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Ten geleide 

In de laatste decennia zijn er al heel wat 
eeuwfeesten gevierd van rooms-katholieke 
kerkgebouwen. Veel neogotische kerken 
zijn in het laatste kwart van de negentien
de eeuw gebouwd, soms ter vervanging 
van oudere 'schuilkerken'. In het jaar 
2000 viert de Sint Bonifatiuskerk te Zaan
dam haar honderdjarig bestaan. Tijdens 
de donateursdag op 18 september stond 
deze kerk op het programma. Mevrouw 
drs. Clara Bruins, die op die dag in de 
kerk een toelichting heeft gegeven op het 
gebouw en de inventaris ervan, gaat in dit 
nummer nader in op dit monument. Zij 
heeft ervoor gekozen om uit te gaan van 
de functie van de vele voorstellingen die 
nog steeds in de kerk te vinden zijn. Voor 
lezers die precies willen weten welke meu
belen, beelden en glazen in het gebouw 
aanwezig zijn is als bijlage een volledige 
inventaris weergegeven. 

Omslag: 

De H. Bonifatius, reliëf aan de preekstoel 
van de Bonifatiuskerk te Zaandam, atelier 
Hans Mengelberg Utrecht, 1923. 

Herkomst van de afbeeldingen: 

Afb. 1-6, 8, 11, 13 en omslag: parochie-ar
chief; afb. 7: rer beschikking gesteld door 
P.J. Margry; afb. 9,10 en 14: ~uteur; 
afb. 12, 16 A. de G root; 
afb. 15: G.M. Clijnk. 
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DE SINT BONIFATIUSKERK. 
EEN HONDERDJARIG GODS
HUIS AAN DE ZAAN 

Clara Bruins 

Afb. 1. Het interieur van de voormalige schuilkerk aan de Oostzijde (Zaanoever), schuin tegen
over de huidige kerk. Op het altaar zijn aan weerszijden van het tabernakel de beelden 
van Willibrordus en Bonifatius (atelier P.j.H. Cuypers) te zien, welke zich nu in de sacristie 
bevinden. 

Parochiegeschiedenis 
1 

De parochie van de heilige Bonifatius re 
Zaandam ontstond in 1784. Over de aan
leiding hiertoe schrijft J .J. van der H orst: 
God bedient z ich vaak van de kleinste, ge
ringste, ja zelfi nietswaardige gebeurtenis om 
iets groots tot stand te brengen; en zoo gaf een 
klein en afichuwelijk dier de ongezochte aan
leiding tot het stichten der nieuwe parochie 
van Sint Bonifacius te Oostzaandam. 2 

Dar kleine en afschuwelijke dier blijkt een 
rat re zijn die de heer Gondsberge, staats
ambtenaar en van protestantse huize, op 

een zondagmorgen gevangen had. Hij 
wilde her dier meteen aan zijn katholieke 
buurman Machielsen laren zien, maar 
deze was naar de kerk roe in her Kalf. 
Uren later pas kon Gondsberge zijn 
vangst door Machielsen laten bewonde
ren. Daarbij kwam het gesprek op de 
lange reizen die de Zaandamse katholie
ken wekelijks naar het Kalf moesten 
maken om hun zondagsplicht, her bijwo
nen van de H. Mis, re kunnen vervullen. 
Gondsberge raadt Machielsen aan om en
kele vooraanstaande katholieken een 
verzoekschrift te laten rich ten aan de 
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Afb. 2. Portret van pastoor Zwart, de bouw
pastoor van de huidige kerk. 

Gecommitteerde Raden in D en Haag, om 

een eigen parochie te mogen stichten in 

Zaandam. Hij zou dan zijn invloed als 
staatsambtenaar aanwenden om een gun

stige beslissing te verkrijgen. Die kwam er 

op 23 september 1784 en op 3 1 october 

1785 was de schuilkerk aan de Zaan ge

reed (a.fb.l ). Het gebouw was uit hout 

opgetrokken en aan de buitenkant niet te 

onderscheiden van een normaal woon
huis. De eerste pastoor van de nieuwe pa

rochie, die aan St. Bonifatius gewijd werd, 
was Everardus van der Aa. 
De schuilkerk heeft tot eind negenciende 
eeuw dienst gedaan. Toen was echter het 
aantal parochianen zo sterk gegroeid dat 

een nieuwe en grotere kerk noodzakelijk 
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Afb. 3. Reliëf aan de preekstoel, waarop de 
apostel Johannes is uitgebeeld met de 
gelaatstrekken van pastoor Zwart. Ate
lier Hans Mengelberg Utrecht, 1923. 

bleek. Besloten werd deze te bouwen op 
een terrein tegenover de oude kerk. De 

architecten A.A.J. Margry en J.M. Snic
kers werden belast met het maken van de 

tekeningen en de begroting. Door het 

krachtdadig optreden van pastoor Zwart 
werd her ontwerp van Margry en Snickers 
onder zij n pastoraat tot uitvoering ge

bracht. Op één van de reliëfs aan de preek

stoel ziet men een porcret van deze pastoor; 

de apostel Johannes, naamheilige van pas
toor Zwart, heeft zijn gelaatstrekken (a.fb.2 
en 3) . De preekstoel werd in 1923 door de 

parochianen geschonken ter gelegenheid 

van het zilveren priesterschap van pastoor 
Zware in de Bonifatiusparochie, en zijn ze

ventigste verjaardag. 



Ajb. 4. De bouw van de nieuwe St. Bonifatiuskerk omstreeks 1899. 

De nieuwe kerk werd gebouwd door de 
firma C. Dessing te Gouda, die met de 
som van f. 130.000,- de laagste inschrij
ver was (afb.4). Van de 1190 palen werd 
de eerste geslagen op 11 december 1898 
en de kerk werd op 28 mei 1900 ingewijd 
door Mgr. Bottemanne, bisschop van 
Haarlem. Op die dag werd het Heilig Sa
crament in plechtige processie door pas
toor Zwart van de oude naar de nieuwe 
kerk overgebracht. 

Over de neogotiek en het archi
tectenbureau Margry en Snickers 

De bouw van de Bonifatiuskerk vond 
plaats in een periode -waarin de Neder

landse katholieken zich emancipeerden. 

Nadat in 1853 de bisschoppelijke hiërar
chie in Nederland hersteld was, onnvikkel
den zij een grote bouwactiviteit. In de 
periode 1853-1909 werden in ons land 
ruim 500 kerken in neogotische stijl 
opgetrokken. Vosmaer, redacteur van het 
t ijdschrift de Nederlandse Spectator, erger
de zich aan het Roomse triomfalisme en 
schreef: 'Overal torens, torens en torens, 

een ware torendolheid'. Schaepman, pries
ter, politicus en letterkundige, jubelde ech
ter: 'Ieder hooggerezen toren doet het 

Hallefujah hooren, beurt de kruisbloem in 
den top, rijst als nieuwe Paaschkaars op'. 

De belangrijkste neogotische kerkarchitect 
was P.].H. Cuypers (1827-1921) . In de 
eerste fase van zijn loopbaan liec hij zich 

inspireren door de vroege en rijpe Franse 
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gotiek van de dertiende eeuw, aangepast 
aan de Nederlandse omstandigheden. 
Cuypers maakte een diepgaande srudie 
van de middeleeuwse constructiemogelijk
heden en de theorie van Viollet-le-Duc 
(1814-1879), dat elke vorm logisch voort 
moest komen uit de constructie, vormde 
de grondslag voor zijn werkwijze. De go
tiek werd als de meest ideale stijl voor 
nieuw te bouwen kerken gepropageerd 
door J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), 
de voorman van de katholieke emancipa
tiebeweging. 3 

