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Een ontdekkingswandeling door de H. Bartholomeuskerk 

de kunstkamer van Nootdorp 
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Inleiding 
 
 

Kijken wordt zien 
 

De H. Bartholomeuskerk is een rijksmonument. Dat is niet alleen vanwege de bijzondere ar-
chitectonische vormgeving van het gebouw. Het gebouw herbergt ook een verzameling aan 
kunstschatten van een museale waarde. 

Met behulp van de navolgende beschrijving wordt een wandeling door het kerkgebouw een 
ontdekkingstocht. Het kijken wordt zien.  

De looproute is aangegeven met stippellijnen. Die begint bij de entreedeur aan de linkerhand. 
De sterretjes verwijzen naar de hoofdonderdelen van de beschrijving hierna. 
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1. De kapel van Maria van Wilsveen 
 

Direct bij binnenkomst ziet u voor u de kapel van Maria van Wilsveen. 

 

Het Mariabeeldje 
Rond 1500 werd uit de veenplassen in de buurt van het dorp Wilsveen een Mariabeeldje op-
gedregd, ter ere waarvan daar een kapel werd gebouwd. Die groeide uit tot een bedevaarts-
oord. Na de komst van het protestantisme (de Reformatie) werd de Mariakapel van overheids-
wege in 1581 gesloopt. De pelgrims bleven evenwel komen en moesten in 1583 door de Bal-
juw van Rijnland zelfs met harde hand worden verwijderd. In 1584 werd op vrijwel dezelfde 
plaats waar de kapel had gestaan een protestantse kerk gebouwd. Ook dit hield de pelgrims 
niet tegen. Op bevel van de Staten van Holland werden de Mariabedevaarten vanaf 1587 ten 
strengste verboden. Ondanks de vervolging van katholieken bleven deze toch doorgaan en 
gaven niet zelden aanleiding tot onlusten. Dit tot grote ergernis van de Zuid-Hollandse synode 

te Rotterdam waar predikanten zich 
beklaagden over het feit 'dat er is 
eene kapelle te Wilsveen, waarbij 
nog groote afgoderij geschiedt'.  

Het Mariabeeldje werd rond 1645 
overgebracht naar de Jezuïetenkerk 
in Delft. Maar de vereringen in Wils-
veen bleven toch doorgaan. Aan het 
einde van de 17e eeuw raakten de 
bedevaarten in onbruik. 

Toen in 1708 de Jezuïeten uit Delft 
werden verbannen, raakte het Ma-
riabeeldje zoek. Eeuwenlang bleef 
de verblijfplaats onbekend. In 1965 
dook het onverwachts op bij een ex-
positie te Delft. Het beeld bleek 
door de Delftse familie Van Berckel 
bewaard te zijn. Het is in 1972 over-
gedragen aan het Museum Catharij-
neconvent te Utrecht. 

Het uit hout gesneden beeldje dat u 
ziet, is niet het originele. Het is een 

goed geslaagde replica. Die werd in 1971 vervaardigd door de beeldhouwer/frater Henri Boe-
laers OSB, Sint Willibrordusabdij in de Slangenburg bij Doetinchem. Het beeldje was een ge-
schenk van de heer Sorel aan de parochie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 
kerkgebouw. 
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De glas-in-lood ramen in de kapel van Maria van Wilsveen 
De kapel van Maria van Wilsveen baadt in de ochtenduren en in de namiddag in een stemming 
gekleurd licht. De vijf prachtige glas-in-lood ramen van de kapel bevatten scènes rondom de 
doop van Jezus Christus door Johannes. Dat lijkt verwonderlijk, maar dat is het niet: tot 1971 
stond hier de doopvont. De kapel was van oudsher de doopkapel. De glas-in-lood ramen zijn 
in de zestiger jaren van de vorige eeuw vervaardigd door de Nijmeegse kunstenaar Hubert 
Estourgie.  

Hubert Estourgie (1924 – 1982) was 
een vooraanstaande monumentaal 
kunstenaar. Hij richtte zich met 
name op de vervaardiging van glas-
in-loodramen, mozaïeken en pla-
fond- en wandschilderingen. Hij 
werd opgeleid aan de Academie 
voor beeldende kunsten in Arnhem. 
Hij maakte studiereizen naar het 
buitenland en verbleef enige tijd 
in Parijs.  

 

De ramen in de kapel van Maria van Wilsveen zijn – tezamen met de andere ramen van zijn 
hand waar we nog langs komen – volgens kenners de mooiste en meest waardevolle glas-in-
lood ramen van de kerk. 

2. De ruimte vóór de kapel van Maria van Wilsveen 
 

De glas-in-lood ramen  
Zetten we enkele passen naar achteren dan zien we, links omhoog kijkend, weer drie glas-in-
lood ramen van Estourgie. Het linkerraam verbeeldt de Annunciatie van Maria (de boodschap 
van de aartsengel Gabriël aan Maria waarin hij aankondigt dat de Heilige Geest bij haar een 
zoon zal verwekken, die zij Jezus moet noemen). Het middelste raam verbeeldt de ontmoeting 
van de zwangere Maria met haar moeder Anna (of Hannah). Die zien we beiden helemaal 
bovenaan. De overige tien figuren zijn dienaressen. Het rechterraam verbeeldt de Opdracht 
van Jezus als baby in de tempel van Jeruzalem. De twee onderste figuren zijn Simeon en Anna.  

De muurschildering van Jan Dunselman 
Recht boven de kapel van Maria van Wilsveen ziet u tegen de muur een wandschildering van 
Jan Dunselman. Zij verbeeldt de doop van Jezus door Johannes. De tekst onder de afbeelding 
luidt: “Gij zijt mijn welbeminde zoon, in U heb ik welbehagen”.  
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Deze wandschildering en de negen andere die we nog zullen zien, dateren uit de periode 1917-
1920. 

