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Samenstelling per 31 december 2013:  
Per 31 december 2013 bestaat de Commissie Literatuurgeschiedenis uit Adri Gorissen 
(Venlo), dr. Hannie van Horen-Verhoosel (Weert), drs. Herman van Horen (Weert), drs. 
Harrie Leenders (Heerlen), drs. Ben van Melick (Hoensbroek), drs. Emile Ramakers 
(Maastricht), Ine Sijben (Heerlen), dr. Lou Spronck, voorzitter (Maastricht) en drs. Peter 
Winkels (Reuver). Adviseurs zijn prof. dr. Wiel Kusters (Maastricht), prof. dr. Joep 
Leerssen (Amsterdam) en prof. dr. Peter Nissen (Nijmegen). Namens het Letterkundig 
Centrum Limburg worden de vergaderingen bijgewoond door Pia Spaan, met Irene 
Borghans als vervangster. Met het Huis voor de Kunsten Limburg (Roermond) in de 
persoon van drs. Maaike Frencken werden goede contacten onderhouden. 

De werkzaamheden waren in het verslagjaar gericht op de ontwikkeling en uitvoering 
van twee projecten, waarvoor aparte werkgroepen geformeerd werden. Zodoende kon 
het aantal plenaire vergaderingen van de Commissie tot twee (in maart en september) 
beperkt blijven. 

De Werkgroep Limburgportaal, bestaande uit Hannie en Herman van Horen, Lou 
Spronck, Peter Winkels en Ben van Melick (met Ine Sijben als medewerker voor de 
Middeleeuwen) vervolgde haar werk aan de samenstelling van een lijst van geschriften 
die in het Limburgportaal van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 
(DBNL) zouden kunnen worden opgenomen. Daarbij ontstond een frictie tussen de 
wensen van de Werkgroep en de praktijk van digitalisering door de DBNL. De 
Stuurgroep, die de verantwoordelijkheid voor het Limburgportaal draagt, loste dit 
probleem op door de lijst van de Werkgroep te erkennen als het ideale uitgangspunt voor 
digitalisering. De verantwoordelijkheden werden zodoende helder gescheiden: de 
Werkgroep is verantwoordelijk voor de lijst van geadviseerde werken (de ‘bronnenlijst’), 
de Stuurgroep voor de feitelijke digitalisering. In 2014 zal de Werkgroep haar 
bemoeienissen met de lijst voortzetten en afronden. 

Bijzonder feestelijk was de officiële presentatie van het Limburgportaal DBNL in het 
Provinciehuis op 31 januari 2013. Joep Leerssen wist bij de toehoorders de vlam van de 
nieuwsgierigheid te ontsteken door hen te laten proeven van de friandises die het 
Limburgportaal voor de surfers op internet in petto heeft. Presentator Quirien van Haelen 
interviewde Lou Spronck over de verrassingen en de problemen die de Werkgroep 
Limburgportaal bij haar advieswerk ontmoet. 

Tijdens de receptie die op de presentatie volgde, kon onze Commissie de 
bijgewerkte Blauwdruk voor de geschiedenis van de literatuur in Limburg, in fraaie 
vormgeving van Piet Gerards, aan de aanwezigen uitreiken. 

Parallel aan de samenstelling van de advieslijst voor het Limburgportaal DBNL liep de 
voorbereiding van de tweedelige Geschiedenis van de Literatuur in Limburg (deel 1, 
Geschiedenis; deel 2, Bloemlezing). Bij de realisering van dit grote project werd de 
Werkgroep Limburgportaal getransformeerd in een tweede werkgroep, het auteursteam. 
Ook prof. dr. Ludo Jongen en prof. dr. Wiel Kusters, die beiden positief reageerden op 
het verzoek om medewerking, maken daarvan deel uit. Er vonden twee plenaire 
werkvergaderingen plaats (in januari en augustus). Deo volente zal eind 2014 het 
schrijfwerk voltooid zijn en de bloemlezingsteksten definitief vastgesteld, zodat 
de Geschiedenis van de Literatuur in Limburg in 2015 kan verschijnen. Om de weg naar 
het beoogde resultaat te effenen heeft het hoofdbestuur een substantiële projectsubsidie 
toegekend. 



In de persoon van de voorzitter nam de Commissie Literatuurgeschiedenis deel aan het 
Letteren Overleg Limburg (LOL). Op zijn instigatie werd daar het plan uitgewerkt om bij 
het Provinciebestuur een projectsubsidie (regeling Vouchers Talentontwikkeling) aan te 
vragen voor een Terreinverkenning voor een digitale bronnengids [een digitaal ‘archief’] 
van de literatuur in Limburg. Vanuit de vraag ‘Waar bevindt zich Wat van Wie?’ zal 
Sanne Thomas M.A. deze verkenning uitvoeren. Over de resultaten van haar onderzoek 
zal zij in het najaar van 2014 schriftelijk rapporteren. Naar verwachting zal toekomstig 
literair-historisch onderzoek van haar werk kunnen profiteren. 

Tenslotte leverde onze Commissie een bijdrage aan de viering van 150 jaar LGOG door 
de organisatie (in samenwerking met de Historische Kring Maastricht LGOG) van een 
literair evenement: een doorwrochte lezing van Ben van Melick, getiteld Literatuur in 
Limburg. Een geval apart. Verkenning van het fenomeen aan de hand van recente 
ontwikkelingen in wetenschap en praktijk. 

 


