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Deze foto toont mozaïektegels op een pleintje in de Hertzogstraat te

Amsterdam-Oost. Leerlingen van de basisschool 'De Kraal' maak-

ten deze tegels, bestemd voor hun kale speelpleintje in de buurt.
Arabische motieven herinneren aan de buitenlandse afkomst van

veel leerlingen. Met respect en niet zonder trots gaan zij er mee om.

Het pleintje is nu hun 'Heilige grond'.
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INLEIDING

HEILIGE GROND
'De grond waaÍ ge staat is heilige grond'. (Ex. 3,5)

Vijftien jaar lang was Joop Stam pastor in Amsterdam-
Oost, aanvankelijk van de Gerardus Majellaparochie, la-
ter ook van de Anna- en Bonifatius parochie, de ABG. Het
begon in de Indische Buurt, het eindigde in een gebied
vanY totAmstel.
Elders wordt opgemerkt dat dit gebied vanzeeÍ uiteenlo-
pende aard is, oude wijken naast de meest moderne
stadsvormen. De bevolking vertoont eenzelfde verschei-
denheid, uitkeringsgerechtigden en allochtonen aan de

ene kant, millionairs en yuppies aan de andere.

Van al deze mensen heeft pastor Stam herder willen zijn.
Sinds zijn priesterwrjding in 1961 ffachtte hij de woor-
den van Jesaja waar te maken: 'Hij heeft mij gezalfd, om
de Blijde Boodschap te brengen aan de armen.' Pastor

Stam heeft dit gedaan op de plaats waar de mensen
woonden en werkten, waar zij vreugde beleefden en ver-
drietdeelden. Hetwasbij demensen zelf waar hij deblij-
de Boodschap bracht. Eén van de hoofdthema's in zijn
verkondiging was 'de kerk in de buurt'. Wekelijks boeide
hij de luisterende gelovigen met zijn kijk op de Schrift;
maar hij bleef nooit steken in vrome woorden, steeds

keerde hij naar de plaats waar het leven zich afspeelde,
'om de armen het blijde nieuws te brengen'. Hier kreeg
zijn evangelie gestalte, hier 'verbond hij wier hart gebro-
ken was'.
De Indische Buurt, De Eilanden, de Dapperbuurt, het
was voor pastor Stam heilige grond, hier bracht hij God
bij de mensen.



Dit boekje verschijnt bij zijn afscheid als pastor van de
ABc-parochie. Met ingang van I september 1997 wordt
hij deken van Amsterdam. De hele oplage van .Heilige
grond'wordt hem aangeboden ... om uit te reiken. Aan al
die mensen met wie hij jaren is opgetrokken en die hem
zo dierbaar zijn geworden.

Avellinus Janssens FIC
Juli 1997

BIJ EEN AFSCHEID

Afscheid nemen vind ik rnoeilijk, het kost mij moeite. De
reden daarvoor is dat ik mij als pastor diep verbonden
weet met u. Ik heb dankzij u, parochianen, mogen delen
in uw vreugde en in uw verdriet. Velen hebben mij in hun
zorg, in hun nood, in hun verwachtingen deelgenoot
gemaakt van wat er in hen leefde. Velen van u hebben mij
hun persoonlijk vertrouwen geschonken in hun zoeken
naar wie God voor hen in deze tijd zou kunnen beteke-
nen. Dan groeit door dit samen delen een band van
respect en genegenheid.

