


Beeldje van St. Gerardus Maiella
De eenvoudige Redemptoristen-broeder wordt nog steeds gememoreerd om
zij! onbaatzuchtige goedheid voor zwakken en behoeftigen.

Uniek huis

it fotoboekje presenteert in vogelvlucht de geschiedenis van
de Gerardus Majellaparochie in Amsterdam-Oost. Het biedt
het kleurrijke relaas van de route die onze parochie tot

oktober 1992 is gegaan.
Na een bescheiden start in 1914 groeit onze parochie mee met

de uitbouw van de Indische Buurt. Twaalf jaar later betrekt z|j de
monumentaie koepelkerk aan het Ambonplein; een kerk die aan
maar liefst 1.400 kerkgangeïs plaats biedt. Tot het begin van de
jaren zestig is dit Godshuis vele malen tot op de laatste plaats
gevuld. Vana{ 1965 verandert onze parochie ingrijpend. Ook een
groeiend aar;:tal allochtonen vindt in de Indische Buurt een woon-
plaats.

Bewondering
De Gerarduskerk is voor vele {oud-)buurtgenoten hèt punt van her-
kenning of van herinnering aan hun stadsdeel. Voor parochianen
betekent de kerk echter meer. Voor hen is het gebouw een uniek
huis van gebed en viering, een dierbare ruimte waarin de geloofsge-
meenschap de Heer kan ontmoeten. De gewelven van dit vertrouw-
de Godshuis omsluiten kostbare - blijde en verdrietige - herinnerin-
gen van mensen die hier ooit hebben gebeden.

A1 bladerend en lezend in dit boekje groeit in mij opnieuw de
bewondering rroor de liefde en de moed waarmee de parochianen -
vroeger èn nu - de Heer tÍouw zijn gebleven. En ook voor de wiize
waarop zorg is gedragen voor het welzijn .van onze parochiege-
meenschap. Het aantal parochianen nam af maar de kleiner wor-
dende gemeenschap groeide in solidariteit en gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor elkaar en voor de buurt.

Het tabernakel, de Ark van het Verbond, gaat mee naar onze
nieuwe kerk aan de Zeebugerdijk. De Ark bevat de tien woorden
van Bevrijding: het Woord van God, dat ons ook in de toekomst de
weg zal wrjzen.

Dit kostbare fotoboek is een geloofsboek. Het za1 ons
op de verdere route door de steppe/ die de Heer eens tot
brengen.

lnsp1Íeren
bloei zal

l.W. Stam
pastor van de H. Cerurdus Maiellaparochie



In dis ch e B uurt Amst er dam Duidelijk zijn herkenbaar de Gerardus Majella, het Muíderpoortstation en

1982 gezíen vanuit de lucht. onderaan de hervormde Eltheto-kerk, die ook in 1992 zal worden gesloten.
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Altau in noodkerk
Het eenvoudige altaar van de nood-
kerk. Het is later tijdelijk gebruíkt als
een zij-altaar in de nieuwe kerk aan
het Ambonplein.

ln oktober 191 2 wordt kapelaan Hogeman van de Annaparochie benoemd tot
bouwpastoor van een nieuwe kerk in de tndische buurt. De bouw zal nog vele
jaren op zich laten wachten. voorlopig maakt men gebruik van een nooàkerk,
die op 25 maart 1914 wordt ingezegend door deken Jansen van Amsterdam.
Na de ingebruikname van de nieuwe kerk zal het gebouw dienst gaan doen als

Gerardus Majella
eaf? Gsdshryrs vmrr rvleÍï§en

ïs14.* ï§S2

p 10 oktober 1912 krijgt kapelaan Hogeman van de Anna-
parochie op de Eilanden in Amsterdam een brief van zijn
bisschop. Hii wordt benoemd tot bouwpastoor van een kerk

in de nieuwe wijk achter het spoor, de Indische Buurt. Tot dan toe
behoren de katholieken van die buurt tot de Bonifatiusparochie,
maar vanwege de sterke groei van de nieuwbouw achter de spoor-
dijk moet er een tweede parochie komen.

