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Jaarverslag 2018 

 

Commissie (Limburgse) Literatuurgeschiedenis LGOG. 

Samenstelling per 31 december 2018 

Mr. Hein van der Bruggen (voorzitter), dr. Lucien Custers, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, 

drs. Herman van Horen (secretaris), dr. Ludo Jongen, drs. Ben van Melick, drs. Emile 

Ramakers, Drs. Gyonne Schatorjé, Ine Sijben, drs. Peter Winkels, Pia Spaan (namens LCL), 

prof. dr. Wiel Kusters (adviseur), prof. dr. Joep Leerssen (adviseur) en prof. dr. Peter Nissen 

(adviseur, Nijmegen). 

 

De Commissie Literatuurgeschiedenis heeft in het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken 

in de vertegenwoordiging door commissieleden bij diverse groeperingen en projecten die zich 

inzetten voor het behoud van het Limburgs (literair) erfgoed. Ook activiteiten die aandacht 

vragen voor de hedendaagse Limburgse taal en cultuur konden rekenen op belangstelling en 

medewerking door de Commissie Literatuurgeschiedenis. 

 

Oud-commissielid Lou Spronck woonde diverse vergaderingen bij van Talep (Taal- en 

Letterenplatform), en was nauw betrokken bij het overleg over m.n. de subsidiëring van het 

Dalle-project (Digitaal Archief Limburgs Literair Erfgoed).  

 

In januari 2018 namen Ben van Melick, Hein van der Bruggen, Lou Spronck (en Merlijn 

Huntjens namens het HvdK) deel aan de evaluatiebijeenkomst over het in december 2017 

gehouden Symposium over de GLL in L’Empereur in Maastricht.   

 

Bij het taal- en cultuurfestival ‘Sjiek’ (georganiseerd door Talep in samenwerking met het 

HvdK op  21 januari 2018 in het ECI Roermond) bemanden Lou Spronck, Hein van der 

Bruggen en Herman en Hannie van Horen de stand van de Commissie Literatuurgeschiedenis, 

terwijl Peter Winkels en Pia Spaan interviews met deelnemende schrijvers verzorgden. Het 

volgende festival ‘Sjiek’ zal plaatsvinden op 27 jan. 2019 met een bijdrage van Ben van 

Melick  over literatuur en dialect.  

 

In het begin van het jaar ontstond het idee voor een activiteit, die de GLL ook buiten Limburg 

onder de aandacht zou kunnen brengen. Gekozen werd voor een debatavond in de Balie 

Amsterdam met als speerpunt de GLL en de al of niet vermeende tegenstelling Centrum-

Periferie. Het drukbezochte debat, dat georganiseerd werd door De Balie in samenspraak met 

het LGOG,  Joep Leerssen en het Meertens Instituut, vond plaats op 30 mei 2018 onder de 

titel Nederlandse letteren. Vervagende grenzen. De presentatie was in handen van Petra 

Stienen, medewerking werd verleend door Abdelkader Benali, Armand Cremers, Sasja 

Janssen, Joep Leerssen,  Ben van Melick,  Annemarie Penn-te Strake,  Lilianne Ploumen, Lou 

Spronck en Thomas Vaessens.  

 

De kadernota ’n Laeve lank Limburgs over het taalbeleid van de provincie Limburg is 

uitgebreid besproken. De commissie heeft gereageerd d.m.v. een brief aan de gedeputeerde 

G.P.J. Koopmans, waarin zij haar standpunten uiteenzet.  

 

Ook de presentatie van de Veldcommissie Digitaal Erfgoed in Heerlen werd bijgewoond door 

een tweetal leden van de Commissie Lit. Gesch. De Veldcommissie Digitaal Erfgoed richt 

zich op de digitalisering van de collecties van uiteenlopende verenigingen in Limburg met het 

doel deze uniform en toekomstbestendig te maken. Wellicht kan het DALLE-project zich 

hierbij aansluiten. 
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In de serie literatuurportretten die, op de website van het LGOG, onder redactie staat van Ine 

Sijben en Ben van Melick zijn in 2018 zeven bijdragen verschenen:   

januari 2018 /Reve en Weert (Herman van Horen) 

maart 2018 /Frans Erens en Limburg (Emile Ramakers) 

april 2018 /Erfgoed bewaren. De legende van de heilige Gerlach door Pierre Kemp (Ludo 

Jongen) 

juni 2018 /Een zestiende-eeuws ‘huisboek’ uit Venlo (Hannie van Horen-Verhoosel)  

september 2018 /Jacob Hiegentlich (Hein van der Bruggen) 

oktober 2018 /Jan Willem Brouwers (Lou Spronck) 

december 2018 /Henri Borel (Peter Thissen en Ine Sijben) 

De serie wordt voortgezet in 2019. In januari: Paul van der Goor (Ben van Melick). 

 

Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen voor een tweede Symposium over het thema  

literatuur en kwaliteit. Voorgestelde datum en locatie: oktober 2019 te Sittard. 

 

Het Limburgportaal van de DBNL bevat op dit moment een kleine 500 titels. In 2018 heeft 

het portaal geen subsidie gekregen. Joep Leerssen en Leonie Cornips van de stuurgroep 

Limburgportaal zijn op zoek naar mogelijkheden voor een meer structurele 

subsidieverstrekking. Naast de database biedt het Limburgportaal een bibliografie van de 

Limburgse literatuur tot het jaar 2016, de zgn. Bronnenlijst. Deze lijst kan nog eenmalig 

worden herzien. 

De werkgroep Limburgportaal bestaat uit Hannie van Horen-Verhoosel, Herman van Horen, 

Ben van Melick, Ine Sijben en Peter Winkels. 

De stuurgroep Limburgportaal bestaat uit Leonie Cornips (UM), Marita Mathijsen (UvA), 

Joep Leerssen (UvA) en Ryanne Keltjens (KB/DBNL). 

 

Op 14 december nam de commissie feestelijk afscheid van Lou Spronck, die na vele jaar 

definitief een punt zette achter zijn activiteiten voor onze commissie. Zijn grote verdiensten 

voor de Limburgse literatuurgeschiedenis werden breed gememoreerd. Het belangrijkste 

wapenfeit is gelegen in het organiseren van de GLL: het zoeken van medewerkers, het kiezen 

van een methode van onderzoek en het bij elkaar houden van het uiteindelijk tot stand 

gekomen team van schrijvers heeft hem veel inspanning gekost, maar dankzij zijn 

vakmanschap en stuurmanskunst is het boek eind 2016 verschenen. Uiteraard was dat voor 

alle betrokkenen een feestelijke afsluiting van het project, maar vooral voor Lou Spronck 

betekende het een bekroning van zijn wetenschappelijke carrière en een beloning voor 

jarenlange vasthoudendheid. 


