Grote Kerk Vianen

Blog restauratie
Bijdrage van Administrator

Op 8 mei gaven gedeputeerde Mariëtte Pennarts en Vianens wethouder Leendert Wijnmaalen het startsein voor de
restauratie van het monumentale grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk van Vianen. Zowel de
provincie Utrecht als de gemeente Vianen zien beide het belang in van het behoud van het grafmonument in de Grote
Kerk van Vianen. Daarom hebben de provincie en de gemeente een aanzienlijke subsidie beschikbaar gesteld ten
behoeve van de restauratie, respectievelijk € 100.000,- en € 25.000,-.

In eerste instantie zal de restauratie zich richten op het grafmonument en de overhuiving. Tijdens de restauratie zullen
ontbrekende onderdelen worden aangevuld; zo mist de transi enkele tenen. Ook zal het geschilderde doek aan de
binnenzijde van de overhuiving worden gerestaureerd. Daarnaast zal het hele monument zorgvuldig worden
schoongemaakt. Het restaureren van dergelijke monumenten is specialistenwerk. Daarom zijn er voor de verschillende
onderdelen vakmensen aangetrokken die veel ervaring hebben met dit soort restauratiewerk. De restauratie van het
natuursteen wordt uitgevoerd door Adriaan van Rossem en Alfred van Wilgenburg. Leo Scholten en Rob Crèvecoeur
voeren het herstelwerk aan het schilderwerk uit. De restauratie van het grafmonument is een secuur werk en vraagt van
de restauratoren grote concentratie.

De wetenswaardigheden van de restauratie zijn door Pier Terwen samengevat in een goed leesbaar boekje 'Restauratie
grafmonument in het kort belicht'.

Op deze pagina kunt u tijdens de restauratie met regelmaat lezen over de diverse bijzondere momenten in het
restauratietraject. Dit blog wordt bijgehouden door Pier Terwen, specialist in funeraire beeldhouwkunst. Hij begeleid
samen met Cor Bouwstra, van Verlaan & Bouwstra architecten, de restauratie.Via de link
www.grotekerkvianen.nl/grafmonument kan naar deze blog worden verwezen.

In de blog van Pier Terwen zijn verschenen:
- 8 mei: Start van de restauratie
- 11 juli: De behandeling van de ‘hemel’ boven de ligbeelden
- 16 september: De verfhuid van de rest van de overhuiving
- 3 oktober: Reiniging van de beeldhouwwerken
- 12 december: Restauratie van de beeldhouwwerken
- 19 januari: De zwarte zerken van het monument

Poster 1e fase van de restauratie

In de media zijn de volgende artikelen over de restauratie gepubliceerd:

- Zenderstreeksnieuws IJsselstein - 16 mei 2014 - Reinoud III van Brederode rust straks in gerestaureerd monument

- Provincie Utrecht - 13 mei 201 - Start restauratie grafmonument Vianen
- RTV Utrecht - 8 mei 2014 - Restauratie uniek grafmonument Vianen begonnen
http://www.grotekerkvianen.nl/
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- Het Kontakt - 8 mei 2014 - Startsein voor restauratie grafmonument Reinoud III van Brederode

http://www.grotekerkvianen.nl/

Powered by Joomla!

Gegenereerd: 26 July, 2017, 00:43