Afscheid nemen betekent loslaten van wat je lief is. Dat
doet pijn. Maar dat is niet het enige.
Afscheid van u nemen betekent voor mij ook: God
onzegbaar dankbaar zijn. V/at ben ik een rijk en gezegend
mens om wat ik van de Heer heb ontvangen in deze jaren
dat ik met u, parochianen van de ABG-gemeenschap
mocht zijn.
Onze parochie is dankzij u voor mij een boeiende leer-
school geworden. Hoeveel klassen deze leerschool telt
weet ik nog steeds niet. Wel besef ik, dat ik nog geen
einddiploma verdiend heb, zoveel valt er in Amsterdam
Oost nog te leren. Ook realiseer ik mij tenvolle, dat ik
niet alleen in de klas zat. We hebben samen de afgelopen
jaren geprobeerd om met liefde en zorg Kerkgemeen-
schap van Jezus Christus te zljn. U heeft et zeeÍ veel voor
over gehad, tot op de dag van vandaag.
Vele uren hebben we samen geluisterd naar het Woord
van de Heer. 'We mochten samen de onmisbare sacra-
menten ontvangen. Vanuit de gezamenlijke viering van
de Heilige Eucharistie konden wij vorm geven aan onze
liefde voor de Heer en onze medemensen.
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Vele parochianen zijn zich dieper bewust geworden, dat
zij zelf de dragers van de parochiege-."nr.hup zijnr. Zij
yet_e_n zich geroepen tot taken om de gemeenichàp 

"*de Heer levend te houden. Een pastor heeft in aii rete
gebeuren een eigen verantwoordelijkheid maar nooit
zonder verbondenheid en overleg met de parochianen.

Van harte dank ik u voor uw inspiratie, uw liefdevolle
toewijding, uw zorg voor elkaar. Wat mij ook altijd heeft
geraakt en mij tot voorbeeld. zal blijven, is: uw gebed
voor elkaar, uw gaan tot de Heer als u beproefd wérd in
uw persoonlijk leven.
Fen pastor wordt gestimureerd door parochianen en niet
katholieke buurtgenoten, die vechten voor een mens_
waardig bestaan te midden van ziekte, werkloosheid of
andere tegenslagen
Ik heb meer van het Evangelie begrepen dankzij de
moed, het doorzettingsvermogen en de hoop aie it Uii
velen van u mocht ervaren. Wat een kracht, *àt 

""n 
*u*l

digheid en wat een talenten heb ik niet mogen ontmoeten
in mensen die ogenschijnlijk in de maatschappij niet
meer meetellen door hun leeftijd, handicap of werkloos_
heid. Zij zijn de dragers van een nieuwe wereld van
dienstbaarheid zoals de Heer onze aardebedoeld heeft.
Afscheid nemen met pijn maar in diepe dankbaarheid is
een onwankelbaar fundament om in Gods licht dienst-
baar verder te gaan, waarheen de Heer ons ook roept.
Aan u allen mijn oprechte dank!
Het ga u goed en houdt het licht brandend.

Joop Stam, pastor

DE BUURT

De parochie van de Anna-Bonifatius-Gerardus Majella
kenmerkt zich door een grote uitgebreidheid. ZIj omvat
de Oostelijke Eilanden, de Indische Buurt, het Oostelijk
Havengebied, de Dapperbuurt, de Oosterparkbuurt en de
'Weesperzijde; 

een stuk Amsterdam dat zich uitstrekt van
het IJ tot de Amstel.
Het oudste gedeelte, de Oostelijke Eilanden, dateert uit
de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie; het
nieuwste, het Oostelijk Havengebied, is nog volop in
aanbouw. Daartussen liggen de oude stadswijken uit de
vorige eeuw en van rond de eeuwwisseling. Alles bijeen
een bebouwing van een rijke verscheidenheid.

De bevolking uit deze buurten is niet minder verschei-
den.Zij lijkt een staalkaart van de wereldbevolking, meer
dan zestig nationaliteiten zijn hier vertegenwoordigd. De
vroegere bevolking bestond grotendeels uit arbeiders van
de havens en van'Werkspoor. De straatnamen in de Indi-
sche Buurt herinneren nog aan de handel op het vroegere
Nederlands Indië. De havens hebben na de oorlog hun
functie verloren aan het havengebied van Amsterdam
'West, W'erkspoor is gereduceerd tot een klein bedrijf. De
arbeiders zijn werkloos geworden en leven nu hoofdza-
kelijk als uitkeringsgerechtigden. De buurten zijn ener-
zijds sterk verouderd, van de andere kant zijn de meeste
woningen vernieuwd. Maar door het hoge verhuispercen-
tage is de sociale samenhang grotendeels verdwenen.
Vooraljongere gezinnen hebben hun toevlucht gezocht in
andere, 'betere' stadswijken. Met duizenden zijn zij ver-
vangen door allochtonen die nu voor een belangrijk deel
het gezicht van deze buurten bepalen. Het sterkst komt
dit uiting in de samenstelling van de schoolbevolking;
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deze is hoofdzakelijk van buitenlandse oorsprong. Het
zijn nakomelingen van de slaven die wij in vorige eeu-
wen uit Afrika hebben gedeporteerd, aangevuld met kin-
deren van Turkse en Marokkaanse werknemers. De toe-
komstige ontwikkeling van de grootstad krijgt hier al
duidelijk gestalte.

