© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 14 december 2013

bronsgroen

NAMEN VAN
PLAATSEN ALS

levenswerk
Hij is 96, prof. dr.
Arthur Schrijnemakers.
Psycholoog en filosoof,
maar bij een breed
publiek vooral bekend
als historicus. Ruim zijn
halve leven heeft hij
zich beziggehouden
met het verzamelen en
verklaren van
Limburgse plaatsnamen.
Zijn levenswerk is klaar
voor publicatie.
Maar dat kost een paar
centen...

door Guus Urlings

V

ijftienhonderd
A4’tjes. Zo dik is het
manuscript van het
levenswerk van prof.
dr. Arthur Schrijnemakers. De inhoud: alles wat er te
weten valt en alles wat er ooit geschreven is over de herkomst van
de Limburgse plaatsnamen. Meer
dan 500 van die toponiemen,
plaatsnamen uit heel Limburg,
van Eijsden tot Mook, worden uitgebreid besproken, verklaard, toegelicht. Op basis van meer dan
duizend historische bronnen,
maar niet in de laatste plaats ook
op basis van de kennis die Schrijnemakers in de loop der jaren
over dit onderwerp heeft opgebouwd. Een levenswerk dat alles
in zich heeft om standaardwerk
te worden.
Maar voorlopig is het nog een
standaardwerk in de dop. De
Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) heeft de
taak op zich genomen om het manuscript te corrigeren en te redigeren. En uiteindelijk ook uit te geven. Maar de uitgave van een lijvig werk als dit gaat de financiële
draagkracht van een kleine vereniging als SCHUG te boven.

„Er is in de loop der tijden natuurlijk al heel wat geschreven over de
herkomst van plaatsnamen„, zegt
Frans Canton, voorzitter van de
werkgroep die zich namens
SCHUG met het ‘bezorgen’ van
het werk van Schrijnemakers bezighoudt. „Maar dat is doorgaans
heel fragmentarisch gebeurd, en
dus ook versnipperd gepubliceerd. Waar we het hier over hebben, is de eerste, enige en volledige codex van Limburgse plaatsnamen. Een eretitel die het werk verdient vanwege zijn omvang, zijn
diepgang en zijn fijnmazigheid.
We hebben het over een belangrijk stuk cultureel erfgoed. En het
zou doodzonde zijn als dat niet
voor iedere geïnteresseerde beschikbaar zou komen.”
Vanuit de wetenschappelijke
hoek is er veel belangstelling voor
het werk van Schrijnemakers,
zegt SCHUG-collega Wim Ortjens. „Dankzij de bemiddeling
van Leonie Cornips, hoogleraar
taalcultuur aan de Universiteit
Maastricht, die zeer enthousiast
was, hebben we voor de wetenschappelijke begeleiding van de
uitgave professor Michiel de Vaan
van de Rijksuniversiteit Leiden
kunnen strikken. Hij is dé autoriteit op het gebied van naamkunde

Een oude kaart van het hertogdom Gelre, dat lange tijd de scepter zwaaide in een groot deel van Limburg. Voor de goede orde: het zuiden (Maastricht) ligt op deze kaart links, het noorden
(Venlo) is rechts, en de Maas stroomt overdwars... Oude kaarten laten vaak mooi zien hoe (on)bestendig de schrijfwijze van plaatsnamen door de eeuwen heen kan zijn.
in Nederland. Hij verzorgt ook de
inleiding bij het boek. We hebben dus inderdaad alles in huis
om er een echt standaardwerk
van te maken, een boek van gewicht. In meer dan één opzicht.”
Alles in huis, behalve het geld.
De kosten van de publicatie worden vooralsnog geschat op 25.000

euro. Canton: „We hebben ons
lang het hoofd gebroken over hoe
we zo’n bedrag kunnen ophoesten. Op flinke subsidies hoef je in
deze tijd niet te rekenen. Zo zijn
we uiteindelijk uitgekomen bij
een vorm van crowdfunding. We
hebben enkele honderden instellingen, gemeenten, verenigingen

en particulieren aangeschreven
met het verzoek om, als ze het
een waardevol initiatief vinden,
aan dit project deel te nemen. Belangstellenden die nog niet benaderd zijn, kunnen zich bij ons melden. Zo gauw we genoeg toezeggingen hebben om er zeker van te
zijn dat de financiering rond

komt, gaan we drukken. Zo niet?
Daar wil ik niet eens aan denken.
Ik kan me nauwelijks voorstellen
dat er, gezien de nog steeds
groeiende belangstelling voor
streekgeschiedenis, heemkunde
en genealogie, te weinig respons
komt.”
Voor Arthur Schrijnemakers zou

de publicatie van het boek de bekroning van zijn levenswerk zijn.
Ortjens: „Het zou prachtig zijn als
hij dat nog kan meemaken.”
Belangstellenden kunnen voor alle informatie over het project en voor aanmeldingen terecht op de website
www.schuggeleen.nl.

