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Van dit boekje

Dlt exemplaar

Eerste druk 1983

zí1n 100 exemplaren genummerd.

2
is nummero .. .9. . .. .

Voonvqrono

100 jaar Bonifatiusparochie

Dat is komen en gaan van mensen
Dat is vallen en opstaan van mensen
Dat is roepen en bidden van mensen
Dat is praten en zwijgen van mensen
Dat i-s vloeken en fluisteren van mensen
Dat is leven tussen hoop en vrees.

100 jaar delen in elkaaqs
hoop en twijfel
Iiefde en haat
geloof en ongeJ-oof
l-ief en leed.
dood en leven
vreugde en verdrj-et
droefheid en blijdschap.

100 jaar kerk-geschiedenis
gemaakt door
oude en jonge mensen
vrouwen en mannen
dwazen en wijzen
goeden en slechten
rijken en armen
maar allemaal mensen
dle ergens in willen geloven.

100 jaar r.k. kerk hier
betekent bloei en verval
afbreken en opbouwen
veranderen en aanpassen.
Dat is l-even in steen
Dat is uitdagend en vermoeiend
Dat is teleurstellend en bemoedigend
Dat is alles wat een mens te leven
heeft als hij gelooft in de weg
van Jezus Christus.

O by parochieblad "de Bonpraet"

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm of welke andere wí1ze
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de samenstellers.

___-a



Dat is een 100 jarige processie
van mensen,
aIs een menselijk proces
dat hoe dan ook zijn vertrek
en eindpunt wil vinden in de
Allerhoogste.

ïn d.e bladzijden hier volgend zaL deze tekst verder
ontvouwd worden dank zij de inspanning van al die
mensen die om de Bon hebben geleefd en bezig zijn
geweest en die sporen hebben achtergelaten, niet aI-
feen in archiefmateriaaf , rrlErar ook in de herlnnering
van mensen dj-e er nu nog zí1n.
Die ontvouwing is ook mogelijk omdat velen bereid
waren, u/el na enig aandringen soms, die herinnering
aan het papier toe te vertrouwen- Maar deze geschie-
denis is vooral mogelijk geworden door de redactie
van het parochieblad en daarvoor heel hartelijk dank.

En in de veronderstelling dat u dat niet erg vindt
zj-jn we aI weer begonnen met de geschiedeni-s van de
komende honderd jaar door opni-euw kerk te laten ge-
schieden in de naam van Jezus Christus, hopen wij.

Jan Bus,
pastor.

1 983

Iruurorrue

Toen in maart 1982 in de parochieraad het idee werd
geopperd om parochianen hun herinneringen aan 100
jaar Bonifatiusparochie op papier te laten zetten, -QD
deze na publikatie in de Bonpraet tot een boekje te
bundelen-, heeft niemand. vermoed, dat dit het eind-
resultaat zou worden.

De reden \^/aarom wij van het oorspronkelijke idee, nI .

het bundelen van de j-ngekomen stukjes, hebben afgezien,
is voornamelijk een praktische.
VeIe reacties beschreven eenzelfde periode; bij een
poging een enigszins chronologische volgorde aan te
houden, bleken er zich hiaten in het geheel te bevinden.
Daarop zijn wij, door het inmiddels ontstane enthousi-
asme aangestoken, in het archief gedoken, en vonden
daar een overstelpende hoeveelheid informatie.
Met de binnengekomen herinneringen van de parochianen
als leidraad, aangevuld met gegevens uit het archief,
hebben we geprobeerd zo volledig mogelijk de afgelopen
100 jaar te reconstrueren.

liij pretenderen niet een verantwoord historisch over-
zLch1r- te geven, maar verhalen u o.a. van de oprichting
van de parochie, de noodkerk en de bouw van de grote
Bonifatiuskerk, alsmede van de gewoonten en gebruiken
die in de afgelopen 100 jaar bestaan hebben. En natuur-
tijk is de belangrijke ontwikkeling van het afgelopen
jaar, de verbouwing van de pastorie tot kerk- en
vergaderruimte, bij de parochianen beter bekend onder
de noemer "Grote Bon - kleine Bon" niet achterwege ge-
laten. h'aarmede de cirkel weer gesloten is, immers
begon de Bonifatiusparochie j-n een kleine Bon, na een
periode grote Bon hebben we nu weer genoeg aan een
kleine Bon om ons Christen-zi-jn samen te vieren.

Bert Bos
Jan de Haan
Kathy Hoogenboom
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OpnIcrrIruG DER PAROCHIE; KTRKETEOUW Eru ITVTNTrRRIS

"Aangrezien de belangrijke uitbreiding der stad Amsterdam
en het toenemen der bevolking buiten de Muiderpoort, we-
gens de afstand van de parochiekerk, het dringend nood-
zakelijk maakt dat in het nieuwe gedeelte aldaar, zoo
spoedig mogelijk, eene R.K. Kerk worde opgerigt; zoo
hebben wij het dienstig geoordeeld, tot tijd en wijlen
dat bedoeld gedeelte eene zelfstandige Parochie zal kun-
nen worden - eene Commissie aan te stellen - gelijk Wij
doen bij dezen - welke zich met de zorgen en bemoeiingen
voor de bouw, en met het voorloopig beheer van de stof-
felijke belangen dies kerk zal belasten.
Gemelde Commissie zal bestaan uit den weleerwaarde Heer
H.l,V. van Hooff , a1s voorzitter, en de drie navolgende
Ieden:
de Heeren Joannus Fredericus Gemke,

Joannus Andreas de Veer en
Gerardus Petrus Henricus Vriens,

die wij aLzoo bij dezen tot leden daarvoor benoemen.

Gegeven te Haarlem, den 20 januarij tgZ2

De Bisschop van Haarl-em
P-M. Snickers

Nadat op 10 januarj- 1882 Pastoor Van Hooff benoemd was,
werd door bovenstaande brief de reeds bestaande commis-
sie ter oprichting van de parochie officieel door de
Bisschop geinstalleerd.
Op 9 februari werd de bouw van de noodkerk, naar ont-
werp van architect A.C. Bleijs, gegund aan de Gebr. Van
Berkum tegen de prijs van f 9 -670,--, waarvan de Bisschop
de helft ten geschenke gaf. Deze noodkerk werd gebouwd
op de hoek van de Linnaeusstraat-hTijttenbachstraat, waar
de fundamenten nu nog liggen.
Er is nogal wat kritiek op dit gebouw geweest, omdat in
regenachtige tijden het water niet kon weglopen, zodaL
de kerk regelmatig blank stond. Waarschijnlijk lag het
gebouw te laag.



Ontwerp-plattegrond van kerk en pastori-e

Op 22 maart werd de parochie-canoniek opgericht en de
Pastoor officieel benoemd.
Op 31 maart werd het eerste kind gedoopt, n1. Joseph
Everandus Bon i_f ac ius Bouwens .
Op 20 april werd het eerste huwelijk gesloten, tusen
Hermanus Verver en Maria Vendrik.
op 2 mei- werd het eerste kerkbestuur officieer benoemd,
zijnde de eerdergenoemde bouwcommissie.
Op 11 mej- deden 37 kinderen hun eerste H. Communie.
Op 11 juli werd de eerste organist benoemd tegen een sa_
laris van f 225,-- per jaar.
Op 15 november werd de grond voor de kerk gekocht, en
op 15 december werd de eerste Kapelaan benoemd, nI. E.
Kleijweg, wiens salaris door de Bisschop werd betaald.
Het eerste jaar was, zoals u ziet, een tamelijk vrucht_
baar jaar, fltaar het grote werk moest nog beginnen, DI.
de bouw van de kerk. De financiën vormden een teer punt.
Op 7 augustus 1883 kwam een gift van f 25.OOO,__ binnen.
Men besloot te gaan collecteren, hetgeen een groot
succes werd- op dezelfde datum werd de "gouden" monstrans
geschonken door de heer J.H. Ferma]en, welke versierd
werd met de juwelen van mej. de Voys. De heer Fermalen
schonk ook de Godslamp.

fn 1884 werden de tekening.en voor de kerk ontworpen.
Pastoor Van Hooff wirde de architect van de noodkerk,
A.C. Bleijs.Deze architect had ook de opdrachten voorhet onze Lieve Vrouwe Gasthuis en de Erizabeth otterknol-stichting. Het kerkbestuur vond de heer Bleijs echter
niet de juiste man voor dit werk. Zij dachten dat het inde buurt te eenton ig zou worden met nog een groot gebouw
van deze architect. Bovend.ien hadden zij we1 eens woorden
met deze architect gehad over de afwerking van de nood_kerk en het feit dat deze te Iaag lag. Er werd echterniet bijverteld dat de heer Bleijs het kerkbestuur vóór
de bouw de plaats voor de nood.kerk had afgeraden-
Er kwamen nog meer namen van architecten op tafe1. Uit_eindelijk kwam men overeen om, met enig voorbehoudr èr_chitect E- Margry (1841,-1,891 , leerling van plerre cuypers)
van architectenbureau l4argry en snickers uit Rotterdam
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te vragen een tekening te maken. Men had in het Spaarne
naar een schepping van Margry gekeken en deze kerk kon
de goedkeuring wegdragen. De tekeningen van de kerk wer-
den na korte besprekingen goedgekeurd op 2L augustus
1884. Hierna kon men zich met de aanbesteding en lening
gaan bezighouden.
Hoewel het Bisdom nog even dwars Iag voor wat de lening
betrof, kwam deze toch rond naar de ideeën van het kerk-
bestuur. De aanbesteding op t2 februari 1885 had I 30
reacties van aannemers. De gewoonte in de bouwwereld
was en is dat de laagste inschrijver het werk krijgt
toegewezen. In dit geval was dat aannemer Krijne, aan
wie het werk op 16 februari gegund werd. Hij kon dus aarr
de s1ag, echter niet nadat de architect nog een kritisch
geluid had laten horen, omdat hij vond dat dit aannemers-
bedrijf te klein was. Ook hier was het kerkbestuur vast-
beraden, en Krijne kon aan het werk.

De bouw heeft ongeveer een jaar geduurd en kostte ruim
f 25.OOO,--. Zonder achterschip zou dit f 10.000,-- min-
der zijn geweest. Het uurloon van een volwassen vakman
was destijds 7 cent per uur. Nu zou het bouwen van een-
zeLfde kerk met hetzelfde aantal werkuren in de miljoenen
lopen. Gezien de voor die tijd hoge kosten en het gebrek
aan financiëIe middelen werd er geen toren aan de kerk
gebouwd.

Op 23 augustus 1886 werd de kerk in gebruik genomen.
Omdat er maar weinlg geld was, werd de kerk opgeleverd
zonder versj-ering. De pastoor vond dat dit in de loop
val de tijd maar moest gebeuren. Toch vond men de kerk
met alleen het priesterkoor en het hoofdaltaar we1 erg
kaal; in 1890 schonk het ecthLpaar J.H.H. Ktipers en J.F.M.
Schoemaker de doopvont ter gelegenheid van hun 25-jarig
huwelijk.
In 1893 vierde Pastoor van Hooff zrjn 25-1arig priester-
feest en vroeg als cadeau van de parochie een llaria-
altaar, uit eerbied én verwijzing naar het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis, \^/aarvan de Bon de geestelijk zorg zou
krijgen. In dit geval kreeg architect Bleijs wel de op-
dracht. De kosten waren t 2.L67,38, en in 1894 werd het
altaar in gebruik genomen.

Opengewerkte doorsnede
en zanqkoor (onder)

tl /e

van priesterkoor (boven)



In 1897 werden de buitenmuren gerepareerd, nadat hier-
voor een Iening was aangegaan.
lnmiddels zijn we in het tijdperk van Pastoor Hotiërs-
hoek en ín L9O2 vierde hij zí1n 25-jarig priesterfeest'
Als cadeau vroeg hij een Jozefaltaar' Architect BIeijs
wasookinditgevaldeschepper.Uitvoerderwasdefa.
Bosche en Crefeld. De patroonheiligen van de pastoor'
Adrianus en Johannus, werden aan weerszijden van het
altaar aangebracht. De Latiinse verzen die op dit aI-
taar zijn aangebracht, werden geschreven door Prof'Dr'
J.SchrijnenuitUtrecht,familievandevoorzittervan
de feJstcommissie.
Er was nog wat geld over, en hiervan heeft men de com-

muniebank - ook naar ontwerp van de heer B1eijs - aan-
geschaft.
óp 15 juni 1902 werd het nleuwe orgel ingewijd en be-
speeld door de heer L- van Erven-Dorens' De communie-

bànk werd op 17 augustus L9O2 ín gebruik genomen' het
altaar op 20 oktober 7902. De preekstoel komt waarschijn-
lijk ook uit deze tijd, en is een schepping van beeld-
houwer o. Mengelberg (1861-1924) ' Pastoor Schiphorst
liet er later een lampje in aanbrengen ' Wanneer de preek

te lang duurde (waardoor de missen te dicht op elkaar
kwamen) werd in de sacristie het lampje ingeschakeld'
en brandde, onzj-chtbaar voor het kerkvolk, het Latijnse
woord"finis".Sommigesprekersronbekendmetditfeit'
schrokken zo, d-aL zij direct "amen" zeiden, midden in
een zin - Zíj die echter het gevaar kenden, Iegden hun

bonnet op het lampje en gingen rustig verder'

Op 1 augustus 1904 werd de eerste statie voor d'e kruis-
weg geplaatst. Schilder was Jan Dunselman' Men mag aan-

nemen dat hij de overige staties ook heeft geschilderd'

In 1909 werd de vloer van het priesterkoor geschonken

aan Pastoor Albers. De werkzaamheden begonnen echter
pas nadat hij weg was (hij is slechts één jaar gebleven).
De tekening werd gemaakt door een oom van Kapelaan Ver-
hoeckx, de heer Pieterse-
In 1911 werd het elektrische licht aangelegd'

In maart 1914 werden in het priesterkoor nieurneramen

aalgebracht, vervaardigd door de fa. Geumer te Utrecht.
Op 24 oktober vond de eerste besprekingi voor de toren-
bouw plaats.
ook werd in dit jaar een begin gemaakt met het beschil-
deren van de kerk. De heer A. Damen, een parochiaan,
kreeg opdracht het priesterkoor te beschilderen. In de
boog (door.hem triomfboog genoemd) Christus temidden
van engelen en heiligen. In de nissen naar het tralsept
toe werden de twaal-f apostelen geschilderd- Tien jaar
Iater, in 1924, was het dezelfde schilder die het midden-
schip beschilderde. Gekozen werd voor de acht Zaligheden;
gesteld werd dat "in de overdenking van de woorden de
beoefenlng van Christus' Ieer we1 het sterkst ligt op-
gesloten. En ten tweede waar in het priesterkoor de ver-
heerlijking van Christus het meest tot uitdrukking moest
komen, het schip van de kerk de meest geschikte is om

de woorden en daden uit Christus' leven in schildering
tot uitdrukking te breng'en".

In 1918 werd het grote kruis boven de communiebanken,
gemaakt door Johannus van Maas uit Ha,rrlem, opgehangen.
Pastoor Bramlage belde een smid uit de parochie, de heer
Waalwijk, op en verzocht hem naar de haken te kijken.
Er werd een breuk in één van de haken geconstateerd; de
smid vond het onverantwoord het kruis zo op te hangen.
De Pastoor vond het onzin, maar niet }ang hierna kwam
toch de boodschap dat er nieuwe haken gemaakt mochten
worden.

Dat deze Pastoor veel met het gebouw op had, wordt duide-
lijk aIs we verder gaan kijken wat er in deze periode
allemaal gebeurd is. Behalve dat er muurschilderingen
werden aangebracht, werden er ook muren gewoon geschil-
derd,, waarschijnlijk om het steen weg te werken. Verder
werd er een verwarming aangelegd, en er werden nieuwe
banken geplaatst. Dat waren de voorste rijen. De banken
M tot en met Y ziln gemaakt door de heer Van der Meij.
Deze heeft eveneens de bidbank bij l4aria van Altijd-
durende Bijstand en twee voetstukken voor vaandels ge-
maakt.
In 1921 werd bij het L2l-)aríg bestaan van de Congregatie



van de H. Familie een beeldengroep ingewijd.
Op 16 april 1925 werd de toren aanbesteed. Architect
was de heer P. Pieters en het werk werd gegund aan de
fa. Eskens. De kosten bedroegen inclusief de klokken
f 137.000,--. Het oorspronkelijke ontwerp van Ivlargry
werd gewilzigd, in een eenvoudiger uitvoering, ruim 25
meter lager. De bedoeling van Margry was geweest de
toren in hoogte te doen wedijveren met de WesÈertoren.
De zeer hoge funderingskosten en bezwaren van de ge-
meente noopten tot de nu bestaande uitvoering. Ondanks
alles kan men :uoch zeqgen dat de toren een belangrijk
en mooi punt is, aan welke kant men Oost ook binnenkomt.
Bij voltooiing van de toren werden drie grote luidklok-
ken aangebracht, welke op 16 neL 1926 werden ingewijd.
Het uurwerk en de klokken werden geleverd door de heer
Th. Hogen uit Amsterdam. De kleinste klok (727 kg) werd
toegewijd aan de H. Bonifacius. De Pastoor maakte er
een opschrift voor, dat a1s volgt luidde:
"Den Vad'ren tt ware geloof deed kennen,
God dienen en Zijn l4oeder zoeL,
Sint Bonifaas, patroon beschermer,
Op u vertrouwen geeft ons moed.
Ik wil j-n dank'bren klank u loven,
Bid gij voor mij bij cod daarboven."

De middelste klok (1.046 kg) werd toegewijd aan de H.
Maria. Er stond op:

"Die des Vaders Dochter,
De Moeder van Gods Zoem,
De Bruid des Heiligen Geestes,
Zi-j heerscht in 's hemels h/oon,
Ik doe mijn stem ten hemel stijgen,
Wil Moeder ons gena verkrijgen."
De grootste klok (1.485 kg) werd toegewijd aan de H.
Drieëenheid. Hierop stond hetvolgende:

" Een groote en twee kleine,
Drie-één in toongeluid,
Drie loven God drieënig
Ten hoogen hemel uit.
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Ik smeek den Geest, den Zoont den Vader,
Brengt all-en toch den hemel nader. "

Om 6 uur 's morgtens. om L2 uur rs middags en om 6 uur
's avonds werd het Angelus geluid, een gebruik dat hele-
maal verdwenen is.
ïn de oorlog zijn twee van de drie klokken weggehaald,
zoals meerdere kerken overkomen is. Het heeft tot 1954
geduurd voordat er twee nieuwe klokken opgehangen kon-
den worden. Eén klok woog 1.300 kg en kostte f 5.000,--.
De letters waren 50 cent per stuk. Dezelfde kl-ok kostte
Ln1925!f2.500,--,
In de jaren '20-'30 werden de Bonifatiusramen geplaatst.
Het eerste raam werd geschonken door de ouders van Kape-
laan Konijn. Het tweede en derde raam werden resp. ge-
schonken door de vader en de zuster van Pastoor Willemse,
dle waarschijnlijk de eerste Pastoor van de Gerardus
Majella \^/as. Van de overige ramen is niet bekend of ze
geschonken zijn.
De biechtstoelen die achter de kinderbanken staan, zLln
i-n deze tijd erbij gekomen. Aan de 3e Oosterparkstraat-
zijde werd een biechtstoel uit de St. Catharinakerk aan
de Singe1 bi-jgeplaatst. Later werd hiervan een kopie ge-
maakt en deze werd aan de andere kant geplaatst. Deze
biechtstoelen konden aan twee kanten gebruikt worden.
De biechtvader zaL ín het mj-dden, en kon door middel van
een schulvende klep om de beurt te linker-en te rechter-
zijde biechthoren. Het spreekwoord "een schuifje krijgen"
is hiervan afgeleid.
De twee engelen aan weerszijden van het hoofdaltaar zí1n
ook uit de Catharj-nakerk afkomstig. De twee elektrische
lusters op het priesterkoor werden geschonken door de
familie Schoonhoff.

In 1930 werd het bestaande orgel uitgebreid, en meL een
feestelijk concert ingewijd. De orgefbouwer, gevestigd
te Antwerpen, kwam regelmatig naar Amsterdam om zijn
schepping te controleren en bij te stellen. Zelfs in
de oorlogsjaren, toen het openbaar vervoer uitviel, kwam

hij per fiets naar Amsterdam voor inspectie.
fn een brief aan Pastoor Schiphorst sprak hij later zijn
bedroefdheid uit over het in onderhoud geven van zijn
schepping aan een firma uit de stad. Hij vond dit erg
onredelijk gezien zijn opofferingen gedurende de oorlogs-
jaren.
In het najaar van L944 viel de stroomvoorziening in de
gehele stad uit. Het oud.e vorige orgel was nog voorzien
van orgeltrappers, maar dj_t orgel was geheel op elektri-
citeit ingesteld. Naar model van het orgel in de Mozes
en Aàronkerk werden aan de balgen trappers gemaakt.
De eerste zondagen r^ias er ve,el belangstelling om dit te
doen, maar één uur trappen was zeer zwaar, zeker als de
organist eens flink uithaalde en aIIe lucht uit de bal-
gen wegzoog. In de biechtstoel zal wel eens als peniten-
ti-e een trapbeurt zijn voorgeschreven toen d.e belangstel-
ling minder werd.

In t932 vierde Pastoor Bramlage z1ln AO-jarig priester-
feest. De Pastoor schonk ter gelegenheid hiervan aan het
koor de grote adelaar.
Het bedrag dat werd opgehaald voor zijn geschenk heeft
hij besteed aan diverse d.ingen ter verfraaiing van de
kerk, o.a. kazuifels, altaarranden en gordijnen achter
het hoofdaltaar. Door parochianen werden o.a. tapijten
voor het altaar, een loper voor het priesterkoor en een
wierookstandaard geschonken. Dit laatste geschenk kwam
2 dagen na de dood van Pastoor Bramlage gereed.

Er werd in de loop der jaren ook zonder, of om een niet
te achterhalen reden wel eens wat aan de parochie ge-
schonken.
Zo schonk Mgr. Wittert van Hoogland het zÍIveren wierook-
vat en scheepje, en de heer De Boer het beeld van het H.
Hart. Verder werden er di_verse kelken en kazuifels ge-
schonken, een kazuifel door paus Leo de L3de ter gelegen-
heid van zijn-SO jarig priesterjubileum in 1887. Duizend
arme kerken kregen zo'n kazuifel en in Nederland was de
Bon de uitverkoren parochie. De financiëIe toestand was
toen ook uitermate slecht.
Het Bonifatiusbeeld is van onduidelijke afkomst. Er



Het oorspronkelijke ontwerp van de toren. . . . en de toren, zoals deze uiteindelijk geworden is-



wordt over qeschreven dat het een geschenk is van hetCollectantencoltege, maar ook dat het in 1g99 dooreen familie geschonken is omdat er sprake van was dater een Bonifatiusaltaar zou komen. Meest waarschijn_lijk is echter dat het een schenking van een oudeparochie is bi j de stichtJ_ng van onze parochie. Vei:_moedelijk is het beeld van zeer hoge ouderdom.

In 1941 werd de geluidsinstallatie geÍnstal1eerd.
Ín 1942, bij het 6O-jarig bestaan van de parochle,
werd de sacristie verfraald, o.d. met gebrandschil_
derde ramen, waarin de datum was vermeld.
In 1,944 werd door een lid van de derde orde, de heerChr. Hamers, een beel_d van Franciscus van Asslslëgemaakt, en 1n 1945 werd met gespaard geld een altaarnamens de derde orde aan deze heilige gewijd. Beql.n1945 werd het beeld van de H. Gemma van Galganl 1n_gewijd en geplaatst in de devotiekapel. nedén hlcr_voor was, dat deze heilige werd beschouwd als crc.rheillge van het lijden. Van het vijfde altaar, gowij<laan st- Antonius, is niet bekend of het met een bc-paalde reden is neergezet.

