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Het Vlaame CRKC en het Nederlande Mueum Catharijneconvent undelen
hun expertie in een handleiding verantwoord eheer van protetant erfgoed.
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Handleiding voor protetant kerkelijk erfgoed © Mueum
Catharijneconvent

Op 18 februari wordt op een studienamiddag in Brussel een handleiding voor het
opstellen van een kerkinventaris voor de beheerders van de protestantse Kerken in

Nederland en Vlaanderen voorgesteld.
De handleiding is het resultaat van een unieke samenwerking en bundeling van de
kennis en expertise van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in
Heverlee (Leuven) en het Museum Catharijneconvent uit Utrecht, dat eerder al zijn
sporen verdiende met zijn inzet voor de waardering en inventarisatie van het
Nederlandse religieuze erfgoed. Het CRKC werd in 1997 opgericht met het oog op de
bevordering van het behoud van het waardevolle culturele erfgoed van de kerkelijke
instellingen in Vlaanderen. Intussen is het uitgegroeid tot het expertisecentrum voor
kerkelijk erfgoed, vooral het roerende en onroerende patrimonium en de archieven.

Vele protestantse kerken, zowel in grote steden als kleine dorpen, bewaren een soms
kostbare collectie religieuze voorwerpen, onder meer preekstoelen, orgels,
tekstborden en kroonluchters, maar ook andere kunstvoorwerpen zoals

tekstborden en kroonluchters, maar ook andere kunstvoorwerpen zoals
avondmaalsstellen, wandschilderingen, glas-in-loodramen, schilderijen of prenten,
weet het CRKC.
De nieuwe handleiding reikt volgens het centrum een methode aan om de grote
verscheidenheid aan voorwerpen in de kerk op een zorgvuldige manier te
inventariseren. Tegelijk vormt zij een aansporing voor protestantse kerkbesturen en
vrijwilligers om het kerkelijke erfgoed nauwgezet te registreren. Inventariseren is

belangrijk voor een verantwoord beheer, het liefst met een erfgoedspecialist erbij,
vult Anique de Kruijf, hoofd van de afdeling erfgoed in kerken en kloosters van het
Museum Catharijneconvent, aan.
Bron: CRKC
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