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Jaarverslag 2019 

 

Commissie (Limburgse) Literatuurgeschiedenis LGOG. 

Samenstelling per 31 december 2019 

Mr. Hein van der Bruggen (voorzitter), dr. Lucien Custers, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, 

drs. Herman van Horen (secretaris), Margriet Hos-Wijnen, dr. Ludo Jongen, drs. Ben van 

Melick, drs. Emile Ramakers, drs. Gyonne Schatorjé, Ine Sijben, Pia Spaan (namens LCL), 

prof. dr. Wiel Kusters (adviseur), prof. dr. Joep Leerssen (adviseur) en prof. dr. Peter Nissen 

(adviseur). 

 

In het verslagjaar trad Peter Winkels terug als commissielid. Peter heeft bijzondere 

verdiensten voor onze commissie gehad. Zo leverde hij een grote bijdrage aan de 

Geschiedenis van de literatuur in Limburg. De leden van de commissie zijn hem daar 

bijzonder erkentelijk voor. 

Tot de commissie trad toe Margriet Hos-Wijnen.  

 

Gebruikelijk is dat de commissie jaarlijks tenminste tweemaal vergadert. In 2019 kon slechts 

één vergadering voor alle leden worden belegd. De najaarsvergadering, gepland voor de 

maand december moest verschoven naar januari 2020. Wel werd er ter voorbereiding van het 

symposium ‘Limburg als literaire inspiratiebron’ een aantal malen en petit comité vergaderd. 

 

Een belangrijk punt voor overleg blijven de desiderata en aanvullingen op omissies en errata 

voor de Geschiedenis van de literatuur in Limburg.  

Er wordt gewerkt aan het opzetten van de Nachtegaalreeks, een serie van monografieën over 

Limburgse literatuur, te beginnen met werk van Paul van der Goor. Daartoe werd ook overleg 

met Veldeke gepleegd.  

 

In de serie literatuurportretten die, onder redactie staat van Ine Sijben en Ben van Melick zijn 

in 2019 zeven bijdragen verschenen op de website van het LGOG:   

Januari 2019 / Paul C.H. van der Goor (Ben van Melick) 

Maart 2019 / De Zangeres Zonder Naam (Herman van Horen) 

Mei 2019 / Verdwenen liedjes uit Lotharingen (Ine Sijben) 

Juli 2019 / Ad. Welters, een vergeten verhalenverteller (Ludo Jongen) 

September 2019 / Taecke J. Botke, een overlever (Jos Perry) 

Oktober 2019 / Peter Heringa, geletterd dichter (Lucien Custers) 

December 2019 / Jo Nabben en haar late Bijbelse romans (Adri Gorissen) 

 

Op 26 oktober 2019 werd in De Ligne in Sittard het symposium ‘Limburg als literaire 

inspiratiebron’ gehouden, mede gefinancierd door het LGOG en het LCL, voor ongeveer 60 

aanwezigen. 

De eerste spreker was Jos Joosten, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde te 

Nijmegen. Hij wierp enkele relevante vragen op: hoe dient het begrip ‘regionale literatuur’ 

eigenlijk opgevat te worden en wat is de rol van de (regionale) literaire kritiek daarbij? Hij 

benadrukte dat er in de literaire wereld vrijwel altijd sprake is van centrum en periferie. 

Auteur Hanneke Hendrix stelde de vraag of Limburg wel één geheel is en of er geen 

verschillen bestaan tussen het noorden en het zuiden van de provincie, zeker wat betreft de 

taal. Onder leiding van Ben van Melick discussieerden de beide sprekers over hun visie op 

regionale literatuur. 

