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Plattegrond Oude Kerk Borne: 
 

 
*3 RCE Beeldbank plattegrondtekening  
 
 
Locaties schilderingen: 
 

Schip 
1 Margaretha (?)  
2 Joris en de draak 
3 Anthonius en Rochus  
4 Boom van Jesse  
5 Het heilig maagschap of Anna te drieën + Nicolaas  
6 Catharina en Barbara  
7 Fragmenten gewelf  
8 Tekst torenportaal  
 

Koor 
9   Christoforus + Petrus  
10 Jacobus de meerdere  
11 Paulus  
12 Andreas  
13 Thomas  
14 Johannes de evangelist  
15 Philippus  
16 Bartholomeus of Nathanaël  
16a Kleine schildering onder de waterlijst  
17 Het laatste oordeel (gewelfschilderingen) 
18 Wapenstenen met geschilderde teksten  
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Verslag conservatie 2019/2020 
 
De Oude kerk van Borne heeft lange tijd geworsteld met vochtproblematiek. In het begin van de 20ste eeuw na de 
blootlegging spreekt G.J. Hoogewerff al over het vocht dat de schilderingen heeft beschadigd. En rond 1970 spreekt Jelle 
Otter weer over de enorm natte muren en de slechte toestand van de schilderingen en het pleisterwerk. Nu aan het begin 
van de 21ste eeuw lijkt de vochtproblematiek redelijk onder controle. Nu is het de enorme scheurvorming geweest die 
aanleiding heeft gegeven voor het aanvragen van een BRIM/SIM onderhoudssubsidie. Een aantal scheuren lopen dwars 
door historisch pleisterwerk met schilderingen. In 2017 is ons gevraagd om een inspectie uit te voeren naar de conditie van 
de schilderingen en indien nodig een plan op te stellen voor een conservatie in het kader van de BRIM subsidie; sober maar 
doelmatig. De BRIM is toegekend en het werk kon van start gaan vanaf augustus 2019. In het voorjaar van 2019 kwam er 
een noodoproep vanuit de kerk omdat er beweging rondom een scheur werd geconstateerd in de vorm van aangetroffen 
fragmenten op de grond. Dit ging om de scheur door schildering nr. 5 Anna te Drieën. Het oorspronkelijke constructieve 
plan voor het opvangen van de scheuren van de triomfboogmuren (o.a. schildering nr. 5) bleek tijdens de aanvang van de 
werkzaamheden in september/oktober niet uitvoerbaar. Door het ontwikkelen van een nieuw plan, wat o.a. het herstel van 
de fundering inhield, werd de planning van het totaalwerk in 2 delen gesplitst. Dit zodat de kerstvieringen in de kerk 
gewoon door konden gaan. De conservatie van de schilderingen in het koor werd uitgevoerd vanaf augustus t/m eind 
november 2019. De schilderingen in het schip werden hierbij al gedeeltelijk behandeld vanaf een rolsteiger. De afrondende 
conservatie van de schilderingen in het schip werd uitgevoerd vanaf eind januari t/m maart 2020. In dit rapport is de 
informatie over de restauratiegeschiedenis van de schilderingen verzameld en overzichtelijk gemaakt in een tabel. Op de 
pagina’s daarna zijn per schildering de bijzonderheden van de geschiedenis uitgelicht, de huidige conservatie omschreven 
en ingetekend en ondersteund met foto’s. Helaas zijn niet van alle schilderingen de bijbehorende archieffoto’s 
teruggevonden en/of zijn deze archieffoto’s soms een beetje onduidelijk.  
De scheuren in de gewelven en muren zijn hersteld. Het kale restauratiepleisterwerk in de gehele kerk is droog gereinigd 
met latexrubbersponzen. Dit werk is grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente na uitvoerige 
instructie. Het oppervlak van de kerk was zo zwart vervuild dat er zelfs met de latexspons pijlen in het vuil konden worden 
getrokken tot hoever er gereinigd kon worden. Dit werk is nagelopen door OUOU en in het geval van hardnekkige vlekken 
of extreem sleetse gebieden is er plaatselijk gewit met op kleur gemaakte kalkverf. De insteek was om het oppervlak niet 
opnieuw van een verflaag te voorzien.  

