Wijkvereniging Pijnacker Noord ---Digitale Wijkatlas

Geschiedenis van de RK kerk van H. Joannes de Dooper
Voordat er sprake was van de bouw van de huidige kerk aan de Oostlaan
bij de rotonde gingen de katholieken ter kerke aan de Oostlaan 25, waar
nu de Zwarte Poort staat. Op het het hek staat nog "Deo", dat betekent
"voor God". Je loopt er gauw aan voorbij, tenzij je bij het grandcafé De
Drie Heeren naar binnen gaat. Dan moet je door deze zwarte poort. Deze
poort (zwart smeedijzeren hek) is orgineel en stamt uit de negentiende
eeuw of eerder. Deze kleine kerk was na een brand in 1773 herbouwd en
weer in gebruik genomen in 1775. Na een aantal verbouwingen bleef het
kerkje te klein voor het aantal gelovigen. Het duurde tot 1870 voor er
werd gedacht en gesproken over een nieuwe grotere kerk. Pijnacker telde
toen 1700 inwoners.

(a)
(b)
RK kerkje aan de Oostlaan 25. De toren is in 1849 aangebracht. Het is niet zeker, maar waarschijnlijk stelt (a)
het kerkje voor van vóór de brand en (b) het herbouwde kerkje dat in de diepte is gebouwd. Beide schilderijtjes
zijn in het bezit van de parochie.

Het oog van het kerkbestuur viel op een slecht stuk grond aan de
Oostlaan. Het perceel werd geruild tegen goede grond die de kerk in bezit
had aan de Noordweg. De acte van ruiling werd namens het kerkbestuur
in 1881 ondertekend door pastoor B.A. van 't Rood en door de secretaris
Petrus van den Akker, meester-broodbakker te Pijnacker. Op 25 mei 1890
nam het kerkbestuur het besluit tot de bouw van de kerk. Opmerkelijk is,
dat de pastoor een deel van zijn vermogen stak in de nieuwbouw van de
kerk. De geplande kerk was toen zeer groot voor het aantal gelovigen.
Er werd gekozen voor een kerk in de neo-romaanse stijl. De kerk en de
pastorie zijn ontworpen door architect A.C. Bleys (1842-1912). Na zijn
opleiding was hij tekenaar bij de beroemde architect P.J.H. Cuypers (van
het Rijksmuseum). Hij kreeg ruzie met Cuypers, nam ontslag en begon
voor zichzelf. Hij bouwde onder andere 14 kerken, o.a. in Kethel.
Op 23 juli 1890 werd de openbare aanbesteding gedaan in het koffiehuis
van F.J. Koot. De laagste inschrijver was N. Perquin uit Berkel. Veertien
dagen na de aanbesteding ging de eerste spade de grond in. Op 13
augustus werd de eerste heimachine opgesteld. De eerste proefpaal van
18 meter bleek te kort. Er moesten langere palen komen. De laatste paal
ging op 17 oktober de grond in. De kerk staat op 489 palen en de pastorie
op 217 palen.
De binnenmuren werden in mergelsteen uit Sibbe in Limburg opgetrokken.
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Op deze recente foto van de muur in het bloemenhok is nog te zien hoe de
onbewerkte mergelsteen uit Sibbe er uitziet. Zo zag de hele kerk er uit tot de
mergelstenen werden beschilderd in de zestiger jaren.

De parochie beschikt nog over de uitvoerige tekeningen en tevens over
een verslag van het bouwproces.

Deze twee tekeningen beschrijven een deel van het ontwerp. Uit de legenda hierboven blijkt dat Pijnacker toen
nog behoorde bij het bisdom Haarlem. Tegenwoordig behoort Pijnacker tot het bisdom Rotterdam.

