
 

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

Limburg’ (COOL), 2020 

 

 

Samenstelling commissie 

Op 31 december 2020 bestond COOL uit de volgende leden: Drs. Marcel Dings (Tegelen); Dr. 

Ben Gales (Groningen); Prof. dr. Ernst Homburg (UM; voorzitter), Drs. ing. Joep Orbons 

(Stichting Stimuleren en ArcheoPro), Drs. Jos Peeters (LGOG kring Venlo), en Dr. Willibrord 

Rutten (SHCL). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich melden 

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

 

Website en onderzoek 

Aan de website werd in 2020 weinig toegevoegd. Het is de bedoeling om de COOL website 

op termijn in de LGOG website te integreren. 

De student-assistent die de website beheerde is inmiddels afgestudeerd. Zijn onderzoek voor 

COOL resulteerde in een publicatie die in 2020 verscheen: Lenn Gorissen, ‘Leren van je 

bazen. De totstandkoming van de metaalcluster van Tegelen, 1855-1914’, Jaarboek 2019. 

Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg, LXIV (2020), 70-101. 

 

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 2020 vanwege Covid slechts eenmaal bijeen, op 12 februari. 

Daarnaast werd er via e-mailverkeer onderling overlegd. 

 

De belangrijkste activiteit in 2020 was de organisatie van het jaarlijkse symposium over 

ondernemers in een Limburgse stad. Ditmaal zou het symposium op 20 maart in Weert 

gehouden worden, onder de titel ‘Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden’. Er 

was een aantrekkelijk programma samengesteld met vijf sprekers: Theo Schers (Nijver aan 

water en spoor); John Caris (Drieluik Drukkerij Emmanuel Smeets); Bert van Laer 

(Brouwerijen in het Weerterland); Jos Engelen (Pijpenfabriek Trumm-Bergmans in Weert en 

de oven: Industrieel Archeologisch Monument); en Eric van Royen (Bouwonderneming 

Wilma: het levenswerk van Harrie Maas). 

De belangstelling was overweldigend. Met ca. 120 inschrijvingen op de teller moest begin 

maart de inschrijving worden gestaakt, omdat de maximumcapaciteit van de beschikbare zaal 

bereikt was. Toen de Regering op 12 maart echter bijeenkomsten met meer dan 100 personen 

verbood, heeft COOL nog diezelfde dag besloten het symposium af te blazen. 

 

Het is de bedoeling het symposium alsnog te houden zodra dat weer mogelijk is. 

 

Spreker John Caris besloot om zijn lezing uit te breiden tot een boek over Drukkerij Smeets. 

Vanuit COOL heeft hij advies gekregen over een conceptversie. 

 

Ernst Homburg, april 2021 

mailto:e.homburg@maastrichtuniversity.nl

