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De Michaël
van Westerblokker Laura Jonkhoff (Amsterdam 1986) studeerde 

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, 

met als specialisatie Publieksgeschiedenis. Sinds 

2011 is zij werkzaam als zelfstandig historicus/

tekstschrijver en heeft zij diverse boeken over 

met name Hoornse monumentale panden 

gepubliceerd, zoals De Waag en Villa Alewijn. 

Aan de hoofdstraat van Westerblokker staat een eenvoudig maar stijlvol 
kerkgebouw. Honderdtwintig jaar lang heeft deze negentiende-eeuwse 
waterstaatskerk van architect Theo Molkenboer dienstgedaan als katholieke 
kerk van de H. Michaëlparochie van Westerblokker. Begin jaren zeventig van 
de vorige eeuw verhuisde de parochie naar nieuwbouw en de kerk werd 
openbaar verkocht tezamen met de naastgelegen pastorie. Het kerkgebouw 
verloor zijn torenspits en werd in gebruik genomen als tapijthal.  Vanaf de 
eeuwwisseling stond de voormalige Michaëlkerk leeg en raakte flink in verval. 
Restauratie was dan ook hard nodig toen Stichting Stadsherstel Hoorn het 
pand in 2013 kocht. De verdwenen torenspits werd gereconstrueerd en een 
omvangrijk restauratieplan werd opgesteld. Nu de restauratie is voltooid, 
begint ‘De Michaël’ aan een nieuw leven in de functie van bedrijfs- en 
kantoorruimte. 

In dit rijk geïllustreerde boek zal niet alleen worden ingegaan op de bouw van 
de kerk, de verbouwingen en reparaties, de meest recente restauratie en de 
architect, maar ook de lange geschiedenis van de H. Michaëlparochie en de 
voortslepende twist tussen Wester- en Oosterblokker voorafgaand aan de 
bouw van de kerk komen uitgebreid aan bod. Tenslotte halen parochianen en 
inwoners van Westerblokker niet alleen herinneringen op aan het Roomse 
leven in het dorp van toen, maar vertellen ze vooral over ‘hun Michaëlkerk’. 
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Aan de hoofdstraat van Westerblokker staat een eenvoudig 
maar stijlvol kerkgebouw. Honderdtwintig jaar lang heeft 
deze negentiende-eeuwse waterstaatskerk van architect 
Theo Molkenboer dienstgedaan als katholieke kerk van de 
Michaëlparochie van Westerblokker. Begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw verhuisde de parochie naar nieuwbouw en de kerk 
werd openbaar verkocht tezamen met de naastgelegen pastorie. 
Het kerkgebouw verloor zijn torenspits en werd in gebruik 
genomen als tapijthal.  Vanaf de eeuwwisseling stond de voormalige 
Michaëlkerk leeg en raakte flink in verval. Restauratie was dan ook 
hard nodig toen Stichting Stadsherstel Hoorn het pand in 2013 
kocht. De verdwenen torenspits werd gereconstrueerd en een 
omvangrijk restauratieplan werd opgesteld. Nu de restauratie is 
voltooid, begint ‘De Michaël’ aan een nieuw leven in de functie van 
bedrijfs- en kantoorruimte. 

In dit rijk geïllustreerde boek zal niet alleen worden ingegaan 
op de bouw van de kerk, de verbouwingen en reparaties, de 
meest recente restauratie en de architect, maar ook de lange 
geschiedenis van de H. Michaëlparochie en de voortslepende twist 
tussen Wester- en Oosterblokker voorafgaand aan de bouw van 
de kerk komen uitgebreid aan bod. Tenslotte halen parochianen en 
inwoners van Westerblokker niet alleen herinneringen op aan het 
Roomse leven in het dorp van toen, maar vertellen ze vooral over 
‘hun Michaëlkerk’. 
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De Reformatie