Roman Helinski vertelde in het middagprogramma dat in zijn jeugdwerk het Limburgse 

element volledig ontbrak, maar dat hij vanaf zijn debuut ook over zijn eigen achtergrond 
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schreef. Dialectkunstenaar Ger Bertholet presenteerde zelf en samen met zijn begeleider eigen 

liedjes, waarna Gilbert Petit een vertelling van Bertholets hand vertolkte. Programmamaakster 

en journaliste Ine Sijben sprak over haar herinneringen aan haar eigen werkzaamheden voor 

diverse kunstprogramma’s en bracht een hommage aan journalist en kenner van de  

Limburgse cultuur Hans op de Coul. Zij kwam tot de conclusie dat de Limburgse identiteit 

bepaald werd door twee polen: de hiërarchie van het katholicisme en de tegendraadse 

individualiteit van de carnavalist. Peter Lenssen noemde daarna provocerend het Nederlands 

‘de taal van de succesvolste bezetter van Limburg’. Peter Winkels, in Heerlen geboren en nu 

woonachtig in Reuver, maakte bezwaar tegen zijn aankondiging als ‘thrillerspecialist’. In het 

vervolg van zijn voordracht bleek hij dat wel degelijk ook was. Samen met Jos van Cann 

stelde Peter Winkels het kort voordien verschenen boek Moord in het bronsgroen eikenhout 

samen, een lexicon van de misdaadliteratuur van en in Limburg. Tot slot blikte voormalige 

directeur van Poetry International, Bas Kwakman, terug op zijn eigen herkomst en wees op 

het gevaar dat taal of dialect voor insluiting of uitsluiting kan zorgen. Zo noemde hij het 

merkwaardige feit dat, waar in het buitenland veel poëziefestivals aandacht besteden aan 

dichters uit kleine talen, in Nederland dichters met een regionale achtergrond niet 

geprogrammeerd worden. 

 

De Commissie Literatuurgeschiedenis volgt de ontwikkelingen rond de Limburg Bibliotheek 

op de voet en hoopt op verdere uitbreiding van mogelijkheden.. 

 

Onze secretaris woonde vergaderingen bij van Talep (Taal- en Letterenplatform).  

In dat kader werd veelvuldig gesproken  het taal- en cultuurfestival ‘Sjiek’. Dit festival kon 

binnen TaLeP in samenwerking met Paul Weelen georganiseerd worden op zondag 27 januari 

in de ECI Roermond. Ben van Melick verzorgde daar een door velen bezochte bijdrage over 

de dichter Paul van der Goor. Enkele leden van de commissie waren aanwezig om aan het 

publiek de werkzaamheden van onze commissie onder ogen te brengen. In januari 2020 heeft 

het festival geen doorgang kunnen vinden. In overleg met het Huis voor de Kunsten Limburg 

wordt de voortzetting van het festival in 2021 voorbereid.  

 

De voorbereiding van het Dalle-project (Digitaal Archief Limburgs Literair Erfgoed) en het 

onderzoek naar de mogelijkheden tot subsidiëring ervan zijn in 2019 niet voortgezet. De 

commissie wil dit project wel blijven promoten. 

 

Het Limburgportaal van de DBNL bevat op dit moment ongeveer  500 titels. Het portaal heeft 

op dit moment geen subsidie. Joep Leerssen en Leonie Cornips van de stuurgroep 

Limburgportaal zijn op zoek naar mogelijkheden voor een meer structurele 

subsidieverstrekking. Naast de database biedt het Limburgportaal een bibliografie van de 

Limburgse literatuur, de zgn. Bronnenlijst. Deze lijst is onlangs bijgewerkt tot en met het jaar 

2019 en zal in de loop van 2020 in herziene vorm op de site verschijnen. Daarmee wordt het 

redactionele werk aan de lijst door DBNL en werkgroep Limburgportaal afgesloten. 

De werkgroep Limburgportaal bestaat uit Hannie van Horen-Verhoosel, Herman van Horen, 

Ben van Melick,  en Ine Sijben (contactpersoon). 

De stuurgroep Limburgportaal bestaat uit Leonie Cornips (UM), Marita Mathijsen (UvA), 

Joep Leerssen (UvA) en Ryanne Keltjens (KB/DBNL). 

 

De commissie heeft ook overleg gehad met  de Stiechting Limbörgse Academie. Het doel van 

deze stichting is de Limburgse taal op alle mogelijke manieren digitaal toegankelijk maken. 

Tot verdere samenwerking is het nog niet gekomen. 

 