 
Overzicht restauratie/conservatiegeschiedenis interieur met betrekking tot de 
schilderingen 
TIJDLIJN - JAAR GEBEURTENIS BRON 
Tussen 1400 en 
1450 

Bouwperiode koor *4 

1482 Voltooiing bouwperiode schip 
 

*4 

Ergens in de 
middeleeuwen? 

Een mogelijke restauratieperiode. Jelle Otter spreekt in zijn verslag van de restauratie uit de 
jaren ’70 dat de schilderingen mogelijk al in de middeleeuwen een restauratieronde hebben 
gehad; het rood is bij verschillende heilige bijgewerkt met een ander rood pigment. Naast de 
zwarte sterren in de gewelven zijn er rode bloemen getamponeerd. 
 

*5 

Rond 1500 Bouw sacristie aan noordzijde koor. Hierbij is het grote raam in deze wand dichtgezet. 
Waarschijnlijk is kort hierna ook de Christoforus schildering aangebracht over 2 heiligen heen 
die nog deels zichtbaar zijn. Het lijkt alsof er netjes naast de linkerheilige is geschilderd, alsof 
deze in het zicht is gebleven naast Christoforus. De rechterheilige lijkt ‘koud’ te zijn 
overschilderd, zonder witkalk tussenlaag. In het schip zijn ook 2 afwerkperiodes gevonden: 
over de figuratieve schildering nr. 6 is nog een 2e periode te zien, vermoedelijk een tekstblok.  
 

*5 

Tussen 1919 en 
1921 

Restauratieperiode waarbij een groot deel van de schilderingen werden ontdekt en 
blootgelegd. Onbekend door wie dit is uitgevoerd. Uit het RCE beeldbank fotomateriaal is te 
zien dat er weinig geretoucheerd is aan de schilderingen tijdens deze fase. G.J. Hoogewerff 
spreekt in zijn boek ‘de noord Nederlandse schilderkunst’ van het vocht dat de schilderingen 
heeft beschadigd. Het lijkt erop dat in deze fase al het oude pleisterwerk rondom de 
schilderingen is overpleisterd met een laag die in 1973 zo slecht was dat hij weer is 
verwijderd. Ook de preekstoel is verplaatst naar de andere kant van de triomfboog, de 
huidige positie. 
 

*5 *2 
*3 

1967 ‘Vele schilderingen bladderen af, terwijl andere totaal verpoederen. De slechte toestand is 
toe te schrijven aan het hoge vochtgehalte der kerk. De kerkvoogdij heeft de schilderingen 
reeds afgeschreven’. Eerste consolidatie uitgevoerd door Jelle Otter/atelier waarbij alle losse 

*5 
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delen van pleister en schilderingen werden vastgezet. Dit om verlies tijdens restauratie van 
het gebouw te voorkomen. De ‘noodvullingen’, pleistergaten zouden later worden 
weggewerkt tijdens de officiele restauratie van de schilderingen (1973). 
 

Jaren ’70 (rond 
1973) 

