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Metamorfose apsis Bonifatiuskerk
Paul Schott

D

De Bonifatiuskerk, die in 2001 de status van rijksmonument heeft verkregen, is
gebouwd in de periode 1896-1897, naar een ontwerp van Nederlandse architect
Nicolaas Molenaar. Bij de oplevering was de kerk nauwelijks voorzien van
decoratief schilderwerk. Dit werd eerst vanaf 1912 in alle uitbundigheid door Kees
Dunselman (1878-1937) aangebracht. Het kerkinterieur volgde in 1913. Banden,
OLMVWZHUN HQ SURÀHOHQ ZHUGHQ YDQ VMDEORRQZHUN YRRU]LHQ ZDDUELM GH PXUHQ
met scheibogen rondom koor en altaar (Margry-Snickers/Mengelberg) werden
beschilderd met engelen en heiligen. Dunselman schilderde historische taferelen
en portretten, maar kreeg vooral bekendheid door de vele kruiswegstaties die hij
maakte. Echter niet in de Bonifatiuskerk. Die opdracht sleepte Theo Molkenboer
(1871-1920) in de wacht, die een fraaie kruiswegstatie naliet.
'H¶6WLFKWLQJ9ULHQGHQYDQGH%RQLIDWLXVNHUN·GLHKHWSURMHFWKHHIWJHÀQDQFLHUG
gaf in samenspraak met het parochiebestuur in april 2009 aan Con Steinebach
van CSB Bouwadvies de opdracht een plan op te stellen voor het vernieuwen en
opwaarderen van het muurschilderwerk in de apsis van de Bonifatiuskerk. In 2008
zijn, tijdens restauratiewerkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk, de in 1965
geplaatste, in slechte staat verkerende glas-in-loodramen vervangen door nieuwe
gebrandschilderde glas-in-loodramen naar ontwerp van Diego Semprun Nicolas,
een kleinzoon van de bekende glazenier Joep Nicolas. De Stichting Vrienden wilde
het sfeerbeeld van de apsis verder verbeteren door het huidige muurschilderwerk
meer in relatie te brengen met deze ramen en het nog authentieke polychrome
sacramentsaltaar. Met de Stichting werd afgesproken het opwaarderen van het
schilderwerk in de Bonifatiuskerk vooralsnog te beperken tot de apsis. Deze opzet
zou dan eventueel als basis kunnen dienen voor een volgende opwaardering van
het overige interieur.
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e beschildering van de apsis van de H. Bonifatiuskerk aan de Van
Vredenburchweg heeft in 2011 een ware gedaantewisseling ondergaan.
Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ontkwam ook deze
rooms-katholieke kerk niet aan een drastische versobering van het interieur.
,QZDVHHQNLOOHJULM]HODWH[YHUÁDDJRYHUKHWRRUVSURQNHOLMNXLWEXQGLJH
polychromeerwerk aangebracht. Ruim twintig jaar later, in 1988, werd de
kerk voorzien van een zeer eenvoudige, lichte crème basiskleurstelling. Het
schilderwerk in de apsis is niet in de originele staat teruggebracht, maar
opgewaardeerd ten opzichte van het hoogaltaar dat dateert uit het begin van
de vorige eeuw en de vijf glas-in-loodramen die in 2008 zijn geplaatst. Op
zondag 18 december 2011 kon vol trots de opnieuw gedecoreerde apsis aan de
kerkgangers worden getoond.
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Als uitgangspunt voor de uitvoering werd het oorspronkelijke schilderwerk van de
9RQ)LVHQQHWULEXQHEORRWJHOHJG0HWÀQDQFLsOHVWHXQYDQGHJHPHHQWH5LMVZLMN
werd dit vertrek in 2010 gerestaureerd (zie het Jaarboek HVR 2011, pagina 26-31).
Nadat deze tribune gereed was, moest er een plan gemaakt worden voor het project
van de apsis. Maar de vraag was of deze gerestaureerd of gedecoreerd zou worden.
+HW RQGHU]RHN QDDU GH YHUÁDJHQ HQ RXGH GHFRUDWLHV ZHUG GRRU ¶*HHUV
Schilderwerken’ gedaan. Er werden veel decoraties gevonden. Dit onderzoek was
enkel nog plaatselijk. Toen was de vraag: willen we dat alle decoraties terugkomen?
2PDOOHVVSHFLÀHNHUWHRQGHU]RHNHQZDVKHWQRRG]DNHOLMNHHQUHVWDXUDWRULQWH
schakelen. Op advies van Geers werd hiervoor Rob Bremer benaderd. Bremer
is een zelfstandig restaurator van muur- en plafondschilderingen en heeft al vele
omvangrijke (internationale) projecten op zijn naam staan. Het kwam er op neer, dat
het een enorme en ook kostbare klus zou worden, wanneer alles gerestaureerd zou
gaan worden op de wijze van Bremer. De opdracht ging naar Geers Schilderwerken.
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De Stichting Vrienden en het parochiebestuur kozen voor nieuwe decoraties met
daarin elementen van de oude. De drukke versieringen van vroeger wilde men niet
meer. Een ‘roomsere’ en meer feestelijke uitstraling in combinatie met de glas-inlood ramen werd het devies. Een restauratie met blootlegging van de wanden is een
kostbare en tijdrovende klus. Na veel wikken en wegen besloot men de decoratie
de voorrang te geven boven de restauratie. Eerst werden er voorzetjes gemaakt.
Ook werden excursies naar andere kerken gemaakt om de wensen met enkele
voorbeelden goed in beeld te krijgen.
Na een aantal vergaderingen met de belangrijkste betrokkenen (Diocesane
Commissie Kerk, Interieur en Kunst van het Bisdom Rotterdam, Monumentenzorg
Gemeente Rijswijk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Parochiebestuur
Tessa Rijskamp beschildert de decoratierand