Jan Dunselman (1863 –1931) 
was kunstschilder in Amsterdam. 
Hij studeerde aan het Tekeninsti-
tuut in Den Helder en trok op zijn 
18e naar Antwerpen, waar hij 
zijn opleiding vervolgde aan de 
kunstacademie. In 1884 won hij 
de Prix de Rome voor de schilder-
kunst. Hij maakte vervolgens een 
studiereis naar Italië en Spanje. 
Hij werd lid van de katholieke 
kunstkring De Violier en van Arti 
et Amicitiae. 

Dunselman schilderde histori-
sche taferelen en portretten, maar kreeg vooral bekendheid door de vele kruiswegstaties en 
wandschilderingen die hij maakte. Na WO II daalde de waardering van zijn werk, maar tegen-
woordig staan zijn schilderingen weer heel hoog in de belangstelling.   

 

3. De achterwand 
We verlaten de ruimte vóór de kapel van Maria van Wilsveen en gaan meteen rechtsaf. We 
houden halt voor de middelste toegangsdeur. 
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De muurschildering van Hubert Estourgie 
De muurschildering waar we nu voor staan, is ook vervaardigd door Hubert Estourgie en da-
teert uit de tweede helft van de jaren zestig. De schildering is helemaal rechtsonder gesig-
neerd. 

Het is een unieke schildering die de verbondenheid van de Nootdorpse katholieke geloofsge-
meenschap met God symboliseert. Links van de deur zien we de landbouw (maaiende man en 
bloemrijk gras) en de tuinbouw (kisten met tomaten, komkommer en sla, de druivenpluk en 
de kassen [platglas en hoog glas]). De tuinbouw was in de tijd van de schildering de hoofdbron 
van het bestaan in Nootdorp.  

 

Rechts van de toegangsdeur zien we de Bartholomeuskerk en het beeld van “Onze lieve Vrouw 
der Armen” op het voorplein van de H. Bartholomeuskerk.  

De mensen op de muurschildering reiken naar Jezus en God de Vader die centraal boven de 
toegangsdeur zijn gepositioneerd. Boven de knielende vrouw in de paarse jurk zien we een 
man in blauwe kleren met een rol papier in zijn handen. Dit is St. Bartholomeus, de patroon-
heilige van de kerk. In de kunst wordt hij meestal afgebeeld op blote voeten (duidt op het 
volgen van Jezus als apostel), met een boek of een rol in zijn hand (een verwijzing naar het 
evangelie).  
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Het timpaan boven de toegangsdeur 
 

Het spitsbogige stenen timpaan (ook boogtrommel genoemd) boven de toegangsdeur bevat 
drie ronde cirkels, die rondramen heten. Het middelste en grootste rondraam heeft een zoge-
naamde zevenpas: zeven cirkels die elkaar overlappen. Daarin is een glas-in-lood raam aange-
bracht. Dat is eveneens door de glazenier Estourgie gemaakt. Aan het eind van de middag, als 
de zon door dit raam schijnt, zien we een prachtige afbeelding van St. Bartholomeus, met in 
de middelste ronding het Evangelieboek. 
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Het kleine rondraam rechts onder in het timpaan bevat een afbeelding van een schild met 
daarop het wapen van Nootdorp, toen het nog een zelfstandige gemeente was. Achter het 
wapen brandt een kaars. 

Het kleine rondraam links onder in het timpaan bevat ook een afbeelding van een schild met 
daarop de figuur van Christus met de tekst: “De Bruidegom in zijnen Nootenhof”. Hiermee 
wordt Christus in zijn Nootdorpse tuin bedoeld. Het is een eeuwenoud kerkenzegel. 

Over het zegel kan het volgende worden vermeld. Al spoedig na de Reformatie ont-
stond in ons land bij de pas ontstane Hervormde gemeenten de behoefte om zich door 
een eigen kerkzegel te onderscheiden en de van hen uitgaande stukken zoals attesta-
ties, te waarmerken met een zeker herkenningsteken. Elke gemeente koos voor zijn 
eigen vormgeving. Het toonde een symbolische voorstelling of had op een of andere 
manier betrekking op de naam of oorsprong van de gemeente of ging uit van een be-
kend Schriftwoord in verband met de gemeente. Men gaf meestal de voorkeur aan 
Bijbelse zinnebeelden. Bij zo’n zegel plaatste men dikwijls een tekst.  
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De hervormde kerk van Nootdorp koos voor de figuur 
van Jezus, wandelend tussen bomen met op de achter-
grond een kerkje. Het zegel kreeg  als randschrift: De 
Bruydegom in zijnen Nooten-hof etc, Hooglied VI , vs. 
11. Het randschrift was een woordspeling op de plaats-
naam. Vermoedelijk was dit zegel al in gebruik bij de 
Bartholomeusparochie vóór de reformatie. 

Sinds 1817 raakten de lokale zegels in onbruik. In het 
archief van de NH Kerk bevindt zich nog een koperen 
plaatje met deze afbeelding, dat werd gebruikt als 

stempel. 

 

Heilig Hartbeeld  
 

Links van de toegangsdeur zien 
we een beeld van het Heilig 
Hart van Christus. Het is gesne-
den uit eikenhout. Oorspron-
kelijk was het veelkleurig. Het 
dateert uit het jaar 1900 en is 
vervaardigd door het kunst-
atelier Poel en Stotefus uit Den 
Haag. Het was een geschenk 
van enkele parochianen aan de 
kerk.  

Beeld van Onbevlekt Hart 
van Maria  
Rechts van de toegangsdeur 
zien we een beeld van het On-
bevlekt Hart van Maria.  

Ook dit is van hetzelfde kunst-
atelier, van eikenhout en werd 
gelijktijdig met het H. Hart-
beeld in de kerk geplaatst. Het 
was een geschenk van C.J. 