De Reformatie in het laatste kwart van de zestiende eeuw zou het begin wor-

den van eeuwenlange onderdrukking van katholieken in de Nederlanden en 

zou, ook in Westerblokker, een einde maken aan de openbare beoefening 

van het katholieke geloof. Vanaf begin zestiende eeuw was er openlijk kritiek 

ontstaan op de Rooms-Katholieke Kerk. Onder de bevolking groeide de be-

hoefte aan een meer persoonlijke geloofsbeleving, aan het zelf kunnen lezen 

van de Bijbel, aan een kerk met minder uiterlijk vertoon en aan een geeste-

lijkheid die minder waarde hechtte aan geld, macht en hiërarchie.11 Deze ver-

langens zouden flink 

worden aangewakkerd 

door de vurige verkon-

digingen en protesten 

van de Duitse theoloog 

Maarten Luther en later 

van de Frans-Zwitserse 

theoloog Johannes Cal-

vijn. Hun opvattingen 

over de dwalingen bin-

nen het katholieke ge-

loof en de misstanden, 

die de katholieke kerk 

volgens hen beging, 

verwierven internati-

onaal grote aanhang, 

vooral in de noorde-

lijke delen van Europa. 

Zo ook in het noorden 

van de Nederlanden, 

waar de zucht naar ver-

andering toenam en het verzet gestadig groeide.12

In de Nederlanden zou vooral het calvinisme voet aan de grond krijgen. Hoe-

wel het aanhangen en verspreiden van het calvinisme en lutheranisme offici-

eel verboden was en protestanten hard werden vervolgd, begonnen zij vanaf 

de jaren 1560 voorzichtig in groepen in de open lucht bijeen te komen voor 

een eigen kerkdienst of voor onderricht. In het jaar 1566 namen deze zoge-

naamde hagenpreken grotere vormen aan: sommige bijeenkomsten werden 

door wel duizenden toeschouwers bezocht, al dan niet gewapend. Gewapend 

omdat deze bijeenkomsten niet waren toegestaan en de Spaanse katholieke 

koning Filips II, die vanaf 1556 de macht had over de Nederlanden, protes-

tanten genadeloos aanpakte. Op 14 juli 1566 werd in Westerblokker, onder 

gehoor van meer dan duizend mensen uit de omgeving, een van de eerste ha-

genpreken benoorden het IJ gehouden.13 De locatie: het ruime weiland vóór 

het regulierenklooster Nieuwlicht in de Bangert. De predikant die de menigte 

toesprak was Jan Arentszoon, een mandenmaker uit Alkmaar. Deze welbe-

spraakte en in de Schrift goed onderlegde ambachtsman was een geboren or-

het mausoleum van keizer Hadrianus met vlammend 

zwaard in de hand. De aartsengel stak het zwaard in 

zijn schede, ten teken dat de gebeden waren verhoord 

en dat hiermee een einde was gekomen aan de peste-

pidemie. De paus liet enkele maanden later een kapel 

bouwen op het mausoleum ter ere van Michaël. De 

inwijding van deze Michaëlkapel heeft waarschijnlijk 

plaatsgevonden op 29 september, de datum die tot op 

de dag van vandaag wordt aangehouden als de 

feestdag van de Heilige Michaël en twee 

andere aartsengelen, Rafaël en Gabriël. 

De Michaëlkapel op het mausoleum zou 

overigens later vervangen worden door 

een beeld van de aartsengel, en het 

mausoleum zelf zou in de volksmond de 

Engelenburcht worden genoemd, net 

als de brug over de Tiber die de naam 

de Engelenbrug kreeg. 

De aartsengel zou nog enkele malen 

op aarde neerdalen, maar de laatste verschij-

ning zou plaatsvinden in september 1656 in 

het door de pest getroffen Zuid-Italië. 

De bisschop van Siponto verzamelde 

al zijn geestelijken en gelovigen uit de 

omgeving in een grot voor een dagen-

lange boetedoening en vasten om op 

deze manier de vernietigende ziekte te 

laten stoppen. Op de derde dag ver-

scheen de aartsengel aan de bisschop. 

