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Ten Geleide

C.F.A . Geraets (1919-2002)
Coenradus (Coen) Franciscus Anthonius Geraets werd in 1919 geboren te Den Haag in een gezin van acht kinderen
waarvan 3 priester werden en 1 non. Hij deed gymnasium A aan het Aloysiuscollege te Den Haag en werd tot priester
opgeleid aan het seminarie te Hageveld-Warmond. Zijn priesterwijding volgde in 1945. Hij was achtereenvolgens
kapelaan te Achthuizen (Goeree Overflakkee) en Grootebroek. In 1952 werd hij kapelaan te Beverwijk (Agatha parochie)
en bedrijfsaalmoezenier bij Hoogovens. Vanaf 1953 tot 1975 was hij hoofdaalmoezenier van het Bedrijfsapostolaat van
het bisdom. Na zijn afscheid werd hij benoemd tot Deken van het dekenaat Alkmaar en pastoor van de Laurentiusparochie aldaar. Hij ging in 1984 met emeritaat.
Geraets stond aan de wieg van verschillende stichtingen: de Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland, het KMC
(Katholiek Maatschappelijk Centrum te Beverwijk), de Stichting Bedrijfsapostolaat en de Peregrinusstichting (hulp aan
buitenlandse werknemers). Het werk als bedrijfsaalmoezenier hield voor hem in het activeren en laten ontdekken van het
christendom in een bedrijfswereld met ongeveer 25.000 mensen. Wat kan het evangelie betekenen in de werkomgeving?
Hij stelde de medewerking van leken steeds voorop. Ook werkte hij nauw samen met reformatorische kringen omdat
oecumene hem ter harte ging. Hij stelde dialoog voorop en verfoeide polarisatie. Men moet denken vanuit een ideologie
én vanuit de werkelijkheid.
Er zijn meer mogelijkheden om het christendom te beleven dan louter tijdens de vieringen op zondag. En uit een artikel
uit hetzelfde jaar: “… als God mens is geworden, waarom de priester dan niet?”. In een artikel wordt zijn persoon in drie
karaktertrekken gekenschetst: bonhomie (goedmoedigheid), humor en relativeringsvermogen. Dit laatste blijkt
bijvoorbeeld uit de milde spot waar hij ‘het mensenwerk van de kerk’ mee beziet. Hij moet lachen om de dikdoeners van
het Vaticaan, om de binnenlandse capriolen van de Nederlandse bisschoppen. Bij de bejaarde mannen in het Romeinse
circuit en hun ambitieuze volgelingen ontbreekt het menselijke, de warmte. Wat heeft hem gemotiveerd in zijn
priesterschap? “Als het boeltje niet van God was, was het allang verdwenen. (…) Een goede herder ruikt naar zijn
schapen.” Geraets overleed in 2002.
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1.Verzamelband met foto's van "St. Opbouw Kath. Kennemerland. Inzegening 1956"
en losse foto's van het toekennen van een Koninklijke onderscheiding aan een
onbekend persoon. 1956
2.Verzamelband met foto's van de "Opening gebouw St. Opbouw Kath. Kennemerland
Pr. Bernardlaan. STOKK Beverwijk." [1957]
3.Fotoalbum "St. Agathakerk Beverwijk". z.j.
4.Fotoplakboek "Hoofdaalmoezenier met Beheersraad en Bedrijfsaalmoezeniers
bisdom Haarlem en Rotterdam". z.j.
5.Fotoplakboek "Bedrijfsapostolaat". 1950-1960
6.Fotoalbum "Allerlei Bedrijfsapostolaat". z.j.