De buitenzijde bestaat uit sobere baksteen. De winter van 1890/91 was
heel streng en een deel van de toren en de doopkapel moest daarom
worden afgebroken. Het is onvoorstelbaar, maar op 16 juni was het dak
van de pastorie klaar. Op 31 juli 1891 werd de eerste kapspant van de
kerk geplaatst. Op 26 september werd het kruis met de haan op de toren
geplaatst.
Op 9 september viel een bouwvakker van het dak op het torentje met de
wenteltrap naar het koor. Deze val heeft het 19-jarige slachtoffer niet
overleefd. Op 19 september werd begonnen met het plaatsen van het
eerste kerkraam. In oktober werden de zeer fraaie gebrandschilderde
ramen boven het priesterkoor aangebracht. Deze waren ook ontworpen
door de veelzijdige architect Bleijs. De zware kerkklokken werden
opgehesen en geplaatst in januari 1892. Op 4 juli 1892 werd de kerk
ingewijd door de bisschop van Haarlem.
Vele kerkgangers gingen omstreeks 1900 met de Tilbury naar de kerk, zie
de bouwpastoor B.A. van 't Rood in een Tilbury voor de pastorie. Deze
foto is genomen vóór 1901, het jaar van zijn overlijden. Het gebouw het
Prinsesje was bestemd voor de stalling van de paarden. Tot op de dag van
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vandaag zitten er nog grote ringen in de buitenmuur waaraan paarden
konden worden vastgemaakt.

Pastoor B.A. van 't Rood op zijn Tilbury met naast hem
kapelaan J.G. Onel. Koster Toussaint begeleidt het paard.

De kerk bleef aan de binnenzijde ongewijzigd tot de jaren 60 - van het
Vaticaans Concilie (1962 - 1965). Toen werden de muren overgeschilderd,
zodat de mergelstenen niet meer te zien waren.
Dit moet een enorme verandering zijn geweest. In enkele hoeken van de
kerk zijn de mergelstenen nog te zien. De beige-grijze kleur van de oude
grote mergelblokken en de lichte voegen zijn heel bepalend geweest voor
de sfeer in de kerk.
In de loop van de tijd zijn er vele kleine maar belangrijke restauraties en
wijzigingen uitgevoerd.

Het Maria-altaar met kaarsjes zoals dat in 2014 is en de dagkapel/stiltecentrum (open van 9-6) die in de
pastorie is gevestigd.

Het hoofdaltaar met de beroemde glas-in-lood-ramen na de restauratie in 1992. Rechts de nieuwe ramen die
rondom zijn aangebracht bij de restauratie. Herstel in de oude vorm was onbetaalbaar.

Bij het eeuwfeest in 1992 werd een zeer grote en vrijwel totale restauratie
uitgevoerd van de binnen- en buitenzijde van de kerk en de toren. De
constructie van het dak en de toren (uit 1892) bleken nog helemaal goed
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te zijn. De dakleien, de dakgoten, de banken, de muren en een deel van
de ramen rondom werden vervangen. Tevens werden het altaar en de
kerkmeubels vernieuwd. Bij gelegenheid van het eeuwfeest is door de
gehele burgerij van Pijnacker een grote kerkklok aan geboden. Daar was
nog plaats voor in de toren. Het is de klok met de zwaarste stem.

Bij het eeuwfeest van de kerk in 1992 hebben de bewoners van Pijnacker een grote nieuwe klok aan geboden. De
zwaarste die nu te horen is. In de klok is de tekst aangebracht dat hij geschonken is door de bewoners.
Daarnaast is de inzegening door bisschop Ph. Bähr van Rotterdam getoond. Daarnaast een impressie van het
interieur van de kerk tijdens de werkzaamheden zonder de banken.

Na het eeuwfeest is de kerk goed onderhouden maar niet meer
aangepast.
Charles van der Mast

Bronnen:
- J.P. van Geest (samenstelling en eindredactie), 1992. H. Joannes de Dooper Pijnacker - Een eeuw rond het
kerkgebouw 1892 - 1992, uitgegeven door de parochie H. Joannes de Dooper te Pijnacker.
- Nieuwe foto's uit de privécollectie van Charles van der Mast
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