Hij droeg hem op eenieder een steen van 

de grotwand mee te laten nemen en in huis 

te bewaren. De bisschop diende alle stenen 

te zegenen, te voorzien van een ingekrast kruis 

en het monogram van Michaël. Ieder huis, dorp of 

stad waar een dergelijke steen aanwezig was, zou 

gevrijwaard worden van de epidemie. Binnen enkele 

dagen was de pest verdwenen uit het gehele gebied. 

De verering van de Heilige Michaël verspreidde zich 

in de loop der tijd door heel Europa. Van vele kerken, 

kapellen en kloosters was hij de patroonheilige, en in 

Duitsland en Frankrijk zelfs van het gehele volk. In Frank-

rijk alleen al zijn meer dan honderd steden en dorpen 

naar ‘Saint Michel’ vernoemd. De naam van de aartsen-

gel zou vanaf de veertiende eeuw zelfs officieel worden 

opgenomen in de schuldbelijdenis aan het begin van de 

mis. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie werd in 1970 

de schuldbelijdenis vereenvoudigd en de naam van de 

Heilige Michaël verdween uit het gebed. 

De Heilige Michaël werd door diverse groepen in de sa-

menleving aangenomen als patroonheilige: van wapen-

dragers, soldaten en schermers, maar ook van koop-

lieden, apothekers, kruideniers, bakkers, kleermakers, 

steenhouwers, schilders, glas blazers, wevers en 

loodgieters. Als bescherm heilige van kerk-

hoven is hij bovendien patroon van de 

stervenden en arme zielen, en wordt 

hij vaak aangeroepen voor een vredi-

ge dood. De Heilige Michaël wordt 

meestal afgebeeld als strijdende engel 

in krijgstenue met helm, schild en een 

zwaard of lans in de hand, waarmee 

hij de draak onder hem doorboort. 

Soms wordt hij ook afgebeeld met 

een weegschaal in de hand waarin hij 

de zielen weegt. 

Het jaarlijkse katholieke feest van 

Sint Michaël op 29 september 

wordt tegenwoordig vooral als 

oogstfeest gevierd. De laatste ap-

pels zijn geplukt en men dankt de 

aartsengel voor de oogst waarmee 

men de barre wintermaanden door kan 

komen. Een bekend kinderrijmpje gaat als 

volgt:

Sint Michaël, die onvervaard

U aan Gods zijde hebt geschaard

En als het hoofd der hemelingen

De satan machtig kon bedwingen,

Geef mij een moed, aan u gelijk,

Bij ’t strijden voor Gods heerlijk rijk.10

Amsterdam, 26 mei 

1578: het Spaansgezinde 

stadsbestuur en de roomse 

geestelijkheid worden 

gedwongen de stad te ve
rlaten. 

Prent van Jan Luyken, 1679

Beeld van de Heilige Michaël uit de voormalige 

negentiende-eeuwse Michaëlkerk
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Met de verkoop van de Michaëlkerk en pastorie in 1973 kwam 

na 120 jaar definitief een einde aan de religieuze functie van de gebouwen. 

Simon Doodeman sr. (1911–1974) was als nieuwe eigenaar van plan het kerk-

gebouw als magazijn voor zijn woninginrichtingszaak te gebruiken en de 

pastorie te verbouwen tot woningen voor zijn zoons, die trouwplannen had-

den. Simon Doodeman sr. was reeds in 1950 in Westerblokker gestart met 

een winkel in textiel onder de naam ‘Manufacturen magazijn De Blokkers’, 

waar hij dames- en herenkleding en manufacturen verkocht. Later breidde 

hij uit in de richting van woningstoffering. Slechts een jaar na de koop van 

de kerk en pastorie overleed Doodeman op 63-jarige leeftijd en hij werd 

begraven op het achtergelegen kerkhof. Zijn oudste zoon, Simon jr., nam het 

bedrijf van zijn vader over. Na zijn huwelijk in 1975 met Dina Last betrok het 

paar de begane grond van de voormalige pastorie. Wil, de jongste van het 

gezin Doodeman, had al een jaar eerder met zijn vrouw Gré Ooteman de 

bovenverdieping betrokken. 