7.Fotoalbum "Bedrijfsapostolaat". 1955-1965
8.Fotoalbum "22 September Diner Beheersraad Bedrijfsapostolaat". 1972
9.Foto's van het "Afscheid Bedrijfsapostolaat 22 augustus De Schouw Velsen". 1975
10.Fotoalbum "Afscheid Dekenaat". Met negatieven. 1984
11.Fotoalbum met foto's van de eerste steenlegging voor een [ontmoetingscentrum]
"Het Oesdom" in het park van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood te
Heiloo op 30 maart. 1994
12.Foto's van bijeenkomsten in 1957 en 1958 en van het afscheid van de president van
de KNHS. 1957-1958
13.Foto van een bezoek aan de paus. Twee exemplaren. (Groot en klein). 1972
14-1.#Liturgia Horarum I: Tempus Adventus - Tempus Nativitatis#. 1976
14.Boek #Liturgia Horarum#, vier delen. 1974, 1976
Bevat 4 stukken
14-2.#Liturgia Horarum II: Tempus Quadragesime - Tempus Paschale#. 1974
14-3.#Liturgia Horarum III: Tempus Per Annum - Tempus Hebdomadae I-XVII#. 1974
14-4.#Liturgia Horarum IV: Tempus Per Annum - Tempus Hebdomadae XVIII-XXXIV#.
1974
15.Cijferlijst van het Seminarie Hageveld. 1938
16.Cahier houdende "Lijdensmeditatie 1949 - Grooteboek en Venhuizen". Met losse
preek. 1949
17.Cahier houdende "Preken 1946 - Achthuizen". Met bijlage. 1946-1947
18.Cahier houdende "Preken 1948 - Grootebroek". Met bijlage. 1948-1950
19.Feestboekje "Ter herinnering aan de priesterwijding en eerste plechtige h. mis van
Coen Geraets". St. Bavo te Haarlem en St. Jacobus te 's-Gravenhage op 22
september. Met een kaart ter kennisgeving. 1945
20.Bewijs van inschrijving in het geboorteregister van Richardus Wilhelmus Geraerts.
1881
21.Advertentie voor "Een stevige en vrolijke huishoudster in een huis waar 4 priesters
wonen". z.j.
22.Dankbetuiging voor "De getoonde belangstelling na het overlijden van Jan" door
Greetje Verhoek en familie te Bergen. 2001
23.Onbeschreven ansichtkaart van de St. Jacobuskerk te Den Haag waar hij zijn eerste
Heilige Mis heeft opgedragen. z.j.
24.Brochure #Een heerlijk monument. De Laurentiuskerk van Pierre Cuypers aan het
Verdronkenoord te Alkmaar# over de voltooide restauratie van het kerkgebouw.
1990
25.Documentatiemap van Kerkorgelbouw Pels & van Leeuwen B.V. houdende advies
en offerte voor de restauratie van het Pels orgel van de St. Laurentiuskerk te
Alkmaar. 1989
26."Uitnodiging voor het bijwonen van den feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Derde Orde-Communiteit Sint Jacobus te 's-Gravenhage." 1947
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27.Kaartjes ter kennisgeving van het 25-jarig huwelijk van Petrus A. Pollemans en
40-jarig huwelijk van R.W. Geraerts en H.W. Geraerts-Homme. 1945, 1949
28.Gebeden voor een mis. z.j.
29.Ansichtkaart aan hem gestuurd in het ziekenhuis door [tag]. 1931
30.Misboekje "Plechtige eucharistie-viering ter gelegenheid van het 25-jarig
priesterfeest van Drs. Th.J.A. Geraets S.J. (zijn broer Theo), Deken van Den Haag."
Kerk van de Engelbewaarders te 's-Gravenhage. 1976
31-34.Preken, toespraken en misboekjes. Met bijlagen. 1988-1997
Bevat 4 stukken
31.Preken toespraken en misboekjes. Met bijlagen. 1988-1990
32.Preken, toespraken en misboekjes. Met bijlagen. 1990-1993
33.Preken, toespraken en misboekjes. Met bijlagen. 1993-1995
34.Preken, toespraken en misboekjes. Met bijlagen. 1996-1997
35."Feestpredicatie gehouden in de St. Jacobuskerk te 's-Gravenhage op 26 augustus
1951" naar aanleiding van de priesterwijding van zijn broer Theo. 1951
36.Aantekeningen en opstellen uit zijn seminarietijd. 1944
37.Pagina's met handtekeningen. z.j.
