
 
Vorig jaar onthulde burgemeester Bruls de Nijmeegse familienaam Van Lymborch en 
sindsdien kent het stadhuis een ‘Gebroeders Van Lymborchzaal’ ter vervanging van de Van 
Limburgzaal. Pieter Roelofs, Hoofd Schilder- en Beeldhouwkunst van het Rijksmuseum,  
noemde bij die gelegenheid de vele argumenten waarom alleen die schrijfwijze goed is en 
Van Limburg achterhaald, omdat die foutieve naamgeving voor zeldzaam veel verwarring 
zorgt en geen recht doet aan het Nijmeegse kunstenaarsgeslacht. De argumenten staan in 
de Maelwael Van Lymborch Studies, de wetenschappelijke boekenreeks, waarin bekende 
internationale kunsthistorici de naam Van Lymborch overnamen. Tegelijkertijd is het 
Regionaal Archief Nijmegen overgestapt op de naamgeving Van Lymborch, want de 
bewijsstukken daarvan – maar liefst zestien documenten uit de schepenprotocollen tussen 
1410 en 1416 met de schrijfwijze Van Lymborch – worden daar bewaard. Er is geen enkel 
bewijs, geen enkele bron of document waarin de naam Van Limburg voorkomt, ze hebben 
derhalve nooit zo geheten. Het is halverwege de 19e eeuw verzonnen in Frankrijk. Museum 
Het Valkhof heeft de juiste naamgeving gelijk toegepast bij de expositie en catalogi rondom 
het gebedenboek van Maria van Gelre. In het onlangs verschenen stripboek over de 
geschiedenis van het hertogdom Gelre staat hun naam eveneens correct vermeld. Op 25 
augustus wordt hun geboortehuis, het Gebroeders Van Lymborch Huis, geopend voor 
publiek.  
 
Ondanks al deze inspanningen om recht te doen aan zowel deze kunstenaars van 
wereldformaat als wat in de bronnen staat heeft de gemeenteraad van Nijmegen onlangs 
besloten het Gebroeders Van Limburgplein zo te laten. Die naamgeving is in 2006 ook door 
onze stichting zelf aangevraagd, maar voortschrijdend inzicht door wetenschappelijk 
onderzoek vraagt om een essentiële wijziging. Vandaar onze nieuwe aanvraag. De raad 
reageerde echter: ‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan’. Gelukkig hebben de 
Maelwael-Van Lymborchs niet dit devies gebruikt bij het vervaardigen van hun oogstrelende, 
onvoorstelbaar verfijnde miniaturen. Daarmee laten de raadsleden wel de prachtkans liggen 
om voor een appel en een ei – het veranderen van een naambordje - een wereldwijde 
promotiecampagne te lanceren van Nijmeegs erfgoed via Google en Google Maps die niet 
alleen heel veel geld waard is, maar bovendien duurzaam is en voor altijd. Want of het nu in 
het Nederlands, Engels, Frans, Italiaans of welke taal dan ook is: het is en blijft Van 
Lymborch: de gebroeders Van Lymborch, Van Lymborch Brothers, frères Van Lymborch, 
Brüder Van Lymborch of fratelli Van Lymborch.  
 
Aan het plein wonen drie bewoners en ligt een restaurant. Zij zullen in praktische zin geen 
nadelen ondervinden, want zowel Google Maps als de post zullen altijd bij de juiste plek 
uitkomen. Spijtig genoeg is bij de procedure van dit raadsbesluit geen ‘hoor- en wederhoor’ 
toegepast en zijn alleen de tegenstanders van ‘Van Lymborch’ gehoord. Volgens Rob Essers 
zou de naam Van Limburg goed zijn, want dat is gewoon de moderne spelling van een oude 
naam uit de tijd dat er nog geen vaststaande spelling was. Dat klopt, er was geen vaste 
spelling in de middeleeuwen, maar er zijn wel zestien bewijsstukken van de juiste 
schrijfwijze. Geen enkele Nederlandse kunstenaar van enig belang is niet naar de 
oorspronkelijk spelling van zijn of haar naam vernoemd. Het is daarom niet Jan 
Maalwaalplein, maar Johan Maelwaelplein, destijds eveneens door onze stichting 
voorgesteld als naamgeving. Het zijn  niet de gebroeders Van Eik, maar Van Eyck; het is niet 
Ruisdaal, maar Ruisdael, niet Rembrant, maar Rembrandt, niet Van Goch, maar Van Gogh, 
niet Van Spaandonk, maar Van Spaendonck enz. Alleen Van Limburg zou dan volgens een 
moderne spelling zijn. Moeten nu alle straatnaamborden van bovenstaande kunstenaars 



gewijzigd worden in de moderne spelling? Onzin natuurlijk. Alleen bij de Van Lymborchs 
wordt nu geen rekening gehouden met hun oorspronkelijke familienaam. Dat ziet er 
natuurlijk niet uit. Iets meer Nijmeegs zelfbewustzijn zou mooi zijn.  
  
De raad laat een prachtkans schieten om voor eens en altijd een einde te maken aan het 
veel voorkomende misverstand dat de gebroeders uit de provincie Limburg afkomstig 
zouden zijn. Heel spijtig, want we maken veel liever reclame voor kunstenaars uit Nijmegen 
dan voor Limburg, de provincie die pas in 1866 bij Nederland werd aangesloten. Met deze 
provincie Limburg hebben de gebroeders niets van doen, hun voorvaders zijn afkomstig uit 
het tussen Aken en Luik gelegen middeleeuwse hertogdom Lymborch.  
 
Je zou kunnen stellen dat het vasthouden aan de naam Van Limburg een doorslaand succes 
betekent voor onze stichting. Immers: eerst is het kunstenaarsgeslacht meer dan 
zeshonderd jaar lang volslagen vergeten door hun geboortestad en nadat de stichting hen 
vanaf 2002 op de kaart zette zijn zij omarmd als de verloren zonen. Die verknochtheid zou 
echter beter hun fenomenale kunst betreffen en hun belang voor Nijmegen als hun 
inmiddels foutieve naamgeving.  
 
Deze te lichtvaardig genomen beslissing van de Nijmeegse raad zal vroeg of laat 
heroverwogen moeten worden, waarbij het de eigen schepenprotocollen en het eigen 
stadsarchief alsnog wel serieus moet nemen.  