Een paar jaar voor de oorlog werd er besroten dat.r

nieuwe ramen in het transept van de kerk geplaatst zou-
den worden. om hiervoor geld bijeen te krijgen $rerden
er spaarpotten in de vorm van een kerk (de gelijkenis
was oppervlakkig) onder de parochianen uitgedeeld- De

bedoeling was, dat de mensen 15 grlden zouden sparen.
Wanneer dit bedrag bijeen gespaard was, kreeg men bij
inlevering een aandenken (beloning) in de vorm van een
zilverkleurige s1eute1, en mocht men het kerkje houden-
Zo was er een groot gezin in de parochie, waar men

het kerkje liet rondgaan als er een druk bezochte ver-
jaardag \,ías. De gastvrouw was nogal vasthoudend; een
ieder die op verjaarsvisite kwam, diende er rekening
mee te houden. Aangezien er tamelijk veel verjaardagen
per jaar waren, hebben zij meer dan één kerkje gevuld-
Door tussenkomst van de oorlog werd het plaatsen van
de ramen ui-tgesteld tot de periode tussen t947 en 1950.
Als eerste werd het raam met de afbeeld.ing van het
Mirakel van Amsterdam geplaatst. In een van de figuren
op dit raam is de toenmalige Pastoor Schiphorst te
herkennen.
Bij het plaatsen van dit raam is een fout gemaakt,het
had aan de zuidkant geplaatst moeten worden (= 3de
Oosterparkstraat-zijde), de ramen waren nI. verschillend
van kleur. Omdat aan de zuidkant het meeste llcht door-
komt, werd, vanwege een evenwichtige lichtverdeling,
dit raam van donkerder glas gemaakt. Pastoor Schi-phorst
\^ras er echter van overtuigd dat dit raam aan de noord-
kant thuishoorde en omdat men de kisten pas openmaakte
nadat het oude raam was verwijderd, kon men dit niet
meer veranderen-
Voordat het tweede raam geplaatst kon worden heeft
eerst nog met het Bisdom moeten bakkeleien over de
financiën. De prijzen r^raren hoger dan toen men het
sluit tot plaatsing genomen had.
Het tweede raam was toegewijd aan Onze tieve Vrouwe
val Fatima, dit omdat Amsterdam en de kerk in de oorlog
gespaard waren gebleven. Beide ramen ziin ontworpen en
geplaatst door H. Asperslagh uit Voorburg.
De rozetramen bovenin de kerk, vernieuwd in 1951, wer-
den door H. Bijvoet ontworpen en geplaatst.



De kunstschilder J. Tebbe restaureerde in dat jaar het
middenschip en schilderde op het koor de voorstelling
van Koning David en St. Cecilia.
Ook werd het hoofdaltaar gerestaureerd.

De heer H.A. Bijvoet ontwierp in de jaren viiftig de
twee glas-in-lood ramen achter de losse biechtstoelen
uit de Catharinakerk. De afbeelding aan de 2de Ooster-
parkstraaL-zi1de stelt "de qoede herder" voor en is
door een parochiaan geschonken. De afbeelding aan de
3de OosterparkstraaL-zilde stelt "de vader van de ver-
Ioren zoon" voor, en is bekostigd uit het legaat van
mej. M. Heijnis. De kosten waren f 9.000,--. Het glas
werd gebrand door de fa. L. Nobel in Haarlem en werd
in 1958 geplaatst.
fn 1961 werd de elektrische verlichting vernieuwd, in
1962 de geluidsinstall-atie en in 1963 werden kussent;es
voor de knielbanken aangeschaft. Voor die tijd hadden
enkele mensen een eigen kussentje, maar dit zat met
een slot vast-, zodat het alleen door de elgenaar ge-
bruikt kon worden. De aanschaf van deze kussentjes kwam
ongeveer gelijktijdig met het afschaffen van de vaste
plaatsen in de kerk, die iedereen tot op dat moment
had, en welke voorzien waren van een naamplaatje.

In 1.964 werd de verwarming vernieuwd, men ging over op
volautomatlsche oliestook. Zeven jaar later werd dit
omgebouwd op aardgas.

Door vernieuwing van de H. Mis moest de priester met
zLln gezLcht naar de mensen gaan staan. Daarom werd in
1968 een nieuw altaar voor het oude hoofdaltaar geplaatst.
Zoals u al hebt kunnen Iezen, waren er in de jaren der-
tig reeds problemen met het kerkdak. Dat resulteerde
in de zest-iger jaren tot een grote restauratie. De kerk
is in die tijd ook geheel bouwkundig onderzocht. Het
bouwkundig bureau van het Bisdom werd hiervoor inge-
schakeld en het rapport van de heer Van Nes maakte
duidelijk dat het nog de moeite waard was om het dak te
herstellen, hoewel de kosten I f 180.000,-- zouden zL1n.

t", :>"í- ï: i"?,{) ,:: 1.;,



wat voorstellen gedaan, de een nog duurclc.r clan
Uiteindelijk hebben we nu een nÍeuwe kerkrr-riml_o
vertrouwde plaats, Df. de pastorie.

Uiteindelijk is er in 1967 een begin mee gemaakt, en
is het werk in 1968 gereedgekomen.
In de zeventiger jaren is er niet veel meer gedaan,
ook ar omdat de financiëfe armsrag minder werd door
het teruglopende kerkbezoek.

?er gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de parochie
werd er geld ingezameld, wat gebruikt is om een leze_
naar aan te schaffen. Kort hierna werd een qordijn op_
gehangen tussen de pilaren ter hoogte van de preekstoel.
Dit was een noodsprong; ondanks herhaalde op.à"p.r, ...,
de mensen om meer vooraan plaats te nemen, gebeurde dit
nog altijd te weinig. Niet iedereen was gelukki_g met
het gordijn, maar men \^ras het er wef ovc_.r oens dat dit
de beste oplossing was.

rnmiddel-s was men al tot het inzicht gekolnc:n dat het
kerkgebouw ni_et meer te handhaven viel. t,r zíjn heel

bedroegen ruim f 10.000,--, voor die tijd een kapitaal.
In onze tijd zou zo'n verbouwing zeker B ton moeten
kosten. De nalatenschap van Pastoor Bramlage ging hier
dan ook grotendeels aan op.

De verbouwing wekte indertijd grote beroering in de
aannemerswereld. Zij werd nI. onderhands in het kerk-
bestuur gegund, terwijl de voorschri-ften zijn dat het
kerkbestuur geen zakelijke belangen bij opdrachten
mocht hebben. De fa. Hillen en Roosen heeft nog namens
de R.K. aannemers een bezwaarschrift ingediend bij het
Bisdom, en gevraagd deze verbouwing al-snog openbaar te
laten aanbested.en. De zaak is door het Bisom in de doof-
pot gestopt.
Gelijk met deze verbouwing werd ook nog een telefoon-
installatie aangelegd, die later gemoderniseerd is.
In de jaren daarna werd de pastorie regelmatig ver-
fraaid. Veel kleurrijk gl-as-in-1ood door het gehele
huis, parketvloeren, monumentale stoelen en zetels voor
de zaal.
Zo werd ook de logeerkamer gemoderniseerd. De muren,
tot dan nog met linnen bespannen, werden gestucadoord.
De stucadoor mocht echter absoluut niet door het huis
naar boven, maar moest via een ladder al zijn specie
naar boven sjouwen.

Verder is er natuurli-jk onderhoud gepleegd, en ze komen
wij bij de verbouwing tot kerkzaal uit.
Over de verbouhrinq zeLf vindt u een beschri-jving in
het laatste hoofdstuk- In dit hoofdstuk kunnen we echter
wel verder gaan met de vermelding van de inventaris van
de nleuwe kerkruimte.
Het grote kruis is door een parochiaan, die onbekend
wenst te blijven, geschonken.
De altaartafel is een geschenk van het Dekenaat-Oost.
De leden van het Kerkbestuur schonken één plantenbak,
de aannemer en de architect de planten in beide bakken.
Tijdens de oecumenische dienst in de Muider-Funenkerk
op 16 januari 1983 werd door de Hervormde en Gerefor-

ct: ander.
op een

ook de pastorie is in de roop der jaren vor;r.ri.rrr. oor-spronkelijk had het gebou\^/ maar één verdir:pjnq, nraar
omdat de parochie erg groot werd en er clicnt_r,n<Jovolge
meer kapelaans kwamen dan (waarschijnlijk) gopl,,rn<l was,
moest er een verdiepinq opgezet worden. Of c:r tl,r,rrvoor
een zolder opgestaan heeft, j_s onduidelijk. Ili I rl<. rrit_breiding werd in ieder geval wel een zolcler: q<.rrr,r,rkt..

Verder werd er een serre aangebouwd voor de <1aqr.) i)kr.;t,maartijden en een werkkamer ingeri-cht aan de vo.rzi jt.lr.
op de begane grond. Het huis werd tegelijkerti.jrl v()()r._zien van centrale verwarming. De kosten van dit ,rl lr,r;
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meerde gemeente een Statenbijbel en de lezenaar cadeau
gedaan.
Uit de oude kerk werden het Bonifatiusbeeld en de pa-
nelen uit het hoofdaltaar meegenomen.
Om de rest van de nieuwe inventaris, zoals stoelen,
tafels en de doopvont, die evenals de eerste doopvont
verplaatsbaar is, te kunnen bekostigen, werd een be-
roep op de parochianen gedaan.

In de bidkapel - vraar zich ook het tabernakel bevindt -
vonden o-a. de ingekorte credens uit de sacristie, de

Maria-ikoon, de Godslamp, twee gJ-as-in-lood ramen en
diverse houten delen van o.a. banken en biechtstoelen
een plaatsje.
Zoals u ziet zijn we hiermee hleer op
aangekomen. Wederom staan rí/e voor de
parochie en er mag aangenomen worden
en inventaris in de loop der tijd de
zullen ondergaan.

het beginpunt
opbouw van de
dat de kerkzaal
nodige veranderingen
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De Pastoors

De Bonifatiusparochie heeft in haar geschiedenis 7pastoors gekend. De eerste pastoor, de bouwpastoor,
I^/a S

H.!Í. van Hooff (lgg2_1,894).

Pastoor Van Hooff kreeg in 1Bg2 de opdracht een nieuweparochie op te richten in het gebied buiten de Muider_poort. Ziln naam vindt u terug in de eerste steen, op_nieuw gelegd bij de ingang van de ,,kleine Bon,,.
Hij begon met de bouw van een houten noodkerkje in deLj-nnaeusstraat. Het parochlele leven kwam op óurrr, envier jaar rater werd een begin gemaakt met de bouw vande Bonifatiuskerk, echter zànder toren.Pastoor Vart Hooff werd in 1g94 wegens ziekte eervolontslagen, en opgevolgd door
A.J. Holiërshoek (1894_1909) .

Dit was een harde werker, en zeer bekwaam op flnanci_ee1 gebied. De zware schuldenrast, ontstaan door debouw van de Bonifatiuskerk, werd door hem tot eendraaglijke last gemaakt.
Dit laatste heeft er zeker toe bijgedragen, dat hijna zijn overplaatsing tevens benoemd werd tot direc_teur van St. Donatus, de Onderlinge Kerkelijke Brand_waarborg Maatschappij .

Pastoor Holiërshoek bezat een paar scherpe ogen.Schoolkinderen, die hij ,s zonàags in de kerk zag pra_ten, kregen 's maandags op school een forse uitbrander.
Ook in de vorige eeuw had men aI heel wat te stel1enmet baldadige schooljeugd. Vooral de ramen moesten hetontgeJ_den.
Naar aanleiding van een suggestie van het toenmaligekerkbestuur, de schade dan-íaar op de ouders te verha_len, hetvolgende.
Het lukte de pastoor eens een jongen te betrappen met

een stapel stenen in zijn handen. Het verweer v.rn dc
jongen: "Dat is niet voor de kerk, dat is voor het
rotstuintje van mijn moeder". "Nu moet men weten,',
aldus de pastoor, "dat deze jongen op een bovenetage
woont ! "
Op 3 juli 1895 werd er besl-oten gaas te plaatsen voor
de ramen van het kerkgebouw, pastorie, scholen en
kl-ooster.

W.C.c. Albers (1909-1910).

Pastoor Albers was ziekelijk, en derhal-ve niet opge-
wassen tegen de problemen die een jonge, groeiende
parochie met zich brengt.
Een jaar heeft hij in deze parochie grestaan, en werd
toen vervangen door

C.H. Bramlage (1911-1933) .

Een stil-le en sobere man, die zijn vermogen ten goede
heeft laten komen aan de kerk en de parochie.

Het verenigingsleven werd door hem tot verdere bloei
gebracht, niet in de laatste plaats doordat hij zijn
waardering Í/oor and.eren openlijk uitte. Hij hoefde niet
persé zijn eigen plannen door te voeren, en kon heel
goed delegeren.

Zijn hondje had niet zo'n beste naam; het mormel heeft
eens een fikse hap ult een bruidssluier genomen.

Na de dood van pastoor Bramlage - hij overleed op 73-
jarige leeftijd in de parochi-e - werd

J.C.H.M. Schiphorst (1933-1950)

tot pastoor van de Bonifatiusparochie benoemd.

De herinneringen aan hem zijn kleurrijk, en talrijk.
Pastoor Schiphorst was ongeveer het tegenovergestelde
van zijn voorganger. Zeer gesteld op comfort als hij
was, 1i-et hij voor zijn definitieve entree de pastorie
Iuxueus verbouwen.

Een dag op de pastorie zaq er ongeveer als volgt uit:
OÍItbijt; dit werd niet gezamenlijk gebruikt, daar er
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om 6.00 uur al een mis gelezen moest worden, fn de week
was de laatste mls om 9.00 uur-

De kapper; deze kwam aan huis om de Heren te scheren.
Altijd ging hij, net als de Heren, geheel in het zwart
gekleed.
Op een dag bemerkte hij tot zijn schrik, dat zijn jas
niet langer aan de kapstok hing. Wat bleek?
De pastoor, er stellig van overtuigd zijnde zijn eigen
jas te pakken, had deze aan een bedelaar geschonken!
De enige troost, die de kapper van de pastoor kreeg,
was: "Dan heb je ook eens een goed werk aan de armen
verricht" -

Om L2.00 uur gingen de Heren om beurten bij elkaar een
borreltje drinken.

Het middageten, zeer overvloedig, werd om 13.00 uur op-
gediend in de serre. Van 14-00 tot 16.00 uur was het
rusttijd. Dan hing er ook op de buitendeur van de pas-
t-orie een bordje: "Niet beIlen" -

's Avonds mochten de kapelaans bil mijnheer pastoor
een glaasje komen dr:inken.

De hui-shouding werd in die ti;d bestierd door juffr.
Jo, een klein, mager vrouwtje, die met de pastoor was
nreegekomen vanuit Katwijk-
Werd zij door de pastoor bij zich geroepen, dan deed
ze een kanten schortje voorf en trok fluwelen pantof-
fels met zilveren gespen aan. Dikwijls vulde zij uit
eigen middelen het huishoudgeld aan -

Josje was de laatste huishoudster ten tijde van pastoor
Schiphorst, zí) is ook met hem meegegaan naar Alphen
aan de Rijn om hem in zijn laatste jaren te verzorgen.
Josje werd bijna uitgestoten uit de derde orde, omdat
zr1 op een herenfiets had gereden! De directeur van de
orde - de pastoor - sLak daar een stokje voor: "te
meer omdat dit lid mijn eigen huishoudster was en ik
hiervoor haarzelf permissie heb gegeven, omdat ze toen
geen fiets had en er ook geen te krijgen was"-

Pastoor H.W" van Hooff
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Het geliefde vervoersmiddel van de pastoor was een auto.
ondanks een ongeluk in 1935, waardoor hij bijna een
jaar uitgeschakeld was, ging het hem zeer aar het hart
toen de toenmali-gre bisschop van Haarlem, I{gr. Huibers,
de geestelijkheid gelastte deze luxueuze vervoersmid-
delen van de hand te doen.

Een niet zo nobel karaktertrekje vormde het onderscheid
dat pastoor Schiphorst pleegde te maken tussen rijk en
arm.
Een arme missie-bisschop, alhoewel met alle verschul-
digde eerbied behandeld, mocht niet op de pastori-e
Iogeren; de bisschop van Haarlem werd echter op groot-
se wijze onthaald, compleet met monumentale troon en
een feestdi-s, bereid door een speciaal hiervoor inge-
huurde kok.

Pastoor Schiphorst was een organisator in hart en nj-eren.
Vóór de oorlog huurde hij Carré af, en gaf daar een
feestavond t.b.v. de MfVA, waarvan hij mede-oprichter
was. De voltallige parochi-e liep uit om hem te bewon-
dcren. Hij genoot van deze belangstelling, maar ander-
zijds heeft hij, zeker in oorlogstj-jd, in het diepste
geheim geopereerd. Pas later is bekend geworden dat hij
zich heeft beziggehouden met de voedselverstrekking en
het verzorgen van bonkaarten voor onderdui-kers. Ook
liet hij vanuit de pastorie waarschuwen, als er een
razzía op komst was.

Ín 1944 vlel in de hele stad de stroomvoorziening weg-
Tegen Kerstmis werd echter voor de kerk stroom vrijge-
geven. Víat deed nu de pastoor?
Hij liet een kastje om de meter in de pastorie maken,
en beval de timmerman de sleutel mee te nemen. Kvram er
nu iemand van het GEB om de stroom weer af te sluiten,
dan kon het kast;e niet open, immers, de timmerman had
de sleutel meegenomen !

Aan het einde van de oorJog toonde de pastoor een ge-
durfd staaltje van medemenselijkheid en barmhartigheid.
Een oorlogsweduwe - haar echtgenoot was aan het Oost-
front gesneuveld - Ieerde een andere rnan kennen, waar-

De pastoors A.J. Ho1Íërshoek
W.C.C. Albers (beneden)

(boven) en
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mee ze graag verder door het leven wilde gaan. Door het
ontbreken van de overlijdensacte was een wettelijk hu-
weli;k onmogelijk, en zondig samenleven, daar dàchten
ze niet aan.
Om het gewetensconflict op te lossen heeft de pastoor
hen in de kerkelijke echt verbonden, en daar heeft hij
goed aangedaan. Het is een zeer gelukkig huwelijk ge-
worden

In 1946, bij de herdenking van het 60-jarig bestaan
van de kerk, begon hij zijn preek als volgt:
"wij groeien vast, in tal en last" (van Vondel).
Dit sloeg op het feit dat de kerk bijna te klein was
om het aantal kerkgangers (4500 per weekeinde) te be-
vatten.
In 1947 liet hij een hijsinstallatie in de pastorie
aanbrengen. Hij zotr - vanhrege hartklachten - geen trap-
pen meer mogen lopen.
In de keuken werd een liftkoker gemaakt naar de eerste
verdieping. De installatie berustLe op het principe
van een windas. Een touw zonder eind ging over een
groot wiel en deed, met veel vertraging, een as rond-
draaien. Daarop \^ras een staald,raad bevestigid, waaraan
de Iiftkooi hing.
De pastoor ging in de keuken in de Iiftkooi staan, de
koster stroopte zijn mouwen op, be§on aan het touw te
trekken, en Iangzaam ging de Eerwaarde omhoog. Naar
beneden werd gelopen, dus er moest altijd eerst weer
iemand naar boven gaan om in de lift plaats te nemen,
r^raarop deze naar beneden kon worden getrokken.

"Magazijn St. Martinus" werd door hem opgericht, "opdat
wat de één kan mÍssen of te veel heeft, gemakkeli jk en
geschikt bij anderen kan worden gebracht, die het zoo
broodnoodig hebben".

In 1950 verkreeg hi; zijn emeritaat.
E-N.F. Pronk (1950-1966) .

Onder pastoor Pronk vond er een vernieuwing van het
onderwijs plaats op de Barbarascholen plaats; hijPastoor C.H. Bramlage
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schafte het Montessori-onderwijs af .

Bekend van hem zijn de bedelpreken; hij was belust op
geld vergaren.

Ook hij ging met emeritaat, en sloot eigenlijk een stuk
geschiedenis af; met hem verdween de Iaatste feodale
pastoor van de Bonifatius.
L. Voets (1966-1968).

Dit was de allerlaatste pastoor, die de Bon gekend
heeft. Pastoor Voets dacht hier in een gespreid bedje
te komen, een verwachting waarin hij danig werd teleur-
ge ste1d.

De moeders uit de parochie bewaren aan hem een - blij-
vende - herinnering: op moederdag verrastte hij hen
met een zilveren vork en lepel.
Pastoor Voets nam het initiatief tot oprichting van
een parochieblad, de Bonpraet. Zijn herhaald.e smeek-
beden om een leken-redactj-e te vormen, werden niet ver-
hoord, zodat hij zelf het blad maar volschreef. Gezien
zijn achtergrond, hij was historicus, kond.en geschied-
kundige verhalen niet achterwege bli;ven.
Het systeem van vaste plaatsen in de kerk, waarvoor
éénmaal per half jaar werd betaald, werd in deze
periode afgeschaft. In plaats daarvan moest men per
keer 30 cent plaatsengeld betalen.
Toen bekend werd, dat d.e parochie zou worden overge-
dragen aan paters, werd hem een pater-assistent toege-
wezen. Deze had ir de na-oorlogse jaren gekuurd in een
sanatorium. Op grond van dit feit werd hem - alhoewel
hij volledig genezen was - onderdak op de pastorie ge-
weigerd.

Pastoor J.C.H.M. Schiphorst

-
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Pastoor L. Voets

De Kapelaans

De pastoors werden in hun geestelijk zorg bijgestaan
door kapelaans. Het aantal varieerde, eens hebben er
vijf tegelijkertijd op de pastorie gewoond, maar ge-
woonlj-jk waren er drie of vier.
De kapelaan dj-e het langste in de parochie stond, was
- ongeacht de Ieeftijd van hem en van de overige kape-
Iaans - de oudste kapelaan, degene die er het laatst
bijgekomen was, de jongste.
Ieder van hen kreeg zo ziln taken toebedeeld- Hier-
onder vielen het geven van catechismusl-es aan leer-
lingen van lagere en middelbare scholen, het afleggen
van huisbezoeken en het begeleiden van verenigingen,
ordes en congregaties.

E. Kleijweg

Hij werd de
salaris werd

Kupers

Deze kapelaan
van financi-ëfe
pastoor van de

Trautwe in

Lagervreg

J.P.J. Klemper

Deze kapelaan
lijk assistent

(1882-188s)

eerste kapelaan in deze parochie - Ziln
betaald door de bisschop.

(1894-1897 )

stond pastoor Van Hooff bij in tijden
nood. In 1897 werd hij benoemd tot (bouw)
zojuist opgerichte St. Anna-parochie.
( 1885- 1890 )

van Berckel ( 1890- 189 1 )

In 1891 werd deze kapelaan benoemd tot rector van het
El- isabethgesticht -

( 1890-189s)

( tge2)

heeft in 1892 enkele maanden a1s tijde-
gefungeerd.

van den Berg (1892-1898)

Toen pastoor Hollërshoek benoemd werd (1894), stonden
de kapelaans J. Kupers, J. Lagerweg en J.B. van den
Berg in de parochie. Drie kapelaans werd echter teveel
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geacht;
terdam.
derde

kapelaan Lagerweg werd overgeplaatst naar Rot-
Korte tijd later bleek echter, dat er toch een

kapelaan nodig r^/as, waarna

Th.J. van Swieten (1896-1900)

tot kapelaan werd benoemd.
Tot zijn takenpakket behoorde o.a. de bediening van de
zieken in het Onze Lieve Vrouh/e Gasthuis, dat in 1898
gereed was gekomen. In 1899 werden zijn werkzaamheden
overgenomen door de eerste rector van het ziekenhuis,
de heer J. de Graaf.

