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ln heel 2014 wordt er in verschillende kranten
veel aandacht besteed aan het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog, nu 1 00 jaar geleden.
Een gedenkwaardig feit, dat van grote betekenis
is geweest voor de loop van de geschiedenis.

Dat de Gerardus Majella-parochie, ook in 1914
is opgerichq is in het licht van de wereldge-
schiedenis nog geen speldenknop en van geen
betekenis. Dat neemt niet weg dat de oprichting
van de parochie Gerardus Majella voor heelveel
mensen in Amsterdam Oost wel betekenisvol
en van groot belang is. Hoeveel mensen hebben
in de loop van deze eeuw in de parochie geen
troost en bemoediging ondervonden. Er is in al

die jaren veel lief en leed met elkaar gedeeld
en talloze momenten in het leven gevierd.
Velen zijn geihspireerd door de Woorden van de
Schrift en hebben steun gevonden bij anderen,
De parochie is deelgaan uitmaken van het leven
van heel wat mensen. Daar zijn positieve maar
helaas ook negatieve ervaringen mee opgedaan.

Als je met wat oudere parochianen praat over
de Gerardus, komen talloze herinneringen naar
boven. Er wordt dan gesproken over het rozen-
kransgebed, iedere dag in de meimaand, over
het grote aantalvieringen op zondag waarb'rj

de grote kerk aan het Ambonplein goed gevuld
was. De processies met bruidjes passeren de
revue, het lof met uitstelling en de schoolmis.
Door anderen wordt uitvoerig verteld over
het nuchter communiceren, het jongerenkoor
en het Dames- en Herenkoor, de gidsen,
de neomisten en de liturgie. Ook de huisbe-
zoeken van de geestelijken waarb'rj zaken als
geboortebeperking en de moraalter sprake
kwamen, worden gememoreerd. Als je al deze
verhalen hoort dan besefje pas goed welke
talrijke veranderingen we hebben meegemaakt
en doorgemaakt. Veranderi ngen i ngegeven door
maatschappelijke ontwikkelingen, door de tijd-
geest, de gewijzigde opvattingen en de moraal,
in gezagsverhoudingen. De verandering van
kerkruimte, het aantal katholieken, de ontwikke-
lingen binnen de Kerk en de liturgie zijn van
grote invloed geweest. Dan spreken we nog niet
eens over de gewijzigde buurtpopulatie en
de politieke verschuivingen, die hun weerslag
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hebben gehad op mensen.Veel mensen zijn
ondanks alle veranderingen nieuwe uitdagingen
aangegaan. We hebben het als parochiegemeen-
schap overleefd terwijl er in de 80 jaren al sprake
was van een opheffingsnorm.

Sinds de fusie met de H. Annaparochie van de
Eilanden en de H. Bonifatius (Oosterparkbuurt)

in 1994 maakt de Gerardus deel uit van de ABG-
parochie. Momenteel wordt er hard gewerkt aan
een regiovorming.Veel mensen voelen zich ook
nu nog thuis in de Gerardusvestiging. Het is een
gastvrije gemeenschap gebleven, waar mensen
in saamhorigheid op elkaar betrokken zijn.
Een warm nest waar je geloofsleven kan groeien
en gevoed wordt. De instroom van migranten
hebben de Kerk kleurrijk gemaakt en levendig.
Een rijke aanvulling. ln hoge mate is het
overleven te danken aan de talloze vrijwilligers
die zich op alle terreinen van kerk-zijn hebben
ingezet en nog inzetten. Zonder hen zou de
Gerardus niet hebben kunnen blijven voortbe-
staan. Zij zijn de gemeenschap trouw gebleven.
Met veel liefde, zorg en inzet zijn zij de levende
stenen van onze gemeenschap. De groep is wel
wat kleiner geworden en daardoor kwetsbaarder,
maar beschikt nog steeds over een grote
vitaliteit en veerkracht. Het valt niet mee om te
overleven. Ons kerk-zijn is vandaag aan de dag
met veel zorgen omringd: de financiële positie,
het verder dalende kerkbezoek, de vergrijzing,
de dreigende sluiting van veel kerken.
de beeldvorming van de Kerk.

De kracht van de gemeenschap zit vandaag
de dag in de eenvoud: de aandacht voor elkaar,
voor de zieken, de betrokkenheid op elkaar,
de kleine dingen. Uitgaan van wat je
met weinig toch kunt.

1914-2014: een eeuw om dankbaarte gedenken.
Deze dankbaarheid ligt vervat in deze uitgave,
in de opgehaalde geschiedenis en de getuige-
nissen van parochianen. Er spreekt respect en
levenskracht uit. Met veel plezier hebben wij
dan ook aan deze uitgave gewerkt.