Eèn van de begaafdste en meest productie
ve leerlingen van Cuypers was E.J. Margry 
(1841-1 891) . Hij liet zich inspireren door 
de neogotische kerken van Cuypers uit de 
jaren zestig, zoals b.v. de O.L. Vrouw On
bevlekt Omvangen (Posthoorn) te Am
sterdam. Hoezeer hij het eens was met de 
opvacringen van Thijm en Cuypers blijkt 
uit een eenvoudig versje, dar hij in het 
portaal van zijn eerste kerk te Rotterdam 
liet aanbrengen: 'Het dertiend'eeuws go

thiek; Rijst hier weer uit het duister; Zoo 

zinrijk katholiek; In nieuwe pracht en Luis

ter '. E.J. Margry was een veelgevraagd ar
chitect in Z uid-H olland. Belangrijke 
kerken van hem zijn de Sr. Jozef in Den 
Haag (1886-1888, in 1975 afgebroken), 
de Maria van Jesse te Delft (voorheen H. 
Jozef, 1875-1 881) en de H. Liduina te 
Schiedam (oorspronkelijk 0.L. Vrouw 
van de Rozenkrans, 1878-1881 ). Margry 
had zich in Rotterdam gevestigd en asso
cieerde zich in 1880 met twee andere 
architecten , zijn jongere broer A.A.J. Mar
gry (1857-1911) en J .M. Snickers. Dezen 
ontwierpen de Zaandamse Bonifatiuskerk, 
die in het jaar 2000 haar eerste eeuwfeest 

viert. Het compagnonschap met J.M. 
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Snickers bood voordelen; hij was een 
familielid van de Haarlemse bisschop 
P.M. Snickers en daardoor kreeg het 
architectenbureau vanaf 1880 ook opdrach
ten in Noord-Holland. Na de dood van 
E.J. Margry werd het architectenbureau 
voortgezet door zijn broer en door Snic
kers, die in hoofdzaak in dezelfde trant 
door bleven werken. Behalve de Sr. 
Bonifatiuskerk te Zaandam ontwierpen zij 
o.a. de St. Agneskerk te Den Haag, de 
kerk van Maria Magdalena te Goes en de 
kerken gewijd aan Johannes de Doper te 
\'{Tateringen en Breukelen.4 

Beschrijving van de Bonifatius
kerk en stilistische kenmerken 5 

De Bonifatiuskerk is een basiliek in de 
vorm van een Latijns kruis, en bezit een 
opvallend westwerk, dat door Margry en 
Snickers ook is toegepast bij de kerk van St. 
Hildegardis te Rotterdam. Door de trapto
rens, het vooruitspringende hoofdportaal, en 
de verschillende hoogtes van de daken heeft 
dit westwerk een monumentaal en schil
derachtig aanzien (afb. 5). Het interieur 
heeft een wandopbouw die uit drie gele
dingen bestaat: een arcade, een triforium 
en een lichtbeuk. Een karakteristiek ken
merk van het architectenbureau Margry 
en Snickers is het sterke contrast tussen 
bepleisterde wandvlakken en schoon 
metselwerk in het interieur. Dit zien we 
ook in de Bonifatiuskerk toegepast in de 
lijsten, kolonecten en venstertraceringen, 
waar overvloedig gebruik gemaakt is van 
gebakken profielsteen (afb .6). De bepleis
terde wandvlakken dienden als onder
grond voor polychromering. In Zaandam 
werden in 1934 door de parochiaan H. 
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Ajb. 5. Ontwerptekening van het architec
tenbureau Margry en Snickers te 
Rotterdam voor de nieuwe Bonifati
uskerk en de pastorie. Hier is de op
bouw van het westwerk goed te zien. 

Sievers schilderingen aangebracht op de 
muren van het priesterkoor en in de bogen 
van de zijbeuken. Tevens werd boven het 
priesterkoor een monumentale Christusfi
guur aangebracht. Van deze schilderingen 
zijn er twee bewaard gebleven, boven de 
deuren in het koor. De overige schilderin
gen zijn verloren gegaan. 
De meeste kerken van het architectenbu
reau Margry zijn in hout overwelfd naar 
een oude Hollandse traditie, zo ook in 
Zaandam. Her houten rnngewelf in her 
middenschip en her transept is beschil
derd met bloempatronen en met de 

Ajb. 6. Het interieur van de Bonifatiuskerk. 
De foto is gemaakt op de dag van 
het 50-jarig priesterjubileum van 
pastoor Zwart in 1927. Op de preek
stoel staat kapelaan Niekel. 

lijdenswerkruigen van Christus. De zij
beuken en her priesterkoor zijn overdekt 
met stenen kruisribgewelven. Van Mar
gry's kerken wordt vaak gezegd dar de 
1..-waliteir re lijden had onder de kwanti
teit, en dar het interieur beheerst wordt 
door een vermoeiende overdaad van goti
sche motieven. Dit kan van de Bonifatius
kerk nier gezegd worden. Het interieur 
maakt een harmonische, rustige indruk en 
wordt niet gescoord door allerlei afleidende 
details. De kerk is op het oosten georiën
teerd, volgens de richtlijnen die Alberdingk 
Thijm in zijn Heilige Linie beschreven 
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heeft. 6 De symboliek hiervan is dat de ver
lossing door Christus uit het oosten komt 
en dat hij ook in her oosten gezeteld zal 
zijn wanneer hij wederkomt. 

Interieur: schenkingen en stijf 

O ver de inrichting van de kerk schrijft 
Kalf: 'Hoewel dit slechts weinig voorkomt, 

was reeds een zeer groot deel van de meubi
leering bij de ingebruikname aanwezig. En 

bijna alles wat hiertoe behoort, was door 

parochianen ten geschenke gegeven. ' Hij ver
meldt een Engelsche parketvloer en drie 
gebrandschilderde ramen in het p riester
koor, een marmeren communiebank en 
een Antoniusbeeld .7 
Pastoor Zwart wist zijn parochianen roe 

grote offervaardigheid aan te zetten, zodat 
onder zijn pastoraat de kruisweg en ver
schillende beelden en ramen werden ver
kregen. 8 De Bonifatiusparochie besrond 
voor het merendeel uit arbeiders en men 
was dus voor schenkingen afhankelijk van 
een relatief klein aantal rijke parochianen. 
Belangrijke schenkers in het begin van de 
twintigste eeuw waren de families Blans 
en Kamphuys, die door huwelijken aan el
kaar gelieerd waren. De ondernemersge
slachten Blans en Kamphuys bezaten 
florerende rijstpellerijen, die aan de Zaan 
gelegen waren. Toen na de eerste wereld
oorlog hun bedrijven faill iet gingen, vie
len de schenkingen van deze kant weg. 
Waarschijnlijk zijn twee leden van de fa
milie Blans afgebeeld als heiligen naast de 
zevende en de achtste kruiswegstatie. Het 
portret van Klaas Blans (1831-1878) zou 
verwerkt zijn in de afbeelding van de H. 
Nicolaas en het porcret van zijn echtgeno
te, Johanna Clasina Rietveld (1833-1916) 

8 

:zu:msod san:ruDEurnrnRli 
Dan Kmmt§Sb.Uts tn fiaarJ.f,laalqtn. 

:IIOl!YctllS.O.<llllltS.lll8 
nn lhrkocbouwcn met altnbllalr en BcclDm, 

/l[l.cOcnll\l:KK 011 • ctla11~J!J CbHI worbu1 11c•II• • c~u ~tOlil 

,,. O?C«culcmmtno incr be" tttJt oc,x nl. 

