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De schrijvers die acte de présence geven zijn of geboren/ getogen in Limburg of ze 
werken er. De vraag is in hoeverre in hun werk specifieke motieven, thema’s en locatie 
een rol spelen en of hun schrijven andere bijzondere kenmerken die met Limburg te 
maken hebben, vertoont.  
 
Deze zinsnede uit het persbericht willen graag nader toelichten.  
De werkgroep die het symposium voorbereidt wil graag de meningsvorming over 
aan de provincie Limburg gelieerde literatuur stimuleren.  
Wat is te verstaan onder een regionale literaire inspiratiebron?  
In hoeverre kun je spreken van streekgebonden stof, thema’s, motieven en taal? In 
welke mate spelen bijzondere biografische achtergronden daarbij een rol? Leidt dat 
tot gemeenschappelijke kenmerken, misschien zelfs tot een eigen identiteit van 
literatuur uit Limburg?  
De kwestie is in hoeverre deze vragen voor de deelnemende spreker/ inleider van 
belang zijn. 
De inleiders op de ochtendsessie zouden over deze vragen in een algemeen of 
theoretisch kader kunnen uitweiden of ze als opmaat voor hun betoog kunnen 
nemen. In de middagsessies hopen wij dat de uitgenodigde auteurs deze vragen op 
hun op eigen werk betrekken en met voorbeelden illustreren. 
 
Enige achtergrondinformatie  
De observaties van critici/ beschouwers over literatuur van Limburg verschillen 
van periode tot periode. Het gaat te ver hier een gedetailleerd overzicht te geven. 
We beperken ons tot enige typeringen uit de decennia na de jaren dertig van de 
vorige eeuw. 
 
EIND JAREN DERTIG zette de Maastrichtse taalwetenschapper Joseph Endepols een 
aantal kenmerken voor de literatuur uit Limburg op een rij, waarbij hij onderscheid 
maakt tussen literatuur in het Nederlands en in het dialect. De dialectliteratuur 
kenmerkt zich door overheersende motieven als het huiselijk leven, de natuur, de 
bloemen en de dieren (‘kopieerlust des dagelijksen leven, vaak met humor en lichte 
spot’), religieuze beleving, geschiedenis van stad en land. De Dertigers die in het 
Nederlands schrijven onderscheiden zich door hun stellingname voor de ‘inhoud 
van het christelijk schone’, en voor ‘behoud van den landaard’; zij graven dieper dan 
het intens beleven van de eenvoud, en zij zijn in alle genres thuis. 



 

 
De dichter H. Marsman bejubelde in die jaren ‘het typisch Limburgse in de gedichten 
van de jonge Robert Franquinet en hij omschrijft dat als: ‘dramatisch bewogen, 
genuanceerde vruchtbaarheid, diaphone luciditeit’. (De criticus Jan Geurt Gaarlandt 
kwalificeert, decennia later, een roman van Franquinet uit de jaren zeventig als: ‘een 
dampende hutspot van de ergerlijkste soort, een oververhitte woordenbrij’.) De 
criticus Ab Visser ziet het typisch Limburgse in de thematiek. Hij spreekt over 
‘signatuur van het zuiden’ en doelt op thema’s als gezinsleven, roomse sfeer en het 
verzet daartegen.  
 
Door de jaren heen kan het kenmerk Limburgs van alles betekenen. Bij Frans Erens en 
Jan Hanlo was het: ‘impressionistisch’, ‘beminnelijk’ en ‘lucide’, bij Marie Koenen en 
Felix Rutten heette het ‘braaf en sentimenteel’, Pierre Kemp was ‘zwierig en frivool’, 
Paul Haimon, ‘bourgondisch en chauvinistisch’. Bij de presentatie van De Movo-tapes in 
2003 in het tv-programma NOVA vatte de romancier J.F.TH. van der Heyden het 
samen in: ‘zuidelijk taalgebruik is beeldend, breed uitgesponnen, visionair’. 
 
Voor de typische zienswijze voor DE JAREN VIJFTIG EN BEGIN ZESTIG geeft Monique F.H. 
Dickhaut een voorzet in Arcadië voorbij. het Limburgs kunstdebat in de 
wederopbouwperiode 1945-1965 (Vantilt, Nijmegen 2019). 
‘Uit de aanname, zowel in de wederopbouwperiode als daarna, dat er een relatie 
bestond tussen de katholieke Limburgse identiteit en de kunst in en uit Limburg, 
volgt als het ware vanzelfsprekend dat werd, en wellicht nog wordt, verondersteld 
dat er in die periode “typisch Limburgse kunst” werd gemaakt. Op dezelfde manier 
wordt en werd ook aangenomen dat er in de jaren 1950 en 1960 “typisch 
Limburgse literatuur” werd geschreven.’ 
Ben van Melick onderschrijft de ‘onuitgesproken opvatting’ dat er een Limburgse 
literatuur bestaat: ‘in die zin dat dat de maatschappelijke, sociale en culturele 
omstandigheden in deze provincie in de onderhavige periode (1945-1965) zoveel 
verschillen van die elders in Nederland dat ze wel tot een andere kunst, tot andere 
literatuur moesten leiden dan in Friesland of in de Randstad.’  
Hoewel Van Melick in zijn inleiding schrijft dat hij de kenmerken van die Limburgse 
literatuur niet zal definiëren, wordt in de loop van het daarop volgende hoofdstuk 
(Over literatuur van 1945-1965) wel duidelijk wat hij onder typisch Limburgse 
literatuur verstaat. Deze is namelijk traditioneel, met thema’s die verband houden 
met de katholieke Limburgse identiteit: de hoofdpersonen zijn vroom en de 
achtergrond van het verhaal is het Limburgs landschap en de traditionele 
Limburgse samenleving. Van Melick noemt het schrijverschap van deze ‘publicisten’ 
dienstbaar. Zij waren zich bewust van de grenzen van hun literaire mogelijkheden 
en stelden zich tevreden met de rol die zij in de redelijk gesloten Limburgse 
gemeenschap konden vervullen. Tot de Nederlandse literaire norm verhielden zij 
zich niet.  
 