Namens de redactig

B. Dieker



Pastoor Gerardus Hogeman noemde
de parochie naar zijn patroonheilige
Gerardus Majella, zoon van een kleermaker.
Dat werd aanvankelijk ook zijn beroep,
ook al wilde hij veel liever het klooster
van de Redemptionisten in.
Maar daarvoor had hij toch te weinig
capaciteiten, oordeelden ze daar.
Uiteindelijk werd hij, 23 jaar oud,
als lekenbroeder toegelaten.
Naast de gewone kloostergeloften
legde hij ook de gelofte af dat hij
in alle omstandigheden zou kiezen
voor het volmaakte.
Gerardus leidde een leven van gebed
en onderdanige gehoorzaamheid.
Hij kreeg achtereenvolgens de functie
van portieq kleermaker en tuinman,
waarbij hij bekend werd om het geduld
waarmee hij beledígingen en pijnigingen
onderging én om zijn liefdadigheid.
Daarmee maakte hij zich zeer geliefd
en al snel vermoedde men dat deze een-
voudige, vrome jongeman wel eens een
heilige kon zijn. Een echte volksheilige ook:
als hij ergens verscheen riepen mensen
"Daar is de heiligel'l
Majella had tijdens zijn leven veelvisioenen.
Er zijn veel legendes over hem.
Er waren boven natuurlijke verschijnselen,
zoals wonderbaarlijke genezingen,
bilocatie (gelijktijdig aanwezig zijn
op meerdere plaatsen), gedachten lezen,
profetieën en broodvermenigvuldiging.
Tijdens een storm even buiten Napels
rende hij plotseling de zee op
om een schip in moeilijkheden te redden:
hij trok het aan twee vingers naar de wal.
En dat terwijl hij niet ouder werd dan 29
jaar, hij overleed in 1755 aan tuberculose.
Gerardus Majella werd de patroonheilige
van kleermakers, portiers, van moeders en
zwangere vrouwen. Zijn voorspraak wordt
vaak ingeroepen voor een voorspoedige
bevalling en bij hopeloze zaken.



1 899 - 1914

ln 2014 bestaat de Gerardus Majella parochie
100 jaar, een eeuw. En wat een eeuw was het!
De jonge parochie groeit in v'rjftien jaar van een

kleine 3000 naar meer dan 9000 parochianen.

Na de oorlog zet de groei door om vanaf 1 950

om te buigen in een daling. En dat alles hangt
natuurlijk nauw samen met wat er buiten de
parochie allemaal gebeurde. Nederland ging
door twee wereldoorlogen en een diepe
economische crisis. En in de jaren zestig was er
een radicale cultuuromslag die alles veranderde.

Hoe kun je terugkijken op deze honderd jaar

Gerardus Majella parochie? Wat veranderde er,

wat bleef? En wat is er eigenlijk nog te zien
uit de oude tijden? Want de kerk heeft
mede vorm gegeven aan de lndische Buurt.
Wat betekent die terugloop in aantallen
kerkbezoekers? En valt er trouwens
iets uit af te leiden voor de toekomst?
ln dit artikel beelden en verhalen
uit honderd jaar parochieleven.

De Anna parochie
Amsterdam groeit rond de eeuwwisseling enorm. Zijn er in 1850 zo'n 225.000 inwoners, in 1900 is

het aantal Amsterdammers al opgelopen tot een half miljoen. Er worden nieuwe woonwijken uit de

grond gestampt. Zo ontstaat na I910 in hoog tempo het eerste deel van de lndische Buurt. Het is het
deel dat het dichtst tegen de stad aan ligt, tussen de Molukkenstraat, de Zeeburgerdijk, de Javastraat

en de Sumatíastraat bij de spoordíjk.

De katholieken van de nieuwe wíjk moesten zondags naar de Annakerk op Oostenburg, vlak naast

de Oosterkerk, of naar de Bonifatiuskerk verderop in Oost. Niet ver weg, maar de Annaparochie kan

de toeloop niet aan. De groei van de lndische
Buurt maakt een nieuwe parochie en een
nieuwe kerk dringend noodzakelijk.

Een tunneltje door de pastorie
aan de Kattenbu rgergracht
bestaat nog
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Op iiJ oktc,bei"i9l2 oi':tvinq Gerardr-ts Hogerrian, kapeiaan rian cle Annaparcclrie per brieÍz!,;n
officlëie l:enoer.r-ring tot bour.vp.rstoor. De arcl-iitect rrarr cie oude, neoqcthische St. Anirakerk (1899),

Peter Beki<ers, kreeE cle o1-r,jt'361.,1 voor een nieutrve kerk, net Bavcl-ruis - een voorlopige noodkerk,
y,/ani,Je nieLrv,/.. parcchie nioesi srrei z!jn eiqen ruinite voor cie ereclienst hebben, in de BoniÍatrus
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't914 - 1962

Op 24 maart 1914 gaat de parochie echt van
start met de benoeming van bouwpastoor
Hogeman tot eerste pastoor van de Gerardus-

parochie, vaststelling van de parochiegrenzen,

oprichting van het kerkbestuur en benoeming
van de kerkmeesters. De volgende ochtend
wordt de kerk ingewijd door de Amsterdamse
deken L.E. Jansen. Pastoor Hogeman heeft dan
al de halve nacht doorgewerkt om alles in de
kerk in gereedheid te brengen voor de plechtig-
heid. Het is kenmerkend voor het bestaan van
een daadkrachtige bouwpastoor. Niet alleen
de kerk moet gebouwd en voor de eredienst
ingericht worden, het gaat ook om het opbou-
wen van een parochie en de aanzet geven tot
een veerkrachtig gelooft leven.

