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Project restauratie muurschilderingen Oude Kerk Borne 

Rijksmonument nummer: 9929 

 

A: De bouw van een hoog gotische kerk in Borne: de “Oude Kerk”: 

Bron: Een eenvoudige hemel op boerenaarde: De Oude Kerk van Borne; Jaap Grootenboer 

Johan II van Weleveld, in die tijd overste -kerkenraad, heeft voor een belangrijk deel de bouw van de 

“”oude Kerk”” gefinancierd. Aangenomen wordt dat er ooit een houten kapel heeft gestaan op of in 

de buurt van het kerkhof. Dat er eerder een kerk werd gebouwd weet men zeker. In 1206 werden 

namelijk een aantal kerken geruild tussen de bisschop van Utrecht, Dirk van der Are en de abt van 

Ruinen. De ruil werd op schrift gesteld en onder getuigen bezegeld. Het ging onder andere om de 

kerk van Burgunde (zoals Borne toen heette), liggend in Sinderen onder Almelo.  

In de eerste helft van de vijftiende eeuw begon de bouwmeester met het optrekken van het koor van 

een nieuwe, katholieke, kerk. Deze werd over de oude kerk heen gebouwd, die 2,5 meter smaller 

was dan de huidige “”Oude Kerk” ”. Van de voorgaande kerk heeft de bouwmeester delen in zijn 

plannen opgenomen. Dat zou mogelijk af te lezen zijn in de elementen van de toren. 

In 1482 was de bouw voltooid. Door het huwelijk van SwederI Schele met Anna, de erfdochter van 

JohanIII van Weleveld, kwamen de goederen in het bezit van de familie Schele, welke al vroeg waren 

meegegaan met de Reformatie van dr. Maarten Luther. Rond 1555 werd de eerste predikant 

beroepen, Petrus van Straalen uit Wezel. Vader en zoon Schele bleken theologisch goed onderlegde 

personen, die de Bijbel en de Catechismus op een behoorlijke wijze hanteerden. De predikanten 

voerden, mede op gezag van de bewoners van de havenzate, de Reformatie door volgens de 

Augsburger belijdenis. Vanaf 1550 was Borne dan ook een Lutherse Gemeente. 

De gehele inrichting van de kerk, met altaren, beelden en andere liturgische elementen, bleef intact. 

Tot 1621 kon de lutherse pastor in Borne zijn diensten naar eigen inzichten behouden. Daarna moest 

er een calvinistische predikant worden benoemd. Met de “Oude Kerk” ging het verder zoals met alle 

gereformeerde kerken in den lande. Echter in Borne bleef de Oude Kerk in handen van de 

hervormden. 

 

Nadat de bouw van het koor voltooid was werden muurschilderingen aangebracht en konden de 

erediensten hiernaar toe worden verplaatst. Daarna werd het schip ter hand genomen en ook hier 

werden later muurschilderingen aangebracht in een stijl die duidelijk verschilt van die in het koor. In 

1482 was de kerk gereed. In de loop der eeuwen zijn veel muurschilderingen verloren gegaan. Dat is 

waarschijnlijk eerder te wijten aan een modieuze ingeving en de inwerking van vocht dan aan de 

bewuste beeldenstorm. Na de reformatie werden wel teksten aangebracht op plaatsen waar 

voorheen een altaar had gestaan, naar gedachten en bedoelingen van de betreffende heiligen. 

In de achttiende eeuw werden de kerken witgekalkt op grond van de toen geldende mode-

opvattingen. De schilderingen die zijn overgebleven en voor het laatst zijn gerestaureerd zo’n 50 jaar 

geleden geven een uitstekende indruk van de Oude Kerk aan het eind van de zestiende eeuw.  
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Muurschilderingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderingen  Schip      Schilderingen Koor 

1   Margaretha       9    Christoforus + Petrus 

2   Joris        10  Paulus 

3   Anthonius en Rochus     11  Jacobus de meerdere 

4   Boom van Jesse      12  Andreas 

5   Het heilige Maagdschap of Anna te Drieën + Nicolaas 14  Johannes de evangelist 

6   Catharina en Barbara     15 Philippus 

7   Fragmenten gewelf      16 Bartholomeus of Nathanaël + 

     Kleine schildering onder de  

     Waterlijst 

8   Tekst torenportaal      17 Het laatste oordeel 

        18 Wapenstenen met geschilderde  

     Teksten 
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B: Restauratieproject: 
 