Mooyman en kinderen. 
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4. In het midden van de kerk 
 

De kerkbanken 
We wandelen door het middenpad naar het 
midden van de kerk. Het eerste wat opvalt zijn 
de sierlijke kerkbanken. Deze zijn in 1870 ge-
maakt in het atelier van de architect Evert Mar-
grij in Rotterdam. De zijkanten zijn met de hand 
gemaakt en geen is exact hetzelfde. Let eens op 
de sierlijke letters van het alfabet die in elke 
kerkbank afzonderlijk zijn uitgebeiteld. De ach-
terste twee rijen banken dateren uit 1962 en 
zijn gemaakt door de Nootdorper Daan van 
Eyck. 

De kapitelen van de tien pilaren 
Het tongewelf (rond plafond) wordt gestut 
door tien pilaren. De bovenkant van die pilaren 
wordt bekroond door zogenaamde kapitelen. 
Elk kapiteel bevat gestileerd blad- en bloem-
werk. Let eens op: geen enkel kapiteel in de 
kerk is het zelfde uitgevoerd. Zij zijn door 
beeldhouwers in het atelier van Evert Margrij 
gehouwen. 

Everhardus Johannes Margrij (1841 - 1891), was archi-
tect. Hij volgde, in navolging van zijn oudste broer Jan, 
in Amsterdam lessen aan de tekenschool en werd on-
derwezen in de bouwkunst. Hij was lid van het genoot-
schap Architectura et Amicitia en de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Hij is sterk beïnvloed door 
de architect P.J.H. Cuypers. In 1866 vestigde Margry 

zich in Rotterdam. Tijdens de bouw van de kerk in Voorburg werd Margry op 49-jarige leeftijd 
door een ziekte overvallen, waaraan hij vroegtijdig overleed. De voor zijn kerken benodigde 
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heiligenbeelden, altaren, meubelen, glazen werden naar Margrij's ontwerpen door verschillende 
handwerkslieden in zijn eigen atelier voor kerkelijke kunst vervaardigd.  

De apostelramen 
Kijken we nog verder omhoog dan vallen de gebrandschilderde ramen op. De ramen zijn vorm-
gegeven in zes hoofdvormen. Maar elk raam is weer anders van glas voorzien. De uitvoering 
is telkens uniek. De kerk telt twaalf van dergelijke ramen. Zij verbeelden de twaalf apostelen. 
Hoewel elk raam de naam van de apostel bevat (moeilijk leesbaar), zijn ze ook herkenbaar aan 
het ‘attribuut’ dat zij in hun hand hebben. 

Lopen we met onze ogen langs de ramen dan zien we aan de linkerkant (de noordzijde) vier 
apostelen. Van achter naar voren: 

• Matthias met zijn bijl  
• Judas met zijn knots  
• Mattheus met zijn evangelieboek  
• Bartholomeus met lansier en evangelieboek 

Aan de rechterkant zien we, ook van achter naar voren: 

• Jacobus met zijn reisstaf 
• Simon met zijn zaag  
• Thomas met zijn winkelhaak  
• Andreas met het Andreaskruis 

 

De andere vier zult u zo dadelijk zien. 
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Het plafond 
Het plafond wordt gevormd door een houten tongewelf. Het is eenvoudig en rustgevend be-
schilderd met witte tegels en aan de randen met veelkleurige bladmotieven in de art deco-
stijl. Als slotstuk van de sierlijke balkenconstructie zien we met de hand gesneden bloemen, 
die ook weer allemaal verschillend zijn. 

 

De Kruiswegstaties 
Richten we onze blik 
weer naar beneden dan 
zien we links en rechts te-
gen de muur de kruisweg-
staties. Zij verbeelden 
veertien momenten uit 
het lijden en sterven van 
Christus. Zij hangen er 
sinds 1979 en zijn afkom-
stig uit de afgebroken 
Haagse Lidwinakerk aan 
de Schenkkade. De sta-
ties zijn omstreeks 1900 
gemaakt door de broers 
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Albin en Paul Windhausen. Het zijn olieverfschilderijen op een koperen paneel. Het gezicht 
van de Christusfiguur op de staties is gestileerd. De gezichten van de overige personen zijn 
heel reëel: de twee broers schilderden regelmatig de portretten van mensen die hadden bij-
gedragen aan de aanschaf van de staties. 

Albin en Paul Windhausen voerden een succesvol atelier voor kerkelijke 
kunst in Roermond. Zij waren deel van een geslacht Windhausen dat tot 
op heden nog steeds kunstenaars kent. De twee broers waren opgeleid 
door hun vader, de kunstenaar Peter Heinrich Windhausen, schilder van 
altaren, kruiswegen en portretten. In zijn Roermondse atelier leerden zijn 
zoons Heinrich, Albin en Paul het vak. Hun andere broer Joseph was 
priester maar legde zich ook toe op de beeldhouwkunst. 

(foto: Albin Windhausen, ca. 1930) 

5. Het noordelijke transept 
We lopen tussen de banken naar voren en slaan aan het eind linksaf naar het orgel. Dit deel 
van de kerk heet het noordelijk transept. 

Het orgel 
Bij de oplevering van het kerkgebouw in 1871, werd het oorspronkelijke orgel uit het oude 
kerkje overgeplaatst en op de koorzolder van de kerk neergezet. Dat werd in 1897 vervangen 
door het huidige orgel. Het werd vervaardigd door orgelmeester Jos Vermeulen. De aanschaf 
werd betaald uit het spaarfonds ‘het weiden der lammeren’. Het is voor het eerst bespeeld 
op 25 april 1897. In 1942 heeft de kerkorgelbouwer P.C. Bik het orgel gerestaureerd en uitge-
breid. In de zomer van 1979 is het orgel opnieuw uit elkaar gehaald en in Zaandam gerestau-
reerd door de firma Flentrop. In december van dat jaar kwam het terug naar de kerk en is toen 
neergezet op de plek waar het orgel nu staat. Het schrijnwerk aan de voorkant is in 1979 ge-
maakt door Nootdorpse vrijwilligers. In 2015 is het orgel wederom gerestaureerd. 