De tapijtkerk 

De eerste drie jaren na aankoop diende de voormalige Michaëlkerk inder-

daad als magazijn en werkruimte voor de woningstoffering. In die tijd wa-

ren tapijthallen in Nederland echter in opkomst 

en Simon jr. vatte het plan op om elke vrijdag en 

zaterdag vanuit het kerkgebouw met name tapijt-

coupons te verkopen. Deze handel liep zo goed dat 

hij al snel besloot het bedrijf volledig in de kerk 

voort te zetten onder de naam ‘Tapijt Discount’. In 

het kerkgebouw was vanaf dat moment een groot 

assortiment tapijten en gordijnen te vinden. In zijn 

winkel aan de Westerblokker nummer 3 richtte 

hij zich voortaan voornamelijk op de verkoop van 

algemeen textiel en manufacturen.

Al vrij snel na de koop van de kerk, bleek de staat 

van de toren erg slecht: onderhoud plegen leek 

een gepasseerd station en sommigen beweerden 

zelfs dat de toren om zou kunnen vallen. De toren 

werd daarom ontdaan van zijn houten spits en de 

bovenste torengeleding. Een aannemer bond een 

9 De Michaël niet langer een kerk 

 
 Jan van der HeiJden en nico Happé

Sloop van de oude torenspits. 

Foto ca. 1973

Linkerpagina: 

ontwerptekening voor de 

nieuwe toren door TPAHG 

architecten, 2013
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waarbij de aanpassing reversibel zou zijn om het monument niet onevenredig 

te schaden. Hiertoe zijn achter het bestaande kerkvenster twee kleine, stalen 

draairaampjes geplaatst met ieder dezelfde afmeting van vier glas-in-lood-

panelen. Hierin zijn de gerestaureerde glas-in-loodpanelen aangebracht, die 

in het kerkvenster door helder glas zijn vervangen. Met de draairaampjes in 

gesloten toestand zal het aan de buitenkant nauwelijks waarneembaar zijn 

dat het glas in lood zich achter het kerkvenster in de draairaampjes bevindt.

Door het aanbrengen van een nieuwe verdiepingsvloer konden de herstel-

werkzaamheden aan de muren en het plafond gemakkelijker worden uit-

gevoerd. In de achtergevel van het kerkgebouw werd in het metselwerk een 

grote sparing aangebracht waarin het nieuwe, stalen, getoogde kozijn is ge-

plaatst. De hoeveelheid daglicht die tijdens het maken van de sparing in de 

achtergevel het kerkgebouw binnendrong, maakte het direct zichtbaar wat 

dit voor de beleving van de ruimte gaat betekenen. Ook het door Stadsher-

stel aangekochte, nagenoeg intact zijnde oorspronkelijke roosvenster is weer 

op zijn oude plek met het gebouw verenigd. In het ontwerp was er reke-

ning mee gehouden dat het bestaande glas-in-loodraam in de muur boven 

de voormalige sacristie vervangen zou worden door een stalen pui met deur-

kozijn. Monumentenzorg had hier echter problemen mee omdat dan een 

ou glas-in-loodraam zou verdwijnen. In overleg is besloten het bestaande 

gemetselde venster te verlagen tot op de verdiepingsvloer en de glas-in-lood-

panelen samen te voegen tot één groot venster. 
Het stucwerkIn het bestek was opgenomen dat het zwaar beschadigde stucwerk in het 

kerkgebouw hersteld zou worden. Ontbrekend of 

beschadigd lijstwerk diende gerestaureerd te wor-

den. Door een tegenvallende aanbesteding was 

het noodzakelijk om enkele bezuinigingen door te 

voeren. Inmiddels was er een huurder gevonden 

die een deel van het kerkgebouw wilde huren en 

de huidige vergane staat van het interieur juist kon 

waarderen. Daarom is besloten om zo weinig mo-

gelijk aan het stucwerk in het kerkgebouw te doen 

en juist de schoonheid van de vergankelijkheid te 

consolideren. 