Bij binnenkomst in de Oude kerk van Borne valt direct de bijzondere indeling op; het schip bestaat 

uit 2 beuken met kolommen in het midden van de kerk. De bouw van dit 2-beukig schip werd in 1482 

voltooid. Het koor is iets ouder en is gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw (*4). Ook 

opvallend in de oude kerk van Borne zijn de vele muur- en gewelfschilderingen die de kerk rijk is; 

soms fragmentarisch maar soms ook nog vrij compleet en goed afleesbaar. De schilderingen zijn 

vermoedelijk aangebracht tijdens of net na de verschillende bouwperiodes; het afwijkende 

handschrift tussen de schilderingen in het koor en schip is daardoor te verklaren.   

Een aantal muurschilderingen werd aangetroffen tijdens de restauratie van de kerk tussen 1919 en 

1921 (*4). Tijdens de restauratie begin jaren ’70 zijn de schilderingen verder blootgelegd en 

gerestaureerd door Jelle Otter. Inmiddels zijn we na de laatste restauratie al bijna 50 jaar verder en 

is het de hoogste tijd om de conditie van de schilderingen te inspecteren. Het College van 

Kerkrentmeesters is hiervoor benaderd door dhr. H. Bron van de Stichting Beheer Kerkelijke 

Gebouwen (SBKG), die de expertise van Bouwhuis en Journée heeft ingeschakeld. 

  

De muur- en gewelfschilderingen  

De schilderingen zijn meerdere keren (deels?) gerestaureerd; in het begin van de 20e eeuw, in de 

jaren ’70 van de 20e eeuw en in de late middeleeuwen is er ook al sprake van restauratie van de 

schilderingen (*1).  Over de laatste restauratie van Jelle Otter is uiteraard de meeste informatie te 

vinden; zowel fysiek, aan de hand van de aangetroffen  

restauratiematerialen, als digitaal (beeldbank RCE). Als de schilderingen in de toekomst 

geconserveerd zullen worden, is het belangrijk om dieper de archieven in te duiken.   

Elk materiaal is aan natuurlijk verval onderhevig. Elke restauratie oefent invloed uit op het materiaal, 

vaak in positieve zin; het zet de tijd even stil. Maar ook in negatieve zin; er werden (en worden) soms 

materialen gebruikt die spanningen veroorzaken waardoor het historische materiaal extra snel in 

verval raakt. Daarom wordt er nu kritisch gekeken naar wat er in het verleden is toegevoegd en of 

deze materialen onnodig schade veroorzaken.  

  

Tijdens de inspectie zien we verschillende dingen. Het eerste wat opvalt is dat de schilderingen in het 

schip extreem gefixeerd zijn, er lijkt hier meer fixatief te zijn gebruikt dan in het koor. De 

schilderingen glimmen enorm en lijken erg verdonkerd en/of zijn vervuild door aanhechtend 

oppervlaktevuil. Synthetisch fixatief trekt door de statische werking meer vuil aan dan een 

onbehandeld oppervlak. Op enkele locaties is het fixatief met de onderliggende verfhuid/pleisterlaag 

afgeknapt. Een afsluitende laag op muurschilderingen kan schade aan het oppervlak veroorzaken; 

vocht uit de muur kan minder goed verdampen en hoopt zich op in de muur en pleisterlaag achter 

de schildering. Tijdens het droogproces kristalliseren de zouten uit het vocht waardoor het toeneemt 

in volume en daarmee pleisterwerk of verfschollen kapot kan drukken. Dit is te zien op enkele 

locaties; vooral rondom (haar)scheuren is afschilfering zichtbaar. Uitbloeiende zouten zoeken de 

weg van de minste weerstand; via haarscheuren en poreuze gebieden. Afsluitend fixatief en/of 

harde restauratievullingen verstoren een gelijkmatige uitdamping met vaak schade als gevolg.  