Voor de orgelkenners: de orgelgalerij is een tweeklaviers mechanisch orgel met 12 registers. 

Jos Vermeulen (1876-1946) werd geboren in Weert, in een gezin van orgelmakers. Met zijn drie 
broers leerde hij het vak van zijn vader. Jos Vermeulen vestigde zich in 1899 in Alkmaar als 
firmant en vanaf 1903 als eigenaar van het orgelmakersbedrijf van de firma L. Ypma & Co.  

Apostelramen 
Kijken we links omhoog dan zien we Johannes met zijn schrijfveer. Het apostelraam daar te-
genover is van Andreas met zijn andreaskruis. 

6. De H. Mariakapel 
We wandelen door naar de Mariakapel. 

Het Maria-altaar 
Het Maria-altaar is vervaardigd in het atelier van J.A. Oor & Zonen in Roermond. Het werd 
begin 1907 in de kerk geplaatst. Het mooie en stemmige altaar bestaat uit twee delen: het 
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eigenlijke altaar en het houten retabel dat daar op staat. 
Het altaar was bij oplevering helemaal zandkleurig geel. 
Dat kleurde mooi bij het altaarblad dat is uitgevoerd in de 
steensoort travertijn. Bij de verdere aankleding en versie-
ring van de Mariakapel in 1914, waarbij ook de muurschil-
dering ‘Piëta’ van Jan Dunselman werd aangebracht, werd 
ook het altaar veelkleurig en werden de gestileerde lelies 
aan beide zijden op het altaar aangebracht. Toen waren ze 
hypermodern. Zij illustreren prachtig de overgang van de 
art nouveau naar de art deco. Art deco werd rond 1910 
populair. Art deco kenmerkte zich in het begin door geo-
metrische vormen en de toepassing van golvende lijnen 
met een haast kalligrafisch karakter. Na de Eerste Wereld-
oorlog evolueerde de art deco tot veel strakkere motieven 
en lijnen.  

In de art nouveau werd veelvuldig gebruik gemaakt van 
tweedimensionaal ogende sierlijke ornamenten, symbo-
lisch van karakter en uitgevoerd in een abstraherende stijl, 

veelal plant-, bloem- en bladmotieven. Een kenmerkend element van de art deco is de zwarte 
arcering van de lijnen en vormen, een beïnvloeding door de gebrandschilderde ramen. Een 
tweede belangrijk element is de regelmatige vlakverdeling. De lelies zijn geschilderd binnen 
een raamwerk, waarvan het middelste de vorm van een gotisch raam heeft gekregen. De lelie 
als symbool voor de Maagd Maria is een eeuwenoud thema, dat in de schildering een eigen-
tijdse vorm kreeg: een ritmisch geheel van sier-
lijk gekrulde bladeren en wortels. Op de zijkan-
ten van het altaar zijn Franse lelies aangebracht. 

In de tweede helft van de jaren zestig werd het 
altaar helemaal wit gelakt. Het altaar is in 
2020/2021 gerestaureerd door Noud Janssen.  

De houten bovenbouw (het retabel) dateert uit 
1914. Het is gemaakt in het atelier van de beeld-
houwer Jean Antoine Oor (1828 – 1910) in Roer-
mond. Het was is een geschenk van de parochie 
ter gelegenheid van het 12 ½ jarig pastoorsjubi-
leum van pastoor van Hooff. Centraal staat een 
uit hout gesneden beeld van Maria met Jezus op 
haar linkerarm. Links van het beeld ziet u een uit 
hout gesneden reliëf, dat is beschilderd met olie-
verf en op onderdelen van bladgoud voorzien. 
Het verbeeldt de Annunciatie: aartsengel Gabriël 
brengt Maria in haar huis te Nazareth een be-
zoek en meldt haar dat God haar uitverkoren 
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heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. Rechts van het Mariabeeld zien we ook een 
veelkleurig houten reliëf, voorstellend de geboorte van Christus. 

De beeldhouwer Jean 
Antoine Oor (1828 – 
1910) volgde zijn op-
leiding in zijn geboor-
testad Leuven bij de 
neogotische beeld-
houwer Karel Hendrik 
Geerts. Zijn vervolg-
opleiding genoot hij 
in 1857 in Roermond, 
waar hij leerling werd 
in het atelier voor 
kerkelijk kunst 
van Cuypers & Stol-
zenberg. In 1862 be-
gon hij voor zichzelf.  

Foto: De medewerkers van kunstatelier J.A. Oor & Zonen met in het midden Jean An-
toine en zijn zoons.  
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Muurschilderingen 
Links van het Maria-altaar hangt een 
schildering van Jan Dunselman. Het bo-
venste deel is een zogenaamde Piëta: 
de bewening van Christus door Maria 
na de kruisafname. Maria wordt om-
ringd door acht engelen, die allen een 
symbool van de kruisiging vasthouden. 
Daarboven het Kruis met twee aartsen-
gelen en boven het Kruis de H. Geest en 
de handen van God de Vader. 

Het onderste centrumdeel is een ver-
beelding van de processies en de aan-
bidding van Maria van Wilsveen. Omdat 
het beeldje van Maria van Wilsveen 
toen nog niet gevonden was, heeft Dun-
selman zich laten inspireren door het 
beeldje van Maria in Kevelaar. 

De wandschildering is gesponsord door 
Theodorus van der Burg (geboren in 
Berkel en Rodenrijs op 13 december 
1873, overleden op 3 maart 1936) en 
zijn vrouw Anna Catharina Hendrika de 
Bruijn (geboren in Nootdorp op 31 
maart 1880, overleden op 27 oktober 
1969). Zij trouwden op 19 april 1901. 
Daarom zijn links de H. Theodorus en 
rechts de H. Catharina afgebeeld.  
De wandschildering is in 2019 gerestau-
reerd door Saskia van der Poel van het 
atelier Koningsblauw in Amsterdam. 