Vanaf de nieuwe verdiepingsvloer werden alle de-

tails en gebreken aan het stucwerk pijnlijk zicht-

baar. Gezien de budgettaire mogelijkheden werd 

Raam als deur; links: oude situatie, rechts: nieuwe situatie

Kleur op balk

Wandbeschildering

Stucwerk
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volgens hen niet de macht had om een kerkbestuur aan te stellen of af te 

zetten. De vier wilden zich niet laten overtuigen van de onjuistheid van hun 

redenering, ‘zelfs niet, zoo als zij zich door hunne hooge vrijheid uitlieten, 

door den Pause zelve.’9

Kerkelijke scheiding Ooster- en Westerblokker
Door de uitblijvende goedkeuring van de koning en de tegenwerking van 

het voormalige kerkbestuur, lukte het niet om de plannen voor een gemeen-

schappelijke kerk in het midden van de gemeente te realiseren. In 1845 kwam 

er eindelijk een doorbraak in de langslepende kwestie: Oosterblokker kreeg 

de toezegging een eigen kerk te mogen bouwen en een eigen pastoor te 

mogen krijgen. Dit resulteerde eind 1845 in de officiële kerkelijke scheiding 

van Ooster- en Westerblokker. Oosterblokker werd voor het eerst in haar ge-

schiedenis een zelfstandige katholieke gemeente. Nadat een flinke som geld 

was ingezameld, begonnen de Oosterblokkers nog datzelfde jaar enthousiast 

met de bouw van een eigen katholieke kerk naar ontwerp van architect Theo 

Molkenboer: de O.L.V. Visitatiekerk, een eenvoudig neoclassicistisch zaal-

kerkje met klokkentoren. In de periode dat de kerk gebouwd werd, gingen 

de katholieke Oosterblokkers tijdelijk particulier ter kerke bij ene Dirk Jonker, 

die een deel van zijn huis daartoe beschikbaar stelde. Nu de bouw van de kerk in volle gang was, moest Oosterblokker naarstig 

op zoek naar de benodigde attributen voor het kerkinterieur. Binnen korte 

tijd werden een altaar, preekstoel, communiebank, orgel, klok, doopvont, 

beelden en kandelaars aangeschaft of als geschenk ontvangen. Schellinkhout 

was bij de scheiding ondergebracht bij Oosterblokker en bezat enige 

altaarsieraden. Deze waren na de Reformatie aanvankelijk gebruikt in het 

eigen huiskerkje dat vanuit Westerblokker werd bediend, maar toen het 

kerkje in 1735 werd opgeheven, waren de sieraden in bruikleen gegeven aan 

de kerk van Westerblokker. Nu Schellinkhout tot de parochie Oosterblokker 

behoorde, eiste het dorp de eigen sieraden na ruim een eeuw weer op bij 

Westerblokker.10

Na de officiële kerkelijke scheiding van de twee ‘Blokkers’ schreef de aarts-

priester opgelucht aan de deken: ‘Hiermede vertrouwen wij dat de groote 

stap ter beëindiging der moeilijkheden tusschen Ooster- en Westerblokker 

zal gedaan zijn. Aan den pastoor v. Blokker, den Eerw. Heer Soet, is nu de 

dubbele taak vooreerst opgedragen om in de kerk te Westerblokker en in het 

provisioneel locaal te Oosterblokker de H. diensten te verrichten […] totdat 

bij vermeerdering van priesters er gelegenheid zal zijn aan elke gemeente een 

eigen pastoor te geven. Voor elke gemeente kan nu een afzonderlijk kerkbe-

stuur aangesteld worden en alzoo elk zijn eigene belangen behartigen.’11

Theodorus Tilius Soet werd op 4 juni 1803 
geboren in de Beemster als zoon van Ja-cob Soet en Cornelia van Baar. Over zijn jeugd is weinig bekend, behalve dat hij een opleiding tot priester volgde. In 1827 werd hij op 24-jarige leeftijd in Meche-len plechtig tot priester gewijd waarna hij naar Naaldwijk vertrok om er als kapelaan aan de slag te gaan. Acht jaar later keerde hij terug naar zijn geboortegrond en werd 