Pastoor Gerardus Hogeman kiest de H. Gerardus Majella tot
beschermheilige van de nieuwe parochie. Niet alleen omdat hlj zelÍ
die naam draagt, maar meer nog vanwege de persoon van de heili-
ge. Gerardus Majella (1726 - 1755) was een eenvoudige Italiaanse
Redemptoristen-broeder die zich had onderscheiden door zijr, grote
liefde en zorg vooÍ de armen. En omdat de bewoners van de nieuwe
buurt voor het merendeel weinig draagkrachtige mensen ziin, vindt
pastoor Hogeman deze volksheilige hier uitstekend op zijn plaats.

Noodkerk
De bouwpastoor begint zíjn taak met de bouw van een stenen
noodkerk, nu nog bekend als het Bavohuis op de hoek van Borneo-
stÍaat en Sumatrastraat. Daarnaast op nr. 38 de voorlopige pastorie;
bij de opening van de noodkerk komt er namelijk al een kapelaan,
kapelaan Duymel, en dit aantal zal spoedig toenemen.

Op 25 maart 1914 wordt de noodkerk ingezegend door deken
fansen van Amsterdam. Tegelijkertijd wordt er een Gerardusbeeld
gewijd. Dat zal later hoog boven de ingang van de nieuwe kerk op
het Ambonplein worden geplaatst.

De aandacht voor de heilige blijft overigens niet beperkt tot een
beeld. In dit jaar aI wordt de Gerardus-novene ingesteld, gehouden
op de negen zondagen die aan het iaarlijkse Gerardusfeest vooraÍ-
gaaÍ.

parochiehuis en verenigingsgebouw. tn 1968 wordt het ats zodanig gesloten en
verkocht. Het gebouw staat bekend als ,Bavohuis,.

Eerste kerk



H. Missie 7915
De zogenoemde H. Missies zijn Ín het parochieleven in de eerste helft van onze
eeuw telkens terugkerende gebeurteníssen. Vaak met behulp van paters 'van

buitenaf' wordt een grootschalige parochieretraite opgezet, zo ook in de jonge
Gerardus Majellaparochie .

Yan t8 Dsc. t*t'28 Dec. l9l5.

ZAïER§ÀG 18 Dec. op3Íi$g der H. Misaie oni'lilit atht '§ av§nd§'

zoNoÀ§ 19 ,ec. Oe H. Migsèn al* op g§w§ne ZqÈd{gen, §aaíondèr lBlkgng otld§tri§htlr§ ol p*mk'

ïse uuÍ öersnin§en yoor d§ k,ndercn, dig ;§,d§!ààt§iàtvleeià*rht,r'§epiàdrllgÈ]l'Ccmrnunio

hebb€n Sedaan. . ......,..::,.:
Halt vier aí;orderliike ConÍGÍonllè voor GEl'luY$-A{.:riÍirone*, : ' .,

IeÍén lur Lof en avondpí§ek.

Maandag 20 Oec. De H. Missen te halÍ zs, píesk sn I uur r^raatse àisnk,

Half elÍ onderichting en biëchten Yooí d6 meisieà, e i*{r vöor dèn PLËCHïI§Ë }r.Cirr}r,1uöit

HalÍ viil ondèrrirhting en bio€hteo vsor dB

Hali trht avondpreek, hal, tien avondpreèk-

l.{al{ drie arzoildérliike Conlerentie voor

(Osk ap dè

§:r;viguwen

§ van 2 jaar voor de plechtigë H. Communi€.

.,: 
*:

werkdggenJ
I i..iii*§Bi{{i gt': ade., :lt}at, H:.riltigonl::d;rh;ili*-i l§ ochtends gÈflerals ll" Csmmunie vsor de.'

liinde&n":ià-i, ?. irií yesir'. 4g,ptE$liTfÈË: il;
:,::H?ll étt, . oNtsi!Íelrtltg: é.! llëc!&n :!.99f .:{1..

Communie ggdaen hebben.