Restauratieperiode waarbij schilderingen verder werden (blootgelegd) en gerestaureerd door 
Jelle Otter/atelier. Vocht is opnieuw het probleem geweest dat een nieuwe restauratie 
noodzakelijk maakte. ‘De vloeren waren vaak zo nat dat de koster zich genoodzaakt zag de 
lopers aan de onderkant te voorzien van plastic’. *5 
Vooral bij de schilderingen aan de noordwand (Joris/Roches/Athonius Abt) + Anna te Drieeen 
spreekt Otter van onweerlegbaar verval en verlies van materiaal. 
Van de schilderingen in het koor die bij de eerste periode horen (Laatste oordeel en 
apostelen) zegt Otter dat naast de esthetische gebrekkigheid er technisch gezien ook iets aan 
mankeert; bij de schilderingen is er waarschijnlijk iets misgegaan tussen pigment en 
bindmiddel (vermoedelijk caseïne) waardoor veel van de lijnen zijn vervaagd en 
afgepoederd.*5 
Opmerkingen OUOU: de schilderingen in het koor hebben ook een extreem afgeschuurd 
uiterlijk, het lijkt of het oppervlak ooit voorafgaand aan het overwitten is 
opgeruwd/afgewassen om hechting van nieuwe witkalk te verbeteren. Ook misschien om te 
voorkomen dat poederige verflagen kleur afgeven aan het wit. 
Materiaalgebruik Otter: losse delen werden vastgezet met polymethyl of polybutyl 
metacrylaat of een emulsievorm van beide. Gaten en scheurtjes werden gevuld met kalk-
zand. Het poederige verfoppervlak werd gefixeerd. (Niet genoemd waarmee, mogelijk met 
hetzelfde materiaal als injectiemateriaal.) Ontbrekende delen werden op enkele plaatsen 
aangevuld of in afwijkende kleur of in streepjes techniek. 
Afwijkende aanpak bij 2 schilderingen; Boom van Jesse (schildering nr. 4 schip) en 
wijdingskruis onder afzaat (schildering nr 16b koor): afgehaald met linnen doeken en 
beenderenlijm. Dit in verband met herstel metselwerk van scheuren (Boom van Jesse). Na 
afname doeken naar atelier, achterkant schoongemaakt en beplakt met lijm (Mowilith) en 
glasvezel. Terugplakken op de muur met een licht schuimende pastalijm (OUOU: 
vermoedelijk Wapacol net als in de Bergkerk Deventer). 
 
Relevante info over de restauratie van het kerkgebouw in die periode: 
Architect Ir. T.V. Hoogevest heeft in deze periode een drainagesysteem laten aanleggen. Ook 
is er vloerverwarming aangelegd gecombineerd met ‘radiatoren’ langs de muren onder 
roosters in de grond. Alle pleisterlagen rondom de schilderingen zijn vervangen. Het lijkt erop 
dat het hier gaat om het al eerder vervangen of aangebracht pleisterwerk uit de jaren ’20. De 
verwachting was dat tijdens het verwijderen mogelijk nog sterk beschadigde oudere lagen 
tevoorschijn konden komen. ‘de pleisterlagen in het koor zijn zeer slecht en vallen op veel 
plaatsen af. Het merkwaardige hiervan is, dat de oude pleister, die zich nog onder de nieuwe 
bevindt wel goed gehecht is aan de ondergrond. De nieuwe verzandt en korrelt af, terwijl de 
oude zijn binding heeft behouden. Helaas is de oude pleisterlaag op veel plaatsen stukgehakt, 
ten einde een betere hechting te krijgen’ (Otter, restauratievoorstel 1972). Onduidelijk is of 
tijdens Otter alles kaalgemaakt is tot de steen of dat er opnieuw een restauratiemortel over 
de oude nog goed hechtende stuclaag is aangebracht. 
Oorspronkelijke witkalklaag op muren was geel van toon, volgens Otter kalk uit Westfalen. 
OUOU: waarschijnlijk bedoelt hij Rheinische kalk; kleurt onregelmatig gelig door 
ijzervervuiling in de kalksteen. 
Met deze witkalk werd al het nieuwe restauratiepleisterwerk op kleur gebracht. 
Samenstelling restauratiepleisterwerk onbekend. OUOU: zacht, vermoedelijk kalkzand, zou 
ook hydraulisch kunnen zijn. 
 
 

*5 

2017/2018 Inspectie en conservatieplan OUOU 
Bezoek locatie 8 december 2017 
Offerte 11 januari 2018 

 