Ondanks de dikke laag fixatief lijkt schade aan het oppervlak over het algemeen mee te vallen. Dit 

kan betekenen dat de muren weinig vocht belast zijn geweest (goed onderhouden voegwerk, weinig 

optrekkend vocht?). Het kan echter ook zijn dat er veel onzichtbare schade aanwezig is; zout uitbloei 

in diepere delen van het pleisterwerk achter de fixatief laag, met bros en verzwakt pleisterwerk als 

gevolg. Tijdens de inspectie konden we niet het gehele oppervlak van de schilderingen aanraken. Bij 

het gebied wat we konden aftasten (de onderste m2) zijn grote zones aangetroffen waar de 
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pleisterlaag hol en onthecht klinkt. Ook aan het oppervlak zijn verfschollen losgeraakt van de 

ondergrond, dit is bij de ene schildering meer dan bij de ander.  

In het verleden zijn losse verfschollen en/of los pleisterwerk vastgezet met Plextol B500, we zien dit 

materiaal in gaatjes en lacunes. Langs verschillende scheuren is een witte waas te zien, dit zou om 

wit uitgeslagen fixatief of zout uitbloei kunnen gaan. Beide gevolg van vochtbelasting. Er zijn 

verschillende restauratievullingen te zien: op sommige locaties lijkt het dat er gips is gebruikt 

(gecraqueleerde vullingen) maar er zijn ook mooie op hoogte aansluitende kalk/zand (?)vullingen 

zichtbaar. Een aantal vullingen liggen los en soms zijn aan de randen scheuren te zien. Dit kan 

betekenen dat de samenstelling van de vullingen te hard is (gips of cement toevoegingen).   

  

In een aantal schilderingen lopen scheuren in verschillende gradaties: van kleine haarscheurtjes, 

gecraqueleerd pleisterwerk tot grote losliggende scheuren. De kleine haarscheurtjes stammen 

vermoedelijk al uit de bouwperiode, dit kunnen krimpscheurtjes zijn. Het gecraqueleerde 

pleisterwerk kan in de loop van de eeuwen zijn ontstaan door natuurlijk verval, tijdens 

verbouwingen, of tijdens het blootleggen van de schilderingen. De grote scheuren worden op 

sommige locaties gemonitord. Voor ons is op dit moment onbekend door wie dit wordt gedaan en of 

er al gegevens zijn. Voor het herstellen van deze scheuren is het belangrijk om te weten hoe deze 

scheuren zijn ontstaan (incident?) en of de scheurvorming stabiel is.    

Op de afzaat onder de Christoforus-schildering (locatie 9 in het koor, laat het pleisterwerk los. Dit is 

een duidelijk zichtbare reparatie (jaren ’70?) uitgevoerd in een te harde mortel. De kosteres vertelde 

dat het hier blijft afbrokkelen.  

Minimaal 2 schilderingen, de boom van Jesse (locatie 4) en de kleine schildering onder Bartholomeus 

of Nathanaël (locatie 16 in het koor) zitten niet meer op hun oorspronkelijke drager maar zijn 

overgezet op doek. Deze schilderingen zijn van de muur afgehaald met behulp van doeken en 

beenderenlijm, op een linnen drager geplakt met een synthetische lijm en vervolgens weer op de 

muur teruggeplaatst (restauratie jaren ’70). In de lacunes is de structuur van het doek goed te zien.   

Omdat deze schilderingen grotendeels bestaan uit synthetische lijm (waarschijnlijk Plextol) zijn ze 

erg gevoelig voor warmte. De boom van Jesse bevindt zich precies boven een verwarmingsrooster. 

Aan de rechter onderkant van de schildering is veel schade te zien, verfschollen komen los van de 

ondergrond of zijn al afgeknapt.   

Dit verwarmingsrooster vormt een ernstige bedreiging voor deze schildering. Om meer schade te 

voorkomen is de verwarming op deze locatie loskoppelen, uitzetten of afdekken de eerste stap!  