~ot<19f'dta ua)l(opcrn nYatnlKKcruk.rabn, 
;wNS.Xnt,n.JC .. " iuc.,0•~Lc11ut11 ~ 

Ajb.7. Advertentie van de Atelin-s voor 
Christelijke Kunst van de gebroeders 
Margry en Snickers te Rotterdam. 

m de schildering van Johanna Francisca 
van Chantal. De weduwe van Klaas Blans 
woonde in 1897 aan de Oostzijde naast 
her terrein waarop de nieuwe Bonifatius
kerk gebouwd zou worden. Oir blijkt uit 
een brief, gedateerd 20 maart 1897, van 
burgemeester en wethouders aan de Ge
meenteraad van Zaandam. Hierin wordt 
vermeld dat de voorgevel der nieuw te 
bouwen kerk op ongeveer vijftien meter 
uit de Oostzijde geplaatst zal worden 
'zoodat het woonhuis Oostzijde, hoek 
Bloemgracht, toebehoorende aan de Wedu

we K Blans grootendeels voor de Kerk uit
komt, weshalve voor dat huis geen gemis 

aan licht en lucht zal ontstaan ... ' 9 Na pas-



coor Zwart was het vooral pastoor Van 
der Marck die veel voor de verfraaiing van 
de kerk heeft gedaan. Hij hield van zijn 
kerk en greep iedere gelegenheid aan om 
er kunstwerken in re laten aanbrengen. 
Vele van de gebrandschilderde glas-in

loodramen J...'Wamen onder zijn pastoraat 
rot stand. 10 

Zo werd de kerk in de loop der jaren ge
leidelijk verfraaid mee kunst in verschil
lende stijlen. Dit was niet volgens het 
ideaal van Cuypers, die een eenheid van 
neogotische architectuur en inrichting na
streefde. De bouwmeester zou voor beide 
verantwoordelijk moeten zijn. Overigens 
zijn de drie neogotische altaren en de 
koorramen in de Bonifatiuskerk wel in 
overeenstemming met de bouwstijl. De 
altaren zijn afkomstig uit her atel ier voor 
kerkelijke kunst van het architectenbureau 
Margry en Snickers. Dit was in 1880 
opgericht in navolging van het atelier van 
Cuypers.11 Het was in de praktijk geen 
regel dat Margry en Snickers compleet 
ingerichte kerken afleverden. Wel pro
beerden zij door middel van advertenties 
opdrachten te krijgen om nieuw gebouw
de kerken re mogen inrichten (afb.7). 12 

Kunstwerken: uitdrukking van 
maatschappelijke ontwikkelin
gen en daaruit ontstane devoties 

De kunstwerken die in de Bonifatiuskerk 
werden aangebracht, lijken vooral bepaald 
te zijn door de maatschappelijke ontwik
kelingen in de negentiende en twintigste 
eeuw. Als gevolg van het opkomende libe
ralisme en socialisme vond er in die perio
de een sterke secularisatie plaats, die de 

Kerk probeerde tegen te gaan door de gelo
vigen vaster aan zich te binden. Verschil
lende middelen werden daartoe ingezet. De 
gelovigen werden allereerst aangespoord lid 
te worden van allerlei Rooms-katholieke 
lekenorganisacies, zoals hec Genootschap 
van de Heilige Familie. Verder werden 
processies en nationale bedevaarten bevor
derd, waardoor ook nieuwe bedevaarts
oorden ontstonden. Een voorbeeld hiervan 
is Den Briel, waar de martelaren van Gor

kum vereerd werden. De eerste nationale 
bedevaart naar Dokkum vond in 1926 
plaats. Ook streefde men een actievere 
deelname van de gelovigen aan de misvie
ring na. I.l 

In het kader van de strijd tegen her materi
alisme stimuleerde de Kerk devoties mee 
een sterk emotionele aantrekkingskracht, 
zoals de H. Hare- en de Mariadevotie.14 
Verschillende kunstvoorwerpen in de kerk 
zullen nu aan de hand van de devotie die 
er uit spreekt, en hun functie in her ka
tholieke geloofsleven besproken worden.15 

Eucharistie 

Wanneer men de kerk van de H. Bonifati
us binnenkomt, wordt het oog meteen 
getrokken naar her neogotische hoofdal
taar, regen de achterzijde van de apsis in 
het priesterkoor. Hier werd tot aan her 
tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de 
H. Mis gevierd, waarbij de priester met zijn 
rug naar de gelovigen toe stond. In de 
Eucharistie worden her Laatste Avond
maal, her kruisoffer van Christus en zijn 
verrijzenis herdacht.16 Her kruisoffer wordt 
ons voor ogen gesteld in de drie reliëfs van 
her altaarretabel. Het middelsce reliëf, dar 
zich onder een baldakijn bevindt, toom 
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Afb . 8. Ontwerptekening voor de commu
niebanken (detail). Atelier ].P. 
Maas te Haarlem, 1900. Op de te
kening zijn twee engelen afgebeeld, 
welke echter niet op de communie
banken zijn aangebracht. 

de gekruisigde Christus met Maria Magdale
na aan de voet van het kruis. Maria en de 
apostel Johannes staan aan de rechterzijde 
van Christus, en bovenin zijn de zon en de 
maan afgebeeld als getuigen van de kruis
dood. Een zone onder de Calvariegroep laat 
twee andere reliëfscènes zien. Links zien we 
Christus die in de Hof van Olijven de kelk 
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van her lijden aangereikt krijgt door een 
engel, en rechts de graflegging. 
De communiebanken in de Bonifatiuskerk 
(1900) stammen uir een tijd waarin de veel
vuldige communie sterk bevorderd werd 
door de Kerk. Paus Pius X ( 1903-1914) be
paalde in 1910 dat kinderen voortaan op de 
leeftijd van zeven jaar voor het eerst ter 
communie mochten gaan. Hierbij heeft hij 
zich mogelijk laten inspireren door de 
heiligverklaring van Gerardus Majella, die 
op achtjarige leeftijd de communie omvan
gen had van het Christuskind zelf.17 Tot 
aan het tweede Vaticaans Concilie ontvin
gen de gelovigen de geconsacreerde hostie 
op de rong, geknield aan de commu
niebanken. Deze hebben nu hun eigenlij
ke functie verloren, maar als kunstwerk 
blijven ze van grote schoonheid. Ze wer
den vervaardigd in her atelier van ).P. Maas 
(1861-1941) re Haarlem (afb.8), die vooral 
bekend werd om zijn beeldhouwwerk voor 
de nieuwe St. Bavo te Haarlem. 
De decoratie van de communiebanken is 
geheel afgestemd op de functie ervan. Vier 
panelen met reliëfs in wit marmer bevatten 
scènes die betrekking hebben op de Eucha
ristie. We zien Elias, die door een engel ge
voed wordt in de woestijn (1 Kon.19: 1-8), 
en het Paschamaal, waarbij de Israëlieten 
gered werden door het bloed van het paas
lam (Exodus 12:1-28). Deze twee Oudtes
tamentische scènes zijn voorafbeeldingen 
van de overige reliëfscènes, het Laame 
Avondmaal (Lucas 22:14-20) en de 
Emmausgangers (Lucas 24: 13-32) . De ver
gulde korenaren, wijnranken en druiven
trossen waarmee de communiebanken 
versierd zijn, verwijzen naar het Lichaam 
en Bloed van Christus. Uit de reliëfs en de 
decoratie van de communiebanken wordt 



duidelijk dar Christus hier als het Brood 
des Levens en als de Ware Wij nstok is 
voorgesteld Qohannes 6:35 en 15: 1). 
Enkele gebrandschilderde ramen houden 
verband met de devotie tot de H. Eucha
ristie. Een speciale devotie is die van her 
Mirakel van het heilig Sacrament dar in 
1345 in Amsterdam plaatsvond. Een zieke 
man die de communie had ontvangen 
moest uren later overgeven en her braaksel 
werd in het vuur gegooid. De volgende 
morgen vond men de hostie ongedeerd in 
her vuur terug. Op de plaats van her won
der werd een kapel gebouwd, de Heilige 
Stede. T ot aan de Alteratie ( 1578) werd 
jaarlijks een Sacramentsprocessie gehou
den in Amsterdam. In 1881 werd de na
tionale devotie tot her Sacrament van 
Mirakel in ere hersteld met de oprichting 
van het Gezelschap van de Stille Omgang. 
Jaarlijks werd weer de oude route gelopen 
die de processie voor de Reformatie had 
afgelegd. Zaandam sloot zich in 1910 bij 
het Gezelschap aan. 
Een vaandel en een gebrandschilderd glas 
aan de zuidzijde van de kerk leggen gem i
genis af van de herleving van deze devotie. 
Centraal in her raam is de Begijnhofkapel 
in Amsterdam afgebeeld, waar sedert de 
Alteratie het Sacrament vereerd werd. 
Links van de kapel ziet men een keizers
kroon en rechts her wapen van Amster
dam. Oir herinnert aan her bezoek van 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk aan de 
Heilige Stede. Uit dankbaarheid voor zijn 
genezing schonk hij Amsterdam in 1489 
her recht om de keizerskroon boven het 
wapen re voeren. Een rondo bovenin her 
raam laar de hostie zien, zwevend in de 
vlammen en aanbeden door cwee 

engelen. 18 Het raam werd op 31 maart 

1946 plechtig onthuld, als herinnering aan 
her zesde eeuwfeest van het wonder en het 
35-jarig bestaan van het Zaandamse 
Genootschap ter eere van her Heilig Sacra
ment, beide in 1945. 19 

Aan de zuidzijde van de kerk vinden we 
nog een ander raam dat naar de H. Eucha
ristie verwijst. Men zier Christus afgebeeld 
als de Goede Herder met een lam in zijn 
armen. In een rondo rechts van hem 
voedt een pelikaan zijn jongen met zijn 
eigen bloed, en links zien we een kelk met 
een hostie daarboven. Daar dit symbolen 
zijn voor de Eucharistie wordt duidelijk 
dat Christus hier in een eucharistische 
context is uitgebeeld: als de Goede H erder 
die zijn leven offert voor zijn schapen Oo
hannes 10:1-16). 