Nadat de eerste opzet door Geers was gemaakt, kwamen alle partijen weer samen.
Men concludeerde dat er nogal wat aanpassingen nodig waren. De kleuren stonden
nog te dicht bij het oude interieur en daar wilde men echt van af. Ook vond men
de kleuren, door het overmatige gebruik van verschillende bruintinten, te somber.
Geers maakte een tweede opzet, maar ook deze was het net niet. Doorn in het oog
was ditmaal het wikkelwerk op de pilaren. Het wikkelwerk oogde te zacht en mocht
wel wat sterker aangezet worden. De terugliggende vlakken werden voorzien van
een wandkleedmotief van Franse lelies. Het aangepaste kleurenpalet viel wel bijna
helemaal in de smaak. Aangezien de kleuren misschien in de hele kerk zouden
worden toegepast, was het erg belangrijk dat het allemaal perfect zou zijn. De derde
opzet van Geers kon de algemene goedkeuring wegdragen.
In de periode van augustus tot en met december 2011 heeft restauratieschilder Ruud
Geers uit Voorburg met drie stagiaires van de Nimeto MBO vakschool in Utrecht
(Tessa Rijskamp, Carisia van Berkel en Nicole Albers) de opdracht uitgevoerd. De
gehele oppervlakte van het schilderwerk bedroeg circa 1400 m².
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van de H. Bonifatius en de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk, Con
Steinebach Bouwadvies en Geers Schilderwerken) was de kogel door de
spreekwoordelijke kerk. Inmiddels was goed in beeld gebracht wat de wensen van
de opdrachtgever waren en hoe daar het beste aan te voldoen. De kleurstellingen
zouden worden aangepast aan de pastelkleuren van de kruiswegstaties. De okeren ombertinten waren doorslaggevend voor het maken van het kleurenpalet. Het
interieur moest sober worden gehouden, zo werd besloten.
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Tijdens de werkzaamheden aan het plafond kwamen de oorspronkelijke
VWHUUHQEHHOGHQRQGHUGHRXGHYHUÁDJHQWHYRRUVFKLMQ1DVQHOVFKDNHOHQWXVVHQ
schilder, Stichting, parochiebestuur en adviseur Con Steinebach werd besloten deze
twaalf sterrenbeelden te restaureren en te integreren in het nieuwe schilderwerk.
Een probleem was wel, dat hierdoor de kosten voor de totale opknapbeurt te hoog
zouden uitvallen. Tot ieders grote verrassing waren er binnen vijf dagen spontaan
WZDDOIOHGHQYDQGH6WLFKWLQJEHUHLGHHQVWHUUHQEHHOGÀQDQFLHHOWHVSRQVRUHQ
waarmee het probleem was opgelost.

De tekeningen van de dierenriem waren in de loop der jaren erg beschadigd en
daardoor helaas bijna onzichtbaar geworden. Er moest dus een hoop geschetst
worden om de tekeningen in oude glorie en stijl te herstellen. De medaillons op het
plafond zouden aanvankelijk geretoucheerd worden, maar dit bleek niet mogelijk.
De afbeeldingen waren te zeer aangetast en moesten opnieuw aangebracht worden.
Er werd veel onderzoek gedaan naar de tekeningen en de kleurstelling. Met behulp
van voorbeelden werd er hard aan gewerkt om de medaillons met de sterrenbeelden
zo goed mogelijk in hun oude glorie terug te brengen. De blootgelegde delen zijn
daarmee zowel qua vorm als grootte gelijk gebleven aan het origineel.

Een andere decoratieve techniek die is toegepast is het ‘sjabloneren’. Toen de
wanden blootgelegd waren, kon de sjabloonrand exact overgenomen worden. De
decoraties werden overgetrokken op doorzichtig plastic en daarna uitgesneden. De
sjablonen werden opgezet met een grote tamponneerborstel. De nog open stukken
werden verbonden met behulp van een penseel en de druivenbladeren vervolgens
transparant ingeschilderd. Door een bies langs de decoratierand te trekken, werd
het één strak geheel.
De apsis van de Bonifatiuskerk heeft een metamorfose ondergaan. De vraag is of
deze lijn - wellicht in aangepaste vorm – ook in de rest van de kerk kan worden
doorgezet. Het is niet zozeer een wens, als wel een kwestie van geld.
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De kapitelen werden eerst goed gereinigd door ze schoon te spuiten en daarna in te
zepen met een zogenaamd schoonmaakgel. Vervolgens werden de kleurstellingen
bepaald en zijn de afbeeldingen geretoucheerd met olieverf. Bij de werkzaamheden
aan de apsis zijn meerdere decoratieve technieken toegepast. Zo hebben de pilaren
een wikkelmotief gekregen, waardoor ze meer diepte en een rodere kleur kregen.
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