  

Sleetse locaties in het schilderwerk zijn waterig/vol ingeschilderd geglaceerd en de 

restauratievullingen zijn geretoucheerd d.m.v. arceringen (verticale lijntjes) en/of stipjes. Het kan 

zijn dat de retouches door 2 restauratoren met een ander ‘handschrift’ zijn uitgevoerd of in 

verschillende periodes zijn aangebracht. Het ‘waarom’ hiervan kan nader onderzocht worden tijdens 

een eventuele volgende conservatieperiode.   

  

Het ongedecoreerde opgaand muurwerk en gewelf   

De gewelfvelden en het opgaand muurwerk waar geen schilderingen zijn aangetroffen zijn tijdens de 

laatste restauratie crèmekleurig gesausd, dit lijkt te zijn uitgevoerd in kalkverf (mogelijk met 

toevoegingen). Volgens restauratie-architect Van Hoogevest die destijds de restauratie heeft 

begeleid, zou dit de oorspronkelijke kleur moeten zijn geweest. Samenstelling en kleurtype van de 

verf kan nader onderzocht worden. Het oppervlak oogt nu in ieder geval grauw en is zeker op 

plaatsen waar verwarming in de vloer is aangebracht erg vervuild geraakt. Het reinigen van de 

gewelven en het opgaand muurwerk boven de afzaat zou al een enorme winst opleveren. Het 

opgaand muurwerk onder de afzaat is vermoedelijk na de laatste restauratie nog eens 

overgeschilderd met een ander type (synthetische) verf. De kleur wijkt af van het overige 

schilderwerk.   
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In de gewelven/opgaand muurwerk zijn op diverse locaties scheuren te zien. Ook voor het herstellen 

van deze scheuren is het belangrijk om te weten hoe de scheuren zijn ontstaan (incident?) en of de 

scheurvorming stabiel is.  

  

  

Samenvatting  

    
Schip, 2 beuken  
  

  
Koor  

Inspectie 
8|12|2017  

Vanaf kerkvloer/trap/telelens  Vanaf kerkvloer/trap/telelens  

Situatie  27 gewelfdelen  
1 locatie gewelfschilderingen (ca. 
1m2)  
6 muurschilderingen (ca. 28m2)  
1 afgehaalde schildering op doek 
(ca. 10m2)  

10 gewelfdelen  
8 muurschilderingen (40,5 m2)  
3 gewelfdelen/gewelfschildering (ca. 36 
m2)  
1 afgehaalde schildering op doek (ca. 
0,5 m2)  
3 wapenstenen met geschilderde 
teksten  

Conditie  -vervuilde gewelven/ribben  
-aantal kritische grote scheuren in 
gewelven  
en opgaand muurwerk  
-haarscheurtjes/craquele 
pleisterwerk  
-veel glimmend restauratie fixatief  
-verdonkerd/vervuild schilderingen  
-losse verfschollen/witte pikkeltjes  
-losse restauratievullingen  
-restauratievullingen die spanning 
veroorzaken (gips/cement?)  
-scheuren langs restauratievullingen  
-hol en bros klinkende locaties 
pleisterwerk  
-witte waas fixatief  
-afgedrukt fixatief  
-verpoedering  
-veel afbladdering bij afgehaalde 
schildering  
  
  

-vervuilde gewelven/ribben  
-aantal grote scheuren in gewelven  
-haarscheurtjes/craquelé pleisterwerk  
-verdonkerd/vervuilde schilderingen  
-restauratievullingen die spanning 
veroorzaken  
(gips/cement?) o.a. schade afzaat   
-restauratiefixatief  
-Plextol-injecties  
-hol en bros klinkend pleisterwerk  
-losse verfschollen  
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C: Projectbegroting: 

 

De kosten van het restauratieproject zijn begroot op € 150.000,--,(incl BTW) bestaande uit: 

- Kosten Bouwhuis en Journée:  zie offerte, excl BTW   € 64.700,-- 

- Opbouw steigers met verplaatsen steigers, geschatte kosten  € 20.000,-- 

- Kosten voor fondswerving en crowdfunding    €   4.000,-- 

- Inhuur vervangende kerkdienstruimte , geschat   €   2.500,-- 

- Reparatie scheuren vooraf in de muren , Wesselink   € 20.000,-- 

- Onderzoekskosten scheurvorming     €   3.000,-- 

-  Begeleidingskosten SBKG      €  5.000,-- 

 

