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De Commissie bestond op 31 december 2011 uit de volgende personen: 
Leden: Adri Gorissen (Venlo), drs. Herman van Horen (Weert), drs. Harrie Leenders 
(Heerlen), drs. Ben van Melick (Heerlen), dr. Jos Perry (Maastricht), drs. Emile 
Ramakers (Maastricht), Ine Sijben (Heerlen), dr. Lou Spronck, voorzitter (Maastricht) en 
drs. Peter Winkels (Reuver); 
Adviseurs: prof. dr. Wiel Kusters (Universiteit Maastricht), prof. dr. Joep Leerssen 
(Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen). 

Op 7 oktober 2010 besloot het HB over te gaan tot de oprichting van een Commissie 
Literatuurgeschiedenis en verzocht dr. Lou Spronck een aantal potentiële leden bijeen te 
roepen. Tijdens deze bijeenkomst, die op 11 december 2010 in het Centre Céramique te 
Maastricht plaatsvond, werd een werkplan besproken en vastgesteld. Het HB 
accordeerde dit plan in zijn vergadering van 20 januari 2011, stelde de Commissie 
officieel in, en benoemde dr. Lou Spronck tot voorzitter voor een periode van vier jaar, 
met ingang van 1 januari 2011. 

De Commissie ging functioneren als een werkgroep. Vergaderingen vonden plaats op 12 
februari, 14 mei, 10 september en 19 november 2011, steeds in het Centre Céramique. 
Uitwerking en uitvoering van onderdelen geschiedde in subcommissies. 

Zo werd het in de Commissievergaderingen uitvoerig besproken plan voor een 
Geschiedenis van de letteren in Limburg en een Bloemlezing door een subcommissie 
uitgewerkt in bijeenkomsten op 15 juli (Maastricht), 2 september (Roermond) en 6 
december (Hoensbroek). Het plan werd daarna opnieuw aan leden en adviseurs 
voorgelegd, opdat het in januari 2012 aan de media kon worden verstrekt en op de sites 
van LGOG, Huis voor de Kunsten (Roermond) en Centre Céramique gepubliceerd. De 
bedoeling daarvan is niet alleen informatief, maar ook uitnodigend: kritiek en 
commentaar van de buitenwacht kunnen worden verwerkt alvorens de Commissie 
overgaat tot het aanzoeken van de auteurs die het plan zullen uitwerken. Het beoogde 
jaar van verschijnen van Geschiedenis en Bloemlezing is 2014. 

Ter ondersteuning van het werk aan de Geschiedenis van de letteren in Limburg gaat de 
Commissie gebruik gaan maken van een database. Deze is opgezet door prof. Joep 
Leerssen en wordt na aanpassingen geïmplementeerd in de software van het Centre 
Céramique. Ook geïnteresseerde buitenstaanders zullen van de database gebruik 
kunnen maken. De subcommissie database vergaderde op 18 maart, 4 juli en 21 juli 
(steeds te Maastricht) en verwacht dat de database in het voorjaar van 2012 in de lucht 
zal zijn. 

Een derde subcommissie heeft op 15 en 20 december te Heerlen gewerkt aan een 
eerste advies ten behoeve van het op te zetten Limburgportaal van de DBNL (Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Nadat Joep Leerssen al in 2007 voorwerk 
verricht had, heeft het project nu zijn institutionele basis gevonden in de bijzondere 
leerstoel Taalcultuur aan de Universiteit Maastricht. Met de daaraan verbonden 
hoogleraar, dr. Leonie Cornips, bestaat een nauwe samenwerking. In december is een 
subsidiebedrag voor het eerste jaar beschikbaar gekomen. Doel is in de komende drie à 
vier jaar een grote verzameling ‘Limburgse’ teksten te digitaliseren en te plaatsen op de 
site van DBNL. Het belang van het project, dat Limburg een eigen plek geeft binnen de 
Nederlandse én de Europese letteren, is moeilijk te overschatten. 

Lou Spronck 