Half viiÍ ëddenlchtiog en blechten voor dÉ iong*nr, dle in de lëa§tè 2 iàar htnne plechti§e H'

Communie gedaan hebben.

WOEN§OAG 22 Dac. De H. Missèn als öp MaandaS.

'§ ochtend§, generale H. communio voor da ioa§sn§ en maisjee, dig ifl de Itatst€ 2 iaar hsnne

pleahtige H. Communie gedaan hebben.

woENsDAG 22 Dec. tsíechten van aÍ woensdirg 22 D€c. voor GEHUWDEN. van aÍ 's morgens

tot l2 uur, 's Middags van half drie tot d€ avondoBÍ€ningsn.

DOIIDEBDAG 23 !Gc. VRIJDAG 24 D€c, tl' tl. Mi§en 5l en I uur'

Biechten als op Woonsdag.

ZATERDAG 25 Dèc, l§te Ker§ldag, 5 uuÍ Nachtmi§ mst toespraak'

l0i uur plechiige Hoogmis met preek.

7 uuÍ Lot met Pr€€k'

ZONDAC 26 Doc, De H. Mi§§€n als op Zo*dag,

7 uur loÍ mef pÍeak.

MAANDAG 27 Dec. De H. Missen te 5i en I uur

Half àcht avondpreek.

Hal{ tisn avondpreek.

DinsdaS 28 Dec' '§ àYonds 7; uuÍ §luiting van del missie en Pauselijken zagsn'

lllnen dis ki1;dsrsn, dis hunns plsllrliss ll. fiumrnurrin ssdnnn hthhsn d

rirh illarlua dilialr rgnrhsrtiden lll[[0Ít ds trud$slsl|i|lu§n hiiu$sr.
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Document bii
eerste

steenlegging

De bisschop van

Haarlem,
mgr. A) Callier,

stelt op 26 juní
1925 deken

Stroomer van

Amsterdam in de
gelegenheid om
de eerste sleen
te zegenen naar
het Romeinse

ritueel.

Machtiging voor erfpacht

Een halI jaar na de benoeming van
kapelaan Hogeman tot bouw-

pastoor, in mei 1913, verleent het
bisdom aan het kerkbestuur van de
H. Bonifatius machtiging om van de

gemeente Amsterdam een perceel
bouwgrond in erfpacht te nemen,

groot+ 1.000 m'Z, a f 1, en

f 1,20 per m' per jaar. ln 1925
wordt de grond, 3.048 m', gekocht

a f 30,- per m' voor f 91 .440,-.

't t )!::;

Financieel exposé

Op 9 juti 1925 metselt deken Stroomer van Amsterdam de'eersre sreen'van de

nieuwe kerk. Achter hem met kruis en kerkboek in de hand staat bouwpastoor 'i-.',-"

Hogeman. De zware steen was 67 iaar te zien achter in de kerk. Hil is nu

Eerste steen

geplaatst in het nieuwe kerkie op de Zr
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^^, ok op andere terreinen begint het parochieleven zich te ont-
I f wiklielen: oprichting lrrri d" H. Familie voor mannen en

UrvooÍ vrouwà; van {e st. [ozefgezellen;van de Mariacongre-
gatie voor de jeugd var. 12 tot 17 jaar; van een jongenspatronaat. Dit
laatste wordt gevestigd in een haringhal in de Borneostïaat waaÍ nu
het filiaal van lac. Flermans is. Verder een katholieke bibliotheek,
een meis j es p atïorraat I de vo etbalv er er;:ígirrg I n di a

De oprichting van een R.K. Armbestuur ín l92O voorziet duide-
lijk in een behoefte, evenals de in 1926 opgerichte Vereniging tot
W eld adigheid v an den Allerheiligsten V eilo s s er.

In l92O telt de parochie ongeveer 3.700 katholieken. In 1925 is
het aantal opgelopen tot bijna 9.300. En dat trekt allemaal naar de

kleine noodkerk, die steeds meeÍ een ware noodkerk gaat worden.

Nieuwe kerk
Het einde van het ruimtegebrek komt in ztcht als op 9 iulí 1925 de
eerste steen voor de nieuwe kerk wordt gelegd door deken Stroomer
van Amsterdam.

