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Doopkapel van de Nieuwe Bavo te Haarlem

Marc Mulders

‘Levend Water’
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De Vriendenkring van de Nieuwe Bavo is eind 2009 opgericht. In de eerste 
bijeenkomst  werd het idee geopperd om de doopkapel te adopteren en er iets 
moois van te maken. Iedereen die zich de doopkapel van nog maar enkele jaren 
geleden voor de geest haalt, weet dat de staat waarin zij toen verkeerde erbarmelijk 
te noemen was. Zoutuitslag, het glazuur vervuild en in de nok, de plek waar een 
lichtschaal zou moeten zitten, waren planken. En dan was ook de entree naar de 
kerk dicht. De doopkapel functioneerde als bezemkast. 
De doopkapel met ooit zo’n belangrijke functie moest weer in haar oude luister 
hersteld worden, zo vonden de vrienden.
Toen dat besloten was, werd nagedacht over het thema. De plebaan Hein Jan van 
Ogtrop was uitgesproken. Het moest te maken hebben met water. Water en doop 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het moest ook iets te maken hebben 
met nieuw leven. Het scheppingsverhaal en met name ook het verhaal van het 
paradijs als begin van het aardse leven bleken goede uitgangspunten. En dan 
het materiaal. Bijna als vanzelf kwam het materiaal glas op. Glas en water, beide 
doorzichtig en stromend. Beide zijn transparant waardoor ze verwijzen naar iets 
wat verder ligt, naar iets hogers. Voor wat betreft de keuze van de kunstenaar 
was de algemene mening dat er een kunstenaar gevonden moest worden die zo’n 
intieme ruimte als de doopkapel, op fijne, subtiele wijze zou kunnen inrichten. 
Criteria waren het, aanwijzingen die uiteindelijk naar Marc Mulders leidde. Hij is 
een begenadigd, een bekend kunstenaar, een gelovig geïnspireerd kunstenaar die 
fijn en ijl werk maakt, die direct snapte waar we het over hadden: natuurlijk, de 
doop, het paradijs, het water… Levend water! En dat is de naam geworden van 
het kunstwerk van Marc Mulders.

Atti Noordhof, voorzitter

De doopkapel ‘Levend Water’

Vriendenkring
    van de Nieuw Bavo
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De opdracht behelsde decoraties in gebrandschilderde glas  in de nok, in de 
timpanen en boven de entree naar de kerk. Het uitgangspunt was dat in beeld en 
concept een bijdrage geleverd werd aan het liturgisch gebruik van de Doopkapel.

De opdracht
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In totaal zijn er 11 glaswerken vervaardigd

Ichtus
Een lichtschaal in de 
koepel van de doopkapel.

De vier paradijsrivieren
Vier gebrandschilderde glaswerken in de nissen in 
de Doopkapel

De kosmos
Vijf glas-in-loodpanelen 

boven de doorgang van de 
Doopkapel naar de KerkPelgrimage

Een met schelpen 
beschilderde schaal, 
het doopvont.
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Marc Mulders aan het woord