Rechts van het Maria-altaar is opnieuw een tweedelige muurschildering van Jan Dunselman 
te zien. Het bovenste schilderij is ontleend aan het evangelie van Lucas. Wanneer Maria en 
Jozef met Jezus naar de tempel gaan, is daar ook Simeon. Hij neemt Jezus in zijn armen en 
spreekt bijzondere, profetische woorden. De Latijnse tekst vertaald: ‘en hij zei: een zwaard zal 
uw ziel doorboren’. Hij doelt daarmee op de pijn die Maria zal ervaren door het lot van haar 
Zoon. Daar onder zien we een verbeelding van de Annunciatie. De Latijnse tekst daaronder 
vertaald: ‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en ze heeft ontvangen van de 
Heilige Geest’. Het zijn de eerste twee regels van het Angelus, een katholiek gebed dat vroeger 
driemaal daags gebeden werd: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's 
avonds. Voorheen de gelovigen stopten hun werkzaamheden om te bidden. Dat is grotendeels 
in onbruik geraakt. 
We vervolgen onze wandeling door onder de boog naar rechts te gaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
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7. De absis met het hoogaltaar 
 

Het hoogaltaar 
We komen nu aan bij de halfronde, nisvormige ruimte van de kerk waar het kleurige altaar 
staat. Dat noemen we de absis of het priesterkoor. Staande midden vóór de trappen, ziet u 
het hoogaltaar in volle luister. 

Het hoogaltaar is in 1870 vervaardigd in het atelier van de architect van de kerk, Evert Margrij. 
Het is voornamelijk gebeeldhouwd uit een harde kalkzandsteen. De figuren die in het altaar 
zijn verwerkt, zijn van gips. Het altaar is in onderdelen naar de kerk vervoerd en daar samen-
gevoegd.  

Het hoogaltaar bestaat uit vijf hoofdonderdelen, die hieronder afzonderlijk worden bespro-
ken. 

De uitbouw aan de linker- en rech-
terkant 

De uitbouw links en rechts zijn 
door Margrij iets naar achteren 
geplaatst om het altaar meer 
diepte te geven. Bijzonder aan de 
uitbouw zijn de twee plantenmo-
tieven aan de bovenkant. De sten-
gels monden onderaan uit in een 
mooi gestileerde leeuwenkop. 
Hoewel ze bij een eerste oogop-
slag hetzelfde zijn, is dat niet zo: ze 
zijn echt anders vorm gegeven. 

Onderbouw 

De voorzijde van de onderbouw 
bestaat uit vijf elementen. Hele-
maal links en rechts zien we twee 
pilaren van geaderd zwart mar-
mer. De kapitelen van deze pilaren 
zijn gestileerde bladeren. Merk op 
dat ook deze kapitelen van elkaar 
verschillen. In het midden van de 
onderbouw zien we de zoge-

naamde Melchisedek-scene. 

De scene verbeeldt het moment dat Abra(ha)m uit zijn strijd weer huiswaarts keerde en hij 
Melchisedek ontmoette. Die reikte hem brood en wijn en sprak daarna een zegenspreuk over 
Abram uit en daarna over de Allerhoogste God: "Gezegend zij Abram door God, de 
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Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden 
leverde hij aan u uit."  

In de scene staat de 
Abraham direct links 
van de offertafel. Hij 
draagt een vaandel en 
een schild. Links van 
hem staan drie Joodse 
soldaten, ook gehelmd 
en twee voorzien van 
een schild, twee voor-
zien van een lans. Aan 
de rechterzijde, direct 
rechts van de offerta-
fel, staat Melchisedek. 
Hij draagt drie broden 
in zijn linkerhand en in 
zijn rechterhand heeft 
hij een kelk. Rechts van 
hem twee volgelingen, 
waarvan de meest rechtse figuur een wijnkan draagt. De Melchisedek-scene als beeldhouw-
werk is vrij zeldzaam. De beelden zijn van een uitzonderlijke kwaliteit en verfijndheid. Het 
toont het hoge vakmanschap van de beeldhouwers in het atelier van Margrij. 

De Melchisedek-scene wordt aan beide zijden geflankeerd door elementen met plantenmo-
tieven. Aan de linkerzijde zien we korenaren en korenbloemen, rechts druivenranken met 
druiventrossen. Zij verwijzen naar de offergaven: brood en wijn. Die twee elementen zijn voor-
beelden voor de vroege art-nouveau. 

Retabel  

De opgaande versierde achterwand van het altaarblad noemen we het retabel. Het bestaat 
uit het tabernakel, aan weerszijden geflankeerd door vierkante neogotische ramen met alle-
gorische voorstellingen van de vier evangelisten: leeuw (Marcus), mens (Mattheüs), adelaar 
(Johannes) en os (Lucas). De vier evangelisten hebben elk een tekstbanier in hun handen met 

De Melchisedek-scene verwijst naar een passage uit het Oude testament: “Deze Mel-
chizedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet, 
toen die terugkeerde na zijn overwinning op de koningen, en zegende hem waarna Abra-
ham hem een tiende van de buit gaf.  Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’ 
en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘de koning van de vrede’. Hij heeft geen va-
der, geen moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van 
God – hij is priester voor altijd.” In de katholieke kerk wordt Melchisedek gezien als het 
prototype van het priesterschap.  
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daarop de eerste woorden van hun evangelie. De gevleugelde dierfiguren zijn ontleend aan 
het Evangelieboek Openbaringen. Ook deze beelden zijn van een uitmuntende kwaliteit. 

De horizontale balk boven de tabernakeldeur is versierd met gestileerde wijnbladeren. Aan de 
zijkanten is het tabernakel versierd met tien eenvoudige bloemmotieven (rozetten).  