Het lijden van Christus 

Een belangrijke devotie die u it de Middel
eeuwen stamt en in 17 41 door paus 
Benedictus XIV in kerken verplicht ge
steld werd , was de kruiswegdevotie. In de 
negentiende eeuw kregen talloze kerken 

een geschilderde of gebeeldhouwde 
kruisweg.20 Deze bestaat uit veertien staties 
die ieder een moment weergeven uit de 
laatste gang van Christus naar Golgotha. 
De staties moeren gelezen worden vanaf 
het noordoosten (het Maria-altaar) via her 
westen naar het zuidoosten Oozefaltaar). 
In de periode 1904- 1913 werd in de Bo
nifatiuskerk een kruisweg geschilderd 
door Jan Dunselman (1863-193 1). Hij 
vervaardigde de veertien staties in wille
keurige volgorde als er geld beschikbaar 
was. Zijn atelier was gevestigd te Amster
dam en als er een statie gereed was werd 
deze op een sleperskar, getrokken door 
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een paard, van Amsterdam naar Zaandam 
vervoerd.2 1 Dunselman was gespeciali
seerd in het schilderen van kruiswegen. In 
vele kerken heeft hij kruiswegstaties aan
gebracht, o.a. in Amsterdam, Abcoude, 
Rotterdam en Roelofarencsveen. Nadat hij 
in Antwerpen een academische opleiding 
had genoten kreeg hij in 1884 samen mee 
Jacobus van Looy de Prix de Rome, waar
na hij een studiereis naar Italië en Spanje 
maakte. In de periode 1891-1898 schil
derde hij de kruiswegstaties in de Nico
laaskerk te Amsterdam. De staties in de 
Bonifatiuskerk zijn bijna identiek aan die 
van de Nicolaaskerk. De laatste werden 
door de kunsthistoricus Jan Kalf geprezen 
om de gevoeligheid die uit de passie
taferelen sprak, in tegenstelling tot de 
gevoelloze fabrieksmatige kruiswegstaties 
die in de ' fabrieken' voor kerkelijke kunst 
vervaardigd werden. Duidelijk was vol
gens hem dat de kunstenaar het lijden van 
Christus eerst zelf overwogen had voor hij 
het op doek aanbracht. Die was ook pre
cies waar Dunselman naar screefde. Door 
middel van zeer realistische schilderingen 
wilde hij de beschouwer onderrichten en 
tot meditatie opwekken. Dunselman 
streefde naar archeologische getrouwheid 

in de weergave van her straatbeeld in Jeru
zalem en de kleding van de Romeinse sol
daten en de Joden. Hij maakte altijd eerst 
schetsen voor hij begon te schilderen en 
maakte gebruik van levende modellen. 22 

Het realisme en de bewogenheid van 
Dunselman komen goed tot uitdrukking 
in de zesde statie van de Bonifatiuskerk; 
Jezus krijgt door Veronica een doek 
aangeboden waarmee hij zijn gelaat kan 
ah-vissen (afb.9). Veronica kijkt vol mede
dogen naar hem evenals het meisje dat 
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Afb. 9 . Zesde kruiswegstatie, Veronica reikt 

Christus een doek aan om zijn ge
laat mee af te wissen (detail), Jan 
Dunselman, 191 1-1913. 

achter haar staat. Het gelaat van Christus 
drukr smart uit maar is tegelijkertijd van 
een grote waardigheid. De scène vormt 
een moment van verstilling temidden van 
de meedogenloosheid en wreedheid waar
mee Christus voortgedreven wordt door 
de menigte. 

Christus als rechter bij het 
Laatste Oordeel 

Een raam in het zuidtransept dat vervaar
digd werd door Henk Asperslagh laat in 
schitterende kleuren de Wederkomst van 
Christus zien op de dag van het Laatste 



Afb. 10 Raam met het Laatste Oordeel in 
het zuidtransept, H.j. Asperslagh u 
Voorburg, 1949. 

Oordeel (afb.10). Christus is als machtige 
majesteit, omgeven door een stralenkrans 
en tronend op de wolken en de regen
boog, weergegeven. Achter hem zien we 
een menigte van heiligen. De stigmata in 
zijn handpalmen wijzen erop dat hij de 
dood overwonnen heeft en nu recht zal 

spreken over de doden. Maria en Johan
nes de Doper, die aan weerskanten van 
Christus gezeten zijn, smeken hem om 
nier al te streng over de doden te oorde
len. De aartsengel Michaël weegt de goede 
en kwade daden van de zielen, die daarna 
het hemelse paradijs mogen betreden 
(l inksonder) of door een engel met vlam-

mend zwaard in de hel gestoten worden 
(rechtsonder). Boven de hemel en de hel 
zijn teksten re lezen die aan Mattheus 
25:31-46 ontleend zijn: 1(omt gezegenden 
mijns vaders neemt bezit van het rijk dat 
voor u bereid is van de grondvesten der we

reld af (links) en: 'Gaat weg van mij ver
vloekten in het eeuwige vttur want ik had 
honger en gij gaaft mij niet te eten' (rechts). 

Christus Koning 

Een monument op her kerkplein laat ons 
Christus als koning zien. Het monument 
is gemaakt van Frans marmer door de 
Haarlemse kunstenaar Jan Verdook. 
Christus draagt een kroon, scepter en we
reldbol terwijl hij aanbeden wordt door 
gelovigen en ordegeestelijken. Her monu
ment werd op 31 oktober 1948 (het fees t 
van Christus Koning) onthuld. De Chris

rus Koning-devotie werd in 1925 door 
paus Pius XI ingevoerd als reactie op de 
secularisering van de maatschappij . Chris
rus diende als de enige ware koning er
kend te worden. Deze devotie werd in het 
imerbeUum vooral uitgedragen door de 
jeugdbeweging. Op straat en in stadions 
getuigden de jongeren voor Christus Ko
ning. Er diende strijd gevoerd te worden 
in de geest van de middeleeuwse kruis
vaarders om de hele wereld voor het 
katholieke geloof te veroveren. Strijdliede
ren van de verschillende jeugdbewegingen 
getuigden hiervan. Ook in Zaandam kon
den de jongeren bevorderd worden tot 
'Koningswacht' als ze een bepaald aantal 
persoonlijke prestaties hadden verricht, 
die door de cohortleiding waren vastge
steld. De stand van zaken werd op een 
speciale kaart vastgelegd. 23 
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Mariadevotie 

In het begin van de twintigste eeuw werd 
de Mariadevotie door de kerk zeer gesti

muleerd. Maria werd als maagd en als 
moeder aan de vrouwen ten voorbeeld ge
steld, en het katholieke ideaal voor de 

nouw was om kloosterzuster te worden of 

moeder van een groot gezin. H et primaire 

doel van het huwelijk was de voort
planting. Meisjes russen zestien en twintig 

jaar werden naar het model van de moeder

maagd religieus en sociaal gevormd in de 

\1ariacongregatie. Een vaandel aan één van 
de pijlers in de zuidzijde van het schip her

innert hieraan. Traditioneel was er in de 

kerk sprake van een mannen- en een 
\Touwenkant, waarbij de mannen aan de 

zuidzijde zaten en de vrouwen aan de 

noordzijde.24 In de Bonifatiuskerk was die 
ook zo. Hoedenplanken onder de mannen

banken getuigen er nog van. 
Her Maria-altaar, dat zich aan de vrouwen

b m bevindt, heeft beelden en reliëfs die 

gebaseerd zijn op het Proto-evangelie van 

Jacobus, een apocrief boek. Volgens die 
boek zijn Joachim en Anna de ouders van 
.\!aria. Zij bleven kinderloos en toen God 

aan hen in h un ouderdom nog een doch

ter schonk, beloofde Anna uit dankbaar
heid her kind aan God te zullen afstaan . 