Th.J.F. Berqanisius (1897-1905)

J. van der Meer (1898-1900)

J. Castelein (1900-1901)

Th . Jansen ( 1900- 1,902)

J. Nuyen (1901-1903)

J.J.M. van VasLenhoven (1,902-1913)

J.H. Jufferrnarns ( 1903 -1915)
E. J. Booymans ( 1905-1909 )

Deze kapelaan was oprichter van de congregatie der H.
Familie.
ch.A.J. Meysing (19O9-19L7)

Kapelaan lvleysing Ieidde het jongenskoor.

F.J. van Nes (1911-1915)

!Í. P. J. Janus (t914-1,919)

Kapelaan Janus was directeur vart de mannencongregatie
(der H. Familie) en adviseur van de R.K. politieke
Propaganda Cl-ub. Eveneens had hij zj-jn inbreng bij de
oprichting van de "BonifatiuskJ_ok", een parochieblad
uit die dagen.

A.G.M. van de Oord (1915-1931)

Deze kapelaan richtte de vakantieschool_ ,,Licht en Lucht"

op, alsmede de Bonifatiusklok' waarvan hij directeur
werd. Ook hii was directeur van de mannencongregatie'
en adviseur van de propagandaclub' Tevens zette hi-j
zich in voor de missie -

Hij was klein van stuk. Door de Iijzige toon waarop hij
preekte, is menigeen in slaap gesukkeld'

A.P.C. Konijn (1917-1928)

Kapelaan Konijn
en adviseur van
In tegenstelling
zijn gehoor met

was directeur van het jongenspatronaat
de Volksbond en Drankbestriidi-ng'
tot kapelaan Van de oord wist hij

zijn preken te boeien.

Schamper ( 1919-L921)

A1s tegenhanger van het jongenspatronaat richtte kape-
laan Schamper het patronaat voor meisies op' Tevens

was hij nauw betrokken bii de oprichting van de Maria-
congregatie, waarvan hij ook de eerste directeur werd'
Een verdere greep uit zijn werkzaamheden: begeleiding
van de (n.f.) Spaarbank, arbeidsbeurs, bureau van be-
roepskeuze en de sPortbeweging.

van den Oudenhoven (L926-1930)

Kapelaan Van den oudenhoven werd belast met de zorg
voor de kindermis van 8.10 uur en de versiering van de

kerk. Tevens had hij enkele congregaties onder zijn
hoede.

Hij zag niets in de oprichtinq van een "Graal" in deze

parochie. De Graa1 was een jeugdbeweging voor meisjes
en jonge Cames, geinitieerd door Mgr' Aengenent van

het Bisdom Haarlem.
Kapelaan Van den Oudenhoven richtte voor deze groep
de "Jong.e vogels,, op. Het bisdom somrneerde hem de Jonge

vogels te doen opgaan in de Graal. De kapelaan trachtte
water bij de wijn te doen door de Jonge Vogels open te
stellen voor leerplichtige meisjes, en de Graal- voor
Ieerplichtvrije meis jes .

Dat was niet naar de zin van het Bisd'om, dat hem van

de ene op de andere dag overplaatste naar de St' Bavo

te Haarlem, onder direct toezicht van het Bisdom'
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J.B. Schuyt (1928-1935)

Een opgewekt heerschap, van wie bekend is dat hij nogal
wat activiteiten (be)geleid heeft, zoals de Volksbond,
de Retraiteclub, de Mariacongregatie en de Propagand-
club. Ook was hij directeur van het Psycho-technisch
Bureau van Beroepskeuze, dat tot over de Iandsgrenzen
grote bekendheid genoot. Hij was de aal-moezenier van
de verkenners.

W.Q. Versteegen (1930-1936)

Naast zijn kapelaanstaken, hij had o.a. de vakantie-
school en de misdienaars en koorknapen onder zijn hoede,
was hij ook feraar op de "ambachtsschool" Don Bosco-
Deze beide functies waren op den duur niet verenigbaar,
reden \^raarom de bisschop hem in 1936 benoemde Lot "fuII-
time" rector van Don Bosco.
Kapelaan Versteegen was vrij leergieri-9, en
Van tijd tot tijd leverde hij bijdragen aan
klok.
W.C. van Gastel-e ( 1930- 1945')

Deze kapelaan was directeur van het jongens- en heren-
kcor, en onder zijn leiding bereikte het ongekende
hoogten.
Hij was ijverig en bezat een sterke overredingskracht.
Zijn overige taken bestonden uit: het uitreiken van de
H. Communie bij zieken thuis, het bijhouden van het
parochie-bestand en het begeleiden van het lekenaposto-
Iaat.
Eens heeft hij het gepresteerd de mis
te lezen.

P-A. Verhoeckx (1933-1944)

Een eenvoudige man, die zich zo zeer
werk inspande, dat zijn toch aI niet
er onder te lijden had.

M.G. van Rijn (1936-1941)

H.W. van Schie (1936-1948)

collegiaal.
de Bonifatius-

in een kwartier

voor het jeugd-
sterke gezondheid

Kapelaan H.W. van Schie



f
Een kleine, weldoorvoede man met gemillimeterd haar.Tijdens zijn huisbezoeken informeerde hij (we moetendit zien tegen de achtergrond. varr die tijd, waarinzelfs d.m.v. statistieken een verband ,urd _u.rrgetoondtussen kinderloze huwelijken en echtscheiaingen t ) naarde komst van een volgende baby.
Een harde werker.
L.J. Brabander (1941-1949)

Kapelaan Brabancrer was leraar aan de Mulo- en Montes-sorischoof. In de oorlog coördj_neerde hij één van deactiviteiten van de derde orde, nI. het lnzamelen,
wassen, versterren en distribueren van gebruikte kleding.
H. Schouten (L943-1944)

P. Dui-n ( juiste periode onbekend)

A.M. van Nobelen (1944-1951)

De Katholieke Actie, welke tot doel had de parochia_
nen op hun plichten als katholiek te wijzen, werd door
hem nieuw leven ingeblazen. Dat niet j_edereen de d.oe1_stelling van deze actie van harte onderschrijven kon,
moge blijken uit het feit dat onder ziin opvàIger,
kapelaan Geels, de actie al_ weer opgeheven werd.
H.A.A. Rouw ( 1944-1.951,)

Hij was o.a. directeur van de Mariacongregatie.
N-J. de Ruyter (1948-1958)

Ook hij was directeur van de l4ariacongregatie.
zeer actref was kapelaan De
Na de oorlog leidde hlj de
eens, tot groot vermaak van
ingraven in het zand.

Ruyter in het jeugdwerk.
vakantj-eschool, en liet zich
de kinderen, tot zj-jn nek

Van ODOS (o.a. handbal, voetbal en gymnastiek) maaktehij een bl_oeiende sportvereniging.
B. ten Dam (1948_L951.)

Pastoor Schiphorst heeft hem in 194g speciaal aangetrok_ken voor het afleggen van huisbezoeken; hij werd de

vijfde kapelaan in de
Tijdens het afleggen
speciale aandacht uit
werd hem de zorq over
trouwd.
Vanl^rege zijn muzika,le kwaliteiten \^/erd hem verzocht
de leidingt van het zangkoor op zich te nemen. Na het
vertrek van kapelaan van Gastele was dit wat in het
slop geraakt.

W.A.J. GeeIs (1949-1956\

Zoals reeds vermeld, heeft hij de Katholieke Actie in
deze parochie weer opgeheven.

J.A.M. Bon (L951,-I962)

Deze kapelaan begeleidde het vrouwelijke jeugdwerk.

J. Wijsbroek (1951-1953)

Kaandorp (1953-1962)

Deze kapelaan was aalmoezenier van de welpen en de
verkenners.

Alkemade (1951-1968)

Kapelaan Alkemade hield
"klantenbinding" op na:
markt over, om met een
parochianen een praatje

parochie.
van de huisbezoeken ging zijn
naar de zi-eken. Om deze reden
het Burgerziekenhuis toever-

er een aparte manier van
geregeld ging hij de Dapper-

deel van de daar aanwezige
te maken.
Zonnebloem was kapelaanBij de uitstapjes van De

Alkemade van de partij.
J.A.J. wesseling (1958-1962)

S. de !Íit (1962-1964)

H. van Veen (L964-1961)

Kapelaan Van Veen
lieke instuif voor
Andalusië genaamd.
Bonifatiushuis.
Ook hij begeleidde
Hij was directeur

werkte het plan ui-t om een katho-
jongeren uit Oost op te zetten,
De instuif vond pfaats in het

de uitstapjes van De Zonnebloem.
van de Mariacongregatie.
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Pater Th. Scheerder (1.966-1968)

Minder opbrengsten uit misintenties, en de grote kosten
die de restauratie van de kerk met zich brachten, heb-
ben ertoe geleid dat pater Scheerder niet langer voor
de parochie behoud.en kon worden.

Pater A.J.c. Belderok (1968)



De ouergang noav de paters.
Bij diverse onderzoeken i-n de jaren zestig naar de situ-
atie van de kerken in de binnenstad van Amsterdam bleek,
dat de Annaparochie door de sanering van de Ej-landen,
een veranderende geloofsvisie en ten gevolge daarvan
een verminderd kerkbezoek, niet meer levensvatbaar was.
Twee mogelijke oplossingen deden zich voor: èf de Anna-
parochie werd uitgebreid met de Dapperbuurt, èf de ge-
hele Bonifatiusparochie werd aan de zorg van de paters
van het H. Hart toevertrouwd.
Voor deze laatste oplossing werd gekozen, en zo kon
ook het dreigende priestertekort worden opgevangen door
het inzetten van de paters, die zich gespecialiseerd
hadden 1n een bijzondere vorm van zLeTzorg, lneL zg.
levensnabi je pastoraat.
Pastoor Voets bleef gedurende de overgangsfase in de
parochie om de paters in te werken.

Pater W. Ritzerfeld (1968-t973)

Deze pater werd belast met de zorg voor de schoolcate-
chese, de liturgie (o.a. misdienaars en zangkoor), het
jeugdwerk onder de jongere jeugd, de N.K.V. afd. Vrouwen
en Mariacongregatie, de gidsen en kabouters, de speel-
tuinvereniging en de vakantieschool.
Pater Ritzerfeld was net zo groot als de schoolkinderen
klein waren. Hij kon goed met de jeugd opschieten, en
liet zich tijdens schoolreisjes niet onbetuigd als het
op bomen-kfimmen aankwam.

Pater H. van Zandwijk (1968-1-979)

Zijn wens om meer direct pastoraal bezLg Le ziln -
daarvoor hj-el-d hij zich bezi.g met woonwagen- en jeugd-
werk - ging in vervulling door zijn benoeming in de
Bonifatiusparochie .
Hi-j moest zijn tijd en aandacht verdelen tussen het
jeugdwerk onder de oudere jeugd, het Stichtingsbestuur,
de bejaarden, en contacten onderhouden met het wijk-
centrum en enkele parochj-ële instellingen.
Pater J. de Vreede (1968-1978)

Door de bisschop werd hij benoemd tot deservitor
(= waarnemend pastoor) van de parochie. Daarnaast bleef
hij in zÍjn functie van ziekenhuispastor van het Binnen-
gasthuis, !íeesperpleinziekenhuis en Antoni van Leeu\^ren-
hoekhuis gehandhaafd.
Pater de Vreede moest o.a. de contacten met het kerk-
bestuur onderhouden.
Ín 1969 werd hij benoemd tot full-time pastor in het
pastorale team van de Anna- en de Bonifatiusparochie,
hetgeen met zich bracht dat hij niet langer ziekenpas-
tor kon zLjn. Deze taak werd overgenomen door pater C.
van Beek, die ook nog enige tijd op de pastorie ge-
woond heeft.
Pater A. Hoedemaker (7968-1969)

Pater Hoedemaker gaf godsdienstonderwijs op verschil-
Iende middelbare scholen, alsmede aan ziekenverzorgers
van Huize St. Jacob. In de liturgievieringen tijdens
het weekeinde stond hij de pastores bij.
Pater Ph. Heitzman (t968-I916)

Deze pater deed de zieLzorg in het Burgerziekenhuis en
in het Prinses Beatrixoord. Tevens hlas hij moderator
van de Mgr. Hermusschool, waar kinderen met een vermin-
derd gehoorsvermogen leskrijgen.
Ook hij hielp de paters bij het verzorgien van de vie-
ringen in het weekeinde.

Uit de taakomschrijving van beide laatstgenoemde paters
blijkt aI, d.at zij voornamelijk buiten-parochieel actief
vraren - Zij woonden echter wel op de pastorie.

Geleldelijk werden allerlei vernieuwingen doorgevoerd,
o.a. ln de liturgie. Het Tweede Vaticaans Concilie
deed ook hier zijn invloed gelden.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de Bonifatius-
kerk in de huidige vorm niet gehandhaafd kon worden.
Een uiteindelijke beslissing inzake een vervangende
ruimte werd niet door de paters gienomen; dat zij veel
tijd en zorg aan de problematiek daaromtrent besteed
hebben, staat vast.
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In 1970 zijn de paters er 1n geslaagd _ pastoor Voetshad er ook al op aaagedrongen _ een parochieraad teformeren. Deze stelde zich Èen doel àe contacten teonderhouden tussen de geestelijkheid c.q. het kerkbe_stuur enerzijds, en de parochianen anderzijds.

Jan Bus;

een hoofdstuk apart.
In 1979 - pater Van Zandwijk
de parochie - kwam pastor Bus

Een moderne, vooruitstrevende
terugdeinsde de mouwen op te
pakken.
Hij werd voor deze parochie aangetrokken vanwege zL)n
organisatie- en managerskwaliteiten; zijn ervaring in
de bouw, opgedaan tijdens zijn studieperiod.e, kwam hem
het afgelopen jaar goed van pas.

Order zijn leiding werd het parochiële leven nieuw
éIan ingeblazen.
Hij zorqde ervoor, dat de toch aI iets kl-einer geworden
kloof tussen geestelijkheid en parochianen nagenoeg
helemaal werd overbrugd. De pastorie werd voor iedereen
opengesteld, hetgeen de overgang van de Grote naar de
kleine Bon misschÍen ook wel iets gemakkelijker heeft
gemaakt.

Zijn vrtle tijd - voor zover hL1 zíchzelf toestaat
vrij te nemen - placht hij door te brengen in zijn
zeilboot, of i-n zijn luie stoel met een goed boek,
onder het genot van een qlas wijn resp. port en een
goed.e sigaar. Toch nog een beetje rijk, rooms leven?

verliet als Iaatste pater
hier.
rnan, dj-e er niet voor

stropen en zelf aan te
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Het Pastoy,ale team.

Ííerden de pastoors in vroeger tijden bijgestaan door
kapelaansr paters door pater-assistenten, ook Jan Bus
staat er niet alleen voor. Tezamen met een pastoraal
werker en Zr. Annemarie Stijnman vormt hij het "pasto-
rale team", dat de geestelijke zorg voor de parochie
hoog in het vaandel draagt.
Pastor Bert van Kooten was de eerste pastorale werker
die zijn intrede deed in de parochie, en we1 per 1

september 1979. Hij werkte voor zowel de Gerardus
l,lajella als de Bonifatiusparochie. ïn laatstgenoemde
parochi-e hield hij zLcln bezig met oecumene, contacten
met de wijkopbouworganen, Iiturgie voor zover dat geen
wijding behoefde - hij was getrouwd - en persoonlijk
pastoraat (huisbezoek e.d.) .

Bert kon erg moej_Iijk wennen aar het 1even in een stad,
en had grote moeite met de - niet altijd ideale _
omstandigheden waaronder hij moest werken. voora] het
verderen van zijn tijd en aand.acht tusscrr 2 parochies
- die samen 3 totaal verschillende buurten bestreken _
schiep nogal wat problemen.
Hij is dan ook slechts een jaar in deze parochie werk_
zaam gelveest. Op 1 november 1980 werd hij benoemd j_n
een Bussumse parochi-e.

Nagenoeg gelijktijdig met Bert van Kooten kwam Zr.
Annemarie de gerederen versterken . zr. Annemarie heeft,
tezamen met andere Zusters Ursulinen, 20 laat in Kenya
gewerkt. Daar werd door hen een middelbare school_ opge_
richt, die als een goed lopend ,'bedrijf ,' aan de Keny_
anen kon worden overgedragen.

Haar sociale bewogenheid riet zr. Annemarie bepaald niet
in Kenya achteri ze kwam a1s vrijwitligster in de Boni_
fatiusparochie werken .
Itleer dan een dagtaak heeft ze aan de reeds ropende en
nog op te zetten activitelten, waarvan we als voorbeef-
den de S.A.N., het kinderkoor annex blokfluitgroep en
de l4issionaire Werkgroep willen noemen.

Na het vertrek van Bert van Kooten werd
mocht er nog een pastoraal werker word.en
deze slechts voor één parochle werkzaam

gesteld dat,
aangesteld,

zou zi1n.
De wederopbouw van de parochie en de overgang naar
de nieuwe ruimte rechtvaardigden een aanstelling van
een nieuwe pastor, die echter na minimaal drle jaar
in de Bonifatiusparochi-e te hebben gewerkt, beschik-
baar zou komen voor het dekenaat Amsterdam-Oost. Het
voordeel hiervan is, dat hij ingewerkt raakt en in
geval van nood gemakkelijk ergens anders kan worden
ingezet.

De vacature werd ingevuld door Jeroen Bellwinkel.
Per L september 1982 trad hij in dienst. Zíjn taken
kwamen te liggen op het vlak van de huisbezoeken, de
Iiturgie, de bijbelgroepen, het Interkerkelijk Vredes-
werk en activiteiten op het gebied van anti-racisme.
Sacramentele handelingen zal hij niet verrichten; ook
deze pastor is getrouwd.

Zijn komst in het jubileum- en bouwjaar L9B2 werd na-
tuurlijk zeer op pri-js gesteld, hetgeen niet betekent
dat hij nu, na een tijd van grote drukte, op zíjn
lauweren kan gaan rusten. Integendeel, d.e behoefte aan
pastorale zorg bLLlft bestaan, hoe groot het leken-
kader intussen ook geworden is.
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De kosteys

Om het reil_en en zei_len van, in en rond de kerk in goe_
de banen te leiden, was een koster, en soms ook nog een
hulpkoster, geen overbodige luxe.
Vanaf de oprichting van de parochie (1992) was koster
F.X. Jansen van de partij. ZLln zoontje, A.W.B. Jansen,
later ook koster geworden, stond hem trouw terzijde.
In 1922, koster Jansen was toen g4 jaar, vierde hij
z|ln 4O-1arig jubileum. Bij dit jubileum werd o.a. het
volgende over hem geschreven:
"Hij heeft de 4 pastoors en 22 kapelaans hoogrijkend
de paramenten omgehangen en diepbuigend de cingels aan-
geboden".
Tevens werd gewag gemaakÈ van het feit dat hij in a1
die 40 jaren slechts 2 dagen ziek geweest was.
Het loon van een koster was niet riant; reden waarom de
meesten er een of meer nevenfuncties op nahielden. Zo
was koster Jansen bediende in een (H.) beeldenwinkel,
kaarsenfabrikant en - niet ongebruikelijk - begrafenis_
ondernemer.

Andere bronnen van inkomsten vormde het fooÍtje bij
trouw- en doopdiensten, alsmede bij het ophalen vanplaatsen- en kaarsengeld.
De meeste kans op een bijverdienste maakte de koster
echter in de dagen na pasen, \^ranneer hij met wijwater
en palmtakjes de deuren langs ging.
Koster Jansen luidde ,s morgens om 6.00 uur met het
Angelus zijn lange werkdag j_n. Dan trof hij voorberei_
dingen voor de sti1le missen (vier in totaal) en joeg
v6ór de kindermis de kinderen van de klapstoelen, die
immers voor de zusters bestemd r^/aren.

Rouw- en trouwmissen werden voor 12.00 uur gehouden,
en vroegen de nodige voorbereidingen, zeker a1s er op
één dag zoweL een trouwmis ars een uitvaart praatsvond.
t s Middags had de koster tijd om broemen te verzorgren,
kandelaars op te ruimen etc.

Koster Jansen zag d,an wel eens zijn kans schoon. Na
zich ervan vergewist te hebben, dat de pastoor niet in
de buurt was - deze zag er streng op toe dat een ieder
de verschuldigde eerbied in acht nam - deed hij een
raam open van de sacristie, schoof er een stoel onder
en rookte een sigaartje, ervoor zorgend dat hij de rook
naar buiten blies.
overigens, nlet altijd was de oplettendhei-d van de pas-
toor even groot.
Tijdens het biechthoren op zaterdagmiddag zou de koster
met een parochiaan even snel het Bonifatiusbeeld van
de sokkel aftillen, om plaats te maken voor het Maria-
bee1d. Bij het optillen van het zeer zware eikenhouten
beel-d sloeg dit voorover, maar bleef net meÈ het voet-
stuk aan de sokkel hangen. De goedhej-ligman bleef, op
zijn kop, ca. 2 cm. boven de grond zweven.
Met hulp van anderen werd alles in de juj-ste positie
gebracht. De pastoor heeft totaal- niets gemerkt!

Koster Jansen was geen gemakkelijk heerschap. Al was
men nog zo diep in gebed verzonken, het plaatsengeld
moest voldaan worden, i-mmers: "in de bioscoop moet je
ook betalen".
Kon iemand niet betalen, dan werd hij zonder pardon
naar de armenbanken achterin de kerk gestuurd.
De hulpkoster in die tijd - eveneens begrafenisonder-
nemer - was in dit opzicht een wat beminnelijker mens.
Misschien was dit ook de reden dat hij meer uitvaarten
Le verzorgen kreeg?

De door de hulpkoster verzorgde uitvaarten verl.iepen
overigens niet allemaal even vlekkeloos. Op een morgen
bemerkte de hulpkoster tot zijn schrik, dat de schragen,
eigendom van de koster, onder de kist vandaan gehaald
waren. De pastoor zorgde voor een reserve-stel, om voor
altijd een einde aan deze onderlinge broodnijd te maken.

Ín 1942 werd de heer J.A. Lemkes aangesteld als koster.
Ztln broer, B. Lemkes, had toen al enkele jaren als
hulpkoster gefungeerd. Hij is op eigen verzoek ontslagen.
Echter, de fj-nanciëIe toestand (restauratie kerk, nJ-euwe
glas-in-Iood ramen) zal er ook wel een steentje toe
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hebben bijgedragen.

Bij zijn aanstelling werd voor de heer Lemkes een werk-
lijstje opgesteld; de nadruk werd gelegd op het schoon-
houden van de kerk.
De snippers en propjes, gemaakt van de kaarsen- en
plaatsengeld-papiertjes, zullen hem stellig een doorn
in het oog zj-jn geweest.

Eénmaal heeft koster Lemkes voor paniek gezorgd, en
wel vóór aswoensdag.
Ter verkrijging van de as voor de askruisjes werden er
palmtakjes verbrand in het achterportaal, zoals al_
bijna 25 laar lang gebeurde.
Deze keer was echter de rookontwikkeling
omwonenden de brand.weer alarmeerden. Deze
maar kon geen brand vinden. Tot de koster
verschafte.
Hem werd verzocht dit nooit meer te doen.
daaraan gehouden heeft?

Na 1970 - koster Lemkes heeft dus nog een 25-jarig
jubileum gevierd - hebben de zusters Josephtine en Ber-
nadette van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis enkele jaren
het kosterschap op zich genomen.
ïn 1978, toen de zusters het ziekenhuis verlieten,
moesten ze dit noodgedwongen opgeven.