De goudkleurige versiering van de kluisdeur van 
het tabernakel is in 1909 geschonken door Hein 
de Vreede en Sophia van Paassen ter gelegen-
heid van hun zilveren huwelijksfeest.  

De afbeeldingen op de deur verwijzen naar de 
eucharistieviering: korenaren, druiventrossen, 
hostie en kelk.  

Het bovendeel (het Antoniusretabel) 
 
Het bovenste deel van het altaar wordt gevormd door een houten bovenbouw die voorzien 
is van kunstig houtsnijwerk. Deze bovenbouw is gemaakt in 1914 door de beeldhouwer Jan 
Maria Joseph (Jos.) Geelen uit Roermond ( 1852 – 1926).  
Het behoort oorspronkelijk niet bij het altaar, maar bij het Antoniusaltaar dat tot 1979 heeft 
gestaan op de plek waar nu het orgel staat. 

De bovenbouw heeft een uitgesproken neogotisch karakter, die duidelijk refereert aan de 
bouw van de kerk. De vele pinakels1, hogels2 en luchtbogen accentueren het neogotische ka-
rakter en geven een lengterichting aan de bovenbouw. Het houtsnijwerk aan de binnenkant 
van de drie rechthoeken legt met zijn accolades en toten3 een directe relatie met neogotische 
raampartijen van de kerk. 

De achtervlakken van de drie rechthoeken zijn gekleurd: de linker en rechter in bordeauxrood, 
de middelste blauw. Alle drie zijn versierd met bladmotieven in goudverf. 

Jos Geelen (1852 - 1926) was als leerling van Pierre Cuypers werkzaam in het Atelier Cuypers-
Stoltzenberg (1867-1871). Hij was een zoon van de schrijnmaker Karel Geelen. Vanaf ca. 1880 
had Jos een eigen atelier in Roermond. Hij was later chef van de afdeling beeldhouwen bij 
Cuypers & Co (1889-1892). Ook Jeans broer Peter Geelen (1846-1904) was beeldhouwer. 

Het hoogaltaar is in 2018/2019 gerestaureerd door Noud Janssen. 

De vijf glas-in-lood ramen 
De vijf glas-in-loodramen achter het altaar bevatten elk vijf vierkante vakken. Drie van elke vijf 
vakken tonen een of meer gestalten. Die vijftien vakken tezamen verbeelden vijftien gehei-
men van de rozenkrans. Het vormt een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus 

 
1 Een pinakel is een (neo)gotische, slanke torenvormige opbouw met spits, en bekroond door een kruisbloem 
(een smaller wordende stam die uitmondt in een ring of bladerkrans die uitbot in vier knoppen). 
2 Een hogel is een gebeeldhouwde gotische versiering in de vorm van een bloem, knop, omgekruld blad 
of kruisbloem. 
3 Een toot is een scherpe punt tussen niet complete cirkels in het maaswerk van met name vensters. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1852
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
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en Maria, ontleend aan de evangeliën. Alle bovenste vakken tonen van rechts naar links de 
glorievolle geheimen: 

Jezus verrijst uit de doden. 

• Jezus stijgt op ten hemel. 
• De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
• Maria wordt in de hemel opgenomen. 
• Maria wordt in de hemel gekroond. 

De middelste vakken verbeelden de droeve geheimen:  
• Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. 
• Jezus wordt gegeseld. 
• Jezus wordt met doornen gekroond. 
• Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg. 
• Jezus sterft aan het kruis. 

De onderste vierkanten bevatten de blijde geheimen van het 
geloof: 

• De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. 
• Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 
• Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 
• Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 
• Jezus wordt in de tempel teruggevonden. 

 

Muurschilderingen  
Kijken we in het priesterkoor links omhoog dan zien we de verheerlijking van de H. Bartholo-
meus, patroonheilige. Aan de rechterkant zien we weer een dubbelschildering. Bovenaan de 
marteldood van de H. Bartholomeus. Onderaan de verkiezing van de H. Bartholomeus tot 
apostel.  
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Kees Dunselman (1878 – 1937) was de veertien jaar jon-
gere broer van Jan Dunselman. Na eerst als zelfstandig 
kunstenaar te hebben gewerkt, ging hij in 1917 samenwer-
ken met zijn oudere broer. Kees was een aanhanger van de 
zogenaamde Beuroner school. Dat was een kunststroming 
die ontwikkeld was in de Abdij van Beuron in Sigmaringen 
(Dld). Die promootte een nieuwe kerkelijke kunst die geba-
seerd was op een oudere, meer orthodoxe wijze van weer-
gave van heiligen, zoals iconen, en een statische composi-
tie die nauwelijks beweging suggereert. Kees Dunselman 
had in de periode tussen 1904 – 1917 toen hij als zelfstan-
dig kunstenaar werkte, deze filosofie overgenomen en 
daarbinnen zijn eigen stijl ontwikkeld.  

We lopen door naar de St. Jozefkapel. Dan loopt 
u onder een schilderij van Kees Dunselman 
door. 

Het is een afbeelding van Sint Jozef, met daar-
onder de tekst ‘SCS Joseph patronus ecclesiae’, 
vertaald: St. Jozef, patroon van de (Katholieke) 
Kerk. Boven zijn afbeelding staan de woorden 
paupertas (armoede), humilitas (nederigheid), 
castitas (kuisheid) en obedientia (gehoorzaam-
heid). 

Nog hoger staat de tekst ‘constituit eum domi-
num domus suae’. Het zijn de eerste woorden 
van vers 21 uit psalm 105 'hij stelde hem aan tot 
heer over zijn huis’.  De betekenis van dit citaat 
in deze context is duidelijk: Jozef is schutspa-
troon van de kerk op aarde. Daarom is onderaan 
de St. Pieter in Rome afgebeeld. 

