
HET GAT IN HET GEWELF 
 
 
Het is natuurlijk geen geheim: De Oude Kerk was eer st een rooms-katholieke kerk. Dat is 
zelfs nog te zien. Hier en daar. Bij voorbeeld aan de reeks muurschilderingen aan de wand 
en in het koorgewelf. Of de drie altaarstenen. En d an het zware offerblok uit de vijftiende 
eeuw. In de koorwand een sacramentshuis, en dan nog  een rest van een glas-in-loodraam 
voor een Johannes van Weleveld. Tòt 2 februari 1598  was het een parochiekerk, gewijd aan 
de heilige Stephanus. Pèr die datum moesten alle ro oms-katholieke altaren en beelden uit 
de kerken van Twente verwijderd zijn. De hoge heren  in Deventer zouden wel Calvinistische 
predikanten naar het dorp sturen. De beelden verdwe nen. Het Woord moest het gaan doen.  
 
De doorsnee parochiaan kon lezen noch schrijven. Ze leerden de vele verhalen uit de bijbel op een 
beeldende manier. Het beeld van Christus, hoog in het koor, als Rechter, samen met Maria en 
Johannes de Doper. Vaag zijn de engelen nog te zien. De priester legde het beeld voor de 
gelovigen uit, met veel aandacht voor het Laatste Oordeel. Midden in het koor stond het 
hoofdaltaar en daar omheen, op de muren de twaalf apostelen. In het schip van de kerk zijn de 
beelden te zien van een aantal mannen en vrouwen, die toen bekend stonden als mensen die heel 
vroom hadden geleefd. Ze waren de voorbeelden voor de toenmalige kerkbezoekers. Als je het 
niet wist, kreeg je wel les van de voorganger.  
 
Rondom de christelijke feestdagen werd de parochie betrokken bij allerlei religieuze spelen in en 
rond het kerkgebouw. Het zou te ver voeren om een opsomming te geven van de vele spelen rond 
de even zovele feestdagen. Eén kiezen we er uit, omdat juist daar nog enkele sporen van te zien 
zijn: HET LITURGISCH PAASSPEL. Bij de viering raakt de hele gemeenschap betrokken. In 
keurige volgorde werkte de gemeente de hele paasgeschiedenis af in zang, processie, spel en 
gebed. In de volgorde van de Intocht van Jeruzalem, het lijden en sterven van Christus, Zijn 
opstanding en de komst van de Heilige Geest op Pinksteren.  
 
Er zijn geen aanwijzingen voor of men ook in Borne de Intocht van Jezus in Jeruzalem “vierde”. Uit 
bronnen is bekend dat men bij de processie die de intocht verbeeldde een Palmezel meevoerde: 
een houten ezel, met op zijn rug de figuur van Christus in koninklijke dracht. Het volk juichte en 
zwaaide met palmtakken, zoals dat ook gebeurde in de tijd van Jezus. Het Rijksmuseum te 
Enschede bezit een mooie palmezel uit Zuid-Duitsland uit ± 1300.  
 
Rond het verhaal van de begrafenis, de opstanding, de hemelvaart en het pinksterfeest kwam de 
gemeente in beweging. Op de Goede Vrijdag was er een symbolische begrafenis. In een – meestal 
beschilderde – kist werd òf een beeld van Jezus òf een crucifix ten grave gedragen. Het crucifix  is 
zo gemaakt dat de armen van het corpus konden worden verwijderd, om het de grafkist te kunnen 
verbergen. Nu ìs er eens een dergelijk crucifix gevonden. Bij de restauratie van de Oude Kerk in 
1920-1922 kwam dat aan de orde. In het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
een foto te zien van een -overigens kapot- kruisbeeldje. Iemand schreef er een tekst bij. Die tekst 
luidde: “het kruis was vroeger 1 meeter langer beelt. Groot 41 centiemeeter. Het zal eene eer voor 
mij zijn kunt u niet beoordeelen en uitspraak doen of dit beelt op het altaar de middeleeuwsche 
stephanuskerk van Borne heeft geprijkt.” Dit kruisbeeld zou dus  van “onze” Oude Kerk afkomstig 
zijn. De brief met foto is niet gedateerd, maar kwam tijdens de restauratie van de kerk rond 1920 
bij de kerkvoogdij terecht. De president – kerkvoogd van toen wilde er wel een plaats voor 
inruimen ergens in het koor en vroeg de restauratiearchitect om advies. Misschien een plek in het 
koor? Het kruisbeeld is – blijkbaar – stilzwijgend overgedragen aan het kerkbestuur van de 
Rooms-katholieke Stephanuskerk.  Dat beeld hoorde niet in een protestantse kerk. Tot onze 
verbazing was het beeld te vinden in de kluis van de R.K. Sint Stephanuskerk. Pastoor Bosch liet 
het beeld zien. De vergelijking was frappant. Historisch onderzoek moest helderheid brengen. Een 
deskundige uit Vreden, Edga Jetter gaf uitsluitsel: Het getoonde beeld moet uit ± 1400!! stammen, 
maar is na de vondst onoordeelkundig gerestaureerd. 