38.Artikel "Pius XII en de Missie" in #Theologicum Warmond#. 1942
39.Felicitatieboekjes ter ere van zijn priesterwijding. 1945
40.Artikelen uit kranten en kerkelijke bladen over hem. Met bijlage. 1953, 1959,
1963-1964, 1970, 1975-1976, 1984-1985, 1994-1995
41.Artikel "Mijn laatste dekenale dagen in Den Haag" van zijn broer Theo uit #Het
Binnenhof#. 1980
42.Rede "De Mannenmaat van de volmaakte Christus" afgedrukt in #KABO Post#, 6e
Jaargang nummer 22. Uitgesproken op het congres van de Katholieke Bond voor
Overheidspersoneel te Utrecht. 1954
43.Getuigschrift, rapporten en eervolle vermeldingen van het Gymnasium van het St.
Aloyius College te 's-Gravenhage. 1932-1938
44.Brochure "125 jaar St. Laurentiuskerk te Alkmaar 1861-1986 op 15 oktober". Met
bijlagen. 1986
45.Lijst van namen en adressen. z.j.
46.Persoonsbewijs, paspoort en rijbewijzen. 1941, 1954-1959, 1953-1963, 1973-1983
47.Inschrijvingsbewijs voor de dienstplicht. Met oproep tot inzending van de
Dienstplicht-Keuringsraad. 1937-1938
48.Vliegticket. 1948
49.Getuigschriften betreffende zijn tonsuur en lagere en hogere priesterwijdingen
afgegeven door mgr. Huibers bisschop van Haarlem. 1941, 1943- 1945
50.Stukken betreffende onder andere ontslagverzoeken van hemzelf, persberichten,
benoemingsbrieven, ontslag en verzoeken om dispensaties. 1945, 1948, 1950-1955,
1959-1961, 1975, 1984
51.Feestgids "12,5 Jaar bedrijfsaalmoezenier. Protonotarius apostolicus". 1953
52.Menukaart "Diner ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Coen Geraets."
1970
53.Feestgids "Feestprogramma 12,5 jaar priester C.F.A. Geraets". Met bijlage. 1958
54.Legitimatiebewijs voor de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken
N.V. te IJmuiden. z.j.
55.Brochure #Richtlijnen voor de Geestelijke Ontwikkelingsgebieden in het Bisdom
Haarlem#. 1954
56.Brochure #Statuten#. 1969
57.Scriptie "Op het scherp van de snede" geschreven voor de KTUA van G. Scholte.
1989
Pagina 4/6

Archief C.F.A. Geraets
1990
58.Scriptie "Tussen solidariteit en isolement" geschreven voor KTU van G. Scholte.
59-1.Brief aan zijn familie. Met tekeningen. 1940
59.Tekeningen uit zijn seminarietijd. 1943, z.j.
Bevat 5 stukken
59-2.Tekeningen. z.j.
59-3.Feestboekje "Sinterklaas 1943". Met tekeningen. 1943
59-4.Liedteksten. Tekst "Levensloop" met tekeningen. z.j.
59-5.Gedichten. z.j.
60-1.Brief aan en van familie. 1944-1945
60.Brieven uit periode 1944-1945. 1944-1945
Bevat 3 stukken
60-2.Felicitatiebrieven naar aanleiding van zijn diaken- en priesterwijding. 1944-1945
60-3.Brief aan zijn ouders van [onleesbaar] houdende een excuus waarom de
briefschrijvers op de receptie, voor de priesterwijding en eerste H. Mis, van hun
zoon op 23 september ontbraken. 1945
61.Artikel "Bedrijfsapostolaat" van C.F.A. Geraerts. z.j.
62.Correspondentie rondom het stoppen van EIBA. Met laatste aflevering EIBAnieuws, met daarin een bijdrage van hem. 2002
63.Hoofdstuk "Geestelijke Ontwikkelingsgebieden" van Robert Proost dat onderdeel
van een levensbeschrijving van Mgr. J.P. Huibers van dezelfde auteur is. Met
begeleidende emails. 2000
64.Correspondentie met mgr. M.A. Jansen. 1970
65.Rollenspel "De fabeltjeskrant" bestemd voor een bijeenkomst van het
Bedrijfsapostolaat gehouden op 9 maart. 1969
66.Stukken met betrekking tot de St. Petrus-kern. 1964, 1967-1969
67.Inleiding "Als christen verantwoordelijk voor het jaar 2000". Gespreksstof van het
Bedrijfsapostolaat Petrus en Paulus te Beverwijk over hoe als christen een bijdrage
te leveren aan de menswaardigheid van de toekomst. 1969-1970
68.Adreswijziging van J. Melchers te Balk. 1984
69.Uitnodigingskaart voor J. Tauber te Oudkarspel voor de afsluiting van de
restauratie en de overdracht van het gebouw aan de parochie van de St.