Aantal parochianen Gerardus Majellaparochie

1915:298O

1920:3684

1925:93OO

1935:10.400

1939: 1 1.185

1946:12.574

1950: 1 1.324

Hetwas een moeilijke tijd, de Gerardus parochie was niet rijk, maar pastoor Hogeman slaagt glansrijk

in zijn opzet. De parochie is al in 1 925 uitgegroeid van 1 380 parochianen in 'l 914 tot 9300 in 1 925'

Dat niet alleen, een heel netwerk van katholieke organisaties en instellingen in de parochie zorgt er-

voor dat het sociale leven van de parochianen zich bijna geheel binnen Rooms-Katholieke sfeer kan

blijven afspelen. Met het vooruitzicht dat de groei van de parochie zou doorzetten, was een nieuwe,

grotere kerk gewenst. En die kerk kwam er ook. Het werd een magnifieke kerk, icoon van de jonge 
-

lndische Buurt.
Kerkaan het Ambonplein
Al was hij oorspronkelijk niet voor de lndische
Buurt bestemd. Architect Jan Stuyt had zijn
ontwerp voor de Gerardus Majellakerk namelijk
niet voor het Ambonplein gemaakt, maar voor
een nieuwe kerk aan de westrand van de Pijp

in Amsterdam Zuid, de Onze LieveVrouwe van

de Eeuwigdurende Vrede, de Vredeskerk.

Na hetjarenlang getreuzel van het kerkbestuur
daar en het voortdurende sleutelen aan de plan-

nen trok Stuyt zich echter terug. Die Vredeskerk

kwam er trouwens wel, maar werd uiteindelijk
gerealiseerd door Jos Bekkers, zoon van Peter

Bekkers van de Annakerk.

Voor bouwpastoor Hogeman was het een buitenkansje. Er lag een kant en klaar ontwerp voor de kerk
dat praktisch ongewijzigd overgenomen kon worden voor zijn nieuwe kerk. En zo gebeurde het ook.

Alleen de geplande toren, rechts naast de ingang aan het plein, werd nog niet gebouwd en ook het
parochiehuis sneuvelde.Wel werd de fundering van de toren alvast gelegd. Ook het parochiehuis

werd geschrapt. De reden was financieel. Om de kerk te kunnen bouwen moest het bestuur

een lening afsluiten. Het bisdom schoot 500.m0 gulden voor.
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Op 9 juli 1925 metselt deken Strootrer van Anrsterdan'r de eerste steen van \/at het Roornse Blok werd
genoemd. Arrderhalf jaar later op B decernber 1926 karr de deken de nieurnre kerk inzegenen. Het is

een !Jroots conrplex, niet alleen met de kerk en pastoric. maar ook nret twee scholen en een zusterhLris

Dt: Ltott,"nr vttn de Cerarclus Majellokerk aon het Antbonplein. Dr: kerk ís als centroalbouw
onttilorpet) door J«r.t Stttyt. Hi1 krtjclt een Byzontijns Ltiterlilk ntet zijn koepels.

Enkele maanden na de inzegerrrng konrt er een nieuw orgel in de kerk en een nieuw .rltaar
De bisschop v.rn Haarlem,Mgr. Callier, korrt het alta.rr op 5 septenrber inzegenen.

Het vrorden drukke tildr.r-r in cle kerk. De clagen beqinrren vaak
om half zes met een Heiliclc Mis en preek. Overdaq zijn e.r ge-
loofsoefeninge n voor vr.rlwassenen en kinderen. Celovigen
kunnen dagelrjks biechten. Op zondag zijr-r er mec.rdere nrissen

om alle gelovigen ee-.n plaats te kunrren geven. Er worden ver
schillerrde processies qehor,rden zoals ten bate van de missie,
cle kindl-reidsprocessie. lr-r alles ligt eer-r sterk accent op de. mo
raal, hoe katl-rolieken zich dienen te gedragen.