Vanaf 1978 tot op heden wordt het ,,kosterswerk" verzorgd
door verschillende parochianen. Onder het mot.to ,,vele
handen maken licht werk" worden nu eens door de een,
dan weer door de ander de uiteenlopende karweitjes op-
geknapt.

zo hevig, dat
rukt uit,
opheldering

Of hij zich

S+ool EN KLmsrER

op dezetfde dag dat de school werd ingezegend, 12
september 1889, u/erd Moeder Alberta met zeven zusters
van de Congregatie der Franciscanessen van Bennebroek
met rijtuigen van de trein gehaald en door pastoor
Van Hooff en pastoor Feije van de Duif welkom geheten.
Door bruldjes voorafgegaan \^/erden ze het Zusterhuis
binnengeleid, kinderen zongen hen toe.
Door bemoeienis van pastoor Van Hooff en mevr. Schille-
mans, die 2 dochters bij deze zusterorde had, kwamen
de zusters naar Amsterdam.
De grond waarop het klooster stond, werd geschonken
door mej. Barbara Westerwoudt, vandaar de naam Barbara-
klooster. Eerst werd de vleugel aan de 3e Oosterpark-
straat gebouwd.
Vanuit de bovenspreekkamer had men een schitterend
uitzicht op de omringende landerijen. Kerk, pastori-e
en klooster stonden vrijwel op zldnzelf. De 2e Ooster-
parkstraat was nog niet in aanbouw (maar stond weI op
papier), van huizen was er nog bijna niets te zien,
alles in het rond was nog grasland waar de koeien rustig
graasden met daartussen een enkele eenzame weg.

De zusters, toen ook wel "de Zusters van de Meer" ge-
noemd, u/aren enthousiast over het nieuwe gebouw, en de
omgeving beschrijven zíj als ruim en fris en vooral
Iandelijk. Ze hadden een moestuln, fruitbomen, kippen
maar ook geiten. De hokken $/aren enkele jaren terug nog
aanwezig. Bij de uitgang van de schoolkon men de trein
(toen nog niet op een dijk) voorbij zien gaan.
Het zal voor veel mensen moeilijk zijn om zich dit voor
te stellen.
De zusters kwamen om l-es te geven en beschouwden het
als een uitverkiezíng om hier te mogen v/erken, ef , zoal-s
zi1 d,aL toen beschreven: "voor Zijn lievelingen, de
kinderen. In een maagdelijk gebied, dat later het Roode
district zou worden. . . "
Al-dus was de motivatie, de dubbele nood: kinderen en
opkomend socialisme. Deze twee zaken kornen dan ook veel



u

aan de orde. De wij ze van omgaan met het een en met
het ander is duidelijk missionerend.
Een voorbeeld hiervan was het woonwagenwerk.
Het was niet zo, dat de zusters naar de wagens (waar-
van er tamelijk veel in de omgeving stonden) toegingen,
ze hadden de gelofte van slot en mochten daarom niet
buiten het k1ooster komen, maar de kinderen en de op-
groeiende jeugd kwamen naar de school om godsdienst-
onderwijs te genieten, en te worden voorbereid op de
eerste H. Communie. Jongens van 16, 17 en 18 jaar
kwamen uit het karnp om zich voor te bereiden. I,let een
pruim achter de kiezen, onderuitgezakt, de pet in de
ogen zaten zil in de bank de zusters te begluren.
De meisjes zaten iets beter, maar alfemaaf waren ze
vol aandacht.
Op de vooravond van de grote dag stonden er waskuipen
en potten groene zeep in de klaslokalen en lagen er
nj-euwe en schone kleren voor hen klaar. De plechtig-
heid vond plaats in de kapel, en op deze dag kwamen
ook de ouders mee uit het kamp, en $/as er feest op
school.

Dat de Kloostergemeenschap tamelijk gesloten was, blijkt
wel uit het feit dat verschillende parochianen de refter
voor de eerste keer zagen bij het afscheid van de zusters
in 1965. Daarom zullen we eens een kijkje in het kloos-
ter gaan nemen, en het kloosterleven proberen te be-
schrijven.
In de dagorde waren de zusters kinderen van hun tijd,
om 24.00 uur naar bed en uiterlijk om 5.00 uur h/eer op.
Dat lijkt ons nu zwaar, maar de werkende stand en de
winkeliers in die tijd hadden het niet beter.
Binnenshuis volgden zi) tot in de zestiger jaren ge-
deeltelijk de l-eefwljze van de slotkloosters of moni-
alen: stilzwijgen, gebed en meditatie. Dit, tesamen
met onderwijs èn huishouding vroeg nu eenmaal om een
Iange dag.

In het klooster stond op vele deuren, o.è. van de ref-
ter, keuken, ziekenkamer, slaapzalen etc. in grote
Ietters S L O T. Toegang was verboden voor familie van
de zusters, voor leken en clerus.

Ontwerp tekeningen van
kloostergebouwen .

.**

de school- en



Zuster Anna was porti_erster in de dertiger jaren. Zijkon de mensen vanuit haar diepe kap ,""i Ooàrdringend
aankljken - zí) zorgde ook voor het ruiden van deAngelusklok om twaalf en om zes uur.

Wanneer het Angelus geluid werd, zonk iedereen in hetgebouw op de knieën en bad mee.

op de gang naast de kaper bestond een spreekverbod.
Had een zuster iets te zeggen of te vragen, dan ging

ze de trap een trede op, en gold het spreekverbod
niet meer.

Op de eerste verdieping was een logeerkamer. Voor de
spiegel van de vaste wastafel hing een gordijntje met
de tekst: "God ziet mij". lVanneer de spiegel door
zuster Pascala werd schoongemaakt, deed zij dit met
afgewend hoofd.

Op de begane grond was de refter. Een lange U-vormige
tafel hraaraan de zusters op banken (later stoelen) zaten.
In de ronding was de plaats voor de Moeder-Overste.

Tussen keuken en refter was een ruimte, office geheten.
Bij het doorlopen van deze ruimte werd niet gesproken
uit eerbied voor het altaar dat boven in de kapel op
deze plaats stond.

Onder de kap van het klooster waren drie slaapzalen,
nI. de Barbarazaal, met verwarming voor de oudere zus-
ters, de Antoniuszaal en de nieuwere Franciscuszaal.
De cellen v/aren eenvoudige gelijkvormige kamertjes met
een ledikant, een tafel en stoel en een vaste kast voor
kleding.
fn de dertiger jaren was er erg veel verboden, spiegels,
kranten, radio, buiten de deur komen. De uitgaalde post
Iag op een tafel-tje bij de uitgang. Een bezoeker die
de deur uitging, nam de post mee naar de brievenbus op
de hoek

Vaak belden zwervers aan. Deze kregen een pak brood met
beleg mee.

In de oorlogsjaren, toen Moeder Celina voor de tweede
maal Moeder-Overste was, werden er door de zusters
gaarkeukens in de school greorganiseerd, van extra ver-
kregen voedseltoewijzingen voor de armsten. Pastoor
Schiphorst bewerkstelligde met medewerking van de zus-
ters dat 200 kinderen uitgezonden konden-worden.

De vijftiqer jaren bracht verlichting van d.e verboden
voor de zusters. In plaats van kappen gingen zij sluiers
dragen en er kwamen meerdere spiegels in huis. Radio
en televisie deden hun intree in het klooster.



Er r^ras in die jaren een zuster portierster die uit een
klooster op het platteland kwam. Zij had. de gewoonte
dat, wanneer zij boodschappen ging doen in de buurt,
zLl de mat onder de voordeur legde zodat deze niet
dichtviel. Toen lemand haar vertelde dat je dit hier
niet kon doen, omdat een insluiper zich in het gebouw
met gangen en trappen zeer goed zou kunnen verstoppen,
keek zij erg ongeloofwaardig. Zij heeft het echter na
deze uit-leg niet meer gedaan.

waarvan de zusters ar die jaren geleefd hebben i_s niet
helemaal duidelijk. In 1890 wordt er gewag gemaakt van
sal-arisaanvrage bij het. rijk.
Elders in de congregatie wasten en naaiden de zusters
voor mensen om in hun levensonderhoud. te kunnen voor_
zien. ïn Amsterdam was dit niet nodig.
wel is bekend, dat het gerd dat voor het Barbarafonds
werd ingezameld., naar de zusters ging.
Door het teruglopende aa,tar kinderen op schoor en de
daling van het aantal zusters begon men zich Ln 1964
te beraden of de zusters nog langer moesten blijven.
Juist toen begon er wat meer contact van persoonlijke
aard tussen de zusters-onderwijzeressen en de ouders
en andere wijkbewoners te komen. Er mocht toen ook aan
huisbezoek gedaan worden, hetgeen de zusters erg aan_sprak. Zi) voel_den er dan ook veel voor om parochieel
werk te gaan doen- De toenmarige hoofdzuster crara doetdit nu in Rotterdam.

Zuster Frumentio (nu 87 jaar) begon als eerste zuster
onderricht te geven in gevangenissen. Zi) was (en is
nog altijd) zeer sociaal bewogen en vond tussen al-haar werk tijd ook dit nog te doen.
De congregatiereiding en het kerkbestuur kwamen echter
overeen, dat de zusters hier vandaan zouden gaan, het_geen, na 76 jaar in de parochie gewerkt te hebben,in 1965 gebeurde. De toen aanwezige zusters verfieten
met pijn en verdriet St. Barbara. VeeI mensen hebbeneraan moeten wennen, gteen zusters meer in de parochie.
Het kl-ooster werd, nadat het enige tijd had leeggesLaan,

verhuurdaan de Vereniging Meisjesbelangen. Deze Vere-
niging maakte er een meisjeshotel van, voor meisjes
die a1s gezinsverzorgster of bejaardenhelpster ergens
in de stad werkten. Voor dit doel werden de celletjes
van de zusters gesloopt en werden ex 46 kamertjes met
4 wasgelegenheden in gemaakt. In de kapel werden 40
bedden gezet , zodaL daar groepen, die voor stud.ie,
excursies of vakantie enkele dagen in de stad waren,
ondergebracht konden worden. De sacristie werd een was-
gelegenheid en de kamertjes voor de schoolhoofden een
woning voor de conciërge.

Tegenwoordig wordt het klooster verhuurd aan de stich-
ting Psychoteek en het Psychologisch Peadagogisch
Instituut. De kapel is nu speelzaal voor de kinderen
van de kleuterschool.

Kerk. school en klooster waren hecht met elkaar ver-
bonden. De zusters gingen via de school naar de kerk,
\$aar zL) vooraan speciale plaatsen hadden.
Hoe belangrijk men Kathol-iek Onderwijs vond blijkt
uit wat er o.a- is geschreven in een speciaal- jubileum-
nuruner bij het 50-jarig bestaan in 1939 van school en
kl-ooster: "Moet de opvoeding Katholiek zijn, dan moet
ook het onderwijs Katholiek zijn. De school is Novici-
aat van het Chrlstendom, een instelli-ng die kerk en
huisgezin moet helpen" .

Een andere reden om een school te stichten was het a1
eerder genoemde opkomende socialisme. fn 1893 werd
op een weiland bi-j het klooster de "Eerste Socialis-
tische Meeting" gehouden. De zusters schreven hier-
over: "De Geestelijken en wij hebben a1les van achter
de jaloezieën afgekeken. Het was nj-et veel bijzonders.
Het waren meestal vreemdelingen die dit op touw zetten.
Nu eens een man, dan r^/eer een vrouv/ in het rood voer-
den het woord. Wat men daar zag wekte eerder medelij-
den dan angst!"
De pas geopende school begon heer eerste leerjaar in
1889 met een Naaischool, een Bewaarschool en met 3

klassen lager onderwijs. Op de Naaischool kon men een



opleiding volgen voor costumiere of coupeuse.
De kreuterschoor werd in tweeën verd.eeld; later kwamer nog een Montessori_kleuterschool bij.
Zuster Ursu1a was jarenlang een begrip voor de giewonekleuterschool "bij de brievenbus',, *..rig" generatie
heeft ze meegemaakt.

De lagere school tel_de r getrouw aan het standenpa_troon van die tijd, drj_e standen, want "een ieder hadrecht op onderricht". De derde klasse heeft duidelijk
de voorkeur en is het dichtst bevolkt. wanneer je ver-
dienende broers en/of zusters had, kon je in de tweedeklasse aan d.e rijke kant belanden. Dit betekende nietdat er geen vriendschap kon bestaan tussen kinderenuit verschil_Iende klassen , zi) zagen immers het stand_verschif niet.
Van het begin af aan werd er veel werk gemaakt van deeerste H. Communie. En was er bij de kÍnderen thuis
geen geld voor een witte jurk, dan kregen ze er eenvan de kerk. Deze was echter wel grijs, wat door velenals vernederend werd ervaren.
Dagelijks \^/as er een schoof (kinder)mis, waar veel_ kinde_ren naartoe gingen. Op het rapport werd vermeld hoe vaakje de schoolmis bezocht had. Dit was tegelijk een goedecontrole voor de ouders, omdat de kinderen direct na Oemis naar schoof gingen. Aangezien je toen nog nuchterte communie moest gaan, namen ze thee en brood mee.
De mis begon om 8.15 uur en stond onder Ieiding van eenkapelaan. Het onderwijzend personeel, waaronder dus ookde zusters, hield toezicht op de kinderen.

op vrijdag mochten twee meisjes uit de hoogste klassen
assisteren bij het uitreiken van de Communie aan de
zieken. Ze kreqen dan de adressen van de zJ-eken op, en
de zusters vulden een koffertje met een kruisbeeld,
een tafelkleedje, communiekleedje, kaldelaars en kaar-
sen, palmtakje en wJ-jwater met glas. Zo bezoc}:ten ze
2 à 3 zieken die al-leen woonden, of bi-j kÍnderen die
niets meer aan het geloof deden.

Cor Leeners gaf een tijd lang, in de dertiger jaren,
zangles op school. Hij haalde de beste zang,eressen en
zangers uit de diverse klassen, en vormde daarvan een
groepje. Dit gebeurde op aIle Katholieke scholen il
Amsterdam. Deze groepjes kwamen onder leiding van
Louis Sweerts en werden het "Amsterd.ams kinderkoor"
genoemd. Ook de weesjongens van het Aloysiusgesticht
uit de Elandstraat deden eraan mee.
Enkele malen per jaar werd er een uitvoering in het
Concertgebouw gegeven, voorafgegaan door wat generale
repetities daar. Het moet een machtig gezicht geweest
ziln, zo'n 'J.000 kinderen op het podium.
De latere dirigent van het grote koor van de Bonifatius,
Nico Schuurman, begeleidde dit koor op de piano. Jo
Immink en Corry Bijster waren de solisten in de cantates.
Tijdens het 50-jarig jubileum van school en klooster
werd, door verschillende klassen, een opvoering gegeven
welke was geschreven door Louis S\^reerts en i-ngestudeerd
door Cor Leeners.

De Barbaraschool was voor meisjes en stond onder leidingt
van de zusters. De jongens hadden, Ios van het complex,
een aparte school op de hoek 2e Oosterparkstraat-Eikenweg,
de Laurentiusschool . De ingang aan de Eikenweg ró/as voor
de "gewone" kinderen, die aan de 2e Oosterparkstraat
voor de "deftig'e" kinderen, ofwel de arme en de rijke
kant. Een bekende hoofdonderwijzer \^ras meester De Pater.
Ki-nderen halen kattekwaad uit, zo ook kinderen op katho-
lj-eke scholen. Op de Eikenweg bij het Oosterpark stond
een brandmelder, en voor het naar schoolgaan 's middags
daagden de jongens van de twee jongensscholen de meisjes
uit tot het inslaan van het rui_tje. Eén meisje dacht



"Ach, waarom niet" en sloegrtot verbazing van allen.
het ruitje in.
De scholen begonnen de les' maar de brandweer rukte met
Ioeiende sirenes uit. Vals A1arm.
Ze gingen de klassen van de jongensscholen af, maar
daar beweerde iedereen dat een meisje het gedaan had-
Zodoende belandde een brandweerman met de hoofdzuster
in de klas van het bewuste meisje, dat zaL te zweten
van angst. ïn tranen bekende ze het rui-tje ingeslagen
te hebben, tot verbazing van de leerkrachten. Zij kwam

er met een reprimande vanaf. Later voelde ze zich best
trots daL zL1 het gedurfd had.

Eind jaren zesti-g werden de klassen gemengd, en omdat
het aantal kinderen aI erg aan het d.alen was, werd de
Laurentiusschool Verkocht. Ook werd het onderwijsprogram-
ma vernieuwd.
Nu wordt alleen nog het gedeelte op de 3e Oosterpark-
straat als lagere school gebruikt, wat schril afsteekt
tegen het feit dat er op het hoogtepunt van de school
in 1908 precies L2lt Leerlingen \^raren met 41 zusters.

Een ander soort school r^Ias de Norrnaalschool (1893) , de
voorloper van de Pedagogische Academie. De eerste kweke-
ling van deze school was mej. Schiphorst, zuster van de
Iatere pastoor.

Een merkwaardig jubileum heeft een onderwijzeres van de
U.L.O. gevierd. Vanaf haar 5e jaar had zi-j de Barbara-
school bezocht, daarna haar opleiding tot onderwijzeres
hier gekregen en is ze onafgebroken werkzaam gierdeest oP
de U.L.o. De Normaalschool werd in 1929 weer gesloten.

De U.L.O. werd in 1919 opgericht. Zuster Rosaria, bijge-
naamd Napoleon, heeft haar stempel op deze school, en
uiteraard ook op de kinderen die deze school bezocht
hebben, gedrukt.
fn 1975 vierde zuster Rosario haar 60-jarig Professie-
feest. Als verrassing werd haar een eucharistieviering
in de Bon aangeboden. Hiervoor werden veel oud-Ieerlingen,
die nog opgespoord konden word.en, uitgenodigd. Uit heel
Nederland lraren ze gekomen, zodat de kerk flink bezet
was. Pastoor Ouclenhoven, ci..d-kapelaan van de Bon, Ias

Zi1-aanzLcht van de kerk met de
de St. Barbàrraschool_ .

ingang van



de mis. Daarna volgde een receptie in het zaaltje. Een
ieder werd verzocht haar meisjesnaam op te speldeÍrt zo-
dat de zuster wist wie zí) voor zich had.
Later heeft zij een bedankbriefje geschreven voor de
geslaagde dag. Op 6 november 1980 is zij gestorven.
De U.L.o. heeft nog een tijdje in de Langs Nekstraat
gezeten, omdat er teveel meisjes op de lagere school
zaten. Met het vertrek van de zusters hield ook de
U.L.O., inmiddels M.U.L.O., op te bestaan, mede door
het gebrek aan leerlingen.
Een bijzonder soort onderwijs was het Montessorl-
onderwijs. Deze voïm van onderwijs, ontwikkeld door
de ftaliaanse Maria Montessori, was bijzonder geschikt
voor de kinderen uit deze parochie. Het paste zich aan
de aanleg en het tempo van het kind aan en voor de
jaren dertig was het een moed.ig, d.oortastend en tijds-
bewust besluit van o.a. de zusters om hieraan te be-
ginnen. De school kwam moeizaam van de grond.
Pastoor Schiphorst deelde in 1933 het Kerkbestuur mee
dat er twee zusters voor hun Montessorj--opleiding ge-
slaagd waren, en dat er naast de gewone lagere school
een }4ontessori--school moest komen. Het Kerkbestuur stond
perplex. De heer Van de Hoogte vroeg of het financieel
wel haalbaar was, maar zLln bezwaren werden zonder meer
van tafel geveegd. De zaak werd bij de gemeente aan-
hangig gemaakt, doch daar toonde men geen belangstelling
deze school te steunen. Volgens de gemeente was er in
deze buurt geen interesse voor dit onderwij s.
Bij de eerste oproep hadden zLch t2 leerlingen aange-
me1d, na veel kunst- en vliegwerk werden het er 24.
De pastoor gaf ni-et op en ging met de heer Kuypers
naar het Mini-steri-e in Den Haag. Ze kwamen niet verder
dan de secretaris-generaal en droegen hun zaak zo goed
mogelijk voor. Door het streven van het Haagsescholen-
bureau moest de gemeente tot subsidiëri-ng overgaan.
Ondanks al-le sÈrubbelingen sloeg deze vorm van onder-
wijs aan en werd er later, de school ging in 1934 van
start, ruimer subsidie gegeven-
De zusters wisten de zaak uitstekend te verkopen, zo-
dat de parochie ervoor qewonnen werd. Het enige be-

zwaar dat men nog wel eens hoorde, was dat er voor de

jongens niet zoiÉts bestond' en dat er voornamelijk

Ieerlingen uit beter gesitueerde kringen opkwamen'

Dit leidde tot rivaliteit tussen zuster Ignatio hoofd

van de gewone lagere school'.9D.zuster Canisio' hoofd

van d.e Montessorilttho"r' Het ging vooral om de.ver-

deling van het n"fa' Men meende bevoorrechting te zien

van de ene tak t't'' n"t onderwijs boven het andere'

Daarom had zuster fgnatio haar begroting zo hoog moge-

Lijk opgevoerd' Het kerkbestuur heeft er veel tijd aan

moeten besteden om deze zaak op te lossen'

Na de oorlog "tà 
U" belangstetling voor dit soort

onderwijs minder, en werd er gedacht aan opheffing'

Pastoor Schiphorst voelde hier erg weinig voor' er

waren in 1949 i**"r= noq t64 reerringen, verdeerd over

4 klassen-
Toen pastoor Pronk in 1951 kwam' was het financiël'e

evenwictrt volkomen zoek en besloot de fastlol:^-1t-Ï-..^
toch al niet zo'n voorstander van dit soort onderwrls

was, na lanqauri; beraad met het kerkbestuur om in d'e

loop van Lg5t-,f;2 de school geleidelijk te sluiten'

Hetoudercomitémaaktenogwatspartels'*1?ttoenuit
cijfers bleek dat de teruggang in de parochie begonnen

was en er aI spoediq een gedeelte voor de Christus

Koning af zou giaan, begreep men dat het financieel
niet haalbaar meer was er twee meisjesscholen op na

te houden. Iedereen legrle zích er toen bij neer'

Van de zusters die aan deze school les hebben gegeven'

ziln Zt. Edwarda , ZT' Isabelle ' ZY' Matteo et Zt '

Claudine nog in leven'

Het financiëIe gedeelte van de scholen is niet attiid

even gemakkelijk geweest' De 
-eerste 

jaren bestond de

school- van wat otló"t= en weldoeners konden missen'

en van wat de zusters errn konden investeren'
Toen het bijzonder en openbaar onderwijs gelijk werden

gesteld, rond 1910, kreeg de school subsidie van het

rijk. Er is zeLÍs nog sprake van geweest' dat de zus-

ters een salaris uit de subsidie zouden krijgen'

Zoals aIIe gebouwen hadden ook de schoolgebouwen onder-

houd nodig- Ín 1'894 begon de vleugel aan de 2d'e Ooster-



parkstraat te verzakken- De schoor- werd ontruimd en naonderzoek bl_eek, dat de balken van de heipalen warengegleden. l4et domme krachÈen werd het gelouw r^reer opge_vijzeld.
Voor het Montessori_onderwijs was het noodzakelijk omvan twee klaslokalen er één te maken. Ook in de navolgen_de jaren werd de schoor diverse maren aa,. de veranderendeoms tandi gheden aangepa sr-_ .

Eén van de dingen die met moeite doorgedrukt werd. r^rasde bouw van een gymzaal in 1929. Men had toen nog maarweinig op met lichaamsbeweging.

Het zal duidelijk ài-1n, dat de scholen onverbrekelijkverbonden zijn met het kerk- en parochiereven. Hi_erinschuilt dan ook de kracht van het katholieke onderwijs.De school heeft zich in de afgelopen jaren echter welaangepast aan de veranderende buurt en onderwijsmetho-den. zo word.t er gebruik gemaakt van video en anderetechni_eken.
Ondertussen verqeet men het katholieke gedeelte niet,ondanks het toenemende aantal and.ersdenkenden in de buurt.

