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Erfgoedproject in laatste fase

De afronding van het project Inventarisatie Roerend Religieus Erfgoed komt langzaam in zicht. De
komende maanden worden de laatste kerken in Limburg geïnventariseerd. In het najaar moet het project
afgerond worden.
Bijna vier jaar geleden werd begonnen aan de monsterklus om al het roerend religieus erfgoed in Limburgse
kerken te inventariseren. Twee teams van professionals en vrijwilligers gingen op pad om in meer dan 300
kerken in Limburg alle voorwerpen die enigszins van belang zijn te fotograferen, documenteren en in een
beveiligde en besloten database onder te brengen. Denk daarbij aan: liturgisch vaatwerk, beelden, paramenten,
schilderijen, bijzondere boeken en dergelijke.
Taak voor parochies
De twee teams hebben afgelopen jaren systematisch alle dekenaten in Limburg bezocht. De komende maanden
zijn de laatste dekenaten aan de beurt. Het is bedoeling dat het project na de zomer afgerond wordt. Op dat
moment bestaat er van elke katholieke kerk en ook van een groot aantal protestantse kerken in Limburg een
actuele lijst van het roerend erfgoed van de betreffende kerk. Van elke kerk is dan ook bekend wat de
kerncollectie is, zeg maar: de absoluut belangrijke voorwerpen.
Vanaf dat moment is het de verantwoordelijkheid van elke parochie om de lijst zelf up-to-date te houden. Elke
parochie kan toegang tot de eigen inventarislijst in de database krijgen en deze aanvullen als er belangrijke
nieuwe kunstvoorwerpen worden aangekocht of gekregen. Ook als iets naar een andere kerk wordt verplaatst,
kan het in de database worden aangegeven.
Verhalen verzamelen
Gelijktijdig met de afronding van de inventarisatie is dit voorjaar een aanvullend onderdeel van het project van
start gegaan: het verzamelen van bijzondere verhalen achter de voorwerpen. Sinds begin dit jaar zijn twee
tekstschrijvers aan de slag om per kerk van enkele bijzondere kunstvoorwerpen het historische of anekdotische

verhaal op te tekenen. In totaal moet dit tot zo’n ‘duizend verhalen van Limburg’ leiden. Het verzamelen en
optekenen van de verhalen moet eind volgend jaar zijn afgerond.
Parochies kunnen de komende tijd worden benaderd om hieraan mee te werken. Ook zal een aantal parochies
nog benaderd worden om aan de inventarisatie mee te werken, voor zover dat nog niet is gebeurd.