hij benoemd tot pastoor van Wormer.
In 1842 werd de inmiddels 39-jarige Soet aangesteld 
als priester van de parochie Westerblokker waar hij vrij-
wel direct in de hevige strijd tussen Wester- en Ooster-
blokker belandde. Vier jaar lang zou hij in de twist wor-
den meegezogen, tot in 1846 het besluit werd genomen 
dat de pastoor het inmiddels kerkelijk van Oosterblokker 
gescheiden Westerblokker achter zich mocht laten. Op-
gelucht pakte hij zijn spullen en verhuisde naar Ooster-
blokker waar hij de pastorie van de nieuwgebouwde kerk 
betrok.

Hierna zal het leven en de gemoedstoestand van Theo-
dorus Soet waarschijnlijk een stuk rustiger zijn geworden. 
Het leven in Oosterblokker beviel hem dermate goed 
dat hij bedankte voor verscheidene promoties die hem 

De getergde pastoor 

werden aangeboden. Bij-zonder was dat de pries-ter grote kennis had van geneeskrachtige krui-den en huismiddelen. Parochianen klopten regelmatig bij hem aan voor gezondheidsadvie-zen: ‘Uit den verren om-trek kwam men bij hem om hulp en baat te zoeken en ook dikwijls te vinden.’ Daarnaast zou hij zich jarenlang inzetten voor de oprichting van een 
parochieschool die uiteindelijk in 1877 gerealiseerd zou 
worden. De pastoor had daartoe een groot bedrag uit 
eigen zak bijgedragen. Op 2 maart 1877 vierde hij in zijn 
parochie zijn gouden priesterfeest ten behoeve van zijn 
dertigjarig priesterschap in de parochie Oosterblokker. 
De parochianen schonken hem een groot zilveren kruis-
beeld en zilveren canonborden. 

Pastoor Theodorus Soet overleed op 2 februari 1880 op 
76-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in het priestergraf op 
het kerkhof achter de Westerblokkerse Michaël kerk en 
vond zodoende zijn laatste rustplaats alsnog in Wester-
blokker.15
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De O.L.V. Visitatiekerk van Oosterblokker met pastorie, ontworpen door architect Theo Molkenboer

Honderdtwintig jaar lang heeft 
de Michaëlkerk een belangrijke 

rol gespeeld in het leven van 
vrijwel alle katholieke inwoners 

van Westerblokker. Men werd 
er gedoopt, deed er de eerste 

communie, was er soms misdienaar, 
ging er vaak zijn leven lang 

meerdere keren per week naar de 
mis, trouwde er en werd begraven 

op het kerkhof achter de kerk. De 
generatie van na 1972, het jaar 
dat de parochie verhuisde naar 

een nieuw kerkgebouw in de 
Plantagebuurt, zal de voormalige 

Michaëlkerk wellicht vooral kennen 
als tapijtwinkel in een kerkgebouw 
met stompe toren of als leegstaand 

vervallen pand. 

Toen Stichting Stadsherstel 
Hoorn de negentiende-eeuwse 
waterstaatskerk in 2013 kocht, 

werd de torenspits hersteld en er 
startte een grootschalige restauratie 

en verbouwing. Het leek de 
bestuursleden daarnaast een goed 
idee om deze gelegenheid aan te 

grijpen onderzoek te laten doen naar 
de geschiedenis van ‘De Michaël’, 

zoals het kerkgebouw inmiddels in 
de volksmond wordt genoemd, en 

de resultaten te bundelen in een 
boekwerk. 