r

Pastoor Hogeman rranr in l93J
wordt zijn opvolger benoemcl,

, na 21 jaar afscl-reici varr cle Gerardus Majella parochie. ln datzelfde jaar
pastoor -l.C.W. van cier Wiel. De parocl.rie trekt er in die tijd ook regelrna-

trg op urt

Als de crisistijd aanbreekt volgen nrindere tilden. De lening van het bisdonr drr-rkte zwaar o1t de
beqroting van paroclrie, die vooral na de Grote Depressie van ,l929 

zienderogen verarmde. Menser-l
met geld trekken weg en nrinderdraagkrachtigen konren er voor in de pl.rats, onder meer uit de
Jordaan. Dan breekt deTr,veecle Wereldoorlog uit. De gevolgen r,,oor de lndische Buurt zijn dramatisch
De Jooclse bevolkirrg wordt in zijn geheel weggevoerd. De bisschoppen verbieden NSB-ers aan de
eucharistieviering deel te nenren. Na de oorlog groeit de parochie verder tot in 1949 een aantalvan
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I2.500 parochianen bereikt is



Wederopbouw
Hoe zag de wereld er uit in de jaren víjftig?
Naoorlogs Nederland was geboren, optimis-
tisch, samen werken aan de wederopbouw,
sociaal, een volk dat zich had afgezet tegen
de Nazi's en gevochten voor het behoud van
Nederlands-lndië. Eén volk, maar wel totaal
verzuild. De verzuiling: wie na 1965 geboren
is, zal zich daar weinig bij voorstellen.
Het sociale leven werd strikt georganiseerd
naar geloof en politieke overtuiging. Katho-
lieken. Protestanten en niet-gelovigen leken
wel in verschillende werelden te leven.
De katholieken gingen naar katholieke scho-
len, er waren katholieke weeshuizen, een

katholieke politieke volkspartij KVB katholie-
ke sportverenigingen, een katholieke vakbond, katholieke woningbouwverenigingen, katholieke
bejaardenhuizen, katholieke ziekenhuizen en andere instellingen voor mensen die zorg nodig
hebben. En zo organiseren ook protestanten en de niet-gelovigen het leven in hun eigen'zuil'.

Ook in de lndische Buurt was de katholieke zuil prominent aanwezig. ln de Gerardus Majella parochie
waren voor de oorlog al tal van katholieke organisaties opgericht. Die bleven aanvankelijk rustig
voortbestaan. Kinderen gingen nog altijd naar katholieke scholen als Franciscus van Sales school aan
de Javastraat 200 en de Gerardus Majella school aan de Zeeburgerdijk 84 van de Vincentiusvereniging.

Onderwijs was gescheiden: meisjes konden naar een van de meisjesscholen, zoals de Pastoor
Hesseveld scholen - er waren er drie van. Op school een of twee keer in de week naar de ochtendmis,
ln de katholieke speeltuin Gerardus Majella speelden katholieke kinderen - sommige opzichters
lieten kinderen van andere gezindten niet toe. En zo was er ook de katholieke sportvereniging
Ambon. Nog altijd werd verwacht dat je binnen je eigen zuil trouwde: twee geloven op één kus-

De Drumbond St Gerardus Majello in de
Sarneostrcat bij het Timorplein, juni 1954

De voormalige Franciscus van Salesschool

sen, daar slaapt de duivel tussen.



Groei van het rijke Roomse Leven in de lndische Buurt
Overzicht van het netwerk van katholieke organisaties en instellingen van de lndische Buurt
vanaf 1914. ln 1955 is de bloeitijd van de parochiale verenigingen voorbij.

.1914 Sint Gerardus Broederschap, het vaandel in de kerk is er nog van

. 1914 Kruisweg opgericht

.1914 Gerardus-noveen, negen zondagen voorafgaand aan het Gerardus-feest op 20 oktober

.1914 H. Familie, apostolische vereniging voor mannen, met een afdeling voor vrouwen

.1914 Maria Congregatie, voorde jeugd van 12-'17 jaar

. 1915 Jongenspatronaat, in een voormalige haringhal

ln de achtertuin oefent de gymnastiekvereniging
. 1916 Katholieke Bibliotheek
. 1919 RKW lndia , vanaf 1946 R.K. Sportvereniging Ambon geheten
. 1920 R.K. Armbestuur, voor parochianen in financiële nood
.1922 De 3de Orde van de heilige Franciscus, godsdienstige vereniging
.1926 ïoneelvereniging Kunst en Vriendschap
. 1926 Katholieke Meisjesschool, Pastoor Hesseveldschool, ingang Obistraat 6
. 1926 Vereniging tot Weldadigheid van den Allerheiligste Verlosser
,1927 Pastoor Hesseveldschool B tweede Katholieke meisjesschool, ingang Batjanstraat
. 1 928 Sint Jozefgezellen
. "1929 Lidwinacongregatie, voor meisjes van 17-25 jaar
. 1930 Speeltuinvereniging St. Gerardus Majella
. 1932 Franciscus van Salesjongensschool
. 1932 Pastoor Hesseveldschool C derde Katholieke meisjesschool, ingang Kramatweg,

later datjaar Bankastraat 20a (1943 opgeheven, vervangen doorVGlO-school)
. 1933 Oprichting ïheresiacongregatie voor ongehuwde dames boven de 25 jaar (verdwijnt in '1936)

.1934 De Graal, vereniging van vrouwen voor een betere wereld, dependance in het Bavohuis

. ï 935 Tehuis voor Francisca Romana Liefdewerk

. '1935 Don Boscohuis (in Zeeburgerpark)'voor jongens uit de lndische Buurt
voor wie een extra zielzorgelijke belangstelling gunstig kan zijn'

.1935 Edelwacht van het H. Sacrament

. 1937 Eucharistische Bond

.1937 Parochiale afdeling van het Apostolaat des Gebeds

. '1946 Gidsen en Kabouters, jeugbeweging voor meisjes

. 1946 Parochiale afdeling van Thuisfront, voorbnze jongens in lndië'

. 1949 Oprichting Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV), later Katholieke Vrouwenbeweging (K.V.B.)