De Oostelijke Eilanden - Kattenburg, Wittenburg,
Oostenburg - vertonen weinig gelijkenis met de wijken
van honderd jaar geleden. De armoedige huizen uit deze
buurten hebben plaats gemaakt voor nieuwe woonblok-
ken. Markante punten zoals het Scheepvaartmuseum, de
Oosterkerk en gerestaureerde pakhuizen herinneren nog
aan vroeger tijden. Er zljn geen kerken meer met hun
oorspronkelij ke functie.

Ook de Indische Buurt heeft een dusdanige vernieuwing
ondergaan dat bewoners van vroeger de oude buurt nau-
welijks nog herkennen. Er is een kleine nieuwe Gerardus
Majellakerk gekomen. Met moeite is de grote koepelkerk
behouden. De gemeente heeft het imposante gebouw een
andere bestemming kunnen geven doordat het een huur-
der heeft gevonden onder andere in het Internationale
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbewe-
ging.
De Hervormde Elthetokerk aan de Kramatweg heeft
plaats gemaakt voor woningen. Men kerkt nu in de Java-
straat.
De Dapperbuufi en Oosterpark zijn eveneens gedurende
enkele tientallen jaren object geweest van een grondige
stadsvernieuwing. De Dappermórkt is gebleven, maar de
omringende huizen dateren uit de jaren tachtig en negen-
tig. Het Oosterpark wordt nog omgeven door bebouwing
uit de vorige eeuw. Hier woonden de beter gesitueerden.
Dit geldt eveneens voor de Linnaeusstraat met de Mui-

dertoren. Het Tropenmuseum (1926) zoals dit vroeger

heette en de gerenoveerde Oranje Nassau kazerne (1814)

roepen perioden op uit de koloniale geschiedenis en de

tijd van Napoleon. De Muiderpoort gaat terug tot de

Gouden Eeuw.

Geheel nieuw is het vroegere abattoirtemein, nu Archi-
tectenbuurt geheten. Het is een aantrekkelijke woonwijk
geworden. Ook hier zijn havenpakhuizen omgebouwd tot

van alle comfort voorziene appartementen. Kort voor zijn

dood bezocht koning Boudewijn van België met onze

koningin deze nieuwe stadsw'ijk.

Nog volop in aanbouw is het Oostelijk Havengebied. Op

de kade waar vijfti g jaar geleden de schepen van de

KNSM meerden, zienwe nu een woonbuurt van opmerke-

lijke architectuur. Over enkele jaren vormen het Java-

eiland, Borneo en Spoorenburg de nieuwste wijken van

Amsterdam. Nog geen tien jaar geleden waÍen de prak-

tisch verlaten pieren met leegstaande loodsen en pakhui-

zen een ideaal oord voor stadsnomaden, evenals de met

door onkruid overwoekerde rangeerterreinen van het

schiereiland Sporenburg.

Dat dit alles tot het territorium van één parochie behoort

typeert de complexe situatie van de kerk in de grootstad.
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OOSTELIJKE EILANDEN

Muiderpoort. Een van de acht poorten van de vesting Amsterdam'

Met de Haarlemmerpoort de enig overgeblevene. In 1811 trok
Napoleon hierdoor, in 1813 de Kozakken.

Oostenburgergracht. Het gebouw van de 'Admiraliteit' herinnert

aan de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie.
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OOSTELIJKE EILANDEN OOSTELIJKE EILANDEN

De oude panden zijn door aantrekkelijke nieuwbouw
vervangen.

