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Katholiek
akwerk
TUdelijke hulpkerk §int -G erard u§
Majella is nu een baken tn de buurt
Berhrs Aa.fi es herinnerde ziehnogf de
wierookgleur en het gfegJoriaans yan het kerkie
in de Indische Buurtr\Axaarhii opgfoeide.
De Sirrt-Gerardus Maiellawa,s gJebouwd in

vakwerkstijl. Gemakkelijk en gfoedkoop. Maar
ookbiizonden
TEKSÏ DAVID

alverwege de Borneostraat staat een
landelijk aandoend gebouwtje in vakwerkstijl. Het doet eerder denken aan
een manege ofeen boerderij dan aan een
godshuis. Dat is wel wat het is: de hulpkerk SintGerardus Majella, opgetrokken in rgr4 voor de snelgroeiende katholieke parochie in de lndische Buurt.
Het bisdom Haarlem verklaarde aan het begin van de
2oste eeuw de nieuwe lndische Buurt tot katholiek
missiegebied. De strijd met de protestante en de
communistische nieuwkomers moest aangegaan
worden. Kapelaan Gerardus Hogeman (r87r-1936)
van de Sint-Annakerk aan de Wittenburgergracht
kreeg in rgrz de taak om als bouwpastoor het katholicisme in de lndische Buurt zichtbaar te maken
in de vorm van een nieuwe kerk, om te beginnen een
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tijdel'rjke.

Zijn oog viel op een driehoekig bouwblok tussen de
Borneo-, de Sumatra- en de Bankastraat. Een soort
taartpunt, vanwege de lastige vorm niet gewild
en dus goedkoper. De kerk kwam zo wel op een
prominente, voor iedereen goed zichtbare plek. Als
architect werd Peter Bekkers aangetrokken, die ook
de (in 1984 gesloopte) neogotische Sint-Annakerk
aan de Wittenburgergracht ontworpen had.
De hulpkerk kreeg de naam van de rSde-eeuwse
Italiaanse wonderdoener Gerardus Majella. Die was

GENESTE

in rgo4 heiligverklaard door paus Pius X en had een
grote schare volgelingen onder de armen. Hogeman
zag in hem de ideale beschermheilige voor de nog

jonge buurt.

§*huur
Hulp- ofnoodkerken werden gebouwd na de sloop
ofde verwoesting van een kerkgebouw, zoals in de
Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant en Limburg
veelvuldig het geval was, of voor het tijdelijk onder-

brengen van de congregatie in een nieuwe buurt. De
bekendste (nog bestaande!) hulpkerk in Amsterdam
is de Amstelkerk aan het Amstelveld uit 167o.
Hulpkerken waren provisorisch bedoeld. Ze moesten
vooral goedkoop en groot zijn. Sommige waren zelfs
demontabel om ze elders weer te kunnen opbouwen.
Soms bleef een hulpkerk na de oplevering van het
definitieve kerkgebouw in gebruik, bijvoorbeeld als
parochie- of buurthuis.
Hulpkerken dienden vaak een snelgroeiende populatie op te vangen en hadden daarom een eenvoudige

)Het interieurvan de hulpkerk Heilige Martelaren
van Gorcum aan de Linnaeusparkweg (foto rgzo)
geeft een indruk van de Sint-Gerardus Majella.
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)Magazijnen en
werkplaats Artis aan
de Plantage Muidergracht (r874-r875).
DAVID GENESTE

))School Kinderbad,
Frederik Hendrikstraat 105 (19o1).
DAVID GENESTE
) )Tramremise

