
 

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

Limburg’ (COOL), 2019 

 

 

Samenstelling commissie 

Op 31 december 2019 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).  

Dr. Ben Gales (Groningen) werd lid per 1 januari 2020. 

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 2019 student-assistent Lenn Gorissen voor 1 

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

af per 1 augustus 2019. Aan de website werd in 2019 weinig toegevoegd. Het is de bedoeling 

om de COOL website op termijn in de LGOG website te integreren. 

 

Het zwaartepunt van Lenn’s werk lag ook in 2019 bij een onderzoek naar de metaal en 

machine-industrie in de regio Tegelen, onder begeleiding van de voorzitter van COOL. In juli 

2019 studeerde hij af, met als Master scriptie een werkstuk getiteld: The Evolution of an 

Innovation System in the Periphery: The Case of the Metal Cluster in Tegelen, Dutch Limburg 

(1855-1975). Het eerste gedeelte van deze scriptie wordt binnenkort in het Nederlands 

gepubliceerd in het Jaarboek van het SHCL. Het tweede gedeelte zal, bewerkt in het 

Nederlands, ter publicatie worden aangeboden aan de Publications. 

 

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. 

 

Werkzaamheden 

De commissie kwam in 2019 eenmaal bijeen, op 4 april en 25 september. 

Op 14 juni organiseerde COOL in samenwerking de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg 

(WIEL) een zeer geslaagde excursie naar Chemelot. 

 

De belangrijkste activiteit in 2019 was het jaarlijkse symposium over ondernemers in een 

Limburgse stad. Ditmaal in Maastricht op 22 maart. De opkomst was mooi (65 deelnemers) 

en er waren interessante verhalen. Er werd na afloop tijdens de borrel volop genetwerkt. Zie: 

‘COOL-symposium Maastrichtse Ondernemers,’ De Maasgouw: Tijdschrift voor Limburgse 

Geschiedenis en Archeologie 138 (2) (2019), 4. 

De industriële geschiedenis van Maastricht is nog lang niet uitgeput. Uit het publiek kwamen 

op 22 maart suggesties voor een follow-up (Lloëst (papier), Marres, Rutten (brouwerij), 

Philips (sigaren), Bauduin (vermicelli), en de zinkwit.  

 

Het volgende symposium over Weertse ondernemers zal op 20 maart 2020 worden gehouden. 

 

Ernst Homburg, februari 2020 
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