Solt Dro GrcnrR orwer "VANUIT DE HooGTE BEKEKEN",

1BB5 - 1920

Volgens de archieven werd op 7 augustus 1885 het koor
"SoIi Deo Gloria" opgericht. De vertaling van deze
naam moet zijn "A1leen aan God alle eer".
Daar het in de kerk te koud was, werden de repetities
in het café van Boxmeer aan de Linnaeusstraat gehouden.
Aaagezien de parochie nog arm was en op gang moest
komen, ging alles pro deo.

De eerste organist was de heer Steenlnanr [Iaa-r, zo werd
hem te verstaan gegeven, hij kreeg er geen cent voor.
Alleen de orgeltrapper die nodig was, kreeg met Nieuw-
jaar een fooi, .. drie kwartjes.
In L892 trad o.a. meester L.J. de Pater van de jongens-
school tot het college toe. De verwachtingen omtrent
hem waren hoog gespannen, en hij is dan ook van 1892
tot 1909 directeur van het zangkoor geweest, een functie
die hij zeer goed vervuld schijnt te hebben.

Later is het roer verschillende malen overgenomen, en
niet altijd zonder succes.
In 1935 zong het koor op Herenigingsdag in Carré, in
1936 vond hun eerste radio-uitzending plaats, en het
kerkkoor is ook op de plaat vereeul/t/igd. Ter gelegenheid
van het 25-)arLq priesterfeest van de toenmalige deken
van Amsterdam, Mgr. J. van de Hoogte, zong het koor
de Missa in Honorem Sancti Nicol-ai van Joseph Haydn.
Tijdens deze mis is de plaat opgenomen.

1920 - 1982

Een belangrijker man op het koor dan de di-recteur of
de organist v/as de orgeltrapper. ZoLanq het orgel werd
bespeeld moest hij trappen, om dan via een blaasbalg
het orgel de broodnodige lucht te geven. Trapte hij
niet, dan zweeg het orgel.
In de begintijd van de grote kerk was er nog een hou-
ten trap naar het koor. Het was vooral bij de jongens



een gtewoonte om deze na de mis luidruchtig af te dalen.
Het was dan wel zaak snel uit de voeten te komen, om de
boze gezíchten (of soms erger) van de kerkgangers te
ontlopen.
Het was ook in deze tijd dat het volgende geschiedde.
Voor Pasen stond de Mis Pontificalis van Perosi op
het programlna. Vrijdagavond, de laatste repetitie, bleek
de organj-st ziek te zijn, hij kon onmogelijk met Pasen
spelen. De directeur stelde de koorleden gerust, zoD-
dags zou er een vervanger zi1n. Er moest dus gezongen
worden zonder vooraf een repetitie.
Daar kwam zondags, als jongen van ca. L4 laar, Nico
Schuurman aanzetten. Iedereen op het koor dacht: "Víat
moet dat ventje?" Illaar naarmate de H.Mis vorderde,
sloeg d.it om in verbazing, want hij speelde foutloos.
Niet lang daarna werd hij de vaste organist.
Later werd de toren aangebouwd en de houten trap ver-
vangen door een stenen met 41 treden (aldus een welbe-
kend koorzanger).

Iedere woensd.agavond was er om 20.t5 uur repetitie in
het parochiehuis. Eerst drie kwartier Gregoriaans van
de wisselende gezangen voor de komende zondag. Daarna
een kop koffie (15 cent) en de rest van de avondmissen
instuderen van o.a. Gruber, Loots, tr{it, Andriessen,
Nieland, Perosi, Haydrr, MozarL.

De contrjJcutie bedroeg 40 cent per maand. Voor verzuim
van repetitie moest 15 cent boete worden betaald, voor
verzuim Hoogmis 20 cent en voor verzuim van Plechtig
Lof met processie 25 cent.

Bij gezongen rouw- en trouwmissen werd er voor een Lste
klas mi-s f 2,5O, 2de klas f 1,50 envooreen 3de klas
mis f 1,00 door de pastoor aan het koor afgedragen. De
derde dinsdag in juli was het z.g. potverteren voor de
Herenzangers met hun dames. Het altijd mooie weer droeg
bij tot een goed verzorgde, gezellige dag, die tot in
de kleine uurtjes duurde. Op deze dag werden de vriend-
schapsbanden aangehaald, want een koor waar het onder-
Iing niet botert, komt niet tot goede prestaties.
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Er zLln twee gezegden over koorzangers, nI.:
"A1s de duivel in de kerk komt, is dat het eerste op
het koor".
Onze koorzangers kozen de tweede a1s lijfspreuk:
"Zingen is dubbel bidden".
Kapelaan Van Gastele is dirigent van het herenkoor
(t 50 man) en jongenskoor (+ 35 man) geweest vanaf
mei 193 1 .

De ouderen onder u zullen het zich nog wel herinneren,
de jongens in witte blouser groene das en baret. Kwam
er een zonder uniform, dan kon hij dj_rect weer vertrek-
ken.
Bij processies droegen de heren een donker kostuum,
witte boord met omgeslagen punten en een wit pinkeJ_-
houtje. Het moet een verschrikking geweest zijn eer
dat strikje goed zat. En tenslotte nog de witte hand-
schoenen. De jongens droegen bi-j een processie een rode
toog met witte superplie en een rode, ronde kraag.
ïn de jaren 50 waren er met Kerstmis twee nachtmlssen,
een om 3.00 en een om 6.00 uur. Voor de zangers verliep
dit als vol@t:
OÍÍt 2.00 uur in de kerk, voorbereidende gebeden, daarna
gezamenlijke communie .
Om 3.00 uur de eerste nachtmis, die duurde tot kwart
over vijf. Dan naar het klooster, vraar de zusters voor
mooie gedekte tafels zorgden en de groep van ca. 90
man van koffie en Kerstbrood en een appel (goed voor
de stem) voorzag. Dit all_es in stifte, terwijl kapelaan
Van Gastele het Kerstverhaal voorlas.
Dan weer d.oor de inmidders vorle kerk naar het koor voor
de tweede nachtmis, die duurde tot + g.15 uur.
Ttruisgekomen mocht moeder ook nog even vlug naar een
sti-I mis je.
Op Eerste Kerstdag las iedere geestelijke 3 H. Missen.
In die tijd waren er 5 geestelijken, dus als je i_n de
kerk kwam, was er altijd wel een mis. Daarna Kerstont_
bijt met het gezi_n, niet te lang, want om 10.00 uur
moest de Hoogmis weer worden gezongen. En ook 's avonds
om L9.00 uur waren de zangers aanweziS bij het plechtig

Lof met drie Heren.

AIs kapelaan Van Gastel-e zondags de Hoogmis opdroeg,
zo eens in de vijf weken, zong alleen het herenkoor
o.I.v. de heer Misdom (oom Bram) , tid van het koor'
Eens tijdens het Gf ria uit de Mis TriniÈas van Hubert
Cuypers kreeg oom Bram, heel menselijk, een druppel
aarr zijn neus, maar kon hem tijdens het dirigeren niet
verwij deren .

Louis Zuurbier begreep hoe hij zich voelde, liep tijdens
het zingen gewapen met zakdoek naar hem toe en verlos-
te hem van de overlast. Iedereen zonq gewoon door'
Degene die ons die verteld heeft, zegL: "Dit moet je
hebben meegemaakt om er na zoveel jaar nog om te kunnen

Iachen !

Nadat kapelaan Van Gastele was benoem tot pastoor in
Muiden werd. Nico schuurman directeur-orgalist. verschil-
lende jaren werd dan Eerste Paasdag een Mis van Haydn

of Mozart gezongen, en tot slot het Hallelujah van Hàndel,
dit alles met orkestbegeleiding-
Bij het 75-1arig bestaan van de Bonifatius is het Te

Deum van Bruckner gezongen, ook met orkest-

In 1969 ging Nico Schuurman weg- Het aantal zangers was

inmiddels veel kleiner geworden, doordat veel gezinnen
wegtrokken naar de nieuwe wijken- Ook het aantal zanger-
tjes was sterk verminderd. Toen kwame er dames op het
koor. Een gemengd, koor was voorheen niet toegestaan'

Door het vertrek van de heer Schuurma zat het koor
zonder directeur,/organist' víat nu?
Pater de Vreede zorgde voor de oplossing.
Het koor van de Bonifatius ging samen met dat vart de

Anna-parochie o.1.v. pater Van de Peet. om beurten werd
in de beide kerken gezongen. Na de sluiting van de Anna

is de standplaats definitief de Bon geworden'
Er \^/as echter één voorwaarde - Een kop je kof f ie na de

H. Mis, zoai-s het koor het in de Anna gewend was' Aan

deze voorwaarde werd uiteraard voldaan -

Pater Van de Peet woont in Beverwijk, en ook verschil-
lende zangers wonen ver weg. Derhalve bezorgL dit kopje



7

koffie de koorleden een gezellig praatje na de mis.

De "Bon" bestaat 100 jaar, het koor, zoals u hebt kunnen
Iezen, ook bijna (op 7 augustus 1985) .

Nu bekijken de koorleden het niet meer vanuit de hoogte,
maar staan ze vlak bi-j de kerkgangers. Voor beide par-
tijen is het even wennen, maar d.e koorleden zijn van
mening dat het de samenzang ten goede komt.
Een belangrijk punt, nietwaar?

0uoe TTnTELIJKE GEBRUIKEN EN GEWooNTEN,

De H. Mis
Dat er vroeger aanmerkelijk meer "gekerkt" werd dan
heden, zal iedereen wel weten, maar dat het aantal
mlssen per dag vroeger zo qroot was als straks verteld
wordt, zou dat bekend zí1n?

Het "kerkbedrijf" begon aI 's morg'ens vroeg. Om 6.00
uur werd het Angelus geluid en om 6.45, 7.30, 8.10
(de kindermis) en om 9-00 uur waren er zogeheten stille
missen. De kindermis stond onder leiding van een kape-
Iaan en de onderwijzers en onderwijzeressen, ook aan-
wezLg, hielden toezicht op de kinderen.
Yó6r 12.00 uur hras er dal nog tijd voor trouw- en/of
rouwmissen. Dat en/of staat misschien wat vreemd, maar
het kwam weleens voor dat er op één ochtend twee uit-
vaarten of één uitvaart en één trouwmis waren. Bij deze
laatste combinatie had de koster het behoorlijk druk om
alles op tijd klaar te hebben.

Bij een hegrafenis werden er altijd eerst twee stille
missen voor de overledene gelezen (om 6.45 en 7.30 uur).
Om 9.00 of 9.30 uur vond dan de gezongen uitvaart plaats.
fn die tijd bestond het klassesysteem nog. Dat betekende,
dat, aI naar gelang de financiëIe draagkracht van de
familie van de overledene, het altaar in meer of mindere
mate voorzien werd van zwarte gordijnen etc.
Een eerste klas rouwmis hield in, dat om de pilaren van
het altaar en de ruimte daartussen zwarLe gordijen ge-
hargen werden. tlet al-taar zelf was met zwarte kleden be-
dekt. Om de lusters, waarop de kaarsen stonden, werd
zwarLe tule gehangen en er stonden 10 kandelaars.
Bij de tweede klasse werd alleen het altaar zwart ge-
maakt en stonden er zwarte pyramj_den voor de fusters.
Bij deze klasse hoorden acht kandelaars.
Bij de derde klasse ontbraken de zwarte pyramiden en
waren er zes kandelaars.
De vlerde klasse was nagenoeg getijk aan de derde klasse,
met uitzondering van de kaarsen, die kleiner hraren-



Ook bij d.e huwelijksplechtigheden werd het klasse-
stelsel- gehanteerd. Het aantal kaarsen was gelijk aan
dat bij uitvaarten.
Bij een eerste klas huwelijk droeg de priester een gou-
den kazuifel en ging de rode loper uit. De misdj-enaars
droegen rode togen.
Bij een tweede klas huweJ-ijk werd het uooiste witte
kazuifel uitgezocht, ging, eveneens de rode loper uÍt,
en droegen de misdienaars ook weer rode togen.
Hoe lager de klasse, des te minder mooi het kazuifel.
Klasse drie en vier kenden ook de rode loper niet.
Door die toestand met de rode loper is het wel gebeurd.
dat een jong bruidspaar de kerk achteri_n betrad en door
het middenpad naar voren schreed, terwijl de koster
ijverig bezig was de rode loper (uitgetegd voor het
vorige bruidspaar, dat ruimer bij kas was) voor hun
voeten op te rollen. En vlak voor de mis werd dan nog
even het teveel aan bloemen weggehaald.

In de oorlogsjaren werd er, om aan tewerkstelling in
Duitsland te ontkomen, veel getrouwd, soms met drie
bruidsparen tegelijk. !{as er één bruidspaar bij dat
minder kon betalen, dan mocht dat niet tegelijk met
de andere brui-dsparen over de rode Ioper, doch moest
via de sacristie naar het altaar.
Overigens, de rode loper doet nu dienst als vloerbe-
dekking in de sacristie, annex vergaderruimte.
In de Advents- en vastentijd werd er niet getrouwd, de
jonge paartjes moesten rnaar wachten tot na de feest-
dagen.

Terug naar de orde van de dag. Na twaalven was er niet
zoveel meer te doen in de kerk, dat begon 's avonds weer.

's Maandagsavonds r^ras er congregatie voor jongemannen
van 17 tot 25 laar en voor de dames.
Dinsdags hraren de meisjes van 12 iuol. 17 en de jonged.ames
van 17 tot 25 jaar aan de beurt (Ir,lariacongregatie).
Op woensdag vras er Bonifatiustof.
Donderdags mannencongregatie van de H. Familie.
En vrijdags had de koster kans op een vrije avond, met

uitzondering van de eerste vrijdag van de maand, dan
werd er vrijdaglof gehouden.
o;> de eerste vrijdag van de maand werd er ook altiid
een H.ItIis voor de jongens van de L.T.S. "Don Bosco"
gehouden. Bij die gelegenheid stonden heel wat fietsen
tegen het hek van de kerk.
Zaterdags was er van vijf t<-lt half tien gelegenheid
tot biechten, en om half acht Lof.
op zondag was de eerste H. Mis om 6.00 uur (voor de
oorlog zelfs om 5.00 uur). Deze mis werd wel eens de
"vissersmis" genoemd.
Dan om 7.00,8.00 en 9.00 uur een stille mis en om 10.30
uur de Hoogmis. Toen later de mis van 6.00 uur kwam te
vervaliLen, werder een mis om l2.OO (weer laÈer L2.L5)
uur gelezen. Daartegen kwam veel verzet van parochianen
die gewend waren om voor de mis van 9.00 uur te commu-
nie te gaan, met het Evangelie naar huis gingen en
daarna l^reer naar de Hoognris kwamen. De mis van 12-00 uur
werd. door hen de langslapersmis genoemd.

De dames en heren zaten gescheiden, de dames aan de
linker- en de heren aan de rechterkant. Zondags waren
vooral de missen van 9.00 en l2.OO uur zo druk be-
zocht, dat je moest zorgen dat je op tijd was, zeker
degenen die een eigen plaats gehuurd hadden.
Zo rond het Evangelie gingen de rode lampjes bovenop
de grote pilaren naast het altaar branden. Op dat mo-
rnent kon men geen aanspraak meer op de eigen plaats
maken, en mocht iedereen op de lege plaatsen gaan
zitten.
De reden dat veel mensen liefst wat vroeg naar de kerk
gingen was dat men nuchter moest blijven voor de com-
munie en onder de hoogmis van half elf werd geen
communie uitgereikt.
ZaL 1e teveel te praten onder de mis, dan kon het ge-
beuren dat iemand van "Eerbied in Gods huis" je uit de
bank haalde en je op je knieën bij het l"laria-altaar
moest gaan liggen. Daar de jongens rechts in de kerk
zaten - en dus te ver van het Maria-altaar af - kregen
deze meestal een draai om hun oren. Soms sprong "pa"
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er dan bij, want die nam het niet dat zijn zoont)e zo-
maar geslagen werd, hetgeen de rust tijdens de mis
uiteraard niet bevorderde.

Doordat de preekstoel zich in het midden van de kerk
bevond, moest een deel van de parochianen zich voor
de preek omdraaien. Dit gebeurde door de bank waar men
op zat, op te klappen en de nog opgeklapte bank aan de
andere zí1de neer te laten. op deze manler zaLen ze
and,eren recht in het gezicht te kijken, en er werden
wel blikken van verstand.houding of knipoogjes gewisseld.

Bij het verlaÈen van de kerk stonden achterin de heren
van de Gasthuispennj-ng. De hierin gestopte geldelijke
offers waren bestemd voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.
Pas j-n september 1972 werd de Gasthuispenning opgeheven.

Buiten de normale diensten waren er uiteraard ook nog
de feestdagen en de voorbereidingstijd.
AIs we voor in het jaar beginnen, dan starten rlrre met
Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Op deze dag
werd het as gewijd en het askruisje uitgereikt. Het as
werd verkregen door verbranding van de overgebleven palm-
takjes van het jaar ervoor. Dit werd altijd in het achter-
portaal van de kerk gedaan.

AIle vrijdagavonden van de vastentijd was er kruisweg,
en op de zes zondagen 's avonds meditatie. Dit mediteren
hield in, lof met preek over het lijden van Christus.
Voor de preek, tildens deze "Iijdensmeditatie", werd
altijd een andere priester uitgenodigd. ïn die tijd waren
er veel priesters die bekend stonden als goede of zelfs
zeer goede predikanten voor de meditatj-e. lVanneer zo'n
priester bijv. in de Bon kwam, kwamen er ook veel pa-
rochianen uit de omliggende kerken naar de Bon. En omge-
keerd natuurlijk ook.
Het was voor een pastoor dan ook een hele eer wanneer
hij een zeer goede spreker bereid had gevonden om de
vastenmeditatie te doen. Mensen die met hun -donder-
preken de Bon afgeladen vol kregen waren Harry de Greeve,
pater Peeters en niet te vergeten Bartholomeus de Greeve.
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De vastentijd eindige met de Goede Week, te beginnen
met Palmzondag. Onder de hoogmis zongen drJ_e priesters
en het zangkoor het gehele passieverhaal. Tj_jdens de
passie bleef iedereen staan.
De plechtigheden van de Goede Week werden 's morgens
om 7.30 uur gehouden.
Op Witte Donderdag deed de pastoor de mls. De hele dag
was er aanbidding en 's avonds een plechtig 1of.
De oudste kapelaan leidde de plechtigheden op Goede
Vrijdag. 's Middags om 15.00 uur en 's avonds werd de
kruisweg gehouden. Een kapelaan stond op de preekstoel
en deed de gebeden, terwijl de tweede met de misdienaars
langs de kruiswegstaties 1iep. rs Avonds na de kruisweg
v/as er kruisvereren.
Op Paaszaterdag begonnen de plechtigheden om 6.00 uur
met het wijden van het doop- en wijwater. Om 7.25 rtur
was dit meestal weJ- afgelopen, en dan begon om 7.30 uur
de Paasmis. fijdens het Gloria werden de klokken en de
altaarbellen geluid, die sinds het Gloria op l,Vitte Don-
de::dag niet meer gebruikt !{aren. ïn plaats daarvan waren
in de tussenliggende tijd ratels gebruikt.
Na de Paasmis r^ras er gelegenheid om wijwater en palm-
takjes te halen.
Op Paaszondag waren 's morgens de gewone zondagsmissen,
met de plechtige Hoogmis aIs hoogtepunt. Deze mis, met
drj-e priesters, werd geleid door een ceremoniemeester.
Dit was de jongste kapelaan. lttet een buiging naar pries-
ters of misdienaars gaf hij aan h/anneer er iets gedaan
moest worden.

De zang werd verzorgd door het jongens- en herenkoor
o.1.v. kapelaan Van Gastele, met Nico Schuurman als
t4-1ariq jongetje in korte broek achter het orgel.
's Avonds \^/as er dan nog plechtig 1of met drie heren.
Paasmaandag waren de missen ars op qeh/one zondagen, echter
zonder de verplichting om te komen, zoals dat we1 op zon_
en feestdagen het geval was.

Met Pinksteren had men alleen een plechtige hoogmis met
Lof, de tweede Pinksterdag was als op zondag.

Ook met Allerheiligen waren de missen als op zondag,
na de Iaatste mis bleef de kerk echter open. Het altaar
werd dan zwarL gemaakt (met gord,ijnen) voor AIlerzielen.
Op die dag werd er eerste klas gerouwd.

Kerstmis was een heel drukke tijd. ïn de week ervoor
moest de kerk versierd \^rorden, de kerststal opgezet en
op twee avonden in het Bonifatiushuis kaartjes verkocht
worden voor de Nachtmis-
In het begin was er een nachtmis om 5.00 uur. Later
werden het er twee, één om 2.30 uur en één om 5.00 uur-
Nog weer later werd dat 24.OO resp. 5.00 uur.
De kerk was tijdens die missen tjokvol.
De plechtige nachtmis werd gevoJ-gd door twee stille mis-
sen. Onder deze missen werd communie uitgereikt en kerst-
Iiederen gezongen.

I'eestdagen met zondagsverplichting waren:
Hemelvaart, verschillende Maria-feesten, Allerheiligen
en Sacramentsdag.

Andere plechtigheden vormden Aanbiddingsdag, het 40 Uren-
gebed (waarover straks meer) en het H- Hartfeest.
Het H. Hartfeest was de laatste zondag van het kerkelJ-jk
jaar. Aanbiddingsdag was de zondag na Sacramentsdag.
Die dag werd voor de eerste H. Mis het heilig Sacrament
(monstrans met grote g'econsacreerde hostie) uitgestald-
Deze werd geplaatst boven het tabernakel. Het altaar
tussen hoofdaltaar en communiebanken was er toen nog niet.
De hele dag was de kerk open voor aanbidding en 's mid-
dags van 14.00 tot 14.30 uur was er gelegenheid tot ge-
zamenlilke aanbidding.
's Avonds werd er, door een priester uit een andere pa-
rochie, plechtig Lof met preek gehouden, gevolgd door
een processie. Op die dag stonden er veel vaandels en
vlaggen in de kerk (van de zusters, cong'reg'atie voor
mannen en vrouwen, Derde Orde, Eerbied in Gods Huis en
ook van de verschillende jeugdverenigingen) . Voor deze
plechtigheden werden priesters uit omliggende parochies



uitgenodigd- Met de eigen priesters meegerekend waren
er dan LO à 72 priesters aanwezig.
Bij de processie gingen de verenigingen voorop, behalvedie waar dames bij waren, en volgden het zangkoor, debruidjes, en daarachter het baldakijn gedragàn dooracorieten- onder het bardakijn riep ae prieÀter di_e hetLof celebreerde en dj_e de monstrans droeg. Daar weerachter liepen de andere geestelijken, en de damescongre_gatie sloot de rij.

Dat het tijdens de mis niet altijd ging zoars het hoorde,blijkt wel uit het volgende verhaal.
fn een hoogrmis met drie heren behoorde het tot het cere-monieel dat de priester voor de prefatie, voorafgegaan
door een acoliet, door het middenpad naar achteren ging
en de gelovigen in de banken bewierrookte.
In de veronderstelling dat de kapelaan hem zou volgen,liep een acoliet het middenpad door, en bemerkte hJrver-
wege dat hij atleen was. Rustig schreed hij door enkeerde achterin om. Devoot, zonder in paniek te rakenging hij rn/eer terug naar het altaar, alwaar de kapelaan
was blijven staan. Vandaar had hij de bewierroking ge_daan. Persoonlijk vond hij het zo langs de rijen, hem
aankijkende, gelovigen gaan, net spitsroed.en 1àpen.

Plaatsuev,delíng, ofuel... uat kon men betalen.

