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H et Rome van het Noorden,
zo werd Bolsward lange
tijd genoemd. De stad had

vroeger twee katholieke parochies:
de St. Franciscusparochie, die kerk
hielden in op de Grote Dijlakker nr.
9 en de St. Martinusparochie op de
Grote Dijlakker nr. 42.

Op 9 september 1847 werd het
gebouw voor de St. Franciscusparo-
chie ingewijd. Wat de bouwstijl
betreft ging het hier om een typi-
sche Waterstaatskerk, zoals er
omstreeks 1853 - het jaar waarin
officieel de bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland werd hersteld -
verscheidene zijn gebouwd. Het
ministerie van Waterstaat subsidi-
eerde deze bouw, die vanwege de
eenvormigheid vrij goedkoop was.
Enkele jaren later, werd op 24 april
1848 de eerste steen gelegd voor de
bouw van de St. Martinuskerk op
nummer 42.

Doordat de katholieke geloofsge-
meenschap bleef groeien vond het
kerkbestuur het tijd voor een grote-
re kerk. Een eventuele vereniging
van de twee Bolswarder parochies
zou nieuwbouw noodzakelijk ma-
ken. Het machtswoord van Rome
maakte in 1932 een einde aan het
verzet van bestuur en parochianen
van Sint Martinus en de parochies
werden één.

Lambertus Ellerbeck
Met de komst van de energieke
Limburgse pastoor Lambertus Eller-
beck kwamen de plannen in een
stroomversnelling. De Franse mon-
nik Don Bellot, een benedictijn van

de abdij van Oosterhout, werd
gevraagd. Hij kwam met zijn rech-
terhand, architect Hendrik Christi-
aan van der Leur, naar Bolsward. Al
snel lagen de eerste schetsen op
tafel. De pastoor en kerkmeesters
waren enthousiast.

Architect H.C. van der Leur
ontwierp het kerkgebouw in nauwe
samenwerking met de monnik Don
Bellot. Die monnik had al heel wat
grote kerkgebouwen op zijn naam
staan, onder andere de Abij van
Quarr op het eiland Wight in Enge-
land. Voor de nieuwe kerk ge-
bouwd kon worden, moest er nog
een woning worden aangekocht en
gesloopt.

Het kerkgebouw werd ontwor-
pen in de art-decostijl en met de
zogenaamde Gulden Snede. Gebou-
wen ontworpen met de Gulden
Snede zijn over het algemeen ge-
bouwen waar mensen zich prettig
in voelen, omdat de verhoudingen
voortkomen uit natuurlijke ele-
menten zoals een slakkenhuis.
Omdat het bestuur vreesde dat de
kerk te klein zou worden, moest
Van der Leur er een travee aan
toevoegen. Dit viel dus buiten de
mooie verhouding van de kerk,
maar daar zie je gelukkig niets van
terug.

Het kerkgebouw is gebouwd op
een hechte betonnen bouwcon-
structie. Hierbij zijn geen heipalen
gebruikt. De kerk is dus op staal
gebouwd. De fundering van de
toren reikt tot in de tuin van het
Titus Brandsmamuseum. Het ge-
bruik van gewapend beton maakte
de 22 meter brede kruisspanningen
mogelijk. Zo kon de kerk ook over
een kleine stadsgracht (het Haven-
tje) gebouwd worden. In de winter,
wanneer het ijs sterk genoeg is,

kun je er onderdoor schaatsen. Dan
kun je ook zien waar de oude kerk
gestaan heeft. De oude overklui-
zing is gemaakt van baksteen en de
nieuwe van beton.

Het kerkgebouw is aan de bui-
tenzijde sober en verraadt niet de
ruimte van het interieur. Binnen is
alles rijk van kleur en detail. De
kerk heeft twee kleine kapellen:
een voor het Mirakelbeeld van
Maria van Sevenwouden en een
voor de zalige Titus Brandsma
(1881-1942).

In 2015 werd een processie ge-
houden omdat het toen vijfhon-
derd jaar geleden was dat het beeld
van Maria van Sevenwouden op
wonderbaarlijke wijze teruggevon-
den werd na een plundering van de
stad. Het beeld van Maria van Se-
venwouden staat in de top tien van
oudste houten beelden van Neder-
land. Er worden jaarlijks twaalfdui-
zend kaarsjes bij haar aangestoken.
Dankzij dit Mariabeeld is de St.

Franciscuskerk al sinds mensen-
heugenis een bedevaartoord, net
als Lourdes.

In de kapel van Titus Brandsma
staat een urn met as uit het concen-
tratiekamp Dachau, waar Brands-
ma stierf. Ook hangt er een prach-
tig houten kunstwerk van Jan Murk
de Vries. Titus Brandsma werd
geboren op Oegeklooster nabij
Bolsward en is nog gedoopt in de
oude Franciscuskerk.

Vijftig meter hoog
De toren is achtkantig gebouwd, is
meer dan vijftig meter hoog en
binnen hangen drie klokken. De
kerk had bij de bouw meer dan
duizend zitplaatsen. Door wijzigin-
gen zijn daar nu nog een kleine
vijfhonderd van over. De grootste
wijziging vond plaats rond 1970.
Het bankenplan werd in de geest
van het Tweede Vaticaans Concilie
veranderd. De banken staan gecen-
treerd op het nieuwe verhoogde
priesterkoor. Het hoogaltaar werd
in 1946 als geschenk van de paro-
chie aan de toenmalige pastoor
Pater Staal geschonken.