Nu heeft de “hemelopening” van de kerk een doorsnede van 
43 cm. De afstand van het beeld meet van hand tot hand  46 
cm! Het schip van de huidige kerk is echter rond 1450 
gebouwd, dus is dit crucifix ouder dan de huidige Oude Kerk!  
Maar vóór de huidige kerk stond al een kleiner gebouw. Dan 
toch een  beeld van Christus? Het hoort wel bij het Paasspel. 
Een beeld van de Verlosser is juist bij deze liturgie van 
belang. Voorlopig gaan we daar van uit. Dus: Op Paasmorgen 
werd de Opstanding van de Heer luisterrijk gevierd en 
uiteraard niet alleen in Borne. Uit Oldenzaal bijvoorbeeld, de 
moederkerk van alle parochies in Twente, is bekend dat in de 
15e eeuw, in de nacht voor Pasen, rond drie uur twee van de 
oudste kanunniken symbolisch het Christusbeeld, liggend in 
de kist bewaakten. De mannen hielden de wacht bij het graf, 
melodieën zingend met zachte stem. De zondag daarna zou 
de Paasmorgen aanbreken. Rond drie uur in de nacht luidden 
de klokken. Dan kwam er een jongen van de kapittelschool, 
begeleid door de schoolmeesters de kerk in en wanneer dan 
het beeld uit het graf werd gehaald, zongen ook zij op zachte 
toon een bijpassende hymne. De kanunniken en enkele 
vrouwen brachten het Christusbeeld  naar het hoofdaltaar. Het 

beeld  werd plechtig op het altaar geplaatst. Daar bleef het veertig dagen staan: de veertigdaagse 
Paastijd tussen Pasen en Hemelvaart. Zo kan het ook  gegaan zijn in Borne, maar waarschijnlijk 
op een eenvoudiger manier. Op de vroege Paasdag werd het beeld van Christus uit de grafkist 
gelicht en op het altaar geplaatst. Tot de veertig dagen voorbij zijn en Hemelvaart wordt gevierd.  
 
Dan gaat de hemelopening een rol spelen. 
Oorspronkelijk waren er waarschijnlijk gewelfschilderingen op de gewelven onder de opening te 
zien. Die schilderingen stonden in relatie tot gewelfschilderingen in het koor, voorstellende het 
Laatste Oordeel. Immers, in ons verhaal vertrekt Jezus van de aarde en zal zich voorbereiden op 
de eindtijd. Dat is vooral goed te zien in de Oude Blasiuskerk in Delden. In het gewelf voor het koor 
van de Deldener kerk is het verhaal van het Laatste Oordeel uitgebreid in beeld gebracht. Daar, 
midden in de gewelfschildering is ook de hemelopening te zien. Waar het om gaat, zijn de 
schilderingen daaronder op de gewelfvelden. Want kenmerken voor de aanwezigheid van de 
hemelopening en het afscheid van Christus zijn te zien aan enkele engelen, die de 
martelwerktuigen van de Heer dragen. Engelen dragen als het ware de lijdenstekens weg: het 
kruis, de geselpaal, de spons en een palmtak. 
 
Het beeld van de Verlosser komt los van het altaar en wordt 
op de grond, voor het koor en onder de hemelopening 
geplaatst. Boven op de gewelven, heeft de koster achter een 
katrol plaats genomen. Het spel begint. Vrouwen, soms ook 
kinderen, verkleed als engelen komen aan en vertellen de 
priester hun verbazende ontdekking: Het graf van hun Heer 
was leeg! De vrouwen spelen de rol van Maria Magdalena, 
Maria de Moeder van Jacobus, Salomé. Andere vrouwen 
spelen de engelen. Apostelen zijn er en er zingt een koor. Een 
koor, dat luidkeels de bijpassende gezangen laat horen, 
begeleid door luide muziek. In het blad “Groninger Kerken” 
van oktober 2006 vinden we nog een deel van de koorzang, 
met de tekst èn de muziek. Het is afkomstig van de kleine 
Walfriduskerk in Hellum in Groningen. Dit  mysteriespel uit 
Hellum is uit een twaalfde-eeuwse missaal afkomstig en 
daarmee de oudst bekende tekst. Onder luide koormuziek 
trekt de koster het beeld naar boven tot het in het duister van 
de zoldergewelven verdwijnt. Een regen van rozenblaadjes 
daalt meer op de gelovigen. Het kwam ook voor dat vanuit de 
hemelopening hosties werden gestrooid. 



Op de eerstvolgende Pinksterzondag  zal de hemelopening nog één keer worden geopend. Het is 
de dag, waarop de beloofde komst van de Geest van God wordt herdacht. Het wordt wel de 
verjaardag van de kerk genoemd. De bijpassende hymne, het Veni Creator Spiritus moet dan ook 
weer luid gezongen worden. Een duif, meestal een beeld van een duif, wordt tijdens het zingen 
van die hymne neergelaten.  
 
Met de komst van de Calvinisten was het snel met deze vorm van erediensten gedaan. Zij 
beschouwden onder andere ook de passiespelen als een vorm van “Paapse superstitiën”. 
Uiteindelijk werden ook naar Borne calvinistische predikanten gestuurd en bestond een liturgie uit 
het zingen van psalmen, en het lezen en horen van het Woord. 
 
Hier en daar worden tegenwoordig dit soort mysteriespelen nog gevierd. We zijn ze zelf 
tegengekomen in dorpen in Tirol. De meeste dorpskerken hebben nog steeds de hemelopening, 
afgedekt met een deksel, met daarop een gouden of zilveren houten duif. In 1989 werd het 
twaalfde-eeuwse paasspel in ere hersteld in de Stiftskerk van het Duitse Gernrode en dat is nota 
bene een Evangelische kerk. 
 
De tijd van “het spreken in beelden” is voorbij. We kunnen lezen en lézen de bijbelse teksten en 
luisteren naar de preek. Het spelen van het Paasstel zou nu als theater worden gekend. En daar is 
overigens niets mis mee. 
 
Historicus Jaap Grootenboer. 
 

 