.1951 JeugdhuisZeeburgerdijkll2 tl



De prorninente plaats van de kerk wordt ook
zichtbaar als in '1954 de neomist Gerard de Wit,
ingehaald en gehuldigd wordt in de parochie.

Maar de bloeitijd was echt voorbij. De eerste
tekenen van een kentering waren merkbaar
De komst van pastoor Brouwer in 1955 leidde
een tijdperk van welbewuste vernieuwing in.
Het godsdienstiE leven wordt meer persoonlijk
en wordt niet meer uitsluitend van bovenaf
voorgeschreven. Er komen gespreksgroepen
en bijbelbijeenkomsten, er is meer aandacht
voor de eucharistie. ln de Gerardus Majellakerk
heeft die verandering in geloofsbeleving zijn
weerslag. Het altaar wordt verplaatst naar het
midden van de kerk, precies onder de koepel.
De kerkbanken komen er omheen, de pastoor
midden tussen de gelovigen. De vaste plaatsen

voor notabelen en de armenbanken vervallen.
Er komt een kindercreche. Het dameskoor doet
zijn intrede. Omdat de ontkerkelijking voort-
schrijdt, komen er ook minder zitplaatsen, eerst
'1414, nu 1274.Ap I december 1961,35 jaar

na de inzegening van de kerk, consacreert bis-
schop J" van Doodewaard het nieuwe altaar.
Het baldakijnaltaar helemaalvoor in de kerk,
waar voorheen de priesters de mis opdroegen,
wordt nu sacramentsaltaar, met het tabernakel
waar de geconsacreerde hosties bewaard
worden" De Gerardus Majellakerk was daarmee
een voorloper in de vernieuwing van kerken.



1962 - 1992

Jaren'60
En dan zijn we halverwege de zestiger jaren en
verandert alles. ln 1951 was de eerste nationale
televisie-uitzending door de ether gegaan,

in '1956 kwam er een ook al weer volledig
verzuild omroepstelsel. De jaren zestig gaan

verder: de tv wordt gemeengoed. En daarmee
beschikt iedereen over veelzijdige informatie.
Over maatschappelijke thema! wordt volop
gediscussieerd. Mensen wo rden zelfsta nd i ger,

ze vormen hun eigen mening en laten zich
geen meningen meer opdringen. Het verhaal
van de kerk over periodieke onthouding,
de aanbevolen katholieke methode voor
geboorteregeling, werd beleefd aangehoord,
waarna veel vrouwen toch maar de anti-
conceptie pil namen die begin jaren zestig
in de markt kwam. Er zijn studentenrevoltes,
autoriteit wordt ter discussie gesteld.
De hiërarchische samenleving wordt meer
en meer een'platte'maatschappij met sociale
mobiliteit je kunt stijgen en dalen op de
maatscha ppelij ke ladder ongeacht afkomst.
Een dubbeltje kan heus een kwartje worden.

Paus Johannes XXlll riep het Tweede Vaticaans

Concilie, een vergadering van bisschoppen,
bijeen om de katholieke kerk aan de moderne
tijd aan te passen. Het ging niet om nieuwe
geloofsdefinities, benadrukte de paus in zijn
openingstoespraak op 1 1 oktober 1962,
maar om de manier waarop de priesters en
anderen in de kerk hun pastorale werk doen.
Een belangrijk besluit was bijvoorbeeld dat
liturgie in de eigen taaltoegestaan werd.
Missen in de Gerardus Maiella kerk worden

de kerk bezocht. ln 1969 werden '1601 kerk-
gangers geteld - niet helemaal het zelfde als
parochianen, maar toch. En dat aantal was drie
jaar later al bijna gehalveerd:873 kerkgangers
in 1972. Wat ook veranderde was de samenhang
in Nederland. Van één volk van mensen
die allemaal weleen beetje op elkaar leken,
werden we steeds individualistischer.
De zuilen losten op in al dat individualisme.
De parochiale organísaties waren al veel

eerder over hun hoogtepunt heen.
En daarmee verdween ook de geborgenheid,
het gevoel ergens bij te horen.

ln mei '1969 is er in de Gerardus een hearing
over de situatie van de kerk. Er moeten
kostbare reparaties worden uitgevoerd.
Kosten: 150.000 gulden, geld dat er niet is.