De glas-in-loodramen rond het
altaar verwijzen allen naar de eu-
charistie. Het zijn afbeeldingen van
het Laatste Avondmaal, het mirakel
van Amsterdam, de Martelaren van
Gorkum en als laatste de Heilige
Paschalis Baylon. Deze gebrand-
schilderde ramen zijn door paro-
chianen aan de kerk geschonken,
maar waren in de oude kerk al
aanwezig en zijn dus mee verhuisd
naar de nieuwe kerk.

Ook staan er beelden rond het
hoofdaltaar, te weten Sint Pascha-
lis, Sint Willibrord, Het Heilig Hart,
Heilige Maagd Maria, Sint Jozef,
Sint Franciscus, Sint Vincentius en
de heilige Theresia. Aan de muren
vanaf links is de processiegang van
veertien staties van de kruisweg,
die het lijdensverhaal van Jezus
verbeelden.

Strenge winter
Als je duikt in de bouwgeschiedenis
van de kerk, merk je hoe wonder-
baarlijk het is hoe de St. Franciscus-
kerk tot stand kwam. Tussen de
afbraak van de oude kerk en de
inwijding van de nieuwe kerk zaten
slechts 23 maanden, van 6 juni
1932 tot 8 mei 1934. Met er tussen-
door nog een strenge winter! De
kerk is gebouwd zonder kranen,
liften, stalen steigers en andere
hedendaagse hulpmiddelen. Er
werden liefst anderhalf miljoen
stenen per schuit aangevoerd via
het bolwerk en deze werden verder
getransporteerd met een lorrie
naar de bouwlocatie.

De bouw van de kerk kostte
142.500 gulden; het totale bedrag
van bouw en inrichting was bijna
twee ton. Op 8 maart 1999 werden
de kerk en pastorie op de lijst van
beschermende monumenten in
Nederland geplaatst; als goed voor-
beeld van een kerk in de expressio-
nistische Art-decostijl, die stijlzui-
ver is en vrijwel ongeschonden
bewaard gebleven is.

Op 28 mei van dit jaar werd de
kerk tot Basilica Minor verheven.

St. Franciscuskerk in Bolsward had het
altijd al in zich om basiliek te worden
Voor de laatste keer gaan zaterdag de
Friese kerken open voor Tsjerkepaad. De
Sint-Francisuskerk in Bolsward werd dit
jaar verheven tot Basilica Minor en is een
bezoek meer dan waard.

De St. Franciscuskerk in Bolsward. Foto: Marchje Andringa

De kerk is gebouwd
zonder kranen,
liften, stalen
steigers en andere
hedendaagse
hulpmiddelen

Jan Visser
Tsjerkepaad 2017

Parochie: Titus Brandsma Paro-
chie.
Ledental: tweeduizend parochia-
nen.
Kerkbezoek: gemiddeld 125
personen.
Pastores team: pastoor Arjen
Bultsma en pastor Nelleke Ten
Wolde.

Diensten: zondag om11.00 uur,
zaterdagavond om19.00 uur en
donderdagmorgen de boeren-
mis om 9.00 uur.
Adres: Grote Dijlakker 7, 8701
KN, Bolsward.
Geopend op Tjserkepaad van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Site: www.franciscusbasiliek.nl

Kerngegevens
Titus Brandsma Parochie

Bolsward | De laatste van de vier
Kleasterrûntsjes die deze zomer gelo-
pen of gefietst kunnenworden in het
kader van Tsjerkepaad, is zaterdag in
de omgeving van Bolsward. De tocht
begint om tien uurmet een korte vie-
ring in de Doopsgezinde kerk van

Bolsward (Skilwyk 29), inloop vanaf
half tien. Het Titus Brandsma ligt op
de wandelroute, net als de plaats
waar het vroegere klooster Bloem-
kamp heeft gestaan. De optionele
fietstocht leidt onder meer doorWit-
marsum en Pingjum. Opgave via
kleasterpaad@gmail.com.

Gregoriaanse muziek
Tsjerkepaad sluit af op zaterdag 16
september in de Dorpskerk in Hui-
zum (Leeuwarden). Net als de ope-

ning staat ookde sluiting inhet teken
staat van het jaarthema van Tsjerke-
paad 2017: Rome en de Reformatie.

Het programma bevat ondermeer
declamaties van de Friese schrijfster
dr. Jant van der Weg-Laverman en
gregoriaanse muziek door Schola
Greogariaans uit Groningen en orgel-
spel van Harm Kloppenburg.

Ds. Jan Dirk Wassenaar zal een le-
zing houden over de reformatorische
elementen in de Dorpskerk, waarin
hij veel achtergrondinformatie zal

geven. Kunstschilder Henk Krist zal
vertellen over zijn expositie in de
Dorpskerk, waarna de bijeenkomst
afgesloten wordt met het zingen van
het Tsjerkepaadlied.

In 2018 zal het thema van Tsjerke-
paad aansluiten bij Leeuwarden-Frys-
lân 2018. Omdat verwacht wordt dat
er tijdens de zomer meer (buiten-
landse) gasten in Fryslân zullen zijn
dan anders, zal het programma van
Tsjerkepaad uitgebreid en geïntensi-
veerd worden.

Laatste kleasterrûntsje, sluiting in Huizum
Volgend jaar zal
Tsjerkepaad
aansluiten bij
Leeuwarden
Fryslân 2018

• Tsjerkepaad 2017 sluit af
met lezing reformatorische
elementen Dorpskerk Huizum