(r884), Amstelveenseweg 134.
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en ruime opzet, met alleen een kleine klokkentoren
ofeen dakruiter. Ze werden opgetrokken uit hout en
metselwerk, of ander'goedkoop' materiaal, na de
Tweede Wereldoorlog zelfs uit puin en ook beton.
Het is niet vreemd dat veel hulpkerken, ook die in de
lndische Buurt, doen denken aan schuren, koetshuizen, stallen en andere landelijke gebouwen.
Architect Bekkers bedacht een rechthoekig
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Neder!anC heeft geen !ange traditie in vakwerkarchitectuur, cok wel
houtskeietbouw genoemd: de gevels'ioor cie stabiiitËit opgetrokken
in hoi;ten stijl- en r"egelwerk, etr daarna ingevuld m*t nretselwerk of,
Ëen ànde!- vulmateriaai" Het is een tradítionele rnaniar van bouwen
die in fiederland vcoral voorkwanr op het platteià.d. !ri de stad
werd houtskeletbouw alieen ingezet öm zijn decoratieve kwalite;t.
De houten elernenten \ïerden dan *ír dragende murnn geplakt; de
houten b*lkons en erkers werden versierd met hcuten ornamÈntefi
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de'chalets:ijll
ln het lgie-eeuwse Àrnsteidam waren vader en zocfl Gerloíen
Abrahan"r §alnr do l:ekendste verïegenwoordigers van deze 'platte^
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landsstijil ln de jaren iachtig böuwden zij onder mëer de exotisch
aandoende paardentramremise aan de Amstelveenseweg en de
magazijne n van diersntuin Artis. Publieke Werkeir rouwde iri 1888
een vrijstaand vakwerkgehouwtje vr-.or Geneeskunriige Armenverzorging aan {de ietwat verschrlen) ttozengracht 2?6. lil 1901 onlwierp
gerneente-architect l-iendrÍk l-eguyt Ce voorgeve! r,an het voormalige
schoolkinder"bad aan de Frederik Hendrikstraat 1o5 in een uitbundi-
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ge, rnaar pir u r decoratiev-e houtskelethouwstij l.
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Een inspiratiebrori voor ílo Sint-Ge rardus Majella was de kapel van
begraafplaats Sint-Barbara aan dÈ §paarndamm*rdijk, van architectJohannes Moolenschot uit 19c2. Kapelletjes en bijgebouwer
in vakw*rkstijl komen *p Nederlandse begraafplaatsen vakervoor:
de landclijke uitstraling paste goeel b"rj het sererre karakter. Na 11;20
raakte de vakwerkstijl uit de mode.
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kerkgebouw met een breed middenschip en smalle
zijbeuken. Aan de Sumatrastraat kwam een bescheiden traptoren, die toegang gaftot de orgeltribune. De
afgeschuinde kant aan de Borneostraat bood ruimte
voor een kapel en de doopkapel. Vanuit de sacristie
liep een gang naar de pastorie in de Borneostraat,
een benedenhuis en drie bovenwoningen op nummer 38, dat onderdeel was van het bouwblok. De
zuidgevel kreeg grote vensters en op het zadeldak
stond een dakruiter met angelusklok, waarmee de
katholieke aanwezigheid in de lndische Buurt behalve
zichtbaar ook hoorbaar werd.

Vr/ierookgeur
De schrijver Bertus Aafles, die in de Borneostraat
woonde en in de hulpkerk werd gedoopt, schreefin
zijn jeugdherinnering De sneeuu) uan weleer, dal de
kerk vol stond met gipsen heiligenbeelden langs de
houten pilaren. "De ergste kwajongensstreek die ik
mij herinner is dat ik onder de godsdienstles in een
plotselinge opwelling mijn pet feilloos op het hoofd
van de heiligeJosef wierp, waar hU onbeweeglijk liggen bleef, tot onbedaarlijke vreugde van alle aanwezigen behalve van de blotevoeten-pater."
De familie Aaf es woonde zó dicht bij de kerk dat
Bertus op zonnige zondagen tijdens de hoogmis het
koor duidelijk kon horen. "Het gregoriaans woei dan
afen aan tussen de veranda's van de achterkanten
der huizen aan de Banka- en Borneostraat, het ebde
als een golf zachtjes voort over de seringenbomen
en bloeiende vlieren; mysterieuze zang, die lang niet
door iedereen begrepen kon worden, want een groot
deel van de bewoners der huizen was niet-katholiek.
Soms meende ik zelfs de wierookgeur te kunnen
ruiken die uit een open kerkraam naar buiten steeg
en langzaam tussen de huizen verwaaide."
Aafles' herinneringen getuigen van een rijke roomse liturgie in een verder sobere omgeving. Jammer
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genoeg zijn er van het oorspronkelijke interieur geen
foto's bewaard gebleven. De bouwtekeningen tonen