Het priestertekort wordt gevoeld: in'1974
vertrekt de laatste kapelaan waar twintig jaar

eerder nog vier kapelaans assisteerden.

Kapelaon Nol Hetem en pastoor Ad Voorbij



Jaren'8O - omzien naar een andere kerkruimte
ln 1983 was duidelijk dat de teruggang
van het aantal kerkgangers zo groot werd,
dat moest worden omgezien naar een ander
'Huis van Godl Het onderhoud werd te duur
voor de kleinere parochie en een kerk
die zondags nog maar voor een klein deel
gevuld was, kon je nauwelijks een inspirerende
omgeving noemen. ln 1984 volgt groot beraad
van de Anna,- Bonifatius- en Gerardus Majella-
parochie over pastorale samenwerking.
De Majellakerk aan het Ambonplein
blijft vooralsnog in gebruik.

Het bisdom Haarlem en het kerkbestuur, aange-
voerd door de net aangetreden pastoor Stam
en krachtig gesteund door secretaris Ben Dieker
en penningmeester Leo Bruinsma, zochten on-
dertussen naar oplossingen. Dat gebeurde in
zeer open overleg met de parochie en de buurt -
het was de tijd van onomwonden inspraak en
buurtcomitét. De eerste en meest lucratieve
optíe van het bisdom was sloop en verkoop van
de grond aan een p§ectontwikkelaar.ln deze
període had behoud van erfgoed nog niet de
alom erkende prioriteit van tegenwoordig.

Er is naarstig gezocht naar oplossingen.
Er is zelfs nog even overwogen het Badhuis
aan het Javaplein als kerkruimte in gebruik te
nemen, maar daarvoor was het gebouw zonder
grondige en kostbare verbouwing niet geschikt.

Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in
verkoop aan de gemeente en herbestemming
van het gebouw. De kerk kreeg een eerste
renovatíe door de Amsterdamse architecten
Joop van Stigt en zijn zoon André van Stigt.
Eerste huurder werd het lnternationaal
Vrouwen-archieí dat er tot 20'l 1 gehuisvest
bleef. Ook maatschappelijke instellingen uit de
lndische Buurt vonden er onderdak. De parochie
moest uitzien naar een nieuw Huis van God.

Het bisdom was bovendien huiverig voor
bntheiliging'van de kerk. Denk aan een
partycentíum waar al te wilde feesten zouden
plaatsvinden in wat ooit een Huis van God was.
Maar, vertelt Ben Dieker, het was deels ook
een tactiek richting gemeente, die zich tot dan
niet erg actief bemoeid had met de zoektocht
naar een oplossing.

Sloop was echter geen optie voor de buurt en
de parochianen, die allen zeer gehecht waren
aan het markante gebouw waaraan zoveel
mensen persoonlijke herinneringen hadden.
De gemeente liet daarop in een brief aan het
kerkbestuur weten "onder geen enkele
voorwaarde akkoord te gaan met sloop".



1992 - 2014

Een nieuwe Gerardus Majellakerk
En dat kwam er ook, op de hoek Lombokstraat
en Zeeburgerdijk. De architecten Peters en

Boogers kregen de opdracht de nieuwe kerk te
ontwerpen. Hij is opgezet als onderdeel van een

complex premiehuurwoningen - een moderne
oplossing om de financiering rond te krijgen.
Zo monumentaal als de Gerardus Majellakerk
aan het Ambonplein was, zo onmonumentaal
is de kerk aan de Zeeburgerdijk.

Bijna anti-monumentaal zelfs: het kerkgebouw
mócht er ook niet echt als een traditionele kerk
uitzien, volgens het Programma van Eisen.

Er werd rekeníng mee gehouden dat hij op ter-
mijn verkocht moest kunnen worden en met een

traditionele kerk zou dat lastiger zijn. Bovendien
moest de ruimte multi-functioneel zijn. De voort-
gaande secularisatie van de samenleving werd
ook in de vormgeving van de kerk zichtbaar.

Hij is subtiel in zijn omgeving ingepast.
De kerk krugt een oppervlak van 90 vierkante
meter, er is ruimte uitgetrokken voor een hal en
een kleine kantoor- en ontvangstruimte (respec-

tievelijk 3 en 9 vierkante meter) en een keu-
tje. ln de kerk zelf is een bidkapel, een intie-
me stilteruimte waar ook het tabernakel staat.
Helemaal achterin is een archief en bergruimte.

Voor de architecten Peters en Boogers was
het een bijna onmogelijke opdracht: een kerk
die niet uitgesproken een kerk mag zijn en met
bescheiden middelen gebouwd moest worden.
Het ontwerp is daardoor vooral functioneel
gehouden. En onopvallend: wie over de Zee-
burgerdijk voorbij rijdt, ziet vaak niet eens

dat er een kerk staat. De Gerardus Majella
torent niet langer uit boven zijn omgeving.