Tussen de hoofdstukken door zult 
u verhalen aantreffen van (oud-)

parochianen en inwoners van 
Westerblokker, gebaseerd op bij hen 

afgenomen interviews. 

‘De Michaël van Westerblokker’ 
272 pagina’s rijk geïllustreerd.
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en hoopte de tijd tot de geplande verhuizing naar de nieuwe kerk te kunnen overbruggen.34 Om het orgel nog enigszins bespeelbaar te houden werden de frontpijpen van het onderpositief verwijderd en de openingen dichtgezet. In 1966, toen het echt niet langer meer ging, werd er een elektronisch orgel in de kerk geplaatst.

Met de verhuizing naar de nieuwe kerk aan de Plantage in 1972 werd het Van Dinterorgel voor 10.000 gulden verkocht aan de firma Jos Vermeu-len, orgelbouwers uit Alkmaar. Onder toezicht van Hans van der Harst werd het instrument gerestaureerd waarbij het onderpositief gereconstrueerd werd, evenals de verdwenen tongwerken van het hoofdwerk. Het gerestau-reerde orgel werd verkocht aan de Sint-Lambertuskerk in Nistelrode waar het op 15 augustus 1977 in gebruik werd genomen. In de nieuwe kerk aan de Plantage werd in 1974 een klein, modern Vermeulen-pijporgel geplaatst.
Doopvont 
Functie van de doopvont 
Het woord vont is afgeleid van het Latijnse fons dat bron betekent. In de doopvont wordt het doopwater bewaard dat gebruikt wordt om pasgeboren kinderen te dopen. De vont is veelal cirkelvormig of achthoekig en wordt bekroond met een zwaar deksel. De plaats van de doopvont in katholieke kerken was oorspronkelijk dicht bij de ingang van de kerk gelegen. In grote kerken en kathedralen was er vaak een aparte doopkapel of zelfs een baptis-terium aanwezig, buiten de kerk. Het doopwater dient voor gebruik eerst ge-wijd te worden. Zodra een kind gedoopt is, zijn de zonden weggewassen en wordt het kind opgenomen in de gemeenschap van gelovigen. Omdat ongedoopten niet in de hemel zouden kunnen komen, was het belangrijk dat de doop zo snel mogelijk na de geboorte plaatsvond. Door de doop zou de erfzonde, die ieder mens bij de geboorte meekreeg, afgespoeld worden. Aangezien een ongedoopt kind nog tot ‘het rijk der duisternis’ behoorde en daarom in feite niet in de kerk mocht komen, vond de doop buiten of bij de ingang van de kerk plaats.43 

Doopvont in de Michaëlkerk
Er is weinig bekend over de doopvont in de Michaël kerk. In het archief van de parochie is een rekening uit 1838 te vinden met een kwitantie van ene B. Fokken, ‘Meester-stucadoor’, waarin hij 270 gul-den ontvangt voor het maken van ‘Een gestucadoord Altaar en Doopvond’. Dit was echter nog in de tijd van de oude boerderijkerk.44 De enige andere vermelding komt uit 1906 waarin de doopvont met een verzekeringswaar-de van 250 gulden wordt genoemd. 

Vermeulen-pijporgel in de 
Plantagekerk. Foto 2018

Doopvont van de Michaëlkerk. 
Foto 2018

Knielbanken en stoelen behoorden tot het standaard meu-bilair in een katholieke kerk. Tijdens de dienst wordt er ver-schillende malen geknield, bijvoorbeeld bij de consecratie.

Oorspronkelijk stonden er in de negentiende-eeuwse Mi-chaëlkerk losse stoelen in het koorgedeelte van de kerk vanwaar de parochianen de mis konden volgen. De bur-gers met wat meer vermogen hadden de beschikking over een eigen zitplaats. In 1891 werden de zitplaatsen voor de vrouwen in de kerk vervangen door banken en drie jaar la-ter ook de mannenplaatsen.46 Deze banken waren echter 
smal en recht en niet erg 
comfortabel. Verder boden 
de banken aan de zijmuren 
van de kerk maar weinig 
ruimte en kon men er nau-
welijks met drie personen 
naast elkaar zitten. 

