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Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
De samenstelling van de commissie onderging in 2015 geen wijzigingen. De voorzitter 
zette vanaf januari zijn werkzaamheden voort als waarnemend voorzitter in afwachting 
van een geschikte opvolger. 

Samenstelling per 31 december 2015 
Per 31 december 2015 bestaat de Commissie Literatuurgeschiedenis uit dr. Lou 
Spronck, waarnemend voorzitter (Maastricht), 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), 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 29 oktober kon worden volstaan. 

Het auteursteam van de Geschiedenis van de literatuur in Limburg (GGL), bestaande uit 
Ludo Jongen, Herman van Horen, Hannie van Horen-Verhoosel, Lou Spronck, Peter 
Winkels, Wiel Kusters, Jos Perry en Ben van Melick, maakte grote vorderingen. 
Tweemaal vergaderden de auteurs plenair in het Huis voor de Kunsten in Roermond, 
waarbij eenmaal ook Guus Janssen als adviseur voor het vertalen van Neolatijnse 
teksten aanwezig was. Werkvergaderingen van auteurs in wisselende samenstelling 
vonden plaats in Heerlen, Sittard, Reuver, Weert (5x) en Montfort. 

Toen de kopij van de verschillende hoofdstukken een meer definitief karakter kreeg, 
begon de redactie, bestaande uit Wiel Kusters, Ben van Melick en Lou Spronck, haar 
werk. Zij vergaderden viermaal met elkaar over kopij-kwesties en driemaal met DB en 
directeur van het LGOG over de vormgeving en uitgave van de GLL. Ten behoeve van 
de illustraties werden in het najaar met Jan van Tol op diverse locaties een zestal 
fotosessies gehouden. Naar verwachting zal op 1 februari 2016 vaststaan wie de 
vormgeving en de uitgave van de GLL zal verzorgen en in welke maand de GLL zal 
verschijnen. 

In de periode januari-april heeft de waarnemend voorzitter op diverse plaatsen in Zuid-, 
Midden- en Noord-Limburg belangstelling voor de GLL kunnen wekken: tijdens 
spreekbeurten voor LGOG-kringen in Maastricht en Horst, bij gelegenheid van de 
presentatie van het Jaarboek Veldeke 2014 in Grathem, voor de microfoon van L1 in 
Venlo, bij de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht, voor de aanwezigen op de ALV 
van het LGOG in Gennep en tijdens het samenzijn na de presentatie van Limburg. Een 
geschiedenis in Maastricht. 

De plenaire vergadering van de Commissie op 29 oktober werd door de leden van de 
Werkgroep Limburgportaal DBNL tevens benut voor afspraken over de opmaak van de 
definitieve Bronnenlijst Limburgportaal (dat is het overzicht van de werken die de 
geschiedenis van de literatuur in Limburg illustreren). De lijst zal in februari 2016 
gereedkomen. 

 


