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Samenstelling per 31 december 2014: 
Per 31 december 2014 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), 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 (LCL) 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 worden frequente contacten onderhouden. 

De activiteiten van de Commissie Literatuurgeschiedenis speelden zich af in diverse 
werkgroepen. Met één plenaire vergadering (op 12 september) kon worden volstaan. 

De werkgroep die de uitgave van een Geschiedenis van de literatuur in Limburg (GLL) 
voorbereidt (Ludo Jongen, Hannie van Horen-Verhoosel, Herman van Horen, Lou 
Spronck, Peter Winkels, Wiel Kusters en Ben van Melick) vergaderde vier maal in het 
gastvrije Huis voor de Kunsten in Roermond. In kleiner verband waren er 
werkbijeenkomsten in Sittard (met classicus Guus Janssen), Amersfoort (met de 
mediëvist Ludo Jongen), Heerlen (met Peter Winkels, auteur van het hoofdstuk 1893-
1914) en Maastricht (de eindredacteuren). Guus Janssen werkt mee voor de Neolatijnse 
literatuur vanaf ongeveer 1500. Jos Perry zal een bijdrage leveren over de letteren in 
Limburg in en rond de Tweede Wereldoorlog. 

Zoals bekend zal de GLL uit twee delen bestaan. De oorspronkelijke opzet is gewijzigd. 
Geschiedenis en Bloemlezing worden niet gescheiden gepresenteerd, maar 
geïntegreerd. Deel 1 zal de literatuurgeschiedenis en de illustrerende teksten tot circa 
1900 bevatten; deel 2 de twintigste eeuw. De verschillende hoofdstukken worden niet 
uniform opgezet, maar de auteurs kiezen de opzet die het best bij hun periode past. 

Op 1 februari 2015 hopen zij hun teksten in concept gereed te hebben. Na review door 
twee collega’s wordt een meer definitieve versie opgemaakt, waarna vanaf Pasen 2015 
de eindredactie aan het werk gaat. Vóór de zomervakantie hoopt de werkgroep het 
resultaat aan het hoofdbestuur te kunnen presenteren. 

Een kleine werkgroep uit de Commissie (Wiel Kusters, Ben van Melick en Lou Spronck), 
versterkt met Pia Spaan (LCL) en Maaike Frencken (Huis voor de Kunsten), zorgde voor 
de begeleiding van het project Terreinverkenning voor een (digitaal) archief voor 
Limburgs literair erfgoed, waarvoor aan Sanne Thomas M.A. door het Provinciaal 
Bestuur in 2013 een voucher was toegekend. Geheel volgens plan kon Sanne haar 
rapport eind juli indienen. De begeleidingscommissie, die zeer ingenomen is met de 
resultaten van Sannes onderzoek, heeft het Provinciaal Bestuur verzocht om een 
bespreking van de uitkomsten. Daarop heeft noch Sanne Thomas noch de 
begeleidingscommissie een reactie van het Provinciaal Bestuur mogen ontvangen. In 
december is een poging gedaan de zaak weer vlot te trekken. 

De werkgroep die het project van Sanne Thomas begeleidde, heeft daarnaast een 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een plan voor de uitgave van een Serie 
Limburgse Schrijversportretten. In een tweetal vergaderingen werd dit plan uitgewerkt, 
maar in april is de verdere uitvoering opgeschort in afwachting van de verschijning van 
de GLL. 

De werkgroep Limburgportaal, die adviezen vertrekt voor het digitaliseren van Limburgs 
literair erfgoed in de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), 



vergaderde eenmaal. Na de (late) toekenning van het provinciaal subsidie 2014 voor het 
Limburgportaal heeft de werkgroep desgevraagd aan de Stuurgroep adviezen verstrekt. 
De werkgroep zal begin 2015 de definitieve versie van de Bronnenlijst Limburgse 
Letteren (zie: DBNL Limburgportaal) opmaken. 

De voorzitter vertegenwoordigde de Commissie tijdens twee bijeenkomsten van het 
Letteren Overleg Limburg (LOL) in het Cubiss te Sittard. Tevens verzorgde hij op 
verzoek van de redactie van het Jaarboek Veldeke Limburg 2013 een kleine bijdrage 
getiteld 'Werken aan een Geschiedenis van de literatuur in Limburg'. 

 


