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Per 31 december 2012 bestond de Commissie Literatuurgeschiedenis uit de volgende 
leden: Adri Gorissen, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, drs. Herman van Horen, drs. 
Harrie Leenders, drs. Ben van Melick, drs. Emile Ramakers, Ine Sijben, dr. Lou Spronck 
(voorzitter) en drs. Peter Winkels. Adviseurs waren: prof. dr. Wiel Kusters, prof. dr. Joep 
Leerssen en prof. dr. Peter Nissen. Namens het Letterkundig Centrum Limburg zullen de 
vergaderingen vanaf 2013 worden bijgewoond door Pia Spaan, met Irene Borghans als 
vervangster. 

De activiteiten van de Commissie waren in 2012 voornamelijk gericht op drie projecten: 

1. de presentatie van de Blauwdruk voor een geschiedenis van de literatuur in Limburg 
en de bespreking daarvan tijdens een symposium op zaterdag 25 augustus in het 
Cuypershuis te Roermond; 

2. de voorbereiding van de Geschiedenis van de Literatuur in Limburg (GLL); 

3. de realisering van het Limburgportaal van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL). 

Het plan om in samenwerking met de Limburgbibliotheek van het Centre Céramique te 
Maastricht een databank te ontwikkelen ter ondersteuning van het werk aan de GLL 
werd losgelaten, omdat de mening veld won dat de meerwaarde van zo’n databank niet 
in verhouding zou staan tot de te leveren investering van tijd, geld en energie, terwijl de 
DBNL en de in het Centre Céramique aanwezige zoeksystemen waarschijnlijk aan de 
behoeften van het schrijversteam van de GLL zullen voldoen. 

Afgezien van drie plenaire vergaderingen (in februari, mei en oktober) werd intensief en 
vruchtbaar gewerkt in twee werkgroepen: 

Ben van Melick en Lou Spronck wijdden zich aan de presentatie van de Blauwdruk en 
aan de organisatie van het symposium, in uitstekende samenwerking met drs. Maaike 
Frencken van het Huis voor de Kunsten Limburg. Bij de aanvang van het symposium 
(onder regie van dagvoorzitter Ben van Melick) verzorgde dr. René van Stipriaan een 
inleiding over de DBNL, waarin veel Limburgse teksten integraal zullen worden 
opgenomen. Vervolgens lieten drie gastsprekers, dr. Marcel van der Heijden, drs. Jelle 
Krol en dr. Henk Nijkeuter, vanuit hun specifieke kennis van de geschiedschrijving van 
respectievelijk de Brabantse, Friese en Drentse literatuur hun licht schijnen over de 
Blauwdruk van de Commissie Literatuurgeschiedenis. Tijdens de geanimeerde plenaire 
discussie waarmee de dag werd besloten, bleek dat het initiatief en de aanpak van de 
Commissie bij de aanwezigen brede instemming vond. 

Na het symposium wijdden Van Melick en Spronck zich aan de verdere voorbereiding 
van de GLL, o.m. door oriënterende gesprekken met LGOG-voorzitter drs. Karel Majoor. 
In december kwam de samenstelling van het schrijversteam rond. Het zal bestaan uit: 
prof. dr. Ludo Jongen, prof. dr. Wiel Kusters en de commissieleden dr. Hannie van 
Horen-Verhoosel, drs. Herman van Horen, drs. Ben van Melick, Ine Sijben, dr. Lou 
Spronck en drs. Peter Winkels. Voor neolatijnse teksten zal de classicus drs. Henk 
Meuffels medewerking verlenen, en dr. h.c. Lei Heijenrath zo nodig voor dialectteksten. 
Het werk aan de GLL zal van start gaan met een studiedag voor de auteurs op 18 januari 
2013 in het Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond. Het streven blijft de 
Geschiedenis (deel 1) en de Bloemlezing (deel 2) in het najaar van 2014 te laten 
verschijnen. 

Een aparte werkgroep werd in december 2011 gevormd voor het Limburgportaal. De 
leden: drs. Harrie Leenders (tot 1 september), drs. Ben van Melick, Ine Sijben, dr. Lou 



Spronck en drs. Peter Winkels verstrekten aan de Stuurgroep, bestaande uit prof. dr. 
Leonie Cornips, prof. dr. Wiel Kusters en prof. dr. Joep Leerssen, adviezen met 
betrekking tot de in de DBNL op te nemen werken. De door de Werkgroep geleverde 
tijdsinvestering bleek veel groter dan verwacht. Het Limburgportaal zal officieel geopend 
worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het Provinciehuis op 31 
januari 2013. Bij die gelegenheid wordt de bijgewerkte versie van de Blauwdruk, fraai 
vormgegeven door Piet Gerards, als ‘amuse’ aan de aanwezigen uitgereikt. 

Tenslotte verdient vermelding dat de voorzitter van de Commissie vier maal deelnam 
aan vergaderingen van het informele overlegplatform LOL (Letteren Overleg Limburg). 

Lou Spronck  

 