Aug 2019 – mrt 
2020 

Uitvoering conservatie muur- en gewelfschilderingen OUOU. 
Algemene werkwijze conservatie: 
-Alle oppervlakken (zowel de beschilderde als onbeschilderde) zijn droog gereinigd met 
Akapad latexrubbersponzen. De gewelfschilderingen waren zo zwaar vervuild dat er na het 
droog reinigen nog veel vervuiling op de schilderingen achterbleef. De lichte achtergrond van 
de schildering is extra gereinigd met lichtvochtige wondersponzen.  
-Bij alle schilderingen is de restauratievernis uit de jaren ’70 gereduceerd/verwijderd. We 
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spreken over reduceren omdat er op een poreuze ondergrond altijd materiaal achterblijft. Bij 
veel schilderingen kon dit goed met ethanol. Op plekken waar de vernis dikker aanwezig was 
en bij de schilderingen in het schip waar vermoedelijk 2 lagen vernis aanwezig waren is er 
gewerkt met ethyacetaat (schildering 2, 3, 5 en 6). De afgehaalde doeken (schildering 4 en 
16a) konden alleen met ethanol aangeraakt worden vanwege de synthetische drager. Door 
het poreuze en ruwe oppervlak kon er niet worden gewerkt met gels of pasta’s, maar alleen 
met watten in oplosmiddel. 
De schilderingen waren door het vervuilde en nagedonkerde fixatief extreem verdonkerd; na 
het reduceren/verwijderen van het fixatief werd de oorspronkelijke kleurstelling weer meer 
zichtbaar. De oude restauratievullingen bleven achter als donkere eilanden.  
-Het hele oppervlak is zorgvuldig nagelopen op losse pleister- en verflagen en waar nodig zijn 
losliggende locaties gestabilisiseerd d.m.v. injecties met een kalk/krijtmortel. De conditie van 
de pleister- en verflagen was over het algemeen vrij stabiel, op enkele locaties is er 
geinjecteerd. Deze locaties zijn op de werktekeningen aangegeven in rood. 
-Er zijn verschillende vullingen aangebracht tijdens vorige restauraties. De meeste vullingen 
bleken technisch in orde, maar zijn esthetisch gezien niet altijd even zorgvuldig/netjes  
aangebracht. Dit was geen reden om alle vullingen te vervangen. Er zijn alleen vullingen 
verwijderd en vervangen waar er sprake was van schade (losse-, verzandde of gescheurde 
vullingen). In de gewelven was er veel scheurvorming te zien met name naast of rondom 
oude vullingen; deze vullingen zijn vervangen. Aan de noordzijde boven de deur was het 
pleisterwerk op een vrij grote locatie verkleurd en sleets; de oorzaak is waarschijnlijk een 
oude lekkage. Het pleisterwerk op deze locatie is ruim afgebikt en opnieuw ingepleisterd. In 
de werktekeningen zijn zowel de oude als nieuwe vullingen aangegeven; dit geeft een goed 
beeld van de hoeveelheid vullingen die zijn aangebracht in de verschillende periodes. Bij 
eventuele problemen in de toekomst kan dit tevens een houvast zijn.  
-De lacunes welke zijn ontstaan door het verwijderen van oude vullingen zijn ingepleisterd 
met een kalk/zandmortel. Hiervoor is luchtkalk gebruikt gemengd met zand wat qua kleur en 
granulatie goed aansluit met het zand wat is gebruikt in de oorspronkelijke mortel. Voor de 
diepere scheuren en grotere lacunes is als eerste laag een mortel gebruikt waaraan grover 
zand is toegevoegd (‘inboeten’).  
-In principe is er niets ‘extra’ geretoucheerd en toegevoegd aan het beeld voorafgaande de 
conservatie. Alleen op locaties waar retouches deels verdwenen door het 
reduceren/verwijderen van het fixatief, op nieuwe vullingen en ook op oude vullingen die na 
het reinigen juist als donkere eilanden achterbleven. We zijn hier zeer terughoudend mee 
omgegaan door soms alleen iets krijt te gebruiken om een opvallend plekje te ‘ontstoren’. In 
enkele gevallen zijn er nog een aantal retouches in arceringen opgezet, maar zeer minimaal. 
Bij de afgehaalde schildering (nr. 4) is er juist iets verder gegaan met retoucheren. Na het 
reduceren van het vervuilde fixatief op deze schildering, kwam er weer relatief veel 
synthetische lijm van het achterliggende doek aan het oppervlak. Deze lijm behoud altijd iets 
kleefkracht en heeft hierdoor een statische werking waardoor het extra vuil aantrekt. De 
achtergrond is zoveel mogelijk met pastelkrijt ‘geretoucheerd’ waardoor die kleefkracht 
wordt teruggedrongen en tegelijkertijd de zwaar verdonkerde achtergrond iets meer van de 
oorspronkelijke kleur terug heeft gekregen.  
Het ‘kale’ pleisterwerk van de gewelven en het opgaand muurwerk zijn zo min mogelijk 
overschilderd, over het algemeen zag het er na het reinigen vrij rustig uit. De nieuwe 
vullingen, verkleurde locaties, de dagkanten van de ramen en de afzaten zijn met een op 
kleur gemaakte kalkverf overschilderd.  
 
