
Studiedag 1 november over collectie Schillings

UNIEKE BOEKENSCHAT GESCHONKEN AAN MUSEUM
Limburgs Museum ontvangt zes eeuwen Limburg op papier

Een kostbare collectie van zesduizend oude en soms heel oude Limburgse boeken wordt op 1 
november officieel overgedragen aan het Limburgs Museum. Ter gelegenheid van de 
schenking organiseert het museum op die dag een studiedag. De dag is bedoeld voor zowel 
professionals als liefhebbers en start om 11:00 uur. Een studie in boekvorm over de collectie 
zal ook op 1 november verschijnen.

Har Schillings weidde zijn leven aan het samenstellen van een unieke verzameling boeken. In 
veertig jaar verzamelde hij meer dan zesduizend boeken over Limburg. De oudste zijn zeshonderd 
jaar oud. De inmiddels onbetaalbare collectie Schillings bevat boeken die letterlijk uniek zijn, 
omdat er wereldwijd geen enkele andere exemplaren van bewaard zijn gebleven.

Schillings’ boekenschat heeft enorme waarde als bron voor cultuurgeschiedenis. De collectie vormt
in feite een blauwdruk van onze geschiedenis. Het Limburgs Museum is sinds 2002 in gesprek met
het  echtpaar  Schillings  over  een  zorgvuldige  overdracht  van  deze  belangrijke  collectie.  ‘De
bibliotheek van boeken van, door en over Limburg(ers) en de collectie handschriften zijn voor ons
een  onuitputtelijk  bron  om  in  de  komende  jaren  de  verhalen  van  Limburg  te  vertellen,’ zegt
directeur Bert Mennings. ‘Onze welgemeende dank voor het vertrouwen dat Har en Miep Schillings
met deze schenking in ons stellen.’

De studiedag op 1 november vormt de officiële afronding van de formele overdracht van het laatste
deel  van  de  collectie.  Experts  spreken  die  dag  over  de  Limburgse  boekgeschiedenis.
Cultuurhistoricus Joep Leerssen is een van de sprekers.

Ook verschijnt op 1 november een uitgebreide studie over de collectie, getiteld Limburgensia. De
schatten van Schillings. Het samenstellen van dat dikke boekwerk, waaraan 30 auteurs meewerkten,
was een wens van Har Schillings voor de schenking aan het Limburgs Museum. Een aantal auteurs
spreken op de studiedag.