 

Over DE JAREN ZEVENTIG schrijft Ben van Melick in het tijdschrift Zuiderlucht 
(november 2011): 
‘Of die samenhang, dat ‘eigene’ - die identiteit dus - zichtbaar is in het werk van 
schrijvers, is zelden concreet aan de orde. Waar ‘Limburgs’ in het algemeen voor 
staat, is in de media wel hot item, tot vervelens toe, maar met betrekking tot 
literatuur lijkt niemand er zijn vingers aan te willen branden. Voor wie er enigszins 
thuis in is, tekenen zich wel wat karakteristieke lijnen af, zoals de rooms-katholieke 
biotoop en het zich afzetten daartegen, mijnen en de verhalen daaromheen, 
platteland en dorp als decor. Wie wat verder zoekt, ontdekt breed uitpakkende 
verhalenvertellers, engagement, plaisir du texte (experimenteerlust en 
woordverliefdheid), poëtisch-realistische touch, en internationaal meer Duits dan 
Angelsaksisch georiënteerd. Echt overtuigend aangetoond is nog weinig.’  
 
De criticus Aad Nuis sprak eind jaren zeventig in een recensie over Ton van Reens 
romans over een nieuwe generatie schrijvers die afrekende met het katholieke 
erfgoed, tot die generatie behoorden opvallend veel schrijvers uit Limburg.  
 
MEDIO JAREN TACHTIG sprak men in de kranten van de ‘Limburg connection’: in één 
nummer van het tijdschrift De Gids figureerden de dichters Wiel Kusters, Leo 
Herberghs, Hans Berghuis en Frans Budé. Eind jaren negentig vroeg de criticus Rob 
Schouten zich af in zijn boek Hoe laat is het aan den tijd? wat Limburgse schrijvers, 
zoals bijvoorbeeld Frans Budé, onderscheidde van hun Nederlandse collega’s; en 
dichter/ criticus Piet Gerbrandy schreef in een recensie van Leo Herberghs’ bundel 
Weggang (2002) over ‘dichters daar in het diepe zuiden die hun eigen weg gaan, in 
hun eigen wereld werken met Wiel Kusters als ongekroond dichter-koning’. 
Het valt op dat de relatie met Limburg vooral gezocht wordt in werk waarin decor, 
of locatie, of motieven een belangrijke rol spelen. Zo introduceerde 
universiteitsdocent Jos Muyres in een cursusbrochure voor de universiteit 
Nijmegen de uit Limburg afkomstige schrijver Leon Gommers als: ‘Leon Gommers’ 
thematiek en zijn schrijfwijze zijn geworteld in Zuid-Limburg. De katholieke kerk 
die de greep op hem en de zijnen verloor. De sluiting van de mijnen die teloorgang, 
omschakeling, uitwijking teweegbracht. Maar ook de vaart en de rijkdom van 
Gommers’ literaire taal bouwt voort op de gesproken taal uit zijn jeugd.’  
 
Er is ook over literatuur uit Limburg geschreven in haar thematische verbondenheid, 
maar thema’s, motieven, taal, methode, stijl, ruimte vonden nog nergens een 
systematische beschrijving vanuit Limburgs perspectief. Begin jaren tachtig 
constateerde de dichter Hans van de Waarsenburg in de inleiding van een bundel 
interviews met Limburgse auteurs: ‘De provincie Limburg bindt en scheidt deze 
auteurs van elkaar. Er is echter één opvallende gemeenschappelijke noemer: de sterk 
individuele, eigengereide manier van schrijven van deze auteurs.’  
In dit verband is het Maatstaf-nummer uit 1995 met de ondertitel ‘De grootsheid en 
smalheid van Nederlands langste provincie in verhalen, gedichten, beschouwingen en 



 

herinneringen’ ook relevant, naast een aantal afleveringen van het tijdschrift Quality 
Meat uit de jaren ’90.  
Vanaf de jaren negentig lijkt het moeilijker om te spreken van kenmerken van 
literatuur uit Limburg. Dat geldt zeker voor de huidige tijd. Zie hiervoor ook 
Geschiedenis van de literatuur in Limburg. 
 
Op het symposium willen wij een aantal auteurs de vraag voorleggen hoe zij 
Limburg als literaire inspiratiebron zien en ervaren, waarbij het hun vrijstaat op 
hun eigen wijze de problematiek te benaderen. 
 
3 september 2019, 
 
Namens de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG, 
 
Hein van der Bruggen, Herman van Horen, Lucien Custers en Ben van Melick. 
 