Voorafgaande de conservatiewerkzaamheden vormde naast de scheurvorming in de 
triomfboogmuur, de aanwezigheid van de dikke laag vervuild fixatief een grote bedreiging 
voor de schilderingen. Het oppervlak van de schilderingen werd hier compleet door 
afgesloten waardoor het ademend vermogen nihil was. De vervuiling zorgde er ook voor dat 
de schilderingen minder goed afleesbaar waren en het oorspronkelijk kleurgebruik 
grotendeels was verdwenen. In de vloer zijn in het verleden onder de schilderingen 
radiatoren aangebracht die langs de schilderingen konden blazen waardoor de statische 
werking van het fixatief extra werd geactiveerd. Het aanwezige fixatief is sterk gereduceerd, 
de luchtstroom van de radiatoren wordt nu schuin afgebogen en de fundering is hersteld. De 
grootste schadeoorzaken zijn weggenomen; dit vormt weer een goede basis voor het behoud 
van de vele mooie schilderingen die de kerk in Borne rijk is. 
 
 
 



     

7 
 

Restauratiegeschiedenis schilderingen + conservatie 2019/2020 
 
Schildering 1 schip – Margaretha(?) 

 
1920 *3 – tijdens blootlegging 

2020 - Werktekening OUOU 

: 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 

 
2019 – voor conservatie OUOU 2020 – na conservatie 
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Schildering 2 schip – Joris en de draak 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – Tijdens werk Otter 

 
jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

2020 - werktekening OUOU 

  
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
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2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie 

Schildering 3 schip – Anthonius en Rochus 

 
1920 *3 – tijdens blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens/voor restauratie Otter 
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Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

2020 - Werktekening OUOU 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 

 
2019 – voor conservatie OUOU 
 

 
2020 – na conservatie OUOU 
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Glimmend fixatief gefotografeerd in strijklicht 
 

Reinigingstest met verschillende oplosmiddelen onder 
digitale microscoop om eventuele schade aan het 
oppervlak te onderzoeken.  

 
Reinigingsproefjes met ethanol en ethylacetaat 
 
 
 
 
 

 
Tijdens conservatie: fixatief deels verwijderd, 
oorsponkelijk kleurgebruik wordt weer zichtbaar.  
Het witte kader geeft de testlocatie aan van foto links. 
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Schildering 4 schip – Boom van Jesse 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie OUOU 
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Opvallende donkere oude vulling na 
verwijderen/reduceren fixatief 

 
Retoucheerproef: krijt op oude donkere vulling 
 

 
Schildering 5 schip – Het heilig maagschap of Anna te Drieën + Nicolaas 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 
Grote vulling en kleinere reparatie zichtbaar 



     

14 
 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie OUOU 
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2020 - werktekening OUOU 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 

 

Grote scheur linksonder schildering: extreem 
losliggend pleisterwerk 

 
Tijdens conservatie: inpleisteren grote verticale 
scheur 

 
Detail na reinigen, voor retoucheren 

 
Na retoucheren 
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Schildering 6 schip – Catharina en Barbara 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens/na restauratie Otter. Let op! het 
onderste deel nog aanwezig! 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie 
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2020 - Werktekening OUOU 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister <‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 

 

 
Tijdens conservatie: verwijderen fixatief 

 
Detailfoto: verwijderen fixatief 

 
Fragment 2 afwerkperiodes 
Zwarte pijl: 1e periode 
Witte pijl: 2e periode, zwarte tekstschildering 



     

18 
 

Schildering 7 schip – fragmenten gewelf 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
Werktekening OUOU 

 
Werktekening OUOU 

 
2020 – na conservatie 
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Schildering 8 schip – tekst torenportaal 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie 
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Schildering 9 koor – Christoforus + Petrus 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – linkerdeel tijdens het werk Otter 

 
Jaren ’70 *6 – linkerdeel na restauratie Otter 

 
2019 – voor conservatie OUOU 



     

21 
 

 
Jaren ’70 *6 – rechterdeel tijdens werk Otter 

 
2019 – rechterdeel voor conservatie OUOU 

Werktekening OUOU 2019 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
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2019 – voor conservatie  

 
2020 – na conservatie 
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Fixatief deels (aan de bovenzijde) verwijderd 

 
Detail verwijderen fixatief 

 
Afzaat tijdens inpleisteren, diepe delen ‘ingeboet’ met  
kalk/zandmortel met grover zand. 
 