O p driejarige leeftijd wordt h un dochter 

volgens de belofte naar de tempel ge

bracht, waar zij tot verbazing van Joachim 
en Anna zelf de trap van het heiligdom 
bestijgt en zelfs niet één keer omkijkt naar 

haar ouders. Ze wordt door de hogepries

ter ontvangen, gekust en gezegend. 25 Deze 
scène zien we afgebeeld in het reliëf aan 
de rechterzijde van het Mariabeeld, terwijl 

de andere reliëfscène de jeugdige Maria 
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Ajb.11. Raam met Maria als de Onbevlekte 
Ontvangenis, in de noordelijke zij
beuk. Rechts van Jv!aria is Bernadet
te Soubirous uitgebeeld en links paus 
Pius IX, 1954. 

toont die door haar moeder onderricht 
wordt in het geloof. Op de hoeken van 

het altaar staan beelden van Joachim en 
Anna. 

Als Maria verloofd is met Jozef wordt zij 

bezocht door de engel Gabriël, die haar 

verkondigt dat ze een zoon zal baren die 
ze de naam Jezus moet geven. Ze zal over

schaduwd worden door de kracht van de 
H. Geest. Maria aanvaardt in alle nederig

heid haar opdracht met de woorden: 'Zie 
de dienstmaagd des Heren, mij geschiede 
naar uw woord' (Lucas, 1 :26-38). Deze 
episode is afgebeeld op een raam naast de 

doopkapel. De Annunciatievoorstelling 



,vordc aan weerszijden geflankeerd door 

scènes die oncleend zijn aan het boek Ge

nesis. Het betreft twee voorstellingen 

waarop Adam en Eva weergegeven zijn na 

de zondeval (Gen. 3) . Maria moet in de 

conrext van deze voorstellingen geïnter

preteerd worden als de 'nieuwe Eva'. Zij 

luisterde naar God en stelde zich in dienst 

Yan zijn verlossingswerk terwijl Eva naar 

de slang luisterde en daardoor de mens

heid in het verderf stortte. 

Vanaf de negentiende eeuw ontstonden 

vele voorstellingen van Maria als de On

bevlekte O ntvangenis. Die houdt verband 

mee het fei t dat deze leer in 1854 door 

paus Pius IX officieel tot dogma verheven 

werd . De betekenis van de Onbevlekte 

Ontvangen is is dat Maria vanaf haar con

ceptie in de schoot van haar moeder vrij 

was van de erfzonde. De visioenen van het 

herdersmeisje Bernadene Soubirous (1844-

1879) hebben de iconografie van de Onbe

vlekte O ntvangenis sterk beïnvloed. In 

1858 zou Bernadette in Lourdes verschil

lende malen verschijningen hebben gehad 

van Maria waarbij deze zichzelf de 'Onbe

vlekte Ontvangenis' noemde. Bernadette 

beschreef Maria als een jonge vrouw, in een 

lang wit gewaad met lange sluier en een 

blauwe gordel in de taille, die in twee stro

ken naar beneden viel. Om haar rechter

arm hing een rozenkrans en haar handen 

hield ze in gebedshouding voor de borst.26 

Een beeld op het hoofdaltaar en een raam 

bij de Mariakapel tonen Maria als de On

bevlekte Ontvangenis zoals beschreven 

door Bernadette (afb.1 1). Rech ts in het 

raam is Bernadette zelf afgebeeld, geknield 

temidden van h aar schapen, terwijl men 

links paus Pius IX zier met de bul die ge

dateerd is 8 december 1854. In 1917 zou 

nog een andere verschijning hebben 

plaatsgevonden van Maria aan drie her

derskinderen in Fatima (Portugal) . Deze 

scène is weergegeven op het raam in de 

Mariakapel. 

Jozef devotie 

In de tweede helft van de negenriende 

eeuw werd de rol van Jozef als timmer

man sterk naar voren gehaald. Jozef van 

Nazareth wordt het voorbeeld voor de ar

beiders en hij krijgt een belangrijke rol 

toebedeeld in de katholieke arbeidersorga

nisatie. In 1870 wordt hij door paus Pius 

IX tot patroon van de Kerk uitgeroepen. 

Dit alles moet gezien worden regen de 

Afb. 12. Zuilen van de linkerzijbeuk met 
vaandels. 
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• ~.1m met de Heilige Jozef als pa
rroon van de arbeiders. Rechts van 
J.em zijn twee lezende priesters 
rcurgegeven en links een arbeider 
mu fa brieken achter z ich. Boven 
jozef in een tondo, is een weeg
u-haal met korenaren en vruchten te 
zien, 1956. 

:er-grond van het opkomende socialis
d.ai door de Kerken als een reëel ge

~ beschouwd werd. 27 In Zaandam was 
zeker geen sinecure. Van oudsher was 

Z::.t..,dam een industriestad en de gemeen
'llr -..erd door socialisten bestuurd. Men 

ck van de 'Rooie Zaan'. Een raam in 
u noordbeuk en enkele vaandels van ka

colieke vakverenigingen (afb. 12) geven 
-td.rukking aan de strijd van de katholie
~ kerk tegen het socialisme. Het raam 
werd in 1956 geschonken bij het GO-jarig 
bestaan van de R.K. Volksbond in Zaan
dam. De heilige Jozef is midden op het 
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raam afgebeeld als patroon van de arbei
ders met een zaag in zijn hand, en een 
Zaans huis linksonder bij zijn voeten 
(afb .1 3). Naast Jozef is links een arbeider 
afgebeeld die zich het zweet van zijn 
hoofd wist. Bovenin het raam refereert 
een rondo aan de encycliek Rerum Nova
rum, die door Paus Leo XIII in 1891 
uitgevaardigd werd. In een fees tgids t.g.v. 
het 25-jarig bestaan van de Katholieke Ar
beiders Bond in Zaandam wordt vreugde 
uitgedrukt over her feit dar God 'in zijn 

alwijsheid, juist op het tijdstip dat de we

reU, tengevolge van liberale en socialistische 
dwaalbegrippen, met duisternis overdekt 

werd, een Paus tot opperhoofd Zijner ker!? 
riep, wiens scherpe blik wist te peilen al het 

leed dat uit die verdeifelijke leerstellingen 

zou voortspruiten, wiens groote liefde voor 
den arbeider deed geboren worden de be

roemde encycliek Rerum Novarum over den 
toestand der werklieden'. De paus riep de 
katholieken van alle landen op zich te ver
enigen in de strijd voor rechtvaardigheid 
en naastenliefde.28 Rerum Novarum bood 
de grondslag voor een katholieke sociale 
leer, welke in de encycliek Quadragesimo 

Anno (1931) van paus Pius XI werd uitge
bouwd. Het raam verwijst ook naar deze 
encycliek. Rerum Novarum en Quadrage
simo Anno, die een harmoniemodel 
nastreefden als derde weg tussen socia
lisme en liberalisme in, zijn bepalende 
richtlijnen voor de Katholieke Arbeiders 
Bond geweesr. 29 

Devotie tot de Heilige Familie 

In het Jozefaltaar van de Bonifatiuskerk 
en in het raam ernaast wordt de devotie 
tot de Heilige Familie benadrukt. Deze 



Ajb. 14. Voorstelling van de H eilige Familie 
in de timmermanswerkplaats te Na
zareth. Reliëf op het jozefaltaar. 
A teliers voor Kerkelijke Kunst van 
Margry en Snickers te Rotterdam, 
1900. 

