Stuntrijder in torenspits
en pestheilige op muur

De skyline zoals Hans Nijhof die als kind zag

Een hoogbejaarde die veel meemaakte. Dát geldt voor het kostbare monument de Oude Kerk. Dorpsgids Hans Nijhof weet er alles van en vertelt
graag de kostbare verhalen.
“Borne, dat is voor mij de torenspits van de Oude Kerk”,
zegt Hans, terwijl hij een foto uit de jaren vijftig toont,
gemaakt door broer Bennie. Daarop de skyline van de
Ennekerdijk in Oud Borne, waar hij opgroeide. De Oude
Kerk torent er hoog bovenuit.

Dorpsgids Hans Nijhof in de klokkenstoel

Ivanhoe
Waar nu de Zuid Esch is, speelde Hans als jongetje met
zijn vriendjes scènes uit Ivanhoe en Bonanza. Met op de
achtergrond de kerk. Als er gebeierd werd, gingen ze
soms mee naar boven. “De toren met de galmgaten, de
imponerende klokkenstoel en het harde geluid maakten
veel indruk.” Hans is zelf katholiek opgevoed en bezocht
de Theresiakerk. Van de binnenkant van de Oude Kerk
wist hij niets. Nu wel. Als gepensioneerd leerkracht doet
hij namelijk veel vrijwilligerswerk, zoals mensen rondleiden door ons mooie dorp en de kerk.

Wonderbaarlijke genezing
Verhalen over de Oude Kerk vertelt hij graag. Bijvoorbeeld over hoe hij - als jongen aan de hand
van zijn vader - een stuntrijder zag: met een motor rijdend over een kabel naar de torenspits. Of
over zijn favoriete muurschildering met de pestheiligen Antonius Abt en Rochus. “Rochus ging te voet
naar Rome. Onderweg verpleegde hij zieken, vooral pestlijders. Op de terugtocht bleek hij zelf besmet met de pest. Hij
trok zich terug in een
bos, waar een hond
hem brood bracht.
Een engel genas
hem vervolgens.”
Hij zag ze
vliegen
Antonius werd vaak
bezocht door demonen en leed aan hallucinaties. Hu? “Hij
is patroon tegen onder meer de pest en
ergotisme of Sint-Antoniusvuur; deze ziekte kreeg je van rogge, besmet met een schimmel waaruit
je LSD wint…” De rest van het verhaal? Die vertelt Hans graag tijdens een rondleiding. Reserveer
via www.gidsenoudborne.nl.