 
 
 
 
 

 
Diepere lacune ‘ingeboet’ met kalkzand/mortel met 
grover zand. Hier is een oude vulling vervangen. 
Detail schildering visfiguur. 



     

24 
 

Schildering 10 koor – Jacobus de Meerdere 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

Werktekening OUOU 2019 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
Nog holklinkend pleisterwerk 
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2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie OUOU 

Schildering 11 + 12 koor – Paulus en Andreas 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 
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Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 
 

Werktekening OUOU 2019 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 

 
2019 – voor conservatie  

 
2020 – na conservatie 



     

27 
 

Schildering 13 + 14 koor – Thomas en Johannes 

 
1920 *3 – tijdens blootlegging 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 



     

28 
 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 
Nog holklinkend pleisterwerk 

 
Detailfoto: grote holle ruimtes (boorgaten?) na 
verwijderen losse oude vulling. Rechts een stuk 
hout in de vulling. 
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Schildering 15 + 16 koor – Philippus en Bartholomeus(?) 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 

Werktekening OUOU 2019 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 
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2019 – voor conservatie 

 
2020 – na conservatie 

 
Tijdens verwijderen fixatief: retouches/arceringen  
ook oplosbaar in ethanol. 
 
 
 

 
Na verwijderen fixatief zijn opvallende lacunes 
ontstaan wat de heilige minder goed afleesbaar 
maakt. Wij hebben gekozen om de arceringen terug te 
plaatsen, maar wel in een neutrale kleur en minder 
nadrukkelijk en ‘vorminvullend’. 
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Schildering 16a koor – kleine schildering onder de waterlijst 

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter 
Schildering afgehaald en overgebracht op doek 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 - Na conservatie OUOU 

 
LEGENDA 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
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Schildering 17 – Het laatste oordeel  

 
1920 *3 – na blootlegging 

 
Jaren ’70 *6 – tijdens werk Otter                                           
 
 
 
 
 
 

 
Jaren ’70 *6 – na restauratie Otter 
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2019 – voor conservatie OUOU 

 
2019 – na conservatie 
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2019 – voor conservatie OUOU 

 
2019 – na conservatie 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
Originele schetslijnen 
 
 

 
Een deel van de schildering droog gereinigd met 
Akapad latexrubber. 



     

35 
 

2019 – voor conservatie OUOU 
 

2019 – na conservatie 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
 
 
 

 
Voorafgaand het injecteren met kalk/krijt wordt de 
losse pleisterlaag voorbevochtigd met een mengsel 
van ethanol en water. Hierdoor is goed te zien waar 
de injectielijm vervolgens zijn weg zal gaan vinden en 
de pleisterlaag weer bindt/hechting zal geven. 
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2019 – voor conservatie OUOU 

 
2019 – na conservatie OUOU 

 
LEGENDA 
Restauratiepleister ‘70 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
Originele schetslijnen 
 
 

 
Detail kamelenkop bungelend onderaan 
kamelenmantel. Bij de aansluiting tussen gewelf en 
opgaand muurwerk zijn bij alle drie de schilderingen 
in het koorgewelf de oude vullingen vervangen. De 
ontstane lacunes zijn stevig ingeboet met een 
kalk/zandmortel met grover zand. Vervolgens 
afgewerkt met een mortel met fijner zand. 
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Schildering 18 koor – Wapenstenen met geschilderde teksten 

 
2019 – voor conservatie OUOU 

 
2020 – na conservatie OUOU 
Werktekening 

 
LEGENDA 
Witte lijnen: kalk/zandvullingen 2019/20 
Injecties kalk/krijt 2019/20 
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Conservatie onbeschilderd pleisterwerk gewelven en opgaand muurwerk 
Plattegrond met schadeoverzicht voorafgaande conservatie 