Oktober 1992is het zover en wordt het nieuwe
kerkje aan de Zeeburgerdijk in gebruik geno-
men. Wie de kerk binnen gaat ziet een vriende-
lijke, lichte kerk, niet somber en mysterieus,
zoals de donkere kerken van vroeger soms
waren. Alles ademt de sfeer van het katholieke
geloof van nu. De hiërarchie is grotendeels weg.
De banken waarop de kerkgangers plaats namen
zijn stoelen geworden en opgesteld rond het
kleine altaar. De pastor staat midden tussen zijn
parochianen. ledereen kan elkaar goed zien,
de Gerardus Majellakerk is ook een plaats

van ontmoeting geworden.



Zo geeft de nieuwe Gerardus Majellakerk
uitdrukking aan een andere tijd, een andere
positie van de kerk in de samenleving en een
veranderde geloofsbeleving. De parochie zelf
is inmiddels, net als de hele lndische Buurt,
veelkleurig geworden. Het tekent de huidige
Gerardusparochie: een veelzijdige met mensen
die op hun persoonlijke manier hun geloof
kunnen belijden. Niet zozeel zoals een eeuw
geleden, strak gestuurd door een bovenstaande
kerkelijke leiders, eerder begeleid door een

pastor die tussen de parochianen staat. De sfeer
is opgewekt, het geloof intens maar lichtvoetig.
De band met het verleden is in alle verandering
niet verloren gegaan. Allereerst door de sacrale
objecten die uit de oude Gerardus zijn meege-
komen - zie de afbeeldingen en beschr'rjving
van de voorwerpen elders in dit blad. Maar de
kerkgangers zijn vooral ook de door katholieke
geloofsovertuigingen en het verla ngen
zich samen in te zetten voor de parochie
en de buurt nauw met elkaar verbonden.

DeGerordus Majellakerk wordt NedPho Koepel

Wat werd er van de Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein?
Hij werd in 20.l 1 door architectenbureau Van Stigt opnieuw verbouwd en geschikt gemaakt voor
verhuur. Het Nederlands Philharmonisch Orkest I Kamerorkest had zich gemeld om het gebouw
in gebruik te nemen als repetitieruimte en kantoor. Geheel volgens de wetten van de hedendaagse
marketing werd de Majellakerk nu omgedoopt tot NedPho Koepel.
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De onzichtbare kerk
Wie op 15 augustus 2014 op internet gezocht
zou hebben naar afbeeldingen van de Gerardus

Majellakerk, zou vooralfotot gevonden hebben
van de magnifieke kerk van Jan Stuyt aan het
Ambonplein, en een enkele foto van het huidige
Bavohuis aan de Borneostraat 2 - de eerste,

tijdelijke Gerardus Majellakerk uit 'l 914. Maar de
huidige Gerardus Majella aan de Zeeburgerdijk
hoek Lombokstraat, in gebruik genomen in 1992

en dus tweeëntwintig jaar oud, blijft in augustus
2014 na al die jaren nog volledig onzichtbaar.
Zoeken op internet leverde niet één afbeelding
op. Het lijkt symptomatisch voor de terugtrek-
king van veel kerken uit het openbare leven.

De opvatting dat geloof iets is voor de
persoonlijk beleving zit stevig in het zadel.
Kloosters en kerken zijn afgebroken of krijgen
een nieuwe bestemming. Processies trekken
niet meer veelvuldig door de straten. Priesters

dragen niet altijd meer een wit boordje, nonnen
met fladderende rokken zijn grotendeels uit
het straatbeeld verdwenen.Wat een verschil
met een halve eeuw geleden, met het verzuilde
Nederland van de jaren vijftig, en helemaal met
het vooroorlogse Nederland, waar priesters en
dominees de touwtjes nog stevig in handen
hadden. En dat alles in twee, drie generaties.

De Gerardus Majella parochie is inmiddels
samengegaan met twee andere parochies en
heet nu de ABG-parochie. ABG staat voor de
heiligen Anna, Bonifatius en Gerardus Majella.
Deze parochie omvat verschillende buurten in
Amsterdam: de Oostelijke Eilanden, het Oostelijk
Havengebied, de lndische buurt, de Dapper-
buurt, de Oosterparkbuurt, de Weesperzijde-
buurt, een groot gedeelte van de ïransvaalbuurt
en ook lJburg.Voor die laatste buurt wordt
gezocht naar een eigen status.
De parochie werkt nauw samen met de kerken
in de orngeving: De Martelaren in Watergraafs-
meer, de Petrus'Banden in Diemen,
de Urbanus in Duivendrecht, de Nieuwe stad
en De Drie Stromen in Amsterdam Zuid-Oost
Voor de toekomst wordt verder samengaan
van kerken en parochies verwacht.