Na anderhalÍ jaar bouwen is het zo vet dat de deken de nieuwe
kerk kan inzegenen. Dit gebeurt op B december 1926. De 9.000
katholieken hebben 12 jaar na de oprichting van de parochie nu een
echte kerk.

Ofschoon er in de voorafgaande tiid veel aandacht naar het
bouwwerk is uitgegaan, wordt niet vergeten dat het uiteindelijk om
mensen gaat. Tien dagen na de ingebruikname van het nieuwe
kerkgebouw start al een tiendaagse H. Missie. Het programma is
niet mis. De dagen beginnen's morgens om half zes met een H. Mis
en preek. Overdag zljn er oefeningen voor volwassenen en kinderen,
en vooÍ het biechten van de gehuwden zTin dríe dagen uitgetrokken.

Een H. Missie was in die tijd een krachtig middel tot bezinning
op de betekenis van het geloof en een aansporing tot verbetering
van leven waar dit nodig was. Dat het accent sterk op de moraal
werd gelegd, paste geheel in het kerkelijk klimaat van die tijd.

Enkele maanden na de inzegening van de kerk is het nieuwe
orgel klaar. Het heeft tot de sluiting van de kerk in 1992 uitstekend
dienst gedaan.

Negen maanden na de inzegening van de nieuwe kerk, op 5 sep-
tember 1927, kornt Mgr. Callier, bisschop van Haarlem, het nieuwe
altaar consacreÍen. Dit prachtige werk is een schepping van de
gebroeders Brom, edelsmeden te Utrecht, die ook de bronzen hek-
ken voor de doopkapel vervaardigen.

Tekeningen van de
St. Gerardus Maiella

Bijzonder fraaie ontwerptekenin-
gen van exterieur en interieur
van de Gerardus Maiellakerk.

Het interieur doet denken aan

de de Aya Sophia te lstanbul
waarvoor architect Jan StuYt

grote bewondering had. Op de

schets van het exterieur liikt de

vrijstaande klokketoren op de

campanile van de San Marco te
Venetië.,De archítect moet op

papier een droom verwezenliikt
hebben toen hii deze prachtige

schefsen van 'het Roomsche
Blok' maakte. De fundamenten

voor de toren worden wel
gelegd, maar de afbouw wordt
uitgesteld tot betere tiiden.

geplande parochiehuis
meteen geschrapt.



Kerk en pastorie in aanboaw
In 1926 vordert de bouw van pastoríe en kerk naar wens. De uitvoerders Thu-
n/ssen en van sambeek hebben eer van hun werk als op g december van dat
jaar de kerk in gebruík wordt genomen.

Het' Roomsche Blok' voltooid
De bouw van kerk, pastorie, zusterhuis en scholen is voltooid. De buurt spreekt

van het'Roomsche Blok'. Het geheel komt fraai tot zijn recht door het plant-
soen dat voor de kerk is aangelegd ln de tand- en blokbandlijsten aan de koe-

pel, de pastorie en de school herkent men architect J. Stuyt. Deze heeft zich
bovendien vereeuwígd in de 'stuiter' waarop het kruis boven de koepel rust. Op

de bogen naast de hoofdíngang staan (nog) lampen. Het complex draagt een
sterk socí al e sig n atu u r.

Interieur van de nieuwe kerk
De parochianen van de Gerardus Majella zijn heel gelukkig met hun nieuwe
kerk. Vanuit de bekrompen omgeving van de noodkerk betreden zij nu een
wijdse ruimte die uitnodigt tot samenkomen en gemeenschappelijk gebed.