Vroeger bestond de mogelijkheid een plaats in d,e kerk
te huren voor een half jaar. AIs men een plaats ge-
huurd had, werd een naamplaatje van de "gelukkige" op
de barrk geschroefd ten teken dat deze plaats "bezet"
was. op een gegeven moment is er zoveel belangstelling
voor het huren van een plaats geweest, dat er een wacht-
Iijst moest worden aangelegd.

op de andere banken kon men, al naar gelang de financi-
ele draagkracht, vrij gaan zitten.
De plaatsen aan het middenpad, tussen het altaar en de
preekstoel, waren d,e duurste: f O,25. Vanaf de preek-
stoel tot ongeveer de laatste 6 banken kostte een plaats
f 0,1.5. De laatste 6 banken aan het middenpad vormden
de armenbanken, daar mocht men voor niets zitten.
Aan de zijkant, ongeveer ter hoogte van het midden van
de kerk, waren de kinderbanken. Voor een plaats op de
Iaatste banken aan de zijkant betaalde men f 0,05.

De missen van 9.00 en 12.00 uur op zorrdaq hlaren zo druk
bezet, dat men op de grote pilaren bezijden het hoofd-
altaar rode lampjes had aangebracht. Deze werden na
het voetgebed aangedaan. Zodra de lampjes brandden, ver-
viel het recht op de eigen plaats (die dus op naam stond)
en mocht een ieder, die zich het plaatsengeld veroorloven
kon, daar plaatsnemen. Het gevolg hiervan was dat huur-
ders van een plaats, die te laat kwamen, hun plaats bezet
vonden en bij een poging om de (in hun ogen) "krakers"
van hun plaats te krijgen, g'ewezen werden op het erger-
lijk brandende rode lampje en derhalve afdropen-

Dat er, ondanks de Iampjes, toch nog plaatsgebrek in de
kerk heeft bestaan, is wel gebleken uit de vele stukjes
waarin men verhaalde over bomvol]e banken en vele staan-
de gelovigen achterin de kerk. Het zal dan ook niemand
verbazen dat met twee kosters en twee hulpkosters het
plaatsengeld opgehaald moest worden, wilde men tenminste
voor het einde van de mis hiermee gereedkomen.

De kosters hadden tijdens het ophalen van het pJ-aatsen-
geld plaatsbewijzen bij zich, die men in ruj-I voor het
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ontvangen geld moest afgeven. Ook voor het kaarsengeld,
eveneens door de koster opgehaald, kreeg men een bewijs
van betaling.
Voor de Nachtmis bestond een hele andere regel voor
zover het d.e plaatsen betrof .

In deze mis had niemand recht op zijn gehuurde plaats.
Zoals aL terzLlde vermeld, kon men voor deze mis kaartjes
kopen in het Bonifatiushuis. Voor f 0,30, later f 0,50
had men dan een plaats in de kerk.
De heren van Eerbied in Gods Huis controleerden de bin-
nenkomend.en op hun plaatsbewijzen.
fn de tweede nachtmis werd het recht op de eigen plaats
weer van kracht, en de open plaatsen kon men voor f l,--,
Iater f 1,50 van tevoren bij de koster huren.



BiecLtten, of .... Laat ik het ergste maar Derzul,igen.

Sommigen van u zullen bij het Iezen van deze aanhef
wellicht weer bekropen worden door dat onbehaaglijke
gevoel tijdens die ene biecht waarin inderdaad een
"zonde" maar even werd vergeten; bij anderen stijgt
mj-sschien alleen maar het schaamrood op, maar er zul-
Ien er ongetwijfeld ook zijn die in de lach schieten.

Hoewrll het biechten nog wel gedaan wordt - het is in-
tussen zo zeldzaam geworden als de wolventroepen op de
Veluwe - meen ik dat men het wel als een oud gebruik
mag gaan beschouwen.

Voor de onbekenden op het terrein van de bj-echt de
volgende toelichting:
tijdens de biecht geeft men d.e begane zonden van de
afgelopen tijd (de tijd na de laatste biecht) bloot
aan de pastoor of kapelaan, in de hoop dat deze de
ter sprake gebrachte mj-sstappen zal verg.even, in ruil
voor een penitentie (Iees: straf). Uiteraard geschiedd.e
dit niet tijdens het genot van een kopje koffie. Neen,
de zondaar nam plaats in een bouwwerk dat meer weghad
van een drj-edelige kast dan van een stoel. Hoe men dan
ook aan de naam biechtstoel gekomen is, is ons een
raadsel, biechtkast is veel logischer en klinkt nog
heerlijk onheilspellend ook. Dit terzijde.
De zondaar zaL dus aan één der zijkanten van de biecht-
stoel en de pastoor (de deugd) in het mi-dden, met als
scheidingswand een soort rooster van riet, af te sluiten
d.m.v. een schuifje. Dit schuifje heeft heel wat frus-
traties op zijn geweten.
Het gebeurde weleens, nadat een biechteling eerlijk een
begane zonde had opgebiecht, (bijv. door huiselijke
omstandigheden zondags niet altijd naar de kerk kunnen
gaan), dat -strenge- biechtvaders geen absol-utie gaven,
maar abrupt het schuifje di-chtdeden. De biechtelJ-ng
voelde zich dan geslagen, uitgestoten of onzichtbaar
gebrandmerkt. Het spÈeekwoord "een schuifje krijgen"
vindt in het voorgaande zLln oorsprong.
Er waren natuurlijk ook milde biechtvaders; deze hadden
meestal ook het grootste aantal biechtelingen.

Vroeger werd er veel en dikwijls gebiecht.
Op zaterdag werd er van 16.00 tolu 22.00 uur biecht ge-
hoord. Hele rijen biechtelj-ngen zaten dan in de banken
bij de biechtstoelen. GewoonJ-ijk nam de eerstvolgende
alvast plaats op een bidstoel nabij de biechtstoeJ-,
en de daarop volgende ging bij de muur staan. Bij het
trachten voor de beurt te gaan ontstonden weleens
kibbelpartijen, die zulke vormen konden aannemen dat
de biechtvader naar buiten moest komen om de rust te
herstellen.
Na de biecht kon men in het middenschLp zíjn penitentie
gaan bidden. Sommige moderne biechtvaders schenen wel-
eens aan maÍrnen, die tegenover hun echtgenotes tekort
I/raren geschoten, a1s penitentie op te geven om een
bloemetje voor haar mee te nemen.

In de oorlogsjaren werd er, i-n tijd van doodsgevaar, een
boeteviering met een generale absolutie gehouden.
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De kíndsheidprocessíe

Er bestond vroeger een missiegenootschap, waar nag.enoeg
ieder katholiek qezin lid van was. De door dit lidmaat-
schap verkregen contributie was voor de missie bestemd,
en werd ieder jaar door collectrices opgehaald.

Eén keer per jaar werd er voor de kinderen een kindsheid-
dag gehouden. De kinderen kwamen dan naar de kerk om te
bidden voor hun leeftijdsgenootjes in de missie. Aan de
kinderen werd ook een offertje gevraagd.
Deze dag werd afgesloten met een processie waarin de
kinderen verkleed aIs zustertjes, engettjes, patertjes,
chineesjes enz.enz. liepen. Eén van hen was Maria, één
de paus en er waren zelfs enkele bisschopjes aanwezig.
De kostuums werden door de zusters uit het klooster ge-
maàkt.

Eén van onze verhalenschrijfsters herinnert zich dat je
als kind erg trots was afs je mocht meelopen. Het liefst
natuurlljk al-s indlaan of laplander. Zij werd een keer
uitverkoren om als zuster Franciscaan verkleed mee te
lopen. Op zich geen schokkend feit, doch als deze ge-
beurtenis geen diepere zLn zou hebben, was hij wellicht
in de vergetelheid geraakt.
Eén van de speld.en nl. , die de kap op zijn plaats moes-
ten houden, was op een ietwat pijnlijke manj-er bevestigd.
ZoLanq ons "zustertje" maar recht vooruj_t bleef kijken
en haar hoofd niet bewoog, \^/as er niets aan de hand.
Helaas, vanuit school moest men een trap;e op om in de
kerk te komen. U beErijpt dat deze processie voor haar
meer een Iijdensweg werd-
Deze pijnlijke ervaring heeft haar er stellig van over-
tuigd dat ze nieL voor het zusterschap geschikt was,
ook af vonden de zusters zel_f van wef.
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De ALtaatuacht, een soov,t godsdienstige beuakingsploeg.

Eind twj-ntiger, begin dertiger jaren is deze groep opge-
richt onder de naam St. Sebastianus. Deze groep, be-
staande uit mannen vanaf 18 jaar, hield 's nachts de
wacht in de pastorie en de kerk.
Om 23.00 uur kwamen vier mannen bijeen in de pastorie.
Zij mochten gebruj-k maken van een van de ontvangst-
kamertjes. Op geregelde tijden nnakte men een rondje.
AIIe deuren van biechtstoelen en portalen werden ge-
opend om te kijken of niemand. zich verborgen had. Zelfs
op de preekstoel en achter het altaar werd gekeken.
Vervolgens werden enige Onze Vaders en Weesgegroetjes
gebeden, \^raarna men naar de pastorie terugkeerde. Ook
werd er weleens een rondje om de kerk gelopen.

Om de tijd te doden kwam er meestal een spel kaarten
op tafeI. Vandaar we1li-cht het aantal: vier man.

Soms begeleidde iemand van de Altaarwacht de kapelaan
of pastoor op víeg naar een "bediening".
Om een uur of vijf gingen 2 à 3 man weg, omdat velents morgtens om 6.00 uur naar hun werk moesten. De overlgen
vertrokken om 6.00 uur; de huishoudster was dan intussen
opgestaan. De laatste wekte, voor hij weggirg, nog even
de kapelaan die de vroegmis moest lezen.

Het Veev'tíg-urengebed.

Het beginsel "Nood leert bidden" spoorde een vurig
kapucijn, Joseph van Fermo" in 1537 aan de gelovigen
van Milaan telkens in een kerk 40 uren voor het uitge-
stalde H. Sacrament te laten bidden Qm zo de oorlogs-
dreiging van de onbeheerste Duitse troepen af te wenden-
"De kerken zaten vol", schreef een kroniekschrijver, "en
de Heer had medelijden met zijn volk en de troepen van
Karel V maakten voor Milaan rechtsomkeert".
Deze bijzondere gebeurtenis, weldra algemeen bekend,
spoorde andere steden aan ook een veertig-urengebed
te houden. Men tegde vooral de nadruk op het smeekgebed,
men vroeg door dit gebed een gunst van de hemel -

Later, op aandringen van de jonge Jezuitenorde, kwam

het tweede element, dat van eerherstel in de devotie
van het veertig-urengebed, en weldra overheerste dit
element. Het zijn ook de Jezuiten geweest, die het
veertig-urengebed over delen van Europa en daarbuiten
hebben verspreid.
In de Bonifatiusparochie is aI bijna vanaf het begin
het veertig-urengebed gehouden. Pastoor Van Hooff had
er al voor gezorgd dat in 1882 in het noodkerkje aan
de Linnaeusstraat het veertig-urengebed ingeleid werd
door de Amsterdamse pater L. Wilde.
Het werd gehouden op de 18de zondag na Pinksteren.
De opening was zondagochtend, de slulting op dinsdag-
avond. Er werd dart een plechtig Lof gehouden met pro-
cessie. De overige dagen was het allerheiligste ter
aanbidding uitgesteld.



De rol uan ragebol en plumeau ín de Bon.

De grote schoonmaakwoede die in het voorjaar heel
Nederland bekroop (tegenwoordig half Nederland), be-
reikte tenslotte ook de kerk. En naar wij vernemen
reageerde het grote orgaan van de kerk niet zo sne1,
vandaar dat het kon gebeuren dat de ragebol en de
plumeau pas mi-dden in de zomer gehanteerd werden.

Voor dit immense karwei kwam een ploeg schoonmakers
en schoonmaaksters van een schoonmaakbedrijf .

Valuit het gewelf werden twee touwen neergelaten, \^Iaar-
op een plank werd gelegd. Een schoonmaker, gerí/apend met
een zeer lange ragebol ging hierop zitten en werd met
mankracht omhoog gehesen om vervolgens het gewelf en
de randen, welke met een ladder onbereikbaar hlaren,
te ragen.
Pastoor Schiphorst lette tijdens het werk nauwlettend
op of alles gedaan werd. Deze man was zeer precies,
en alle eerbied moest tijdens het werk betracht worden.

Zo herinnert iemand zich dat hij, Zo'n 45 jaar geleden,
twee koperen wandkandelaars op de zijkanten van het
tabernakel moest aanbrengen. De schroefgaten moesten
toen nog met een rauwplugboor in het steen worden ge-
boord. Hij moest dit doen, staande op een trap. Pastoor
Schiphorst lette gedurende het gehele karwei op of hij
niet één moment op het altaarblad zou knielen om er
beter blj te kunnen.

Doch niemand is volmaakt, en zo ontsnapte er weleens
iets aan zijn waakzaam oog.
Ieder jaar werd de kerststal geplaatst. De beelden en
de stal,stonden op zolder. Op een keer bood een jonge
wachter (vanwege het harde groene uniform ook wel
boerenkoolridders genoemd) aan de beelden naar beneden
te clragen. Hij nam een beeld op de schouders en droeg
dat naar beneden. Het noodlot sloeg echter toe, toen
hij het Jozefbeeld naar beneden sjouwde. I4et dit beeld
raakte hij de bovenkant van het deurkozijn, hetgeen
een middeleeuwse onthoofding tot gevolg had.

Als de gesmeerde bliksem werden beeld plus hoofd terug
naar zolder gebracht. Een broer van de koster \Àras erg
handig, hij zou het beeld repareren en bijschilderen.
Pastoor Schj-phorst liep in de kerk te brevieren en vroeg,
toen het werk klaar leek, waar of het ontbrekende beeld
bleef. Aangezien dergelijke fouten niet gemaakt könden
worden, werd hem niet de werkelijke toedracht van het
gebeuren verteld. Neen, het beeld was wat vuil en werd
derhalve nog schoongemaakt.
In de namiddag kon het beeld op zLln plaats worden gezet,
en alhoewel de pastoor het karwei wel wat lang vond
duren, vroegt hij verder niets. Hij is ook nooit het fijne
van de zaak te weten gekomen.

Er bestonden vroeger nog veel meer gebruiken.
Zo werd er elke dag om 18.00 uur gedoopt. De baby's die
in het Annapavlljoen geboren werden, moesten ook in de
Bon gedoopt worden. Dat gebeurde meesÈal op de dag van
de geboorte zelf of de dag daarna. Het ging gezamenlilk,
en zo kon het gebeuren dat er op één dag 5 tot 8 kinde-
ren gedoopt werden.

Men was vroeger ook gewoon - mannen en jongens - om bij
het passeren van het kerkgebouw aan de zijkanten, ter
hoogte van het altaar en bij het voorbijgaan van de hoofd-
ingang eerbiedig de hoed of pet af te nemen onder het
zeggen vaÍl een schietgebedje. Op deze wijze werd ook de
qeestelijkheid gegroet, echter zonder het schietgebedje.
Nu er nog maar weinig hoeden en petten gedragen worden,
is ook dit in onbruik geraakt.

Ongetwijfeld zijn er meer gebruiken en ger^roonten ge-
I^Ieest, waarschijnlijk genoeg om nog een hoofdstuk te
vullen. Wij wilden het hierbij 1aten, in de wetenschap
maar een tipje van de sluier te hebben opgelicht.



VERTTIeINGEN, JEUGDBEWEGING EN KERKBESTUUR

Godsdt enstige uerenígingen

Vooral in de eerste 50 jaar van de
de verenigingen godsdienstig en op
beuren gericht.
Eén van de oudste groepen was de Congregatie van de H.
Familie, een godsdienstig broederschap voor leken. Deze
was uitsluitend voor mannen, en werd opgericht in 1909.
Op een bijeenkomst van de congregatie werd gebeden, ge-
zonqen en gepreekt. De bijeenkomst werd besloten met
een korte uitstalling van de monstrans. Hierna werd het
Tantum Erqo qezongen en de zegen gegeven.
Tijdens één van deze bijeenkomsten riep een kapelaan
tijdens zijn preek enthousiast uit: "Het oog wil ook
wat hebben", \n/aarop een der aanwezigen riep: "SIa deze
dan maar blauw". Niet alle Ieden konden regelmatig aan-
wezig zi1n, grotendeels omdat de arbeidstijden toen nog
niet zo geregeld waren.

AIs je geinstalleerd werd voor de congregatie, dan kreeg
je een blauw lint met medaille.
Datzelfde was het geval bij de Congregatle van de H. Maria
die voor vrouwen was. Deze werd in 1919 opgericht en ont-
wikkelde al snel ook minder kerkelijke activj-teiten,
zoals een mandolineclub (o.1.v. de dames Drahman, Hekken-
berg en Witschge), handwerken, gymnastiek en een
operetteclub. Zij richtten ook nog een damesvakschool op,
waarvan mej. J. Hekkenberg directrice was- Je kreeg er
twee lessen per week voor f 6,-- per uur, in welke tijd
geleerd werd hoe je je eigen kleding moest maken. Mevr.
!Íiegering heeft jarenlang de leiding gehad.
De laatste bijeenkomst was ín 1971 bij de voorzitster,
mevr. Lases, thuis.
Kapelaan Oudenhoven richtte ln 1929 in deze parochie de
Jonge Vogels op, een soort lekenapostolaat voor jonge
mei-sjes (dames). Echter, kort hierna richtte Mgr. Aenge-
nent de Graal op, en dwong kapelaan Oudenhoven de Jonge
Vogels hierin op te faten gaan.
De Graal was niet aan een parochie gebonden. De meisjes

geschiedenis waren
het kerkelijk ge-
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die lid b/aren, kwamen regelmatig bijeen in een vereni-
gingsgebouw (soms hadden ze zeLfs een eigen ruimte) en
trokken dan met de vlag voorop door de parochie.
Het geheel stond onder leiding van de Vrouwen van Naza-
reth te Vogelenzang. Zí) hielden zíc}:r bezLg met toneel-
spelen, volksdansen en creativitej-t. Er zijn grote spelen
opgevoerd, o.a. het Paas- en Pinksterspel in Dublin en
in het Olympisch Stadion te Amsterdam.
Nog voor de oorlog is de Graal opgeheven, omdat de Vrou-
uren van Nazareth weigerden de leiding aan priesters over
te dragen.

Eerbied in Gods Huis (opgericht in 1907) was een groep
mannen, die ervoor zorgden dat alles voor, tijdens en
na de mis ordelijk verliep. De kerk zat Ln die jaren tij-
dens de Hoogmis stampvol. AIs je te laat kwam moest je
door een rij van mensen heen zien te komen. lVas dat ge-.
Iukt, dan zag je a1 gau\.r een heer met een sjerp waarop
stond "Eerbied in Gods Huis"; deze man keek of hij dan
nog een plaatsje voor je kon vinden.
Vooraan waren de dure plaatsen, daar zaLen de rijke(re)
mensen. Naar achteren werden de plaatsen goedkoper, en
helemaal achteraan zat 1e voor niets.
opzíl van het middenschip bij de biechtstoelen waren de
kinderbanken. Links de jongens, rechts de meisjes. De

heren van frlEerbied in Gods Huis" hielden toezJ-cht op
hen. Wanneer je teveel zat te praten, dan gebeurde het
wel eens dat je uit de bank werd gehaald en bij het
Maria-altaar op je knieën moest liggen.
De Katholieke Actie werd door de Paus opgericht in de
twintiger jaren met als doe1, de mensen meer bij de kerk
te betrekken. Kapelaan van Nobelen heeft de KatholÍeke
Actie in de Bon groot gemaakt. Hij vroeg verschillende
mensen lid te worden en begon met 18 dames. Het bestuur
besÈond ui-t Emmy Remmers, Jo de Vroede en J. Waalwijk.
Eens in de veertien dagen was er vergadering. Er werd
voornamelijk huisbezoek gedaan, en er was een soort leken-
apostolaat. Eén van de leden, een fanatieke jongeling,
ging na de Paastijd de parochianen langs om te informeren
of zi) hun Paasplicht verwuld hadden.

Hij belde bij iemand aan, de voordeur zwaaide met een
bons open vanwege een hard.e ruk aan het traptouw en de
vrome ijveraar riep in het voor hem gapende trapgat
naar boven: "Heb je je Pasen aI gehouwen?" Waarop van
boven het antwoord kwam: "Gaat jou dat wat aan?'l
Bij het vertrek van kapelaan Van Nobelen werd kapelaan
Geels benoemd. ZLln interesse in de Katholj-eke Actie
was niet zo grooL, zodat de actie een beetje verliep.
ïn het begin van de vijftiger jaren heeft pastoor Pronk
de Katholieke Actie beëindigd.
De Derde Orde werd in de twintiger jaren opgerieht ter
ere van St. Franciscus. Pastoor Schiphorst, zelf een
vurig vereerder van de H. Franciscus, had de leiding
over een qroep parochianen (mannen en vrouwen). De bij-
eenkomsten vertoonden veel gelijkenis met die van de
congregaties. Nieuwe led.en werden éénmaal per jaar tij-
dens een pJ-echtige bijeenkomst geinstalleerd. Zí1 wer-
den d.an ridder van de H. Franciscus en kregen een scapu-
lier (een klejl stukje bruine stof) omgehangen, wat aI-
tijd gedragen werd.
Er stond geen beeld van deze heilige in de kerk, hetgeen
men blijkbaar een gemÍs vond, want tijdens de oorlog
heeft een van de leden, d.e heer Chr. Hamers, een beeld
gemaakt.
In de zomer van 1945 zou het beeld op een zondagavond
tijdens een plechtig Lof en ond.er het zingen van het
Magnificat, in processie de kerk worden binnengedragen
en geplaatst.
Na het inhalen zou een bekende Franciscaan de feestpreek
houden.
Op die bewuste zondag - er heerste een hittegolf - zou
een handige parochiaan helpen met de voorbereidingen.
Er werd een grote zwarte baar in de sacristie gelegd,
waarover de zusters een wit kleed legden. Het beeld
werd hierop gezet, en met touw goed vastgemaakt om te
voorkomen dat het zou vallen. Daarna werd het beeld door
de zusters versierd met bloemen en takken. Vier acoli_eten
zouden het beeld de kerk indragen.
Kort voor het Magnificat kwamen de bruidjes aanlopen.
Toen het feestelijk Magnificat werd ingezet, pakten de



acolieten de baar op en kwamen tot de ontdekking, dat
de hele zaak te hoog was om door de deur te kunnen. tr{at
er ook geprobeerd werd, er zaL niets anders op dan het
beeld t^reer van de baar te halen, eerst de baar de kerk
in, het beeld er weer op, weer vastzetten en de ver-
sieri-ng opnieuw aanbrengen. Na het Magnificat r^Iaren er
nog heel wat liedjes nodig voor het beeld op zijn plaats
stond.
Daarna zov er gepreekt worden, maar de predikant was ver-
dwenen. Men had hem de pastorie in zien gaar, dus ging
de koster daar kijken. Hij bleek op het toilet te zijn,
en de koster vertelde hem dat hij moest opschieten, om-
dat er gepreekt kon worden. In zijn haast had hi-j ziin
pij van achteren tussen zijn broek gestopt. Gelukkig
zaq de koster het, en kon hij de pij er nog net op tijd
uittrekken.
Het beeld is geplaatst op een speciaal hiervoor gemaakt
altaar. Tevens waren er speciale misdienaars-ha-bijtjes
aangeschaft voor de diensten aan dit altaar.
In 1948 bestond er de mogetijkheid om in St. Franciscus-
habijt begraven te worden, waarvoor 13 leden zich opgaven.
Ongeveer twee jaar later is de afdeling van de Bon samen-
gegaan met die van de Mozes en Aàronkerk.