Het concept
De betreding van de doopkapel vanuit de 
weidsheid van de kerk is een bijzondere 
ervaring. De Kathedraal zelf ‘hemelt’ hoog, 
terwijl men in de doopkapel juist de 
verbondenheid met de grond, de bron, de 
oorsprong ervaart.
In de kapel weet men zich geborgen, 
hetgeen benadrukt wordt door een ‘gebogen 
architectuur van stammen van steen’, en 
door de randversieringen van blad- en 
plantmotieven op de muren. Het lijkt een 
versteend bos, gevangen in een moment van 
groei maar op het punt te ontwaken.
Zo is ook het moment van de doop, de 
initiatie tot het christendom, een begin 
van het ontwaken en een intreding tot het 
verbond van de dopeling met Christus. Dit 
ontwaken en vervolgens de intreding in de 
geschapen wereld, verbeeld ik in glas met als 
dragers tekens uit de geschapen wereld: de 
flora, fauna en de kosmos met het element 
water als Leitmotiv.
Het water ontsproten uit de Bron in Eden 
vertakt zich in de vier paradijsrivieren. 
Elke nis in de doopkapel toont een rivier 
met daarboven driemaal een teken uit de 
geschapen wereld: zwanen, paradijsvogels 
met bloemen, een slak en eenmaal een beeld 
van de kosmos, de maan met kikker.
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De koepel, ICHTUS 
Doordat de kapel na de restauratie volgens de oorspronkelijke bouw weer licht van 
boven ontvangt, heb ik daar een omgekeerde doorschijnende schaal geplaatst, 
beschilderd met een vis, Ichtus.
‘Want allemaal bent U in Christus gedoopt, met Christus bekleed’ (Paulus Gal. 
3:27). Het Griekse woord Ichtus gold in de vroegchristelijke traditie als een 
letterwoord. De vijf letters duiden de belangrijkste titels die de christenen aan 
Jezus toekenden: Jezus, Christus, God, Zoon, Redder. De beginletters van deze 
woorden in het Grieks vormen het woord Ichtus = vis. Het raadselwoord werd 
waarschijnlijk bedacht uit protest tegen de Romeinse keizers. Het symbool was 
alleen voor ingewijden verstaanbaar. De vis staat tevens in verband met de doop 
in het water. De dopeling laat zich als een kleine vis uit het water opvissen door 
de visser Christus.
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Er zijn vier nissen in de Doopkapel. De nissen fungeren als een omlijsting van het 
beschilderde glasensemble.
Ik schilder de vier paradijsrivieren als een doorlopende stroom, die vier nissen 
verbindt en aan de oever, boven de rivierstroom, schilder ik respectievelijk de maan, 
de slak, twee zwanen en twee paradijsvogels en hun jonkies. De paradijsrivier in 
het Hof van Eden was de bron van alle leven. Zij splitste zich in vier stromen. De 
Pison stroomde om het land Chawila, waar het goud is. De Gichon stroomde om 
het land Ethiopië. De Tigris en de Eufraat voorzagen het hele tweestromen-land 
van water. Het levend water gaf groei en bloei, ook in geestelijk opzicht. De 
rivieren gaan over grenzen heen om zegen en liefde te verspreiden. 
De stroom van levend water vloeit ook uit ons hart om andere gelovigen te 
ontmoeten aan de oevers van alle rivieren, op heel de aarde. Water is ook de 
bron van het leven op aarde en staat dan ook symbool voor God, bron van alle 
leven. In zijn handen zijn de golven, stromen en dauwdruppels geboetseerd. Met 
gevouwen handen maken wij een kom, vangen het water op en dragen het verder. 
Deze twee dragers, water als de bron en water als het geschenk, zijn heden ten 
dage extra beladen doordat water een politieke machtsfactor is geworden m.b.t. 
de milieuproblematiek en ons ‘Rentmeesterschap’ over de Schepping. 
”Elk van de vier nissen symboliseert  een van de vier paradijsrivieren, daarboven 
schilder ik een embleem, een teken voor de dopeling en de ouders.

Nissen, de vier paradijsrivieren 
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De Pison met de maan
Het Licht: De Zon en de Maan verlichten de dopeling op zijn levenspad.
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De Gichon met de slak
De Tijd: als teken van ‘het dankbaar 
zijn, in het moment’. De voortgang van 
de Slak is ongehaast. De nederige slak 
verenigt tegenstellingen als de tijd en de 
eeuwigheid, het zaad dat ontkiemt en de 
kosmos die uitdijt.
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De Eufraat met de paradijsvogels
De Zorg: De ouders voeden het jong. In de waterstroom komen bloemen voor als een 
echo van de keramiek bloemen op de wanden.
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De Tigris met de zwanen
De Schoonheid: Zwanen zijn symbool van de zuiverheid, gratie en van de liefde wegens 
hun monogaam zijn. 
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De vijf ramen zijn de grens tussen de openbare kerk, de gebedsruimte en de meer 
besloten intieme wereld van de doopkapel. Een geschilderd sluiergordijn op glas 
met een sterrenhemel.
Voor deze vijf kleine ramen gebruik ik een antiek mond geblazen glas, het 
Uberfangglas, zoals ook het naast gelegen glas in lood in de sacristie. Zo creëer ik 
een eenheid bij de entree vanuit de kerk naar de Doopkapel.

Naast de importantie van de geestelijke en pictorale erfenis van 2000 jaar 
christendom zoek ik steeds naar gelijkenissen in symboliek en mystiek binnen die 
andere grote monotheïstische godsdienst, de Islam. In pictorale overeenkomsten, 
synoniemen en symbolen als bijvoorbeeld het helende water, de fontein, de bron, 
het lusthof, en in begrippensferen als de Apokalyps en het Paradijs. De St. Bavo 
Kathedraal is gecreëerd in een tijd waarin het zgn. Oriëntalisme voor menig 
kunstenaar en architect een genereuze stroming was. Ook de architect van de St. 
Bavo, Jos Cuypers, verweeft subtiel elementen uit de Arabische beeldcultuur in 
menig decorum van de St. Bavo. En zo breng ik in de vijf glas-in-loodpanelen een 
bescheiden schriftuur aan onder en boven kantlijnen die geïnspireerd zijn door 
de de calligrafi e, de geometrische ornamenten en de keramiek in de islamitische 
kunst.

