
 

Biografieën: 
 
 

Jos Joosten (1964) is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de 
Radboud Universiteit.  Hij is betrokken bij de onderzoeksgroep 
SCARAB (Studying Criticism And Reception Across Borders). Zijn 
onderzoeksspecialisme is literatuurkritiek en receptie. Vorig jaar 
verscheen de biografie De verdeelde mens over de Vlaamse 
avantgardist Jan Walravens. Eerder publiceerde hij, onder 
meer, Staande receptie over literatuur, kritiek en 
literatuurkritiek (2012) en Misbaar: hoe literatuur literatuur 
wordt (2008). 
 

 
 
 
 
 

Hanneke Hendrix (1980) is schrijver, podcast- en hoorspelmaker. 
Ze is geboren in Tegelen en opgegroeid in Grubbenvorst. Hendrix 
maakte hoorspelen voor diverse Nederlandse omroepen en Storytel. 
Zij debuteerde met de roman De verjaardagen en haar tweede 
roman De dyslectische-hartenclub werd in het Engels vertaald. 
Eind 2018 verscheen haar derde roman Aswoensdag. Onlangs 
stapte ze over van Uitgeverij de Geus naar Das Mag. Ze schrijft voor 
NRC, AD en tijdschrift &C, en publiceerde in Das Magazine, Dietsche 
Warande & Belfort en De Correspondent. Met Nynke de Jong en Alex 
van der Hulst maakt ze de podcast ‘Ik ken iemand die...’, waarmee ze 
in 2018 een Dutch Podcast Award wonnen.  

 
 
 

 
Radio- en toneelschrijver, dichter, tekstdichter, liedjeszanger en 
vertaler Ger Bertholet is geboren in 1948 in Klimmen. 
Ook onder de pseudoniemen Bataille en Rapaille bewees/bewijst Ger 
Bertholet dat je de Limburgse literaire taal een eigen, onvervreemdbaar 
en modern karakter kunt geven. Wars van nostalgische navelstaarderij 
vertelt hij als een hedendaagse hybride van Uylenspieghel, Reinaert en 
Isengrim zijn geëngageerde verhalen. 
Publicaties: Sjtalloch (toneel, 1991), Knötsj (toneel,1992), Puen d’r 
Vuurmond (toneel, 1997), Sjweitberg (radio-verhalen 1999), Dood is 
goed i.s.m. George Meijers (poëzie, 2003), Onger ’t Milkwoud (vertaling 
van Dylan Thomas, 2017), de monoloog Faets brult neet i.o.v. Guido 
Wevers en Mara, de eerste door een vrouw te spelen monoloog  

          (Premiére 13 maart 2020). 



 

 
Roman Helinski (1983) woont in Amsterdam, maar komt 
graag terug naar zijn geboortedorp Nuth. Zijn  
debuutroman Bloemkool uit Tsjernobyl speelt in de 
Mijnstreek. Het decor van zijn tweede roman De 
wafelfabriek  ontleende hij grotendeels aan de wafelfabriek 
even buiten Nuth waar hij zelf een poos werkte als inpakker. In 
2020 verschijnt Helinski's derde roman bij Hollands Diep - ook 
dáár is weer een link met Limburg. 

 

 

 

 
Ine Sijben (Heerlen 1953) studeerde Nederlands aan de 
Universiteit Utrecht en werkte als freelance  
cultuurjournalist en programmamaker bij L1, de publieke 
omroep van Limburg, waar ze samen met eindredacteur en 
partner Hans Op de Coul een breed scala aan activiteiten 
ontplooide. Regionale (cultuur)geschiedenis en beeldende kunst 
waren haar belangrijkste interessegebieden. Daarnaast doet ze 
onderzoek naar de Middeleeuwse letteren van het Maasland. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Peter Lenssen werd geboren in Kunrade, een gehucht onder de 
rook van Heerlen in de oude mijnstreek. Hij publiceerde vier 
romans, verhalen en gedichten. Zijn werk kenmerkt zich door 
poëtische verbeeldingskracht gekoppeld aan maatschappelijk 
engagement. Hij was genomineerd voor de Halewijnprijs en won 
de Reynaerttrofee 2018 voor zijn roman Pleisterplaats 
Belleville. Binnenkort verschijnt een nieuwe roman waarin de 
afkalvende moraal rondom intimiteit en privacy een rol speelt.  
Statement: ‘Koorddansers op spinrag zijn we, 
evenwichtskunstenaars in wankel gemoed.’ (uit de roman 
Bitterdagen) 

 

 



 

 
 
 

 
 
Dichter, docent en publicist Peter Winkels (Heerlen 1954) is 
woonachtig in Reuver. In het verleden was hij actief voor alle 
media in de provincie. Hij schreef o.m. over de Tachtigers, 
Limburgse letteren en maakte films over beeldend kunstenaars. 
Dit jaar verschijnt Moord in het bronsgroen eikenhout, een 
lexicon van misdaadliteratuur in Limburg dat Peter Winkels met 
Jos van Cann samenstelde.  

 
 

 
 
 
 

 
Bas Kwakman is schrijver en beeldend kunstenaar. Hij is 
geboren in Arnhem maar bracht zijn jeugd door in Roermond. 
Kwakman doceert poëzie aan verschillende instituten en 
publiceert regelmatig in internationale media over poëzie, 
muziek en beeldende kunst. In 1996 was hij initiatiefnemer en 
mede-oprichter van Tortuca, tijdschrift voor literatuur en 
beeldende kunst. In 2014 verscheen bij de Limburgse uitgeverij 
Azul Press het boek Een stem van paardenhaar, dat hij samen 
met dichter Lies van Gasse naar aanleiding van een reis door 
Mongolië maakte. In maart 2017 
verscheen  Hotelkamerverhalen met verhalen en beelden van 
zijn hand.  

 
Van 2003 tot en met augustus 2019 was hij directeur van Poetry International Rotterdam, 
organisator van het jaarlijkse Poetry International Festival. In het in mei 2019 
verschenen  In poëzie en oorlog geeft hij een persoonlijk verslag van vijftig jaar Poetry 
International. Momenteel werkt Kwakman aan een roman en een poëziebundel.  

 
 