De muren zijn wit-grijs gepleisterd; de pilaren zijn roodbruin. Het priesterkoor is
gepolichromeerd door de schilder Jan Oosterman. Schilderingen in later jaren

hebben dít werk geheel uitgewist. Alleen in de koepel is nog iets van de
oorspronkelijke beschildering bewaard gebleven. Boven in het priesterkoor zijn

drie ramen zichtbaar die later bij een nieuwe beschildering van het
zijn dicht gemetseld



Het
tabernakel

Jan Eloy en
Gerard Brom,

bekende edel-
smeden te

Utrecht, zíjn de
bouwers van

het altaar dat
met een bron-

zen baldakijn is

overhuifd. Het
altaar is ge-

bouwd in de
vorm van de
'Ark des Ver-
bonds'. Daar-
boven liggen
tvvee engelen
in aanbiddíng
neergeknield.

ln het Oude
Verbond wer-

den in de Ver-

bondsark de
tvvee stenen

tafelen van de
Sinai bewaard.

Thans is het de
Middelaar van

het Nieuwe
Verbond zelf,
Christus, DÍe

het Nieuwe
Verbond tussen

God en de
mensen heeft

bekrachtigd
door Zijn kruis-

offer. Het ta-
bernakel ver-

huist mee naar
het nieuwe

kerkje.

Hekken voot de dooPkaPel

De gebroeders Brom ziin ook de scheppers van de bronzen hekken voor de

doopkapet. De pasgedoopten worden door deze hekken symbolisch de

gemeenschap van de kerk binnengeteid. tn het nieuwe kerkie vormen de hek-

ken de afscheiding met de bidkapel.

Obligatie
ln 1930 wordt een lening van f 256.000,- gesloten in obliga-
ties van Í 500,- tegen een rente van 5"/o. Deze lening komt
in de plaats van de lening van 1924 van í 250.000,- à 6%.
Het is niet de enige lening in de Gerardusjaren; 1924, 1925
en 1942 zijn ook jaren van grote krapte. Maar eigenlijk is de
parochie nooit zonder grote financiële problemen. ln 1934
bedraagt de schuldenlast f 884.000,-. Dan wordt er een
stuiversactie gehouden, omdat zelfs de rente niet betaald kan
worden. Enerzijds eindigt het jarenlang tobben over de schuld
als in 1986 de laatste lening aan het bisdom wordt afgelost,
tot grote voldoening van de betrokken instanties. Van de
andere kant worden de zorgen niet minder in een parochie
waar de uitgaven veel groter zijn dan de inkomsten.



25 iaar Gerardus Maiella

Het 2ï-jarig bestaan van de parochie wordt in de meimaand van 1939 groots
gevíerd. Mgr. Huibers doet de pontíficale mis en houdt de feestpreek. Daarna
defileren de parochiële organinties voor de bisschop, de deken, de pastoor en

oud-pastoors, de kapelaans en oud-kapelaans, de kerkmeesters. Aan hun
linkerkant staan de zusters.
Zo'n vierÍng is typerend voor de tijd dat het 'rijke Roomse leven' zich demon-
streert in optochten en grote bíjeenkomsten.

De keuken van de pastorie

Pastoor Hogeman heeft vanaf het begin de pastorie tot een echt tehuis willen
maken voor hem en de kapelaans. Deze nestwarmte is altijd kenmerkend geble-
ven voor de pastorie waar zeer velen in de loop der jaren heil hebben gevon-
den voor lichaam en geest Ook de mensen van de reinigingsdienst vonden hier
een zoete inval. Tot op het laatst is de pastorie het hart van de parochie geble-
ven.

',Op deze oude foto is de keuken de plaats waar het eten van de geestelijken
wordt bereid. En ook de plaats waar de vrouwen haar maaltijd gebruiken en bij
elkaar komen. Op de foto links de nu nog als vrijwilliger actieve Roos Hogenes.

Tn de loop der iaren komen in de actieve parochie nog meeÏ veI-

I enigin*à tot ieven: de toneelvereniging Kunst en Vriendschap,

La"íií*inacongregatie yoor meisies va,, 17 tot 25 jaar, de speel-

tuinvereniging St. Cerardus Maiella; het Don Bosco-huis in het

Zeeburgerpark.
Verfer-een tehuis voor het Francisca Romana Liet'dewerk, de

Edelwacht van het H. Sacramentt eer6t a{deling van het Apostolaat

des Gebeds (maandelijks een Heilig uur), een gÍote bedevaart naar

Wittem, de meisjesjeugdbeweging Gidsen en kabouters, een afde-

ling van de Kath.oiieke AfueideïsvlouwaÍ7i later een. jeugdhuis aan

de Zeeburgerdijk. Er wordt tevens een begin gemaakt met het le-

kenapostolaat in de Parochie.