Vijf gebrandschilderde glas-in-lood ramen, 
‘de Kosmos’
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Een te Leerdam met de mond geblazen schaal is beschilderd met schelpen. Als teken 
van ieders Pelgrimage door het leven vanaf de Doop tot het sterven. ‘Pelgrimeren’ 
is oefenen, de liefde, de naastenliefde beoefenen, steeds weer.
De koepel met haar Ichtus schildering oogt Hemelwaarts, de doopvont Pelgrimage 
schaal is met de aarde verbonden. Hemel en Aarde zijn zo in een rechte lijn met 
elkander verbonden in de Doopkapel.

Het Doopvont, ‘pelgrimage’
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In de serie levenslessen in dagblad Trouw van november 2013 staat boven een 
interview met Marc Mulders de volgende uitspraak van de kunstenaar: “Ik dank 
God dat ik de schepping mag versieren.” Dat is de basis van zijn huidige werk. Niet 
langer schildert hij de bloemen letterlijk. “Ik schilder het aura rondom die bloemen, 
de horizon, het tegenlicht, de mystiek. Dat past, denk ik, bij de levensfase waarin 
ik ben gekomen.”
Marc Mulders (Tilburg, 23 september 1958) is een Nederlandse schilder, aquarellist, 
en glazenier. Hij studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunsten St Joost 
te Breda in 1983. In 1985 won hij de basisprijs bij de Prix de Rome. Marc Mulders 
schildert in zijn schilderijen en aquarellen de kringloop van het bestaan, doorgaans 
op het ritme van de seizoenen. In zijn meebewegen met de cyclus van opkomst 
en verval, sterven en wederopstanding, leven en dood schuilt het religieuze 
fundament van zijn werk, eerbetoon aan de schepping.
Naast schilderijen heeft Marc Mulders glas-in-loodramen gemaakt, waaronder ‘Een 
tuin in glas’ ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van de 
toenmalige koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, de ‘Apocalyps’ voor 
het Museum Catharijne Convent in Utrecht ‘Het laatste Oordeel’ voor de St Jan 
Kathedraal in Den Bosch, en het Erasmusraam in de Grote Kerk in Gouda.
Het werk van Marc Mulders is opgenomen in diverse particulieren verzamelingen 
in binnen- en buitenland en het is onderdeel van de collectie van verschillende 
Nederlandse Musea, o.a. in  Het Stedelijk Museum te Amsterdam, Het van 
Abbemuseum Eindhoven, Museum Boymans van Beuningen Rotterdam en de 
Lakenhal in Leiden.

Marc Mulders, kunstenaar van het jaar 2017
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De Vriendenkring heeft als doelstelling het bij een breed publiek onder de aandacht 
brengen van de luister en grandeur van de Nieuwe Bavo. De vrienden hebben deze 
doelstelling zo opgevat dat zij ook een bijdrage hebben geleverd aan het verfraaien 
van het gebouw. De kunstwerken van de Doopkapel zijn hiervan het voorbeeld.
Hebt u belangstelling voor het gebouw en zijn uitstraling, wordt dan lid van de 
Vriendenkring.

U kunt zich opgeven door onderstaande antwoordkaart te sturen naar:
Vriendenkring van de Nieuwe Bavo
Antwoordnummer 1862
2000 WC  Haarlem (een postzegel is niet nodig) 

of door uw gegevens te e-mailen naar:
vrienden@rkbavo.nl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Vriendenkring
van de Nieuwe Bavo
Voorletters: .......................... Geboortejaar: .................

Tussenvoegsel: ..........................................................

Naam: ................................................................M/V

Straat: .....................................................................

Huisnummer: ........................ Postcode ........................

Woonplaats: ..............................................................

E-mailadres: ..............................................................

Bedrag per kalenderjaar 

  € 35,00

  € 50,00

  € ......................
(ander bedrag indien gewenst)



Foto’s: Vrienden van de Nieuwe Bavo, Jimmy Purimahuwa en Marc Mulders

Mogelijk gemaakt door
de vele vrienden

Vriendenkring
van de Nieuwe Bavo


