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Helaas heeft de covid-epidemie het in de eerste helft van 2021 onmogelijk gemaakt om 
evenementen en activiteiten te organiseren of zelfs maar samen te komen om te vergaderen. Pas in 
het najaar, om precies te zijn op zaterdag 11 september, is de Commissie Literatuurgeschiedenis  
voor de eerste en enige keer in 2021 in Roermond bij elkaar gekomen. 
 
Tijdens die bijeenkomst is er overlegd over het te organiseren symposium. Het oorspronkelijke plan 
om dit in het najaar van 2022 te laten plaatsvinden bleek niet haalbaar; als voorlopige nieuwe datum 
is zaterdag 11 maart 2023 vastgelegd. Het symposium is ook een eerbetoon aan het op 7 april 2021 
overleden commissielid Peter Winkels, die een kenner was van de Nederlandse en Limburgse 
literatuur uit de periode na 1880. Daarom zal de Limburgse literatuur uit die periode het onderwerp 
vormen van de te houden lezingen. 
 
Op zondag 5 september 2021 werden in De Oranjerie in Roermond de eerste twee deeltjes van de 
Nachtegaalreeks gepresenteerd. Het eerste deeltje bevat een keuze uit het oeuvre van de dichter 
Paul C.H. van der Goor, het tweede een bloemlezing uit carnavalsbuten, samengesteld door Guus 
Urlings. Er wordt gewerkt aan de delen drie en vier. 
 
De reeks Literatuurportretten werd in 2021 voortgezet met drie nieuwe bijdragen: 
Maart 2021: Chaim Levano (1928–2016), musicus in woorden (Camiel Hamans) 
Mei 2021 André van Hasselt – zijn Maastrichtse jaren (Lou Spronck) 
Oktober 2021  De dichter Leo Herberghs, 1924 – 2019 (Ben van Melick) 
De reeks zal in 2022 worden voortgezet. 
 
De samenstelling van de commissie is per 31-12 2021 als volgt: dr. Lucien Custers (voorzitter), drs. 
Herman van Horen (secretaris), mr. Hein van der Bruggen, dr. Hannie van Hooren-Verhoosel,  dr. 
Ludo Jongen, drs. Ben van Melick, drs. Gyonne Schatorjé, Ine Sijben, drs. Joes Minis, Pia Spaan 
(namens LCL); als adviseurs treden op prof. dr. Wiel Kusters, prof. dr. Joep Leersen en prof. dr. Peter 
Nissen. 
 
 

 

https://lgog.nl/themas/literatuurgeschiedenis/chaim-levano-1928-2016-musicus-in-woorden
https://lgog.nl/themas/literatuurgeschiedenis/andr%C3%A9-van-hasselt-zijn-maastrichtse-jaren
https://lgog.nl/themas/literatuurgeschiedenis/de-dichter-leo-herberghs-1924-2019