Wat betékentdit alles?
En zo zijn we na een eeuw Gerardus Majella
parochie in onze tijd aanbeland. Van meer dan
12.500 parochianen naar een veel kleinere -
maar veelkleurige - geloofsgemeenschap.
Van een markante grote kerkaan het Ambon-
plein naar een kerkje dat subtiel in zijn omge-
ving opgaat. Van prominent zachtbare religie
in de lndische Buurt naar een onopvallend
actief geloof veelal achter de coulissen.
Wat heeft dit alles te betekenen?

Die onopvallende activiteitr bijvoorbeeld,
waarover hebben we het dan? Bijvoorbeeld over
een pastor die ouders van een overleden jongen
bij de begrafenis bijstaat. Over een wekelijkse
maaltijd die in de parochiekerk geboden wordt
aan mensen die moeite hebben een huis te
vinden. Over hulp aan mensen die echt niet
meer kunnen rondkomen. Over een toespraak
van de pastor van onze veelkleurige parochie bij
KetiKoti, de herdenking van de afschaffing van
de slavernij. Naastenliefde in de praktijk dus.
Maar ook over de vieringen, voor veel
parochianen de wekelijkse oppepper tussen alle
dagelijke beslommeringen. Hun geloven wordt
versterkt en verdiept. Mensen doen er hun
inspiratie aan op voor het leven van alledag.

De Gerardus Majella parochie is een bescheiden
kerk geworden. Hier in de lndische Buurt met
zijn vele religies die zijn meegekomen uit
andere delen van de wereld, zou je zelfs kunnen
zeggen, misschien, dat we het katholicisme
nu niet zozeer beleven als het'ware geloofl
maar als een waardevol geloof tussen andere
waardevolle religies. Waarmee ook
samengewerkt wordt, bijvoorbeeld
in het interkerkelijk beraad in onze buurt.
We vroegen eens aan pastor Leo Nederstigt,
die sinds 1997 richting geeft aan het geestelijk
leven van de Gerardus Majellaparochie:
'hoe ziet u de toekomst
van de Gerardus Majella-parochie?'
"Hoe het zal lopen, dat weet ik niet",
antwoordde hij,"maar wat ik wel weet is:

we hebben een goed verhaalÍ
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Ontkerkelijking
Wat de aantallen parochianen betreft zou je in
Nederland en veel andere westerse landen al

gauw kunnen denken dat we te maken hebben
met een Kerkbp weg naar het einde'. Terechte

kritiek op de misstanden uit het verleden heeft
in de media bijgedragen aan een ongenuan-
ceerd negatief beeld van de Rooms-Katholieke
Kerk als geheel of zelfs van alle religies in de
media. Maar de terugloop begon eerder en niet
alleen de katholieke Kerk, maar alle traditionele
christelijke kerken zagen het aantal gelovigen
sterk teruglopen. Zo verdwenen in en rond de
lndische Buurt ook de gereformeerde Funenkerk
(Tjeerd Kuipers, '1889, gesloopt in 1975) en de

hervormde Elthetokerk aan de lnsulindeweg
(Cornelis Kruyswijk, 1929, gesloopt 1992).

De diepere oorzaak van de afkalving van de
parochies ligt dan ook mede elders, in de
cultuuromslag van de jaren zestig. De ideeën
van de Kerk en de samenleving begonnen uit
de pas te lopen. Mensen lieten zich niet meer
opsluiten binnen de grenzen van de verzuiling.
Ze laten zich nog maar weinig gezeggen van
bovenaf. De wetenschap wordt meer en meer
aangeboden als een alternatief tegenover en
niet naast geloof. De opvatting dat geloof iets
is voor de persoonlijk beleving zit nu stevig
in het zadel. Allemaal redenen voor de Kerk
om zichzelf opnieuw uit te vinden
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Een positief verhaal
En dat lijkt méér dan loutere aanpassing aan

veranderde omstandigheden te worden. Er zit
iets aangenaam weerbarstigs aan zo'n kleine,
bescheiden, onzichtbare parochie rond een
blijvende en onveranderlijke kern van geloofs-
waarden. Dat verhoudt zich natuurlijk slecht
met een samenleving waarin de markt en de
media meer en meer het denken richting geven.

Dat maakt van deze kleine geschiedenis van de
Gerardus Majellaparochie alsnog een positief
verhaal. Geloof als een anker in de tijd, dat maakt
dat we niet wegdrijven met de hypes en media-
wanen van de dag. lronie van de geschiedenis:

katholiek als geuzennaam, tegen het gangbare
in gaan en er nog trots op zijn ook?

Geloof als bijsturing van de richting waarin
de wereld zich ontwikkelt dus. Het leuke is

dat wat hier in onze parochie gebeurt, mogelijk
uitdrukking is van het zelfde wat nu wereldwijd
in de katholieke Kerk plaatsvindt. Zijn de uit-
spraken van de huidige paus Franciscus niet
een teken dat in die richting wijst?
Op weg naar een bescheiden en kwetsbare,
maar krachtige en vitale Kerk rond
eeuwenoude centrale geloofswaarden.

Ruud van Soest