Katholieke zuil
De veelsoortige maatschappelijke actiYiteiten vanuit de kerk
maken duideliik hoe in de eàrste decennia van de parochie het gods-

dienstig leven doordringt in vele facetten van het burgerliik en

-rrtrÀrppelijk bestaan. Het betreft uiteraard de katholieke zuil
van de samenlevin g, zoals andere verbanden op hun terrein activi-
teiten ontplooien. Maar de betekenis van de kerk voor het welzijn
van de Indische buurt in deze jaren lijkt moeiiijk te overschatten.



fn 1933 wordt bouwpastoor Hogeman opgevolgd door pastoor

I I. ,rrn de Wiel. Hii organiseert al spoedig weer een tiendaagse
IH. Missie. Bij deze gelegenheid wordt er een beeltenis van Maria
van Altijddurende Bijstand in de kerk geplaatst. Om daar concïete
inhoud aan te geven houdt men voortaan iedere zaterdagavond een
lof 'voor de bekering der zondaars'.

In datzelfde jaar wordt de kindermis afgeschaft vanwege 'de on-
tembare zoemingen der massa's van 1.400 kinderen'. Zlj díenen
voortaan zoveel mogelijk met de ouders mee te gaan.

Gelui(d)
Als in 1939 de parochie 25 iaar bestaat, komt er een luiklok aan de
kerk. De koperen klok naast de sacristiedeur die het begin van de
diensten aangeeft, dateert ook uit die tijd. Het aantal katholieken
bedraagt in dat iaar 11.000. Het is dan niets bijzonders dat het

Gedenkstenen

De oorlog van '40 -'45 brengt voor de parochie geen bijzondere rampen mee.
De stad wordt gespaard voor groot oorlogsgeweld en de parochie draagt uit
dankbaarheid bij aan de votiefkerk, de Christus Koning. De gemeenschap telt
wel enkele tientallen slachtoffers: gesneuvelden, verzetsstrijders, mensen die in
Duitsland zijn omgekomen. Hun namen, ook die van een Oostenrijks soldaat,
staan vermeld op een gedenksteen achter in de kerk die op Allerzielen 1945
wordt onthuld.
Daarnaast wordt later een tweede gedenksteen geplaatst met de namen van de
zes militairen dè tussen 1945 en 1950 in lndonesië zijn omgekomen.

Huldiging
Op een stralende dag in 1949 vindt er een huldiging plaats van drie parochia-

nen die met'Pro Ecclesia' zijn onderscheiden wegens hun verdiensten als collec-

tant en lid van Vincentíus. Het ziin de heren Van Leeuwen, Staalenhoef en

Seveke. Voor pastoor Willemsen staan de kapelaans Plouvier, Steur, Van Schiin-

del en Determeyer. Een typerende foto voor de tijd kort na de oorlog.

vormsel wordt toegediend aan niet minder dan 300 kinderen.
In 1947 krijgt de kerk eindelijk de noodzakelijke geluidsinstalla-

tie. Het aantal katholieken is ondertussen gestegen tot 12.570. Dit
lijkt het hoogtepunt. Na die tifd gaat het aafltal geleidelijk dalen.

Beschildering
ln t949 is pastoor Willemsen l2-ll2 jaar pastoor in de Gerardus.
Dat feit wordt herdacht met de schildering van de Gerarduskapel
door de kunstschild er lan Grégoire.

Een jaar later viert de pastoor zlir. 4O-iarig priesterfeest. De
parochie geeft als feestgeschenk de beschildering van het priester-
koor door Adriaan van der Plas. Omdat de rest van de kerk nu erg
afsteekt tegen het mooie priesterkoor, wordt die geheel door de
parochianen wit geschilderd.