devotie stamt uit het midden van de ne
gentiende eeuw, toen de Aartsbroederschap 
\-an de H eilige Familie werd opgericht 
door paus Pius D<. Ook dit gebeurde weer 
als regenwichc voor het opdringen van se
culiere ideologieën. Het lidmaatschap van 
de Aartsbroederschap van de Heilige Fami
lie was vooral bedoeld voor de arbeiders en 
betekende dat men een godsdienstig en 
harmonieus leven nastreefde naar voorbeeld 
\-an de Heilige Familie van Nazareth.30 De 
reliëfscènes van het altaar tonen links de 

H eilige Familie tijdens de vlucht naar 
Egypte en rechts de Heilige Familie in de 
timmermanswerkplaats van Jozef te Naza
reth (afb.14). O p de achtergrond zien we 
gereedschap aan de muur hangen. In 
Zaandam werd de Aartsbroederschap van 
de Heilige Familie op 27 mei 19 13 opge
richt en een vaandel met een afbeelding 
van Maria, Jozef en het kind Jezus herin
nert hier nog aan.31 

Heilig Hartdevotie 

Een beeld links op het p riesterkoor room 
het Heilig Hart van Christus en is de uit
drukking van een nieuwe devotie, die 
door de Kerk in de negentiende eeuw 
sterk gepromoot werd. De oorsprong 
ervan ligt in de zeventiende eeuw. Een 
Franse non, Margaretha Maria Alacoque, 
had roen visioenen van Christus die haar 
zijn Heilig Hare toonde als symbool van 
zijn grenzeloze liefde voor de mensheid. 
Jezus zelf noemde zijn hart bron van le
vend water (Joh.7:37-38). Paus Pius IX 
kende in 18 5 6 een eigen feestdag toe aan 
het Heilig Hare van Christus, en door be
sluiten van latere pausen nam de aandacht 
voor deze devotie in de eerste helft van de 
twintigste eeuw een ongekend hoge vlucht. 
Monumentale H. Hartbeelden verschenen 
op kerkpleinen en binnen de kerken. Voor
al in de jaren tussen de twee wereld
oorlogen, de periode van het rijke Roomse 
leven, waren H . H artbeelden een vast ele
ment in het interieur van katholieke gezin
nen. Het beeld kreeg een verheven plaats 
in de huiskamer zodat het gezin op deze 
wijze door Christus beschermd en be
stuurd werd. De gezinsleden beloofden 
Christus in ruil hiervoor hun godsdiensti-
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ge verplichtingen strikt te zullen naleven. 
Dit kon in een diploma worden vastge
legd.32 

Volksmissie/3 

Wanneer men de kerk verlaat ziet men 
links van het hoofdportaal een Calva
riegroep. Deze herinnert aan de volksmis
sies die in de Bonifatiusparochie gehouden 
werden. Het kruis werd in 1869 geschon
ken uit dankbaarheid voor de missie die in 
dat jaar van 6 tot 16 februari gehouden 
was. De data van latere missies zijn op de 
staande kruisbalk vermeld. Volksmissies 
waren een belangrijk onderdeel van het 

geloofsleven. Het waren meerdaagse 
oefeningen die uit godsdienstige plecht ig
heden, preken, en vooral uit boetedoening 
bestonden. De paters Redemproristen 
verzorgden deze volksmissies, die als een 
grote geestelijke schoonmaak beschouwd 
werden. Dit beeld werd door pastoor Van 
der Horst gebruikt in een preek om de 
Zaandamse gelovigen over te halen aan 
een missie deel te nemen; de Zaandam
mers liepen er namelijk niet warm voor. 
In een brief die pascoor Van der Horst op 
14 maart 1869 aan de bisschop van Haar
lem schreef, vertelt hij dat hij de gelovigen 
op populaire wijze het doel van een missie 
uiteen heeft gezet: 'Dat ging er best in; 

vooral toen ik hun toonde dat de Missie niet 

was voor de slechten, maar voor de braven. 
Ik gebruikte het voorbeeld van het voor

jaarsschoonmaken der huizen; dat deden 

niet de onzindelijke, maar juist de zindelij
ke, zorgvuldige huismoeders, en ofschoon er 

alle dagen en alle weken wordt schoonge
maakt, zoo is dit - volgens aller oordeel -

toch eens in 't jaar nog noodig goed gedaan 
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te worden. Dat werd begrepen door de ui
terst zindelijke Zaandammers. En toen ik 
eindelijk sloot met een gebed tot God om 

zegen over de Missie, en haar aan de H 

Moedermaagd aanbeval, kreeg ik ze zoo 
klein, dat de gansche gemeente onder water 

stond Ik zei dan ook terstond tegen den Ka
pel/aan: de zaak is gewonnen, de Missie zal 

gelukken '. Tot zover pascoor Van der 
Horst. Dat de missie van 1869 inderdaad 
een succes is geworden blijkt uit het ver
volg van de brief. 

De Redemptoristen waren retorisch zeer 
geschoold en daardoor wisten zij goed op 
het sentiment van de gelovigen in te spe
len. In hun donderpreken schilderden zij 
de verschrikkingen van de hel en ze pro
beerden de aanwezigen van hun zondig
heid te overtuigen. Uitzicht op verlossing 
werd geboden door de biecht d ie een van 
de belangrijkste onderdelen van de missie 
vormde. Taferelen deden zich voor van 
belegerde biechtstoelen, openbare schuldbe
kentenissen en snikkende zondaars. Aan 
het eind van de missie werd het missie
kruis in processie rondgedragen. 

Voostellingen van heiligen 

In de Bonifatiuskerk komen niet alleen af
beeldingen voor die het leven van Chris
tus en Maria betreffen, maar ook beelden 
van 'nationale'35 en 'imernationale' heili
gen. De Zaandamse parochie had Bonifa
tius sinds 1784 tot patroonheilige. Toen 
pastoor Van der Aa in dat jaar naar Zaan
dam kwam, had hij als voorwaarde gesteld 
dat de kerk gewijd zou worden aan de H. 
Bonifatius, voor wie h ij een grote 
bewondering had. 36 Bonifatius (675-754) 
was een Angelsaksische missionaris die 



vooral bekend is geworden om zijn predi
king van het Christendom onder de Frie
zen en de Duitsers. Hij stichtte kloosters 
en hakte zgn. 'heilige' bomen van de hei
denen om, waarna hij op die plaats kapel
len en kerken liet bouwen. In 732 werd 
hij door paus Gregorius III tot bisschop 
gewijd. Tijdens zijn laatste missiereis naar 
Friesland in 754, werd hij bij Dokkum 
door de Friezen vermoord. Hij verdedigde 
zich met zijn missaal, waar het zwaard op 
afketste, waarna hij met een dolk doorsto
ken werd.37 Hier zien we de oorsprong 
van het attribuut waarmee Bonifatius al
rijd is afgebeeld, een missaal met een 
zwaard erdoorheen gestoken. Verschillen

de afbeeldingen van Bonifatius in de kerk 
tonen hem als bisschop met dit attribuut 
(zie omslag-afbeelding). In de koorramen 
zijn vijf episodes uit het leven van Bonifa
tius uitgebeeld. 
Verschillende Nederlandse heiligen ziet 
men beneden in de koorramen en aan 
weerszijden van de kruiswegstaties, waar 
ze naar geslacht verdeeld zijn over de 
mannen- en de vrouwenkanc van de kerk. 
Zo hadden beide groepen hun eigen voor
beelden van heiligheid voor ogen. Aan de 
vrouwenkam zien we Geertrui van Oos
ten (1335-1358), een Delftse begijn, die 
de vijf wondtekenen van Christus inge
drukt kreeg tijdens een intensieve medita
tie over zijn lijden. Ook ziet men aan deze 
kant Lidwina van Schiedam (1 380-1433), 
die gedurende 38 jaren zwaar moest lijden 
na een ongeluklcige val op het ijs. Zij ver
droeg dit evenwel mee veel geduld en in 
liefde toe God. In 1890 werd zij heilig 
verklaard. 38 Lidwina is weergegeven mee 
een kruis, een rozentak, en een engel ach
ter zich. Een engel had haar namelijk 

voorspeld dat ze het hemelrijk zou bin
nentreden, indien een klein nietig rozen
boompje dat de engel haar liet zien tot 
volle wasdom zou zijn gekomen. 
Een devotie die helemaal paste in het ka
tholieke reveil van nationale heiligenvere
ring was die van de Martelaren van 
Gorkum, die in 1867 heilig werden ver
klaard. Negentien katholieke geestelijken, 
afkomstig uit Gorkum, werden in 1572 
door de Watergeuzen opgehangen in Den 
Briel, omdat zij hun geloof niet af wilden 
zweren. Twee van de martelaren waren 
N icolaas Pieck, overste van het Francisca
nenklooster, en Leonardus van Veghel, 
pastoor van Gorkum.39 Samen zijn ze af
gebeeld op een koorraam helemaal rechts, 
terwijl men Leonardus van Veghel nog 
een keer ziet naast een van de kruiswegsta
ties aan de mannenkant. Er hangt een 
strop om zijn hals en in de linkerhand 
houdt hij een monstrans met hostie vast. 
Dit attribuut wijst erop dat de martelaren 
trouw bleven aan de katholieke opvatting 
van de Eucharistie. 
Naast Nederlandse heiligen zijn er in de 
kerk ook voorstellingen van internationale 
heiligen te vinden, waarvan de devotie 
vooral bevorderd werd door de orde van 
de Franciscanen en de Redemptoristen.40 

