
Commissie (Limburgse) Literatuurgeschiedenis 
Samenstelling per 31 december 2017 
Mr. Hein van der Bruggen, voorzitter, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, drs. 
Herman van Horen, Koen Eykhout, Adri Gorissen, dr. Ludo Jongen, drs. Ben 
van Melick, drs. Emile Ramakers, Ine Sijben, dr. Lou Spronck, drs. Peter 
Winkels, prof. dr. Wiel Kusters, adviseur, prof. dr. Joep Leerssen, adviseur en 
prof. dr. Peter Nissen, adviseur (Nijmegen). 
 
Het doel van de Commissie bij de oprichting in 2010 was om te komen tot de 
publicatie van een Geschiedenis van de letteren in Limburg (GLL) en de 
inrichting van een Limburgportaal van de Digitale bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren. Die beide doelen zijn bereikt. Thans is de commissie 
doende met het opstellen van alle nog bestaande wensen, maar ook het 
inventariseren van omissies en errata. Ook de wijze waarop hier aandacht aan 
kan worden gegeven ter completering van de GLL wordt besproken. Oud-
voorzitter Lou Spronck vertegenwoordigde de commissie in het overleg binnen 
TaLeP, het Taal en Letteren Platform. TaLeP bereidde in het verstreken jaar met 
medewerking van het Huis voor de Kunsten en de Provincie Limburg het 
Festival Sjiek voor. Dit Taal- en Cultuurfestival vond uiteindelijk plaats op 21 
januari 2018 in de ECI in Roermond. Voorzien wordt dat in 2019 op dezelfde 
locatie het vervolg van dit festival zal worden georganiseerd. 
Zorgen zijn er binnen de commissie over de toekomst van de Stadsbibliotheek 
Maastricht. Waar mogelijk worden initiatieven genomen om deze bibliotheek 
optimaal te behouden en te verrijken, en toegankelijk te laten zijn voor 
geïnteresseerde lezers en wetenschappers. Ook werden pogingen gedaan om 
binnen het onderwijsveld aandacht te krijgen voor de GLL. 
Wij overwegen om een serie monografieën te starten. Enerzijds kan dat door 
maandelijks een auteur of diens werk digitaal te presenteren, anderzijds zou dat 
kunnen door het laten verschijnen van sober uitgevoerde kleine boeken, hetzij 
geheel gewijd aan één auteur hetzij aan een heruitgave van een van zijn werken 
of een deel daarvan. De digitale presentatie is in 2017 gestart met teksten over 
Pé Hawinkels, Theodoor Weustenraad, Misdaadliteratuur in Limburg, Reve in 
Weert, zie de website van het Huis voor de Kunsten, afdeling Literatuur. 
Op 9 december organiseerde de commissie in samenwerking met het Huis voor 
de Kunsten een symposium in Ligne in Sittard onder de titel ‘Eén jaar 
geschiedenis van de literatuur in Limburg’. Door prof. dr. Tom Verschaffel, 
hoogleraar Cultuurgeschiedenis KU Leuven en KU Kortrijk, werd gesproken 
over de literatuur en het (sociale) leven en door dr. Wilbert Smulders (was 
docent onderzoeker Moderne Letterkunde aan de Universiteit Utrecht) over 
‘Hybride handboek of hybride Limburg’. Wiel Kusters verzorgde een 
presentatie over de door hem bezorgde publicatie met brieven van Jan Hanlo: 
Eikenhout en zinkviooltjes. Jan Hanlo’s brieven aan Willem K. Coumans. Lou 
Spronck besprak ‘De GLL in de kritiek’. Na een publieksdicussie onder leiding 



van de voorzitter ontvouwde Ben van Melick de plannen van de commissie in de 
komende periode. Aan het symposium nam een veertigtal belangstellenden deel. 
Veel energie werd gestoken in de voorbereiding van een discussieavond over het 
thema Centrum-Periferie, waarbij de GLL uitgangspunt zal zijn. Voorzien is dat 
deze avond plaats zal vinden op donderdag 19 april in Amsterdam in De Balie. 

 

 