 

8. De Sint Jozefkapel 
 

Het Jozefaltaar 
Het altaar is in 1911 ontworpen door Albert A.J. Margrij (1857 – 1911), de broer van de archi-
tect Evert Margrij. Het is betaald uit de inkomsten van een speciale collecte. Margrij heeft zich 
duidelijk laten inspireren door het twee jaar eerder ingewijde Maria-altaar. Naast het beeld 
van St. Jozef, dat natuurlijk in het midden staat, zien we links een uit hout gesneden reliëf, dat 
is beschilderd met olieverf en op onderdelen van bladgoud is voorzien. Het verbeeldt het hu-
welijk van Jozef met Maria. Rechts van het Jozefbeeld zien we ook een veelkleurig houten 
reliëf, voorstellend de onderwijzing van Jezus. 
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Muurschilderingen  
De twee dubbele muurschilderingen – 
deze zijn weer van Jan Dunselman – in 
deze kapel laten een verbeelding zien van 
het leven van Jozef. De volgorde is van 
linksonder naar linksboven en vervolgens 
van rechtsboven naar rechtsonder. 

Linksonder: de Verkondiging. De Latijnse 
tekst vertaald: ‘Er verscheen in een droom 
een engel aan Jozef, zeggend: sta op en 
neem moeder en kind met u mee’.  

Linksboven: Op de vlucht naar Egypte. De 
Latijnse tekst vertaald:  ‘Vlucht naar 
Egypte en blijf daar tot ik je weer roep’. 

Rechtsboven: Jozef in zijn werkplaats. De 
Latijnse tekst vertaald: ‘En Hij ging met 
hen terug en kwam in Nazareth en was 
hen onderdanig’.  

Rechtsonder: Jozef op zijn sterfbed. De La-
tijnse tekst vertaald: ‘kostbaar in de ogen 

van de Heer is de dood van zijn heiligen’. 

9. Het zuidelijke transept 
 

De doopvont 
De doopvont dateert uit 1916. De kope-
ren deksel, die later is aangeschaft, bevat 
vier scènes van Adam en Eva in het aards-
paradijs. De achtkantige vorm van de 
doopvont verwijst naar de achtste dag 
(dag van verrijzenis). 

De deksel is vervaardigd door Jan Eloy 
Brom uit Utrecht (1891 - 1954). Hij 
volgde opleidingen aan de Polytech-
nic School of Arts in Londen, de Kö-
nigliche Preussische Zeichenakademie 
in Hanau en aan de Rijksakademie 
van beeldende kunsten in Amster-
dam. In 1928 werd hij conserva-
tor van het Aartsbisschoppelijk Museum (het huidige Museum Catharijneconvent in Utrecht). 
Hij won de gouden erering in Duitsland (1953), de hoogste onderscheiding voor edelsmeed-
kunst. 
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De biechtstoel 
De biechtstoel is sinds de oplevering van de kerk niet 
veranderd: de kleuren zijn nog origineel. 

Muurschildering 
Kijkt u, voor de doopvont staand, naar links boven, 
dan ziet u opnieuw een muurschildering van Kees 
Dunselman: de H. Familie. 

 
Apostelramen 
Kijkt u iets naar links nog verder om-
hoog dan ziet u het apostelraam waarin 
Petrus met zijn sleutel is afgebeeld. 

Daar tegenover is het achtste apostel-
raam. Hier zien we Jacobus (de jongere) 
met een knots. 

 

 

10. Het priesterkoor 

We lopen richting de preekstoel. 

De preekstoel 
Toen er vroeger nog geen geluidsversterkers waren, maakte de priester gebruik van de preek-
stoel om zijn preek ook achter in de kerk verstaanbaar te laten zijn. De grote ‘schelp’ is het 
klankbord. Vroeger stond de preekstoel links van het priesterkoor. In 2015 is deze verplaatst 
naar zijn huidige plek. 

De preekstoel is een juweel van schrijnmakerij en houtsnijkunst. Hij is in 1886 gemaakt in het 
atelier van de beeldhouwer Jean Antoine Oor (1828 – 1910) in Roermond. 

De preekstoel staat op een zeskantige zuil. Op de voorkant van de preekstoel is de zoge-
naamde Bergrede van Jezus uitgebeeld. Het is een houtsnijwerk van een superieure museale 
kwaliteit. Jezus hield de Bergrede, volgens de evangelist Mattheüs, aan het begin van zijn 
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openbare optreden, na zijn doop door Johannes de Doper en het bijeen vergaren van zijn eer-
ste vier volgelingen. Die volgelingen zijn in de scène herkenbaar aan de aureolen om hun 
hoofd. 

Aan de linkerkant van de scène op de 
kuip staat een beeldje van Willibrordus 
(658 – 739) onder een afdakje. Hij was 
een aartsbisschop en missionaris van 
Angelsaksische afkomst. Hij staat be-
kend als de "apostel van de Lage Lan-
den". Hij bouwde veel kerken en kapel-
len. Daarom staat hij hier afgebeeld 
met een kerk in zijn linkerhand. Rechts 
van de scène zien we Bonifatius (675 – 
754). Hij was een van de belangrijkste 
Angelsaksische missionarissen en kerk-
hervormers. 

Boven op de preekstoel staat onder 
een neogotisch vormgegeven achthoe-
kige pinakel een beeld van St. Bartho-
lomeus.  

De preekstoel wordt nog maar zelden 
gebruikt, maar blijft een museaal 
pronkstuk. 

We lopen iets verder en komen aan bij 
het altaar voor de vieringen. 

Het altaar voor de vieringen en 
de ambo 
Het houten altaar en de links daarvan 
staande ambo corresponderen qua 
uitvoering met de kerkbanken. Beide 
interieurstukken zijn in 2013 ontwor-
pen door Noud Janssen en gemaakt 
door Peter Zweekhorst. De bekleding aan de voorkant van het altaar (het antependium) is een 
verbeelding van het Laatste Avondmaal. Het is afkomstig van een altaar uit Delft, dat overbo-
dig was geworden. Het jaar waarin het werd gemaakt, weten we niet. Vermoedelijk rond 1970. 
Ook de maker ervan is niet bekend.  