D: Financiering: 

Om de financiering van de restauratie mogelijk te maken is het volgende plan opgesteld: 

1e: Subsidie aanvragen/ fondswerving: te denken valt aan: 

- Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  : heeft 50% van € 70.000,-- toegezegd 

- Gemeente Borne    : € 2.000,-- toegezegd. Eventueel meer 

  benodigd moet via Gemeenteraad  

- Ca. 20 fondsen worden aangeschreven vanuit het fondsenboek 2019: waaronder: 

Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan fonds, Vredehof Donatie fonds, Willem Willink 

Stichting, Rabo Cultuurfonds, Fuldauer Stichting, Groothuis fonds, Fonds van Zanten via 

www.twentsefondsen.nl,  etc. 

- Provincie Overijssel 

Aanvragen: januari 2019  

 

2e: Geldwerving met ondersteuning van een folder: 

- Bij de kerkelijke Gemeenteleden 

- Bij alle inwoners van Borne 

- Bij de naburige PKN Gemeenten 

- Bij PKN landelijk en via hen bij alle PKN Gemeenten 

- Bij alle bedrijven in Borne: via de ledenlijst van BBO 

- Bij grotere bedrijven in Twente: via ledenlijst Kwaliteitskring Twente, IKT 

Werving starten: april 2019 

3e: Crowdfunding: via Stichting “”voor de kunst”” 

- Eerste deel moeten we via eigen relaties binnen brengen. Zie ook geldwerving 

- Tweede deel via relaties van de Stichting 

 

- Doel vastleggen hoeveel op te halen: € 25.000,-- 

  

http://www.twentsefondsen.nl/
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- Tegenprestaties vastleggen: 

 

o Boven de € 50,-- gratis rondleiding tijdens restauratie 

o Boven € 100,-- drone opname van Oude Kerk? 

Funding starten: april 2019 

 

 

4e: organiseren van activiteiten met het doel geld op te halen: 

 Hiervoor een commissie in het leven roepen. Gemeld hebben zich voor de commissie: 

- Ellen Klaasen 

- Gerard Adams 

- Pauline Sonneveld 

 

5e: Marketingactiviteiten: 

- Via “Week van Borne” bekendheid geven aan: 

o  Functie Oude Kerk 

o Muurschilderingen 

o Project Crowdfunding/geldwerving 

 

- Bedrijven in de Regio aanschrijven en folder bijleveren 

 

- Bekendheid geven aan project via Tubantia/ Borne Boeit/ TV Oost  
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E: Projectgroep 

Om dit allemaal te coördineren is een projectgroep in het leven geroepen. 

1e: Projectgroep om een financieringsproject te realiseren, geselecteerd op basis van benodigde 

knowhow: 

- Algeheel projectleider      Gerie van der Endt 

- Secretaris m/v       Marijke Hesselink 

- Persoon met connecties met Bornse- en regionale media. Week van Borne 
- Persoon met redactionele ervaring.    Loes Grooters? 
- Persoon die folder kan ontwikkelen    Hans Ramerman? 
- Persoon met connecties met netwerk Bornse Ondernemers. ??  
- Vertegenwoordiger van Stichting “Vrienden Oude Kerk”. Albert Zandvoort 
- Persoon met ervaring met project-financiering.   Willem-Jan Schepers 
- Persoon die de coördinatie van activiteiten verzorgd  Ellen Klaasen/Gerard Adams 

 

Daarnaast worden er nog twee vrijwilligers groepen georganiseerd voor: 

1e: schoonmaken van de gewelven onder leiding van de restaurateurs 

2e: catering van de schoonmaak vrijwilligers/sters 

 

F: Planning restauratie: 

- Restauratieproject: 

- Besprekingen en eerste proeven met restaurateurs zijn gevoerd 

- Start werkzaamheden  : week 34 /2019 

- Geplande oplevering  : week 49 /2019 
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Bijlage: de muurschilderingen 
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