Een echte Franciscaanse volksheilige die 
zich altijd in de populariteit heeft mogen 
verheugen, is Antonius van Padua. In het 
zuidtransept van de kerk vindt men een 
beeld van Antonius met het Christuskind 
op de arm. Dit persoonlijke attribuut is 
geworteld in een legende uit de veertiende 
eeuw waarin verteld wordt hoe het kind 
Jezus aan Antonius verscheen, met hem 
sprak en zich door hem liet liefkozen. In 
dit verhaal komt tot uitdrukking hoezeer 
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Antonius gegrepen was door de menselijk
heid van Chris tus.41 

Beelden van Antonius met het Jezuskind 
pasten in de negentiende-eeuwse tendens 
van een oplevende devotie tot het Godde
lijk Kind. De devotie voor Gerardus Ma
jella (1726-1755), een Redemptorist van 
Italiaanse afkomst, hield hier ook verband 
mee. Een beeltenis van hem vinden we 
naast het hoofdportaal, aan de noordwest
zijde van de kerk. Volgens zijn levensbe
schrijving had Gerardus op vijfjarige 
leeftijd een bijzondere ervaring, toen het 
J ezuskind zich van het Madonnabeeld in 
de kerk losmaakte om met hem re kunnen 
spelen. Toen ze uitgespeeld waren kreeg 
Gerardus een glanzend wit broodje van 
het Jezuskind. Gerardus was van eenvou
dige afkomst, en zijn levensbeschrijving 
vertelt dat hij als kind al een grote deugd
zaamheid tentoon spreidde. Hij werd aan 
de arbeidersjeugd ten voorbeeld gehou
den.42 

Het doopsel 

De doopkapel bevindt zich vaak aan de 
noordzijde van de kerk, welke volgens de 
symboliek van het kerkgebouw de beteke
nis van duisternis en zonde heeft. De 
vorm van de doopkapel, evenals die van 
de doopvont, is volgens een oude Christe
lijke traditie achthoekig omdat het getal 
acht het symbool is van de eeuwigheid en 
de volmaaktheid.43 

Het kwaad dat door het doopsel overwon
nen wordt, is in de vorm van draken en 
monsters zichtbaar gemaakt op het deksel 
van de doopvont. Bovenop staat een 
beeldje van Johannes de Doper, terwijl 
een raam achter de doopvont laat zien hoe 
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Christus door Johannes in de Jordaan ge
doopt wordt. Een raam in de noordelijke 
beuk getuigt ervan dar dopen één van de 
belangrijkste taken van een priester was. 
Op het hoofd van een geknielde vrouw in 
her centrum van het raam wordt een 
doopschelp uitgestort, terwijl daarboven 
een tekst is aangebracht 'Hen <lopende'. 
Links van de vrouw ziet men een priester 
met een boek, terwijl op de achtergrond 
een schip te zien is. 

Orgel 

Het orgel (afbl5) werd in 1786 gebouwd 
voor de toenmalige schuilkerk door de Oos
tenrijker Johannes Mitterreither (1733-
1800), die uit een geslacht van orgelbouwers 
stamde. Omstreeks 1755 trad Mitterreith
her bij de orgelbouwer Moreau te Rocrer
dam in dienst en in 1761 bij Hermanus 
H ess. Hij bouwde ongeveer veertig kerk
orgels in Nederland, die echter groten
deels verloren zijn gegaan. In 1900 werd 
het orgel overgeplaatst naar de nieuwe 
kerk. Het originele bestek van het orgel is 
nog in het archief aanwezig met een on
derschrift van Mitterrheiter: 'Dit booven

staande werk of orgel neeme ik an brond en 
goed te maeken voor f 2200 Hollandsche 
Mint'. Het orgel ondervond verschillende 
wijzigingen in de negentiende eeuw naar 
de smaak van de tijd. Twee belangrijke 
resrauraties vonden plaats in 197 4 en 
1993. Bij de eerste restauratie door de fa. 
Jos Vermeulen werd de oorspronkelijke 
dispositie hersteld en bij de tweede en 
laatste restauratie door de fa. Flentrop te 
Zaandam kreeg het orgel ook zijn origine
le kleuren weer terug.44 



De huidige dispositie van hec orgel is als 
volgt: 

Manuaal I (Hoofdwerk) 
Manuaal II (Bovenwerk) 

Bourdon 16 vt Holpijp 8 vt 

Prestant 8 vt Fl. Travers 8 Vt 
Roerfluit 8 vt Prestant 4 vc 
Octaaf 4 vt Fluit 4 Vt 

Spitsfluic 4 Vt Gemshoorn 2 Vt 

Quine 3 Vt Dulciaan 8 vt 

Octaaf 2 Vt 
Mixtuur 2 vt Koppel Manuaal I en II 
Cornet 4 Vt Tremulant 

Trompet 8 Vt Aangehangen pedaal 

Tot slot 

De Bonifatiuskerk wordt nog steeds in
tensief gebruikt. In het weekeinde worden 
er altijd cwee diensten gehouden, die in 
totaal door ongeveer vierhonderd pa
rochianen bezocht worden en er is een 
bloeiend parochieleven. Onder de bezie
lende leiding van pastoor A.F.M. Goed
harr en het parochiebestuur doen de 
parochianen er alles aan om de kerk in 
goede staat te houden. Dit wordt echter 
steeds moeilijker en kostbaarder. De toren 
verkeert in zeer slechte staat, evenals het 
stucwerk in het interieur. Alle gebrand
schilderde ramen zijn vanaf 1980 gere
pareerd of geheel gerestaureerd en tevens 
beveiligd om vernielingen tegen te gaan. 
De bovenramen en de niet-gebrandschil
derde ramen elders in de kerk werden ge
heel vernieuwd. In 1988 werd deze 

Ajb.15. Orgel, Johannes Mitterrheirer, 1786. 

ingrijpende restauratie afgesloten mee een 
actie waarbij de parochianen hun naam in 
de laatst gerestaureerde ramen konden 
laten graveren. In het begin van de negen
tiger jaren bleek uit rapporten van de Mo
numentenwacht Noord-Holland dat het 
leien dak van de kerk in zijn geheel vervan
gen diende ce worden. Voor dit doel werd 
besloten deel ce nemen aan de Grote Spon
sor Loterij. Er is een aanvraag ingediend 
om de Bonifaciuskerk op de Monumen
tenlijst geplaatst te krijgen.45 
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Inventaris van d e Sint Bonifatiuskerk te Z aandam 

.l\,;ac,.oe:u, ·olgens worden, voor zover bekend, genoemd: inventarisstuk, kunstenaar/ 

~. materiaal, datering, schenkers, kosten, staat, restauraties. 

ltn-kmeubilair 

=r (hoofdapsis): fa. Margry en Snickers (Rotterdam), diverse marmersoorten/verguld koper/deels 
-dtromeerd eikenhout, 1900, weduwe van Kl. Blans en de weduwe van G . Kamphuys, [9000,--, 

rr:::,, recabel opnieuw geschilderd (de oorspronkelijke kleuren niet aangehouden); 
-~el: Camille Esser (Weert), 1912, tabernakeldeur geschonken in 1911 door de weduwe van KJ. 

