Help, de Oude Kerk scheurt
De Merwedebrug stond op instorten. De brug bij het Italiaanse Genua stórtte
zelfs al in. Zover is het gelukkig niet met de ‘brug naar de hemel’, de Oude
Kerk van Borne. Wel zitten er scheurtjes in muren en gewelven. Belangrijker
nog: de enorme muurschilderingen takelen af.

De Oude Kerk aan de – hoe kan het
ook anders – Oude Kerkstraat is een
kostbaar monument. Alleen al omdat
het veel over de kostbare geschiedenis van ons dorp vertelt. Die geschiedenis gaat terug tot minstens 1206.
In dat jaar wisselde de Oude Kerk namelijk van eigenaar, zo staat in een
heel oude document. In dat document
komt de naam Borne (Burgunde) voor
het eerst voor. En vanwege dat jaartal, 1206, vierde Borne in 2006 het
800-jarig bestaan.

Scheur in ‘Het heilig Maagschap’
‘Bejaarde’ onder de loep
Overigens stamt het huidige godshuis uit 1482. Alsnog hoogbejaard dus. Tja, en wat gebeurt
er met (hoog)bejaarden? Die krijgen rimpels en gebreken en worden krakkemikkig. Zo ook dit
monument. Restaurateurs Aafje Bouwhuis en Nanon Journée deden er onderzoek naar en constateerden: “In een aantal schilderingen lopen scheuren in verschillende gradaties: van kleine
haarscheurtjes, gecraqueleerd pleisterwerk (barstjes, red.) tot grote losliggende scheuren. De schilderingen lijken ook erg vervuild door oppervlaktevuil.”

Verdwijnende tekst grafschrift Weleveld

I: www.pgborne.nl/restauratie

Restaurateur bekijkt de schilderingen

Stevige opknapbeurt
De twee onderzochten daarnaast de
effecten van eerdere restauraties. “Er
werden soms materialen gebruikt die
spanningen veroorzaken waardoor
het historische materiaal extra snel in
verval raakt. Ook ligt een aantal vullingen los.” Om de geschiedenis van
dit kostbare monument te bewaren voor
de toekomst, gaat het restauratieduo na
de zomer aan de slag. Wat gaat er
precies gebeuren? En wat betekent de
Oude Kerk eigenlijk voor Borne en verschillende (groepen) mensen? Over dit
en meer leest u de komende tijd elke
twee weken in de Week van Borne.

