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Drapo zoekt parochievaandels

Het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) is begonnen met een digitale verzameling van vlaggen
en verenigingsvaandels. Onder de naam ‘DRAPO’ (in sommige streken het dialectwoord voor vaandel)
worden afbeeldingen van Limburgse vaandels verzameld en online gezet.
Inmiddels staat een eerste verzameling van zo’n 850 vaandels al online op en speciale website van Limburgse
vaandels. Het SHCL wil de collectie graag uitbreiden met afbeeldingen van vaandels en vlaggen die in bezit zijn
van parochies en kerkelijke verenigingen. Processieverenigingen, broederschappen of kerkelijke zangkoren: tal
van kerkelijke verenigingen lieten in het verleden een vaandel maken. Op heel wat zolders van sacristieën of
pastorieën zijn deze vaandels nog te vinden. Soms worden er zelfs nieuwe gemaakt, die ook regelmatig bij
activiteiten worden gebruikt.
Het SHCL wil de Limburgse vaandelcultuur in beeld brengen in een provincie-brede inventaris met
publieksgalerij. De bedoeling is dat het een online-pronkkamer van de Limburgse vlaggen-en vaandelcultuur
wordt. Parochies, maar bijvoorbeeld ook kerkelijke zangkoren of andere religieuze verenigingen met een of
meer eigen vaandels worden verzocht deze aan de virtuele collectie toe te voegen. Dit kan heel eenvoudig door
een formulier in te vullen en een of meer foto’s van het vaandel aan te leveren. De vaandels zelf blijven dus
gewoon waar ze zijn, het gaat alleen om foto’s en achtergrondinformatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en
de website heeft geen commerciële bedoeling, plaatst geen cookies en vraagt niet om privacygevoelige
informatie. De onlinegalerij is gratis en publiekelijk toegankelijk.
Het SHCL wordt in dit project ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Coöperatie Erfgoed
Limburg en de Provincie Limburg. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Oud
Limburgse Schuttersfederatie hebben eveneens hun medewerking verleend.

Het online-formulier hanteert een login. Hiervoor kunt u gebruik maken van de algemene username Vereniging
en het password Vaandels.
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