)..,..::...,:.::. /,,t,tj§§
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Van de vroegere industrie is Stork nog gebleven, maar hoe lang?

l4

Wittenburg.
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OOSTELIJKE EILANDEN

Aan de Alexanderkade staat een aantal flats die door verschillende
buitenlandse architecten zijn ontworpen.

OOSTELIJKE EILANDEN

Spelende kinderen maken geen verschil tussen blank en zwart.
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OOSTELI.IKE EILANDEN

Gezicht op de Oranje Nassau kazerne vanaf de Mauritskade.
Gebouwd in de tijd van Napoleon om de Franse soldaten buiten de

stad te houden. De kazerne is omgebouwd tot woningen en

bedrijfjes. Links een flat van een Japans architect (motief lotus-
bloem).

OOSTELIJKE EILANDEN

Entrepotdok uit de tijd van koning Willem I. De pakhuizen z4n
omgebouwd tot woningen en ateliers.
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OOSTELI.IKE EILANDEN

Entrepotdok. Een van de meest bekende renovatieprojecten
Amsterdam. Het karakter van pakhuis is behouden.

OOSTELIJKE EILANDEN

Hoogte Kadijk. Oude zeedijk van de Ztiderzee, zoals de Zeebut-
gerdijk en de Nieuwedijk.
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OOSTELUKE EILANDEN

Bierbrouwerij 't IJ, daarachter molen De Gooyer. De Gooyer is een
van de zeven molens van Amsterdam. Reeds it 1664 vermeld.

OOSTELIJKE EILANDEN

Scheepvaartmuseum gezien vanaf het dakterras van newMetropolis.
In de tijd van deVerenigde Oostindische Compagnie was het 's lands

Zeemagazí1n.
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OOSTELIJKE EILANDEN

Gezicht op de Oostelijke eilanden vanaf newMetropolis. De
Oosterkerk 067D torent er boven uit. Aan de horizon molen De
Gooyer en de koepel van de oude Gerardus Majellakerk. De
Oosterkerk is in gebruik als sociaal-cultureel buurtcentrum voor de

Oostelijke Eilanden.
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INDISCHE BUURT

Javastraat, gezien vanaf het spoorwegviaduct..



INDISCHE BUURT

Javastraat. Het interieur yan de winkel mag ook gezien worden.
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INDISCHE BUURT INDISCHE BUURT

Schotels aan de huizen markeren de woningen van Turkse gezinnen.

3t

Het badhuis aan het Javaplein is omgebouwd tot restaurant.



INDISCHE BUURT INDISCHEBUURT

Panamabrug, geopend injuni 1997, schakel in de verbinding tussen

Piet Hein tunnel en het centrum van de stad'

))JJ

Turkse moskee aan de Zeebtrgerdijk.



TNDISCHEBUURT

Ambonplein. School De Wàaier en de vroegere Gerardus Majella_kerk, gesloten in 1992. In het gerenov"erde fe.kgebouw is nu ondermeer het 'Interrrationale Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging, gevestigd.

INDISCHEBUURT

De huidige Gerardus Majellakerk, geopend in 1992. Pastor Stam:
'Het gaat niet om het gebouw; de tijd van de massa is voorbij'.



INDISCHE BUURT

Het Makassarplein is omgebouwd tot speelplaats.

INDISCHEBUURT

Pastor Stam: 'Ik begrijp die Amsterdammers die als het even

naar buiten gaar, ... naar het Flevopark.'
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DAPPERBUURT

Dappermarkt, hart van de Dapperbuurt. Het is tegenwoordig meereen exotische markt dan een Hollandse. pastor Stam: ,Het 
gaat God

om 6lle mensen'.

DAPPERBUURT

'Domweg gelukkig in de Dapperstraat'. Deze dichtregels van J'C'

Bloem behouden nog steeds hun volle waarde'
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DAPPERBUURT

Galerij van de Roomtuindes aan de Zeeburgerdijk

OOSTERPARKBUURl

Oosterpark. Een groene long tussen de huizenmassa.

42 43



OOSTERPARKBUURT
OOSTE,RPARKBUURT

Buitenlandse invloed in de 1e Van Swindenstraat.


