
 1 

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

Limburg’ (COOL), 2018 

 

Samenstelling commissie 

Op 31 december 2018 bestond COOL uit de volgende leden: Drs. Marcel Dings (Tegelen); 

Prof. Dr. Ernst Homburg (UM; voorzitter), Ir. Joep Orbons (KIVI regio Maastricht, en 

ArcheoPro), Drs. Jos Peeters (LGOG kring Venlo), en Dr. Willibrord Rutten (SHCL). 

Student-assistent Lenn Gorissen fungeerde als secretaris. 

Prof. Dr. Ad Knotter beëindigde zijn lidmaatschap van COOL per 9 maart 2018, 

vooruitlopend op zijn emeritaat. Op 11 april 2018 trad Drs. Marcel Dings uit Tegelen toe als 

nieuw lid van de Commissie. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen 

zich melden bij de voorzitter (e.homburg@maastrichtuniversity.nl). 

 

Website en onderzoek 

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

administratief te ondersteunen, kon ook in 2018 student-assistent Lenn Gorissen voor 1 

dag/week worden aangesteld om werkzaamheden te verrichten voor COOL. 

Lenn heeft afgelopen jaar incidenteel nieuwe ‘content’ toegevoegd aan de website 

http://limburgseondernemersgeschiedenis.nl/, en hij heeft verder de update van de website 

door Your Hosting gefaciliteerd. Het zwaartepunt van Lenn’s werk ligt sinds september 2017 

bij een onderzoek naar de metaal en machine-industrie in de regio Tegelen, onder begeleiding 

van de voorzitter van COOL. Hij heeft in dat kader ook goede contacten tot stand gebracht 

met lokale en nationale experts op dat gebied. Het komend half jaar zal hij de resultaten 

verwerken in zijn Master scriptie, waaruit vervolgens publicaties in boekvorm en 

tijdschriftartikelen kunnen voortkomen. 

 

Werkzaamheden 

De commissie kwam in 2018 eenmaal bijeen, op 8 maart. 

Op 10 november organiseerde COOL in samenwerking de Werkgroep Industrieel Erfgoed 

Limburg (WIEL) een excursie naar pannen-, steen- en gresbuizenfabrieken in Lottum, 

Panningen en Reuver, geleid door Marcel Dings. Er waren zo’n 35-40 zeer enthousiaste 

deelnemers. https://lgog.nl/activititeiten/industrieel-erfgoed-van-de-grofkeramiek 

Ook werd gewerkt aan het voorbereiden van een symposium over Maastrichtse ondernemers, 

dat op 22 maart 2019 gehouden zal worden. https://lgog.nl/activititeiten/maastrichtse-

ondernemers-ca-1850-1960 

 

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 2018 werden weer nieuwe bijdragen 

ontvangen over een scheepswerf in Weert, en over de Venlose textielhandel en bankiers 

Receveur. Deze zijn deels op de website geplaatst, en deels nog in bewerking. 

 

Ernst Homburg, januari 2019 
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