijwilligers en door het publiceren van 

korte biografieën en andere publicaties op de website. Daarnaast wil ze de kennis van 

ondernemers en ondernemingen verdiepen door systematisch onderzoek te entameren. 

 

Vrijwilligers 

Met enkele vrijwilligers is regelmatig contact. In de loop van het jaar werden bijdragen 

ontvangen over de metaal- en machine-industrie in Weert, over de metaal-, machine- en 

constructie-bedrijven Habets en Sif, en over de Venlose textielhandel Receveur. Deze zijn 

deel op de website geplaatst, en deels nog in bewerking. 

 

Ernst Homburg, februari 2018 

http://limburgseondernemersgeschiedenis.nl/