een brede ruimte met houten dakspanten die rusten
op smalle, houten pilaren. Maar de kerk vertoont
gelijkenissen met de in rgoz gebouwde houten
hulpkerk Heilige Martelaren van Gorcum aan de
Linnaeusparkweg, van architect Paul de Jongh. Foto's
van die kerk geven een aardig beeld hoe Bekkers
hulpkerk er vanbinnen moet hebben uitgezien: grote
vensters, veel hout en een eenvoudige aankleding.
De explosieve groei van het aantal katholieke kerkgangers in de lndische Buurt * in rgzo waren er al
3684 katholieken - maakte een groter kerkgebouw
noodzakelijk. In rgz5 kwam er een volwaardige opvolger: de monumentale Gerardus Majellakerk aan het
zuidelijker gelegen Ambonplein, naar een ontwerp
van Jan Stuyt. Maar de hulpkerk bleefbewaard en
diende sinds eind jaren twintig als buurtcentrum,
het latere Bavohuis, tot in 2o1o de Universele Kerk
van Gods Rijk erin trok. De tijdelijke hulpkerk SintGerardus Majella heeft de tand des tijds overleefd dat mag een ironische speling van het lot heten o
DAVID GENESTE IS ARCH ITECTUUR-H ISTORICUS

n een bespreking van de biografie van lndra Kamadioio las ik dat de uit hoge lndonesische adel
g.Uorén danser en meesterverteller Broekveldt

heette, Theo Broekveldt. Hadden we het bijna
goed, dacht ik, want wij jongens noemden hem
Arie, Arie Amejojo. Arle Amejojo kwam in ons leven
toen ik elf was, een leeftijd waarop jongens merkwaardige belangstellingen ontwikkelen. Zo speurde
ik iedere donderdag de filmladder af naar een bepaald soort educatieve films dat op zondagmorgen
in sommige bioscopen te zien was, meestal in de
Calypso, maar ookwel eens in Du Midi.
Natuurfilms vielen meteen af. Hollende zebra's
en slaperige leeuwen kon je overal krijgen. Naor
de binnenlanden van Afrika klonk al beter, al liep je
natuurlijk de kans dat je met een Belgische pater
werd opgezadeld. Maar stond er Met een schoener
noor de Stille Zuidzee dan wist je dat het goed zat,
slechts De verborgen schoonheden uon Boli was nog
beter. Verborgen schoonheden van Boli was zelfs zo
goed dat we hem eigenlijk nog wel een keer wilden
zien, maar dat kon niet, twee keer naar dezelfde
film, dat zou opvallen.
Dus gingen we naar het Tropenmuseum, want daar
viel ook zo het een en ander te bekijken, had een
van ons ontdekt. "Tepels waarje een spijker op
recht kunt slaan", zei hij. Had hij van zijn vader, om
wie wij hem benijdden. Dat van die spijkers viel een
beetje tegen, maar inderdaad, als je goed oplette,
was er wel wat te beleven. We gingen zelfs nog een
keer, en wat ons de eerste keer was overkomen,
kon ons toen niet meer gebeuren.
Het zal tegen half twee zijn geweest dat er in de
zalen werd omgeroepen dat er zo dadelijk een
optreden zou plaatsvinden van de Prins van de
Javaanse Dans, lndra Kamadjojo, met begeleiding
van het Groot Gamelan Orkest. "Vooruit jongens,
naar de zaal", riepen de suppoosten die plotseling
overal leken te zijn. Eenmaal binnen zaten we als
ratten in de val, want de suppoosten blokkeerden
alle uitgangen, zodat we gedwongen waren het
hele programma uit te zitten.
De ondoorgrondelijke dansen die de verklede en
zwaar opgemaakte man uitvoerde, werkten ernstig
op onze lachspieren, maarwee je gebeente als je
ook maar durfde te grinnikenl Nog erger dan de
dans waren de in een geheimzinnig dialect uitgesproken explicaties b'rj ieder hand- of voetgebaar,
maar het ergste moest nog komen, de Kleine
Kantjil! Als ik terugdenk aan de breed uitgesponnen
avonturen van dit dwergkon'rjn, slaat de schrik me
zoveel jaar later alsnog om het hart o
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