Het altaar is een combinatie van de twee klassieke basisvormen: het altaar als offerblok en als 
tafel voor het Laatste Avondmaal. De frontplaat legt een verbinding met de scène op het oude 
hoofdaltaar. Daar offert Melchisedech brood en wijn. Het altaarblad is iets boven de steunen 
geplaatst. Daardoor lijkt het of het blad zweeft waardoor het altaar nergens plomp wordt. 
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Aan de zijkanten van het altaar zijn kunstige eikenhouten neogotische raampjes aangebracht. 
Deze sluiten aan bij de rest van het kerkgebouw. 

De ambo is bestemd voor de lezing van het epistel en het evangelie. Net als in de vroegchris-
telijke tijden worden tijdens de Dienst van het Woord de teksten van de Bijbel vanaf de ambo 
voorgelezen en wordt er ook gepreekt. 

De triomfbalk 
Boven het altaar voor de vieringen hangt als afsluiting van de absis een triomfbalk. Daarop is 
een polychrome uit hout gesneden Calvariegroep geplaatst: Christus aan het kruis en links en 
rechts daarvan Maria en Johannes. 

Aan de triomfbalk hangt de dag-en-nacht brandende Godslamp. De lamp werd hier in 1913 
opgehangen. 

We lopen via het zijpad weer richting de uitgang van de kerk. Het biedt u de gelegenheid om 
enkele kruiswegstaties in detail te bekijken. 

11. De H. Antoniuskapel 
Beeld van de H. Antonius 

In de kapel ziet u het uit hout gesneden beeld van de H. Antonius. Het dateert uit 1914. De 
letters O.P.N. op het voetstuk zijn de afkorting voor ‘Ora pro nobis’ (bid voor ons). Dit beeld is 
eveneens gemaakt door de beeldhouwer Jos Geelen uit Roermond. Het beeld stond tot 1979 
centraal op het Antoniusaltaar, op de plaats waar nu het orgel staat. Voor de flankerende 
beelden geldt hetzelfde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
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Antonius van Padua (1195 - 1231), geboren in een rijke, adellijke familie, sloot hij zich in 1220 
bij de kloosterorde van de Franciscanen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om aldaar het christe-
lijke geloof te verspreiden. Later predikte hij in Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 
1222 tot priester gewijd. In 1227 werd hij benoemd tot overste van de Romagna in Italië, waar 
hij van 1222 tot 1224 al predikend had rondgetrokken. In 1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag 
omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later 
door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerk-
leraar uitgeroepen. Zijn nagedachtenis wordt op ontelbare plaatsen levend gehouden. 

Wandschildering 
Kijken we omhoog, dan zien we weer een schilderij van Jan Dunselman. Het verbeeldt de Ver-
rijzenis van Christus. Het schilderij verwijst naar de oorspronkelijke functie van de kapel: de 
kapel waar overledenen konden worden opgebaard. Daarom zijn de ramen van de kapel ook 
sober uitgevoerd. 

 

 

Glas-in-lood ramen 

Aan uw rechterhand ziet u ten slotte opnieuw drie glas-in-lood ramen, vervaardigd door Hu-
bert Estourgie. Het thema is hier David en Goliath. In het Oude Testament (1 Samuel 17:31-
54) wordt op levendige wijze verteld hoe de reus Goliath door David verslagen werd. Goliath 
stond tussen de beide legers in om het Israëlitische leger uit te dagen tot een tweegevecht 
tussen hem en een Israëlitische kampioen in plaats van een groot gevecht tussen de twee 
legers (waarbij aan beide zijden zware verliezen zouden vallen). Als Goliath in een tweestrijd 
de Israëlitische kampvechter zou verslaan, zouden de Israëlieten zich moeten overgeven en 
omgekeerd. 40 dagen achter elkaar spotte Goliath zo met het Israëlitische leger, want nie-
mand durfde het tegen hem op te nemen. 
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Op de veertigste dag bond de herdersjongen David echter de strijd met hem aan, in naam van 
Jahweh en alleen gewapend met een slinger. Hij velde Goliath met een steen tegen het voor-
hoofd. Hierna onthoofde David hem met diens eigen zwaard. Het hoofd bracht hij naar Jeru-
zalem, de wapens naar zijn tent.  

Het verhaal is al vele eeuwen populair, omdat het symbool staat hoe je met uitdagingen en 
zorgen kunt omgaan. Goliath staat symbool voor situaties waar je tegenop kunt zien. Het is 
goed om na te denken over je eigen talenten en om op jezelf te vertrouwen. Die boodschap 
geeft Estourgie de bezoekers van de kerk mee naar huis. 

Slot 
 

Dit brengt ons aan het eind van de wandeling. 

Voor het onderhoud van de kerk en zijn kunstschatten is jaarlijks veel geld nodig. De weinige 
subsidie en de bijdragen van de parochianen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken.  

Daarom vragen we u donateur te worden van de Vrienden van de Bartholomeus. U kunt zich 
per e-mail aanmelden op het volgende adres: secretariaatnootdorp@parochiechristus-
koning.nl. 

De tekst hierboven is een verbeterde versie van die, welke is opgenomen in het boek H. Bart-
holomeuskerk van Nootdorp 150 jaar; de geschiedenis van een markant gebouw. Dit prachtige 
boekwerk is nog steeds te koop bij Bruna in het winkelcentrum Parade, bij boekhandel Van 
Atten in Pijnacker en bij het secretariaat van de parochie. De prijs is slechts € 15,-.  

 

 

  

mailto:secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl
mailto:secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl
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