 
LEGENDA 
Scheuren in pleisterwerk 
Locaties sleets/beschadigd pleisterwerk 
 

 
2019 - Scheur locatie 1, voor conservatie 
 
 

 
2020 - Scheur locatie 1, na conservatie 
 

1 

2 
 

3 
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Locatie 2 

 
2019 - voor conservatie 

Locatie 3 

 
2019 - voor conservatie 

 
2020 - tijdens conservatie 

 
2020 - tijdens conservatie 

 
2020 - na conservatie 

 
2020 - na conservatie 
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Verantwoording materiaalgebruik 
 
ONDERDEEL 
 

WERKWIJZE MATERIAAL 

Reinigen 
 

Het beschilderde en onbeschilderde oppervlak is 
droog gereinigd met Akapad, een latexrubberspons. 
Het zwaar vervuilde onbeschilderde pleisterwerk is 
na instructie OUOU gereinigd door vrijwilligers. Dit is 
vervolgens door ons nagelopen. 
De omgeving van de gewelfschilderingen in het koor 
is na droge reiniging voor een 2e keer gereinigd met 
vochtige wondersponzen.  

Akapad, wonderspons en 
water 

Reduceren fixatief 
 

Het fixatief wat was aangebracht in de schilderingen 
in het koor is verwijderd/gereduceerd met watten 
en ethanol. Op hardnekkige locaties is dit nog 
nagelopen met ethylacetaat. De schilderingen in het 
schip zijn behandeld met ethylacetaat, met 
uitzondering van schildering nr. 4, de boom van 
Jesse. Dit is een afgehaalde schildering welke met 
een synthetische lijm op een doek is bevestigd. Deze 
schildering is met ethanol behandeld.  

Ethanol, Ethylacetaat, 
klemschaar, watten. 
Vooraf testjes gedaan met 
de verschillende 
oplosmiddelen en bekeken 
onder digitale microscoop. 

Consolideren verf- en 
pleisterlagen 
 

De verf- en of pleisterlaag is waar nodig geinjecteerd 
en gestabiliseerd met een mengsel van hydraulische 
kalk en krijt. Dit na voorbevochtiging van water met 
ethanol. 
In de grote scheuren in schildering 5 (en aan de 
andere kant van de muur in het koor) is 
voorafgaande het inpleisteren een dunne mortel 
geinjecteerd voor extra stabiliteit.  

Hydraulische kalk st.Astier 
3,5 NHL/Champagnekrijt, 
verhouding 1:1 en 
demiwater. 
Voorbevochtiging: Ethanol 
+ demiwater.  
Grote scheuren: dunne 
hydraulische 
kalk/zandmortel dmv 
Injectiespuit met slangetje.  

Repareren pleisterwerk 
 

Lacunes zijn ingepleisterd met luchtkalk en fijn zand. 
De grotere scheuren en lacunes zijn in 2 lagen 
opgebouwd; voor de eerste laag is grover zand 
gebruikt, voor de afwerklaag fijn zand. 

Marmorkalk Altmannstein, 
min 2 jaar oude putkalk + 
fijn geel voegzand. 
Verhouding 1: 2,5. Eerste 
laag grote scheuren en 
lacunes: verhouding 
kalk/grover voegzand 1:3 

Retoucheren 
schilderingen 
 

De gevulde lacunes/scheuren in de schilderingen zijn 
geretoucheerd met aquarelverf, uitgevoerd in 
arceringen. 
Oude vullingen zijn waar nodig ontstoord met krijt. 

Aquarelverf 
(Windsor&Newton, Old 
Holland) 
Pastelkrijt (Rembrandt) 

Retoucheren 
vullingen/verkleuringen 
in onbeschilderd 
pleisterwerk 

Nieuwe vullingen en verkleuringen in het 
onbeschilderd pleisterwerk zijn geretoucheerd met 
op kleur gemaakte kalkverf.  
Op locaties waar sprake was van doortrekkend vuil is  
aan de kalkverf krijt toegevoegd voor een betere 
dekking.  

Marmorkalk Altmannstein, 
min 2 jaar oude putkalk + 
water + pigmenten.  
Champagnekrijt.  

 
 