Stoelen en banken

In speciale leggers werd de verhuur van de ‘eigen’ zitplaat-sen in de kerk bijgehouden. Hierin werden de namen van de huurders genoteerd, de nummers van de plaatsen en het bedrag dat jaarlijks werd betaald. De zitplaatsen in de kerk waren verdeeld over zes klassen. In de legger uit 1900 is de volgende verdeling te vinden: 
- 1e afdeling: de vrouwenplaatsen aan de oostzijde van het altaar, ƒ 3,20 
- 2e afdeling: de vrouwenplaatsen aan de westzijde van het altaar, ƒ 3,20
- 3e afdeling: de vrouwenplaatsen in het middenschip van de kerk, verdeeld over vijf categorieën, ƒ 2,20, ƒ 2,00, ƒ 1,80 , ƒ 1,60 en ƒ 1,40
- 4e afdeling: de banken aan de oostzijde van de kerk, ƒ 3,00- 5e afdeling: de banken aan de zuidzijde van de kerk, ƒ 3,00- 6e afdeling: de banken boven op de galerij, ƒ 1,5047 

Pas in 1962 zou de verhuur van plekken worden afgeschaft en mochten de kerkgangers vrij in de kerk gaan zitten. De notulen van het kerkbestuur vermeldden: ‘Aangezien per 1 januari 1962 alle plaatsen in de kerk vrij zullen zijn, is het nodig dat er op iedere plaats een kussentje wordt gelegd.’48
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Interieur van de Michaëlkerk, met pastoor Blankenauw op de preekstoel. Foto 31 mei 1958

Knielbank uit de 
Michaëlkerk. Foto 2018
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113Interieur van de kerk in 1967. Huwelijksvoltrekking van Afra Beemster en Harrie Dol

Tegen de zijgevels van de kerk waren de beelden van de volgende heiligen 

geplaatst: H. Hart van Maria, H. Willibrordus, H. Bonifatius, H. Michaël en 

de H. Engelbewaarder. De beelden van de H. Willibrordus en de H. Bonifa-

tius zijn waarschijnlijk pas enige tijd na de inwijding van de Michaëlkerk (in 

1876) besteld en vervaardigd door Fa. Eugene van Fernelmont.

In 1907 werd door pastoor Ammerlaan een half vrijstaande, in gips gegoten 

beeldengroep aan de kerk geschonken, vervaardigd door beeldhouwer Jo-

hannes Pieter Maas. In het midden plaatste de kunstenaar de Heilige Antonius 

van Padua, patroonheilige van de Franciscanen en van vrouwen, kinderen, 

armen en zieken, met op zijn arm het Christuskind. Op de voet van het werk 

beitelde Maas de woorden: ‘H. Anthonius bid voor ons’. De beeldengroep, die 

begin twintigste eeuw een verzekeringswaarde had van 700 gulden, werd in 

1913 verplaatst naar de nieuwe zijbeuk van de kerk, waarbij onder de nis een 

plakkaat geplaatst werd met de tekst: 

Indien gij wonderen zoekt: 

Dood, dwaling, ramp, duivel, melaatsheid vluchten

Zieken staan gezond op: 

Boeien golf breekt: 

ledematen, verloren zaken

Vraagt en ontvangt Jong en oud: 

gevaren, nooden wijken

Zeggen zij het, die het ondervinden. 

Ook die van Padua

Toen de Michaëlkerk vanaf 1972 jarenlang leeg kwam te staan, is de beelden-

groep zwaar beschadigd geraakt, mogelijk door vandalisme.10 

H. Maria met kind

H. Jozef met kind

(nu in Beek-Ubbergen)

H. Willibrordus

(nu in Beek-Ubbergen)
H. Bonifatius

(nu in Beek-Ubbergen)
H. Engelbewaarder

H. Michaël

Heiligenbeelden uit de Michaëlkerk