Het genootschap van de H. Bonifatius werd ingevoerd door
pastoor Schiphorst. Bij aanmelding a1s 1id kreeg men een
inschrijfplaatje. Het genootschap was een broederschap,
en men verplichtte zich om zo mogelijk eens in het jaar
een bedevaart naar Dokkum te maken, iedere donderdag voor
de eerste vrijdag var de maand speci-aaI te bidden voor de
bekerj-ng van ons fand en een kwartje per jaar te offeren.
Na betaling van dit kwartje kreeg men een prentje met
een afbeelding van een van de aan Bonifatius gewijde
kerkramen. De parochie nam op zich na de dood van een van
de leden 3 mlssen voor hem te lezen, en verder ook nog
missen voor de (in leven zijnde) Ieden. Het genootschap
i-s niet officieel opgeheven, maar er r/íaren waarschijn-
lijk op een bepaald moment niet genoeg leden meer.
Met ingang van 1968 werd iedere maand een speciale H.Mis
gelezen voor de overleden leden van de broederschap,
omdat niet meer te achterhalen viel wie nog recht op een
mis had.

Een onmisbare groep in de kerk werd (en wordt) gevormd
door de misdienaars. VeIe geestelijken hebben hun eerste
stappen van hun roeping qezeL al-s misdienaar.
Pastoor Bramlage noemde een van zj-jn misdienaars zomaar
"Keessj-e". Deze jongen was nogal vol van zijn mÍsdienaars-
schap, en kreeg voor zijn verjaardag een altaartje met
toebehoren, een kazuifel, stola etc. Voor 1 cent werd er
in de snoepwinkel een blaadje ouwel gekocht, hraarvan hos-
ties werden gemaakt. Een zusje fungeerde als misdienaar,
en tot haar taken behoorde ook het rinkelen met de bel--
Ien. Stiekum hing zij eens de bellen aan zijn kazuifel,
waardoor bij iedere beweging het gerinkel niet van de
lucht was, hetgeen hem in zij
tenslotte ontdekte dat zij de
het uit op een fj-kse ruzie. P
den.

Koster Lemkes was in de jaren
de misdj-enaars moest opleiden
Latijn onder de knie te krijg
gemaakt, waarin de antwoorden
ze ook letterlijk werden uitg
Werd je na een aanta1 weken o
dan mocht je met een aI ouder
dienen.
Kapelaan Alkemade Ieerde de m

ver schi I Iende kledingstukken
kenis van de verschillende de
St. Franciscus van Assisie is
mlsdienaars, dus je moest het
Heilige ook kennen, tezamen
Over elk onderdeel werd een s
en als je het goed had gedaan,
aangetekend. Was het kaartje
Het leukste evenement was het
dienaarsreisje. De heren Smit
ben dit een aantal jaren verz
in het scheppen van een goede
AIs je ouder werd en de lagere
acolj-et, en hoefde je aIleen
Begin jaren zeventig werd de
kleiner; toen werden er ook me
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Het Apostolaat des gebeds had tot doel: de bevordering
van het gezinsgebed.

Het Collectantencollege heeft in de loop der jaren een
groot kapitaal opgehaald. De collectanÈen waren gekleed
in een donker pak, en tijdens het collecteren droegen
zi) zwar|ue handschoenen. Met feestdagen werden deze ge-
ruil-d voor witte.
Zí1 gLngen van bank tot bank met een lange stok, Í'aar-
aan een zakje bevestigd ulas. Iedereen kon zijn cent (of
knoop) daar i-n doen. Kinderen probeerden de cent diep
in het zakje te duwen, zodat de collectaat stevig de

stok moesÈ vasthouden, en rood aanliep van inspanning'
De heren collectanten wipten nog wel eens "per ongel.uk"
een dameshoedje af.
Na de stok werd er (soms 2x) met de schaal gecollecteerd.
De heren hadden het er maar druk mee.
Iedere zondag hadden ze dienst, en lieten zij verstek
gaan, dan moestet ze een boete betalen. Dat spekte de

pot, waarvan eens per jaar een feest gegeven werd- ZoaLs
bij i-edere groep had iedereen dan veel plezier.
Er ziln ook nog centenbakjes met 5 of 6 gleufjes geweest.
Deze werden na de mis geleegd. Later werden er mandjes
op de hoeken van de banken gezeL. Dan werd eerst het
mandje geleegd voor het plaatsengeld, daarna kwam de

collecte (voor onderhoud etc.). Het college is langzamer-
hand uiteen gevallen. Tegenwoordig gaat de schaal rond
en is er altijd wel iemand die de schaal aanpakt en op
het al-taar zel-
So ciale en Ont spanning slerenigíng en

Gelijk met de Congregatie van de H. FamÍIie werd een
congregatie opgericht voor jongens van 12-t7 laar - Deze

had geen speciale naam. De activiteiten voor de jongens
waren minder serieus. Er !'raren zelf s vaders die vonden
dat hun kinderen er niet veel goeds leerden, en dus
beter thuis konden blijven.
De leiding was, buiten de kapelaan-aalmoezenier, in
handen van leden van de H. Familie. Er werden spelletjes
gedaan en geknutseld. Eens in het jaar werd er een
fancy fair gehouden. Dit was een soort kermis, waarvan

de opbrengst bestemd was voor verschillende jeugdvere-
nigingen. Er vielen verschillende prijzen en prijsjes
te winnen die door winkeliers beschikbaar werden ge-
stel-d. Je kon er ballen gooien, touwtje trekken, mee-
spelen met het rad van avontuur, het stedenspel etc.
Een bejaarde heer, die naast het patronaat woonde, kwam
attijd naar de fancy fair. De wat grotere prijzen wer-
den altijd bij opbod verkocht. En a1s de geboden prijs
door de bejaarde heer niet hoog genoeg geacht werd,
klonk het: "En een dubbeltje", !'/at voor die tijd vrij
veef was. Later kreeg de congregatie/patronaat wel een
eigen naam, nI . de Jonge lVacht.
Uit dit patronaat zijn verschillende onderdelen zel-f-
standig verdergegaan, zoals de retraiteclub St. Alphon-
sus (waarvan de clubblaadjes bij één van de leden op
zolder werden getypt en gestencild) , de missieclub St.
hlillibrord, een toneelclub en de St. Josephgezellen-
vereniging.
Voor de meisjes was er ook een congregatie, om toe te
treden moest je 14 laar zí1n. Er werden echter ook wel
eens jongere meisjes aangenomen. VeIe meisjes zijn later
1id geworden van de damescongregatie.

Er was ook een meisjespatronaat, daar kon je met 12 jaar
al 1id van worden. Voorwaarde was wel, dat je tevens lid
was van de congregatie, vandaar dus het Èoelaten op jonge-
re leeftijd tot de congregatie.
Er werden handwerken voor arme parochies gemaakt, zoals
altaarkleden, en kleden voor de communiebank. Je kon er
Ieren van crëpe-papier bloemen te maken en pitriet te
vlechten. Eens per jaar r^/as er een tentoonstelling van
all-e door de meisjes gemaakte werkstukken. Uit de hele
parochie kwamen de mensen kijken en soms ook kopen, en
ook hier werd een fancy fair gehouden.
Een onderdeel van het rreisjespatronaat vormde de operet-
te-club.
Na de oorlog werd de K.J.M. (Katholieke Jonge Meisjes),
later K.J.V. (Katholieke Jonge Vrouwen) opgericht. De
meisjes mochten in die tijd ook lid worden van de K.A-
(Katholieke Arbeidersjeugd.), ook we1 Kajotters genoemd.
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Voor de vrouwen was er in die tijd de K.A.V. («athol-ieke
Arbeidersvrouwen), later K.V.B. (Katholieke Vrouwenbe-
weging). Deze beweging stelde zich ten doel de vrouwen
meer mondig te maken, te emanciperen. Om dit te bereiken
werd getrachtdekatholieke vrouwen te verenigen, met
elkaar in contact te brengen, en werd hen geleerd over
hun kleine kring van gezi-n of werk heen te kijken naar
de grote belangen van Wereld en Kerk. Men ging ervan uj-t
dat ook iedere vrou\^/ daaraan een belangrijke bijdrage
kon leveren. In dit kader werden er discussie-avonden
georganiseerd, maar er werd ook voor ontspanning qezorqd
bijv. een toneel- of cabaretavond, excursies of dagtoch-
ten.

Na 1945 kwamen de Gidsen en de Kabouters, onder de naam
St. Cuneragroep sterk in de belangstelling. Er waren
juniorgi-dsen, seniorgidsen en pioniersters.
Voor de jongens \^/aren er de Welpen en Verkenners, de St.
Franciscusgroep . Ín 1964 gingen zij samen met de St.
RaphaëIgroep uit de Christus Koning, waarbij eerstgenoem-
de naam verviel. De verkenners hadden hun onderkomens
o-a. in een door de gemeente beschikbaar gestelde school
aan de Mauritskade en in een tramremise aan de Linnaeus-
straat. feder jaar gingen zi1 op zomerkamp, kosten f 10,--
per verkenner. Het vervoer vond plaats per vrachtauto van
een visvervoerd.er uit Vo1endam. Bij het passeren van een
stad gingen de zeilen dicht, want d,eze wí1ze van vervoer
was niet toegestaan. Krappe geldmiddelen maken vindingrijk
Men ging in de loop der jaren o.a. in Roermond, Overasselt
Leende en Tillegte op kamp. Tijdens een kamp in Bikbergen
werd een ouderdag georganiseerd, waarop de ouders met de
activiteiten van de verkennerij kennis konden maken.
Eens per jaar werd in apri-I St. Jorisdag gevierd in de
gehele verkennerij. fn Amsterdam werd dit gevierd in het
Sarphatipark. Het begon 's morgiensvroeg met hoornblazen,
vlaggenparade en een toespraak van de hoofdaalmoezenier.
De verkenners droegen de hele dag, voor zover mogelijk,
hun uniform en bepaalden daarmee voor een groot gedeelte
het stadsbeeld. Na het werk waren er in de avonduren in
groepsverband voordrachten met zang en gitaarbegeleiding.
Tot de uitrusting behoorde dan ook een deken, in verband

met het kille voorjaar.
De verkenners konden een i-nsige halen voor een bepaald
onderdeel van de verkennerij, zoals de groen-gele en
de rood-witte koorden; het gouden koord met het woud-
loperssnoer vormde de hoogste onderscheiding. Deze
laatste werd o.a. behaald door Ben Laddrek, Guus Gruping,
Bruikman en Hans Mol-. Leiders in de jaren vijftig rdaren
o.a. de hoplieden Paardekoper, Firet, Gerard Mol, Vaan-
drig van Hees en anderen.
De verkenners werden vaak begeleid door de parochiedrum-
band. Wim MoI blies signaalhoorn in deze drumband, die
onder leiding stond van Ben T,addrek.
op de jaarlijkse bijeenkomst sprak secretaris Ben Lases
altijd een bezielend woord.
De heer Ví. Mol repareerde jaarlijks de tenten en wat daar
zoal mee te mal<en had. AIs zeilmaker was dat voor hem een
kleine moeite en de kas behoefde niet te worden aange-
sproken.

Tijdens de periode dat kapelaan Kaandorp aalmoezenler was,
kwam men op het idee een moederweekend te houden, geheel
in de stijl van de verkennerij. Op een zaterdagmiddag
trokken een stel moeders met de aalmoezenier en de leid-
sters erop uit naar het Gooi. Zij hadden iets makkelijks
aangetrokken, behalve één moeder, die op haar paasbest
verscheen, compleet met paraplu. Dat laatste wekte nogal
wat hilariteit op, aangezien het mooi weer r^ras. Later
ontpopte ze zích toch nog als een goede welp.
Er werd in stapelbedden geslapen, 1n slaapzalen, en de
moeders deden dezelfde spelletjes aIs de welpen anders
deden. Het werd een plezierig weekend.
Het jaar daarna werd het herhaald, nrrar toen was alles
nog primitiever. Ze gtngen naar Bussum en sliepen in
blokhutten op strozakken. De pret was er niet minder om.

Hoewel het jeugdwerk in de zestiger jaren niet zo uitge-
breid was als in de dertiger jaren, waren er nog genoeg
activiteiten.
Zo had de heer Berkhout een jongensclub (de Bonam) in
het verenigingsgebouw. Zeker vier avonden in de week
kon je daar terecht. Grote attractle was de vierbaans-
racebaan met een lengte van bijna 19 meter.
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Voor 20 cent mocht je een kwartier rijden, bracht je je
eigen auto mee, dart kostte dit 15 cent. Bij opheffing
van de club is van de opbrengst van de racebaan het
orgeltje gekocht, dat nu in de nieuwe ruimte wordt ge-
bruikt.
Verder kon je er tafeltennissen, schaken, dammen en
biljarten. Menige jongen zal zí1n eerste carambole op
zotn avond hebben gemaakt.
Er was ook een hobby-avond waar je o.a. leerde fi-guur-
zagen, dat kostte 30 cent per avond.

Voor jongeren tot ca. 20 jaar v/as er op de zolder van
het verenigingsgebouw de instuif "Andalusië", Iater
"Walrus". Dit was ledere vrijdagavond, en op de dins-
dagavond hadden zij een ontspanningsavond, na de hobby-
cIub. Zij maakten dan ook gebruik van de racebaan, maar
betaalden 75 cent per half uur. Deze instuif was voor
jongeren uit geheel oost.
Een minder bekende groep was de t4-16, later 16-18 club.
Deze groep jongens en meisjes kwam zondags na de laat-
ste mis bijeen in het verenigingsgebouw. Er werd dan een
onderwerp ui-tgekozen, waar een tijdje over qepraat werd
onder leiding van de aalmoezenier. Hierna bleven zij
nog wat en konden ze zich ontspannen.

De vakantieschool "Licht en Lucht" werd aI in 1929 op-
gericht. Eerst \^/as er een speeltuin aan de Schagerlaan,
later aan de Mauritskade. De kinderen werden hier het
grootste deel- van de zomervakantie beziggehouden. Enkel-e
jaren daarna ging men met de oudere kinderen naar Licht
en Lucht in Hilversum, waar ook allerlei dingen werden
georganiseerd, maar dan iets volwassener spelen.

Een bekende verschijning in het parochieleven was de
zelatrj-ce. Deze vrouwen haalden geld op voor het kerk-
fonds, maar ook voor het Barbarafonds (school), Antonius-
fonds en meer fondsen die er toen nog waren. Er waren
toen in de Dapperbuurt vooral veel voor- en,àchterwoningen
Heel wat trappen moesten er bekl-ommen worden. Vijf cent
kregen ze dan, of als de mensen een goede week hadden
een dubbeltje. Eens in de maand werd er afgerekend bij
de pastoor door de Hoofdzelatrj-ce. Dit gebeurde onder

Zijkant van de kerk, gezien vanuit de 3e
Oosterparkstraat, richting Eikenplein



het genot van een glaasje wijn. Niet ied.ereen vond dat
Iekker, maar pastoor Bramlage beweerde: "Dat moet je
leren drinken".
Een groep waar we ook nu nog veel plezier varl hebben,
zijn de schoonmaaksters. Onder pastoor Pronk, ca. 30
jaar geleden, waren L1 dames bereid gevonden om het
wekelijkse schoonmaken van de kerk op zÍch te nemen.
De beelden werden het eerst schoongernaakt, de modder
kwam eraf. fn de ijver braken ook de vingers van het
Mariabeeld af, maar met Iijm lukte het deze er weer
op te zetten , ert ze zitten nog vast.
Om half el-f was er koffie met ontbijtkoek in de sacris-
tie, waar niet alleen op de stoelen, maar ook zittende
op de randen van de kast van genoten werd.
De sacristie werd. overigens ook schoongemaakt door de
dames, met uitzondering van de lamp. Die hing te hoog,
en werd door de koster gedaan.
Eén dame klom altijd op een stoel aIs ze ergens bij
moest. Op een keer klapte de stoel keihard tegen haar
borst, ze kreeg bijna geen lucht meer. Snel werd ze
overei-nd gezet en kreeg ze een beetje water. Toen ging
het wel weer. Maar 's avonds, toen ze naar bed ging, kon
ze niet liggen van de pijn. Diagnose: gekneusde ribben.
Iedereen in de groep kon goed met elkaar overweg', niemand
speelde de baas. Het werk werd in groepjes van twee of
vier personen gedaan, alleen de schoonmaakbeurt voor het
aannemen werd door de hele groep verzorgd,. Dan werd. de
grond geboend en de ene na de andere emmer water werd
over de vl-oer gegooid. AI dat water - met modder -
moest natuurlijk ook weer opgenomen worden, maar na
afloop was al-Ies blinkend schoon.
De dames hebben eens de gevonden centen en dubbeltjes
opgespaard tot f 3,50. Aan pastoor Pronk vroegen zij,
of er een mis voor hen kon worden opgedragen. Pastoor
Pronk vond het echter beter dat het geld in de bus bij
het Mariabeeld werd gedaan. Bij het 121 jarLg bestaan
van de groep is er echter we1 een mis voor hen opge-
dragen.
De achterdeuren zijn nog een paar keer in de was gezeL.
Toen echter bleek dat er één doos ró/as voor één deur ge-

bruikt werd, is di_t gestopt, het werd te duur. Ook wer-
den de banken in de was gezet, maar omdat ze nlet alle-
maal werden uitgewreven, kreeg de pastoor kl_achten over
smerige jassen. Dit is dus ook niet meer gebeurd.
Ook de lampen in de kerk werden schoongemaakt. De koster
zette een trap op de balk, twee dames hield.en de trap
vast, en een derde ging met schone sponzen naar boven.
Zo ook het koor. De adefaar werd met de ragebol gedaan,
maar degene die dit deed, keek niet uit waar ze liep
en brak toen de ragebol in tweeën, rnaar haalde ook haar
been open. De overige d.ames wilde haar naar beneden
brengen om de wond schoon te maken, maar nee, dat hoef-
de niet, dat kon onder het koffie drinken ook wel ge-
beuren. De volgende dag kon ze niet lopen, maar het
koor en de trap waren schoon!
Met de huishoudster van pastoor Voets konden ze ni:el- zo
opschieten; ze gebruikten te veel warm water.
Het groepje werd kleiner, en mocht nu koffie drinken in
een van de kleine spreekkamertjes. Ook kregen ze van het
Kerkbestuur een bedragje, om een keer van uit te gaan.
Nog altijd is het groepje klein, maar er kan op hen ge-
rekend worden!

Naast de hierboven omgieschreven groepen en verenlgingen
waren er nog meer. Om maar eens wat te noemen:
de P.V.C.B. (Patronaats Voetbalclub Bonifatius, later
Parochiële), dat daarna O.D.O.S. werd en uiteindetijk,
na een fusie met Ambon, de voetbalclub van de Gerardus
l{ajella, S.C. Ori-ënt ging heten.
Naast de voetbal, was er ook nog tafeltennis en hand-
bal-. De gymnastiekafdeling werd rond 1,966 opqeheven,
omdat er moeilijkheden over de oefenruimte ontstonden.
En er was een bloeiende ktaverjasclub.
Het Krulsverbond St. Bonifatius was o.a. opgericht ter
bevordering van de drankbestrijding.
De Propagandaclub St. Michaël, district N, verzorgde
pölitieke propaganda.
Er was een R.K. Vol-ksbond (L919) , een muziekvereniging
(1934), een Esperanto-vereniging, de wandelsportvereni-
ging Door Vriendschap Sterk, de Bibliotheekvereniging
der Gonzager (1923) afd. C.
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Onder pastoor Schiphorst werden de diverse charitatieve
instellingen onder één bestuur gebracht. Enkele activi-
teiten onder deze noemer: De St. Vincentiusvereniging,
de Vereniging tot Steun ter ere van de Allerheiligste
Verlosser, de Vereniging Benedictus Labre, de Catharina-
vereniging, HuIp in de huishoudinq, Magazijn St. Mar-
tinus en het werklozentehuis. Hieruit is het huidige
P.S.C.C. (Parochieel Sociaal Charitatief Centrum) ont-
staan.
Nu nog bestaande verenigingen zijn de Zonnebloem en het
bejaardenwerk.

Het Derenigings gebot tt l.

Het verenigingsgebouw is nu al- diverse keren genoemd,
daarom in heÈ kort de geschiedenis van dit gebouw.
Door de sterke groei van de arbeiders- en jeugdbeweging
had men eigerrlijk geen ruimte genoeg om aI deze activi-
teiten goed te laten verlopen. Bij de toen net benoemde
pastoor Bramlage werd aangedrongen op een vergaderruimte.
Eén van de leden van het toenmalige kerkbestuur wees de
pastoor op de ontmoetingsruimte van het Leger des Heils
aan de Tweede Oosterparkstraat. Het Leger was op zoek
naar een andere gelegenheid, omdat het gebouw in een te
nette, te d.eftige buurt Iag en het Leger veel sympathie
verspeelde bij de gezeten burgerij door hun kinderbijeen-
komsten daar te houden.
Men had gehoord dat het voor ca. f 12.500,-- te koop zou
zi1n. De pastoor gi-ng eens ki-jken, en inderdaad bleek het
te koop Le zi1n, maar er moest wel het één en ander aan
verbouwd worden om het geschikt te maken voor de parochie.
De Volksbond, door grote ijver van de jonge verenigings-
man Steinmetz tot bloei gekomen, beloofd.e zijn hulp bij
de verbouwj-ng en inrichting.
De jui-ste aankoopsom is niet te achterhalen, maar in
september 1912 werd het contract getekend. Er is een paar
maanden hard gewerkt, en het lukte ommet het Sinterklaas-
feest, georganiseerd door de Volksbond, het gebouw in
gebruik te nemen. Het zal duidelijk zijn dat dit een
goede aankoop is geweest.
Aan het eind van de zestiger jaren h/aren er nog maar

enkele verenigingen over, en werd het onderhoud van het
gebouw te d.uur. Met toestemming van het Bisdom werd het
gebouw in L97 1 verkocht, en kort daarna werd het parochie-
zaaltje op het Eikenplein in gebruik genomen.

Kerkbestuur en Paz,ochíez,aad

Bij de stichtilg van de parochie gebeurde het in die
dagen dat een kerkmeester van het jonge kerkbestuur even
buiten de parochi-egrens ging wonen. Dus kon hij, volgens
de nu nog geldend.e regel, niet als bestuurslid aanblijven.
Na veel heen en weer geschrijf met het Bisdom, groten-
deels in het Latijn, werd uiteindelijk dispensatie ver-
leend.
Ín L974 was er een kerkmeester, later zelfs secretaris,
die 200 km verder in Limburg ging wonen. Het Bisdom
maakte geen bezwaar.

Om vroeger 1id te worden van een kerkbestuur moest men
tot de notabelen behoren en van de bezittende klasse zijn.
Nu staat deze functie voor iedereen, die daartoe bekwaam
is, open.
Het bestuur had ook de schijn van een geheim genootschap,
onbereikbaar. Correspondentie met het Bisdom, u hebt het
af kunnen lezen, moest in het Latijn gevoerd worden.

Voordat iemand officieel benoemd was, had hij geen toe-
gang tot een vergadering en wist ook niet wat er van hem
verwacht werd, resp. of deze taak hem voldoening zotr
schenken. Vooraf moest men ook nog een eed afleggen.
De vergaderingen begonnen steeds met een formule gèbed
tot de H. Bonifatius. waarna de voorzitter de vergadering
opende met de nadruk te Ieggen op de zwijgplicht en de
geheimhouding. Niemand mocht tijdens de vergaderingen de
zaal betreden. Het zwijgen strekte zich zelfs zover ult,
dat indien iernand even noodzakelijk de zaal moest ver-
Iaten, van hem verwacht werd geen woord. te wisselen met
eventueel op de gang lopende huisgenoten van de pastorie.
Eénmaal is tevens de huiskat buiten de vergaderzaal ge-
zet, maar de reden hiertoe kan ook gelegen hebben in het
feit dat één van de leden van het kerkbestuur een hart-
grondige hekel aan katten had.
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Het in leder gebonden notulenboek werd bij aanvang van
de vergadering ptechtig uit de kluis gehaald, de notu-
len van de vorige vergadering werden voorgelezen, \^/aar-
na voorzitter en secretaris hun handtekening eronder
plaatsten. Daarna ging het boek de kluis weer in.