-a.luutr (noordelijk zijkoor): fa. Margry en Snickers (Rotterdam), diverse soorten marmer/verguld 
-...:ig. een dele gepolychromeerd eikenhout/email, 1900, erven G. Kamphuys, f4000,--; 
~r (zuidelijk zijkoor): fa. Margry en Snickers (Rotterdam), diverse marmersoorten/verguld 

.::zai.ng.'ten dele gepolychromeerd eikenhout/email, 1900, erven G. Kamphuys, [4000,--, hourworm; 
l+t:rtm,d (pijler transept zuidzijde): arelier Hans Mengdberg (Urrecht), steen/marmer/eikenhout, 1923, 
tadio:iken door de parochianen t.g.v. het zilveren priesterschap van pastoor Joannes Zwart in de 
l!x:uif:aciusparochie en zijn zeventigste verjaardag; 

rra,mmuniebanken: atelier J.P. Maas (Haarlem), marmer/verguld en verzilverd koper, 1900, de heren 
fL Xtcolaas en Thomas Blans Klz. en echtgenoten, /6500,--; 
~m (doopkapel): C.P. de Roeper (Hoorn), steen en koper, 1900, Simon Kamphuys Mz., f.11 75,--; 
Orzrl.: Johannes Mitterreither (Leiden), hout, 1786, [2200,--, meerdere malen gerestaureerd. 

heelden 
~beeld (M aria-altaa1) : fa. Mayer & Cie (München), gepolychromeerd hout, ca. 1867, geschonken 

.un de voormalige kerk door de meisjes en jongens die in 1867 de eerste H . Communie hebben gedaan, 
!xx:zworm, kruisje van rijksappel ontbreekt; 
fa=efiueld Uozefaltaar): fa. Mayer & Cie (München), gepolychromeerd hout, ca. 1867, samen met Maria
beeld geschonken aan de voormalige kerk door de meisjes en jongens die in 1867 de eerste H. 
Communie deden; 
T:..u beelden van staande engelen (01-gelgalerij) : atelier P.J.H. Cuypers, gepolychromeerd hout, 1867, 
;,c:henk.ing door Gerardus en Martinus Kamphuys bij het aanleggen van her gaslicht in de voormalige 
mk, hourworm, overgeschilderd (oorspronkelijke kleuren niet gehandhaafd); 
T:..ye beelden van Bonifatius en Willibrordus {sacristie): atelier P.J.H. C uypers, steen, ca. 1867, schenking 
H_ Blans t.g.v. het huwelijk van zijn dochter op 21 mei 1867, de oorspronkelijk gepolychromeerde 
lxdden zijn wit overgeschilderd; 
Gerardus Majella (noordelijk naast hoofdportaal): fa. Mayer & Cie (München), gepolychromeerd gips, 
c.a..1867; 
.1.fmzekruis met Maria en Johannes (zuidelijk naast hoofdportaal): fa. Mayer & Cie (München), gepoly
chromeerd gips, 1869, geschonken door Maarten Kamphuys en J.B. Thies uit dankbaarheid voor de 
missie in februari van dat jaar; 
.<tmoni11s van Padua (zuidtransept): gesigneerd 'J.P. Maas Haarlem fec.', kalksteen, ca. 1900, FI. Gras en 
ochrgenore, lelietak onrbreekc; 
H_ Hart van C hristus (priesterkoor}: gesigneerd 'J.P. Maas, Haarlem', kalksteen, ca.1901, G .A. 
Willenborg en echrgenore, gewit; 
H. Hart van Maria (priesterkoor): gesigneerd 'J.P. t-..faas, Haarlem', kalksteen, ca.1902, M. Eijmer en 
echtgenote, vingers afgebroken geweest, gewit; 
Franciscus van Assisi (noordoostelijke vieringpijler): gesigneerd 'J.P. Maas & Zonen, Haarlem', kalk/zand
steen, afgebroken pink en duim, bovenste gcdeelre van het kruis hersteld; 
Christus Koning-monument (kerkplein): Jan Verdonk (Haarlem), Frans marmer, 1948, opgericht t.g.v. 
oorlogsgelofte. 
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schilderingen 
i en-tien kruiswegstaties (noord- en zuidbeuk): Jan Dunselman (Amsterdam), olieverf op linoleum, 1904-
1913 (de staties I, XIV en VIII zijn gesigneerd en gedateerd resp. 1905, 1906 en 1913), in 1904 werden 
de staties I en II geschonken door de weduwe van C. Kamphuys en haar zus Susanna, statie XIV was een 
schenking van de weduwe Kl. Blans (1905), statie XIII werd door her sieraden-fonds betaald (1906), de 
heren Gebr. S. Kamphuys en G. Kamphuys waren de schenkers van de staties III en XII (1907) t.g.v. 
hun 25-jarig huwdijksfeesr, de staties IV en X werden in 1908 geschonken door de heren Gebr. H. Blans 
Klz. en Th.Blans Klz., de overige zes kruiswegstaties zijn geschonken door de weduwe van Kl. Blans in de 
jaren 1911-19 12 en 1913, statie XI vertoont enkele stervormige deuken en statie XIII heeft een scheur 
,·an ca. 10 cm. die geplakt is. 

gebrandschilderde ramen 
Vijf ramen in de apsis: atelier F. -icolas & Zonen (Roermond), middelste raam gesigneerd 'F. N icolas & 
Zonen Roerrnond', 1900 (11-IV) en 1904 (I en V), weduwe van Klaas Blans; 
Raam boven het zijportaal (zuidelijke beuk): atelier W. Bogtman (Haarlem); 
Raam in de doopkapel: atelier W. Bogtman (Haarlem); 
Raam in de Mariakapel (noordelijke apsis): M.L. van Oppenraay (Amsterdam), 1948, gesigneerd en geda
teerd: 'Mies van Oppenraay 1948'; 
Raam in de JozejkapeL (zuidelijke apsis): M.L. van Oppenraay (Amsterdam) , 1949, gesigneerd en geda
teerd: 'Mies van Oppenraay 1949'; 
Raam boven de hoofdingang: ca. 1950, geschonken in 1950 door de parochie; 
Raam in hu zuidtramept: H.J. Asperslagh (Voorburg), 1949, geschonken door de parochie t.g.v. het 40-
jarig priesterfeest van pastoor J. van der Marck; 
Vijf ramen in de noordelijke zijbeuk (van west naar oost): 
l. Centraal de Annunciatie: M.L. van Oppenraay (Amsterdam), 1950; 
2. Centraal een vrouw die gedoopt wordt: ca.1958, schenking t.g.v. een zilveren jubileum, waarschijnlijk 
c.g.v. her zilveren feest van pastoor J.H.M.S. van der Marck, die in 1933 de overleden pastoor Zwart 
opvolgde; 
3. Centraal Jozef met lelietak en zaag: 1956, schenking t.g.v. het 60-jarig bc5taan van de Katholieke 
Arbeiders Bond; 
4. Centraal het Offer van Abraham: 1954; 
5. Centraal Maria Onbevlekt Ontvangen: 1954; 
Vijf ramen in de zuidelijke zijbeuk (van west naar oost): 
!. Cèntraa/ Jozef, Maria en kind in stal: atelier W . Bogrman (Haarlem), ca. 1947, schenking door fam. 
De Rooij t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest in 1947; 
2. Centraal de Begijnhojkerk te Amsterdam, gezien vanuit de Kalverstraat: ca. 1945, schenking door het 
Zaandamse Genootschap eer eere van het Heilig Sacrament, t.g.v. het zesde eeuwfeest van het wonder en 
het 35-jarig bestaan van her Genootschap; 
3. Centraal Christus ais de Goede Herder: atelier W. Bogrman (Haarlem), ca. 1947; 
4. Centraal Christus staande op wereldbol: atelier W. Bogtman (Haarlem), ca. 1947; 
5. Centraal Christus met kruisvaan: atelier W. Bogcman (Haarlem), ca. 1947. 
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