School- en Kerkbestuur ularen vanaf de oprichting van de

parochie één. De zaken werden door elkaar behandeld-
Ieder bestuurslid had zj-jn eigen afdeling en deed hier-
over, goed gekleed en gezeten in een van de monumentale
zetels, ziln verslag. Rond mlddernacht werd' de vergadering
gesloten met gebed, en was men ontheven van de zwijgplicht.
Daarna werd nog tijdloos en in een ontspannen, vriend-
schappelijke sfeer een aperltiefje genuttigd.

Op een vergaderavond in 1948 kondigde de pastoor aan de
vergadering niet te kunnen openen, omdat de penningmees-
ter afwezig was. Verbolgen over zoveel onzelfstandi-gheld
dienden twee kerkmeesters terstond hun ontslag in bij
het Bisdom. Pastoor Schiphorst was zeer bevreesd voor
zijn penningmeester, de heer F. Kuyper. Deze had een
enorme machtspositie binnen het bestuur. Ziln jaarver-
slagen zijn prachtige staaltjes van schoonschrift-

Onder pastoor Pronk werden de vergaderingen zeer kort
gehouden. Met feodale hand zat hij de vergaderingen voor,
20.00 uur beginnen, en uiterlijk 21.30 uur ophouden.

In de jaren zeventig kwam eens een drs. van de gremeente
een nieuw onderwijsprogra[una toelichten. De goede man

kwam, zoals toen bij vele ambtenaren de gewoonte was,
in slordige vrijetijds kleding (het was trouwens aI
avond). Dit vormde natuurlijk een contrast met het be-
stuur, dat altijd goed gekleed en stijlvol de vergade-
ring bijwoonde. De ontvangst was derhalve wat kil-.
De drs. viel uit de toon en nadat hij een poosje met
zí1n voordracht bezig geweest was, pakte hij plotseling
zijn papieren bijeen en vluchtte v/eg. Hij L/as zeer onder
de indruk van de sfeer gekomen.
Enige weken Iater kwam een kerkmeester hem op straat
tegen, ditmaal onberlspetijk gekleed. Op de vraag waarom
hij zomaar weggegaan was, antwoordde hij: "fk kon niet
meer. ZiLLen vijf notabele heren vanuit hun zetels met

onbewogen gezichten mij aan te kljken, en de sfeer van
de zaal met aI die grote pastoors-schilderijen, dib
alles maakte mij onzeker". Hem werd aangeraden de vol-
gende keer netjes gekleed (zoals nu) te komen, en
vooraf enige documentatie te sturen. Het kerkbestuur
besloot. met veel moeite, deze heer nog maar eens te
laten komen. En daar hebben ze geen spijt van gehad,
want hi-j heeft voor het onderwijs vele goede dingen
gedaan.

Met de komst van pastor Bus werden de vergaderingen aan
de tijd aangepast. Veel van het oude decorum verdween.
De school- en kerkbestuursvergaderingen werden gesplitst.
Bij de schoolbestuursvergaderingen zijn vertegenwoordi-
gers van beide teams en het oudercomité aanwezig.
Problemen, dJ-e voordj-en uitgroeiden tot conflicten,
konden nu op één avond opgelost worden.
In plaats van met de hand geschreven notulen werden deze
door de secretaris getypt en in afschrift met de agenda
tijdig voor de volgende vergadering aan de belangheb-
benden toegestuurd.
De formule gebeden door de voorzitter werden vervangen
d.oor een toepasselijk stukje proza, en bij tijd en wijle
bracht de secretaris een stukje poëzie te berde. Tot op
heden wordt nu op een vruchtbare en dankbare wijze ver-
gaderd.

De parochieraad is ontstaan in de tijd dat de roep om
inspraak steeds groter werd. Daarbij kwam dat de toen-
malige pastoor de behoefte had geluiden uit de parochj-e
te beluisteren. Het mocht echter ni-et meer dan een ad-
viesorgaan zi- jn.
Onder de paters is de parochieraad tenslotte van de
grond gekomen; de leden bestonden uit door de parochi-
anen gekozen mensen. De precieze doelstelling was:
contact onderhouden tussen geestelijkheid resp. kerk-
bestuur enerzijds, en parochi-anen anderzijds, alsmede
inspraak en medebeslissingsrecht, elkaar bijstaan in
geval van nood. Dat was in 1970.

fn de 12 jaren dat de parochieraad nu bestaat, is zí1
echter meer dan een adviesorgaan van de pastor ge-



worden. Terwijl het Kerkbestuur ztch voornamelijk
bezighoudt met de financiëIe problemen (ook de ver-
bouwing van de pastorie) en enkele hoofdlijnen,
houdt de parochieraad zich bezig met het werketijke
parochiëJ-e leven. ZL) probeert te stimuleren, advi-
seren, is verbonden met de diverse groepen in de
parochie (de meeste leden mal<en deel- uit van één of
meerdere groepen) en probeert de pastor te steunen
in zijn hrerk, en a1s het mogelijk is wat werk uit
handen te nemen.

I
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L982 was om tweëertrei redenen een ged.enkwaardig jaar 
"

Niet alleen maakte de parochie zich op om haar 100-
jarig bestaar te vieren; tevens werd in november de
nieuwe kerkruimte in gebruik genomen.
Beide hoogtepunten konden bereikt worden door slechts
één vaststaand gegeven: een actieve, levende kerk-
gemeenschap.

In de vorige hoofdstukken hebt u vrij veel kunnen Iezen
over de 100 voorbije jaren. Er ziln echter ook heel wat
jaren verstreken, vóór de nieuwe kerkruimte daadwerke-
lijk in gebruik kon worden genomen.

Verschillende redenen hebben geleid tot het besluit de
grote St. Bonifatiuskerk te sluiten, en verder te gaan
j-n een kleinere ruimte , te weten:
- d.e kerkgemeenschap was door allerlei oorzaken, zoals

sanering van de buurt en geboortebeperking, terugge-
Iopen tot + 150 actieve deelnemers. Te wei-nig, om
in zo'n grote kerk een zinvol samenzijn te vieren.

- de verwarming en het onderhoud brachten altljd al
hoge financiëIe lasten met zich mee. En of d.eze nu
door 1500 of door 150 mensen gedragen worden, dat
maakt weI even een verschil.

Aan het eerste punt valt weinig toe te voegen, de fei-
ten liggen er.
Om toch in de grote kerk een gevoel van intimiteit
te behouden, is door de paters in de eerste helft varl
de jaren 70 d.m.v. een gordijn in het midden van de
kerk getracht te mensen te bewegen bij elkaar te gaan
zitten. Dit werd hen ni-et d.oor iedereen in dank afge-
nomen.
Soms ook werden er vierlngen gehouden in het parochie-
zaaltje. De voorkeur voor een kleinere ruimte deed.
zich toen dus al gelden.

Voor wat het onderhoud betreft, Ln 1,966 werd begonnen
met de laatste grote en noodzakelijke restauratie, die
van het dah. Toen aI heeft men zj-ch afgevraagd of het



nog wel verantwoord was, med'e gezien het teruglopen
van het aantal (actieve) parochiaren- Echter, de kosten
van het slopen en het plegen van nieuwbouw zouden nog
veel hoger uitkomen.

In !976 veroorzaakte een kranteartikel de nodige op-
schudding. Daarin werd onomwonden verklaard dat de St'
Bonifatiuskerk zou worden gesloopt.
Het Kerkbestuur beaamt dat er de Iaatste jaren weinig
geld uitgetrokken is voor onderhoud, maar verwerpt' de

gedachte dat sloop de enige oplossing zou zLln-
Men wacht de resultaten af van twee lopende onder-
zoeken, één naar de bouwkundige staat van het gebouw,
een tweede naar de pastorale situatie in heel Oost.

De resultaten van het eerstgenoemde onderzoek mogen

inmiddels bekend worden geacht: het kerkgebouw is te
groot om in een gevoel van saamhorigheld de eucharistie
te vieren, en vormt financieel gezien een te grote last
om in de huidigre vorm gehandhaafd te worden. De gemeen-
schap is echter zo actief, dat een nieuwe kerkruimte
alleszins gerechtvaardigd is.
Met deze gegevens gaat een inmiddels in het leven ge-
roepen stuurgroep van start. Inspraakavonden worden
georganiseerd, ideën worden op papier gezeL-
Een eerste uitwerking valt te duur uit, een tweede
idem dito.
Intussen was aI wel vast komen te staan dat het niet
alleen een kerkruimte moest wordenr maar evenzeer een
ontmoetings- en ontspanningsruimte. Een tijdlang blijft
het stil, althans voor de buitenwereld. Voortijdig naar
buiten treden met plartnen, die weer op een teleurstdl-
Iing zouden kunnen uitlopen, wilde men tot elke prijs
vermijden.

Achter de schermen 1s men zich opnieuw ln de materie
gaan vastbijten. Een nieuwe pastor wordt speciaal van-
wege zijn organi-satorische kwaliteiten aangetrokken-
Een nieuw beleid, dat als volgt kan worden samengevat,
wordt vastgesteld:
- het huidige kerkgebouw kan pas afgestoten worden a1s

er voor het gebouw een zeer reëIe andere bestem-
ming is.

- het totale complex (kerk, pastorie, scholen en voor-
malig klooster) moet ter sprake komen als samen-
hangend geheel.

- de eisen ten aanzien van een andere kerkruimte zul-
Ien opnieuw gesteld dienen te worden.

- van meet af aan moeten nu de financiën in de gaten
worden gehouden.

Daaruit werden de volgende conclusies getrokken:
- zo min mogelijk onderhoud aan kerkgebouw en pastorie.
- in het kerkgebouw niets meer aanpassen of veranderen.
- de inkomsten versterken door meer aandacht te be-

steden aan de vaste kerkbijdragen.
- de onderli-nge contacten, zoweL in, maar vooral bui-

ten het kerkgebouw bevorderen (bijv. het koffie-
drinken in het zaaltje of op de pastorie).

- aantrekken van een tweede pastor om mee te helpen
opbouwen.

Een navordering van het Gemeente Energiebedrijf ad
f 30.000,-- zaL er niet geheel vreemd aan zijr. geweest,
dat in juni 1981 de bisschop en het bestuur van het
Bisdom schriftelijk wordt verzocht toestemming tot
sluiting van de kerk te geven. Een idee voor een ver-
vangende ruimte is er dan ook aI, nl. de her-inrichting
van de pastorÍe.
Het bestuur van het Bisdom deeltperbrief van 14 janu-
arL 7982 zijn besluit mede:
- er moet eerst een vervangende ruimte zL1n.
- er dient met voortvarendheid gewerkt te worden aan

het afstoten var het huidige kerkgebouw of het ver-
kopen t.b.v. een andere bestemming.

- er dient met zorg omgesprongen te worden met de in-
ventaris van het huidige kerkgebouw.

- over de financiering dient nog overleg gepleegd te
worden.

Een informatie-avond voor de parochianen nam de laatste
onduidelijkheden weg, en nu konden er spijkers met
koppen word.en geslagen.

t



Een funderingsonderzoek werd verricht - het zou immers
onzin zijn de verbouwing door te laten gaan als de
fundering het niet nog een fiks aantal jaren zou uit-
houden - en vooruitlopend op een gunstig resultaat werd
de sacristie omgetoverd tot vergaderzaal.
Vrijwilligers verzorgden het opknapwerk, en vervolgens
vonden de tafel, stoelen en kasten uit de pastorie,
al-smede de rode (trouw)Ioper hier een nieuw onderkomen.

Een bouwteam ter begeleiding van all-e facetten van de
verbouwinq werd samengesteld, bestaande uit de heren:
J.L. Bus, pastor,
Th. Kuijper, Iid kerkbestuur, en a1s aannemer terzake

deskundig,
F.J.M. van Nes, architect van het bouwbureau van het

Bisdom Haarlem,
J.B.J. Truyens, architect, ontwerper van het schetsplan,
P.E. Diederiks, parochiaan, interieurarchitect.
En in een later stadium kwam daar nog de aannemer b1j.
Wie nu denkt dat er na de eerste bouwvergadering (L7
maart 1982) direct kon worden begonnen met de ver-
bouwing, heeft het mis.
De eerste taak van het bouwteam \^/as nl . het samenstel-
Ien van een eisenpakket, en het vinden van een aannemer
die de gestelde eisen zou kunnen inwilligen tegen de
prijs die het kerkbestuur (+ Bisdom) ervoor J_n gedachten
had. Dit eisenpakket bevatte een aantal lastige punten,
zoals:
- de ruimte moest verbouwd worden naar de geest van

deze tijd, maar er moest tevens een aantal elementen
uit de grote kerk in opgenomen kunnen worden.
Dit gold in belangrijke mate ook voor de door de
pastor zo felbegeerde devotiekapel.

- er moest een entree komen met een uitnodigender karak-
ter.

- de kerkzaal moest voor meerdere - parochi_ële - doel-
einden bruikbaar zí1n, waarbij de functie als kerk-
ruimte zichtlcaar mocht bli3ven.

- het pastorale werk, maar ook het huiselijke leven
moest tijdens de verbouwing doorgang kunnen blijven
vinden.

Begane Grond
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- en Iest best, op 1 november 1982 moest alles klaar
ziln.

De firma Amstelvliet (aannemer) werd gevraagd een prijs
te berekenen; de Gemeente een bouwvergunning te verlenen.
Men wilde vóór de bouwvakvakaltie zoveel mogelijk sloop-
werk verricht hebben (en voor zovelr mogelijk door vrij-
willigers, om de kosten te beperken), zodaL na de vakaltie
direct met de verbouwing kon worden begonnen'

Halverwege de maand mei had de architect het bestek ge-
reed (= de exacte omschri-jving van het werk), waarop de

aannemer zijn definitieve prijs kon bepalen' Deze prijs
viet in eerste instantie te hoog uit naar het oordeel
van het kerkbestuur, maar enkele weken later slaagde
men er in tot overeenstemming te komen. Nu kon ook het
Bisdom zijn toestemming geven-

De firma Amstelvliet kreeg daarop direct opdracht van
het kerkbestuur de werkzaarnheden uit te voeren, hetgeen
ook mogelijk was, want de aannemer had aI een werkplan-
ning gemaakt.

Enkele technische hindernissen moesten er nog weI
genomen worden, nI.:
- tijdens de sloop van de trap moesten de overige ver-

diepingen bereikbaar blijven voor de bewoners.
- het pand moest men via de enige toegangsweg kunnen

blijven betreden, ondanks het feit dat de vloer
grotendeels geslooPt werd.

- door schotten moesten gedeelten, waar niet gewerkt
werd, worden afgesloten tegen stof en ongewenste
bezoekers.

- en tenslotte moest de architect zorgen voor de juiste
tekeningen, aan de hand waarvan d'e aannemer zijn
materiaal kon bestellen.

Na de bouwvakvakantie kon toch niet direct met de ver-
bouwing begonnen worden. De Gemeente was het niet eens
met de plannen voor de staalconstructie, zoaLs de ar-
chirect ze op papier gezet had, en weigerde de bouwver-
gunning te verlenen. De staalconstructie was nodig om

de bouwmuur tussen de zalen en de gang zonder gevaar

voor instorten weg te halen, en moest er komen, wilde
er een fatsoenlijke ruimte ontstaan voor een kerkzaal-.
Een weg terug r^ras er niet meer, en uiteindelijk is men

accoord gegaan met de (duurdere) plannen van de gemeente.

Intussen gingen de overige werkzaamheden gewoon door.
Er werd een nieuw ptafond voor de kerkzaal bedacht, en
de devotiekapel werd uitgetekend. Bekeken werd, welke
materialen uit de oude kerk opnieuw in de devotiekapel
konden worden gebruikt. De Kerkelijke Kunstcommissie
had aI laten weten hiertegen geen bezwaar te hebben.
Tevens zag deze Commissie graag dat het Bonifatiusbeeld
bewaard bleef, hetgeen ook - ondanks protesten van
enkel-e leden van het Böuwteam - Eebeurd is. Een gouden
greep, als je zo de reacties beluistert.
Op 29 september is - eindelijk - de staalconstructie
gereed.
Na verwijdering van de hulpconstructies, nodig om het
gewicht van de bovenliggende verdiepingen op te vangen,
kon men verder werken aan de kerkruimte. Het nieuwe
plafond moest erin, de wanden gerepareerd, de vloer
voorzien van spaanplaat, en daar tussendoor moest ook
nog de elektrische installatie (voor o.a. verlichting
en ventilatie) worden aangebracht. Het nieuwe meubilair
was aI aangeleverd; een timmerman werkte aan een nieuwe
altaartafel, houten kruis, Iezenaar en doopvont.

De ruimtes rondom d.e kerkzaal begonnen ook aI aardig
vorm te krijgen. De devotiekapel werd geheel ingericht
met eiken panelen uit de oude kerk. De lambrisering is
vervaardigd van de eerste rij banken, en de scheidings-
wand uit panelen van een biechtstoel. Twee kasten uit
de sacristie zijn omgebouwd tot de meterkast, resp.
een waardig onderkomen voor het ta.bernakel.

In oktober gjng de schilder aan de slag, maar dat
duurde niet 1ang. Door de opgelopen achterstand kon
hÍj op een gegeven ogenblik niet verder, en ging weer
naar huis.
De serre, waar een nieuwe glazen pui in zou komen,
vormde een groot gat, hetgeen bewoners en bezoekers
van de pastorie deed verkleumen.



Half november (u ziet, de streefdatum van 1 november
is dan al overschreden), kwam het plafond gereed.
ïnmiddels was de serre-pui geplaatst, brandde de ver-
v,arming, en kon ook de schilder weer verder.
Ramen en deuren gingen open en dicht, de devotiekapel,
de garderobe en het toilet, alsmede het trappenhuis
\^/aren praktisch klaar, en de verlichting deed het.
Alleen d.e telefoon en de ventilatie gaven nog wat
problemen. De Ie j-dingen van de telef oon \^raren ver-
schillend.e malen tijdens zageo of boren geraakt, en
het ventilatiesysteem werd, na plaatsing, afgekeurd
door de brandweer.
Ook deze problemen werden opgelost.
Toen volgde er nog een spannende week. Ied.ereen krioel-de
door elkaar. Door de formidabele inzet van de aannemer
en zijn medewerkers, èn door de vrijwilligers die kwamen
schoonmaken, is het gelukt de kerkruimte op 18 november
schoon, en op een paar kleinigheden na, gereed op te
leveren. Hulde !

Het was een unieke verbouwj-ng. Voor de eerste keer werd
een pastorie verbouwd tot kerkruimtei voor de eerste
keer werd een staalconstructie zoals hier toepgepast,
gebruj-kt, en voor de eerste keer heeft een aannemer met
zoveel vrijwilligers gewerkt.

Pikant detail: er is door de Gemeente nooit een bouw-
vergunning verleend; een mededeling was voor deze ver-
bouwing voldoende.

Op vrijdag L9 november 1982 is het dan zover; de nieuwe
ruimte kan feestelijk in gebruik worden genomen.
Dit gebeurde o.a. door herplaatsing van de eerste steen
uit de grote kerk. Deze \^/as daarvoor i_n twee stukken
gezaagd. Eén stuk met de oude tekst was reeds geplaatst
in de wand naast de entree, en het tweede stuk werd,
voorzlen van een nieuwe tekst, daar tegenover geplaatst,
in de kerkzaal. Tussen deze twee helften is een loden
koker gelegd, die bij het uithalen van de steen uit de
oude kerk was gevonden. De koker bevatte een oorkonde
uit de tijd waarj-n de kerk gebouwd werd, geheel in het

De devotiekaPel resP. bidhoek



Latijn, alsmede enkele munÈjes met de beeltenis van
Koning Willem III.
Bij de herplaatsing zijn, naast de oude oorkonde en
de muntjes, een nieuwe oorkonde en geldstukjes met de
beeltenis van Koningin Beatrix in de koker gedaan.

En begonnen we dit boekje met het citeren van de op-
ri-chtingsbrief van de "nieuwe" parochie, graag zouden
wij ook wilfen eindigen met een citaat, nl. die van de
nieuwe oorkonde.

"In het jaar van de Heer L982, toen Johannes Paulus II
paus \^/as, en mgr.drs. Th.H.J. Zwartkruis, bisschop van
Haarlem, toen Beatrix koningin van Nederland was, is
deze steen herplaatst - in de wetenschap dat een stenen
huis alleen bestaansrecht heeft als het ons wijst naar
de eeuwj-ge God en het daarom een thuisplaats dient te
zLln voox allen die er binnenkomen; in d.e overtuiging
dat de kerk geroepen is toÈ redding van de wereld en
niet tot reddj-ng van zichzelf ; in de mening dat wij,
op de eerste plaats hier in dit huis. d,ienen te oefenen
in het verlichten van elkaars kruis; in het geloof dat
wij deze plaats mogen gebruiken en aan ons gegeven is
om de allerhoogste God, zj-jn naam zL) geprezen, groot
te maken en geen andere heer te dienen - op vrijdag 19
november ts avonds om 19.00 in aanwezigheid van kerk-
bestuur en parochieraad, vertegenwoordigers van bisdom
en dekenaat en pastores en met dank aan aIle mensen,
vooral de parochianen, die meegewerkt hebben om deze
ruimte tot stand te brengen".
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Met drie man begin je niet veel, zeker niet wanneer
je je ten doel hebt gesteld 100 jaar geschiedenis
te schrijven, en er zeLf gemiddeld naar 24 telt.

Voor de tot stand koming van dit boekje bedanken wij
dal ook:

De heer Bakker
Patri-ck Diederiks
Mw. E.Ví. Erkamp-de Geest
Mw. J. van Hees
Mw. Kouwenberg
Zr. CLara Kuikhoven
I{andy van Laanen-Vos
Mw, A. Lases-De Kruijf
Mw. H.A.M. Lases-Mol
De heer J.A. Lemkes
De heer V'I .J.A. Mo1
De heer F. van Nes, bouwbureau Bisdom
Mw. Den Olden
De heer A. Overboom
Mw. J. Spiegelenburg-De Boer
Mw. B. Sweers-Boers
C. T\rin
De heer J. Verwaaijen
Pastoor L. Voets, archief Bonpraet
De heer J. Vos, archief Bisdom
Juffr. J. Víaalwijk
De heer D. de Wit

Onze speciale dank gaat uit naar de heer J. Lam, die
door de enorme hoeveelheid stof die hij heeft aange-
dragen, ons enthousiasme om het boekje te gaan samen-
stellen heeft aangewakkerd.

Het spijt ons zeer, dat wij onze dank slechts postuum
kunnen overbrengen.



Eè -e"Sonitus meus audiatur in honerem et L"Sonitus meus audiatur in honerem et L
Deze is in 1954 opgeha::.gen en was klo
Petit en Frir-s;,r.
"No men meum I'Íaria et voco filios dei
DiÈ Ís de tekst van d.e middelste klok
1954 opgehangel. Hij was klok 2086 va
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. PJJ. van Duin, eertijds prieÍer van het

bisdom Haarlem is op 22 januari 2016

overleden te Herkenbosch. Hij is op 29

januari 2016 gecremeerd te Roermond. Piet

van Duin werd op 5 mei 1932 geboren te

Akersloot en op 23 mei 1959 tot prieÍer

gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan

in Nes en Swaluwebuurt (1959), kapelaan in

Uitgeest, O.L.Vrouw Geboorte (1980), kape-

laan te Amsterdam, H. Bonifatius (1954). ln

1965 werd hij godsdienstleraar aan de 5t.

Pius MMS en rector van het St. Joannes de

Deo geíicht te Amíerdam. Op 1 augustus

1978 kreeg hij ontslag uit de bediening.

'lanssen sci., (pater Huuh\ .