Laurentiuskerk te Alkmaar. 1990
70.Naamplaatbordje "Hoofdaalmoezenier C.F.A. Geraerts". Twee exemplaren. z.j.
71.Brief van [Sjef] te Beverwijk houdende een excuus waarom hij niet op de receptie
van het zilveren priesterfeest aanwezig kon zijn. z.j.
72.Brief van Jan Boekel te Bully les Mines houdende felicitaties voor zijn 73e
verjaardag. 1992
73.Kopie van brief aan meerdere ontvangers houdende dank voor hun goede wensen
met Kerstmis en Nieuwjaar. 2000
74-79.Afscheid als hoofdaalmoezenier van het Bedrijfsapostolaat en benoeming als
Deken van het dekenaat Alkmaar in augustus. 1975
Bevat 6 stukken
74.Receptieboek ter gelegenheid van zijn afscheid van het Bedrijfspastoraat in De
Schouw te Velsen-Noord op 22 augustus. Met uitnodiging voor de receptie. 1975
75.Stukken betreffende zijn afscheid en benoeming. Met bijlagen. 1975
76.Speciale uitgave van het maandblad #EIBA-Nieuws# ter gelegenheid van zijn
afscheid van het Bedrijfsapostolaat. 22e jaargang, nummer 1. 1975
77.Misboekje "Liturgie bij gelegenheid van de installatie van Deken C.F.A. Geraets tot
pastoor van de parochie van St. Laurentius te Alkmaar op 9 augustus 1975". Met
bijlage. 1975
78.Stukken met betrekking tot de benoeming tot voorzitter deken van het dekenaal
beraad. Met bijlage. 1975
79.Stuk betreft het "Afscheid Coen Geraets op 5 september". 1975
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80.Afschrift van een artikel over het dekenaat Haarlem in de #De Bazuin#. Met
begeleidende brief. 1975
81.Kopij betreffende een artikelenreeks over het dekenaat Alkmaar. I-IV. 1975
82-85.Afscheid als Deken van Haarlem dat tevens zijn emeritaat is. 1984
Bevat 4 stukken
82.Misboekje "Gebedsdienst bij gelegenheid van het afscheid van Deken C.F.A
Geraets en de installatie van Deken dr. P.J. Schellens" in de Pius X-kerk te AlkmaarWest op 30 augustus. 1984
83.Afscheidsspeech gehouden tijdens de gebedsdienst in de Pius X-kerk te Alkmaar.
Met bijlagen. 1984
84.Uitnodiging voor de gebedsviering in de Pius X-kerk te Alkmaar. 1984
85.Gelukwensen en dankbetuigingen bij zijn afscheid als Deken van Haarlem. 1984
86.Ontheffingen van de arbeidsinzet. 1943, 1945
87.Twee authenticiteitsverklaringen van relikwieën; van de Heilige Conrad en van de
Heilige Gemma. 1945, 1959
88-1."Zilveren priester vol vertrouwen in de toekomst. Deken Geraets blijft optimist.
Geestelijk leven verdiept zich." van J.W. Jongedijk uit #[onbekend]#. 1976
88.Krantenartikelen over zijn broer Th.J.A. Geraets SJ. 1976, 1980
Bevat 2 stukken
88-2."Deken Geraets neemt afscheid na twaalf jaar. Ze spreken niet voor niets over het
bisdom Den Haag." van Casper Postma uit #[onbekend]#. 1980
89."Feestlied gezongen ter verwelkoming der Neomist Coen Geraets in zijn ouderlijk
huis." 's-Gravenhage 22 september. 1945
90.Kaart met christelijke symbolen en tekst "Christus vincit, regnat, imperat". z.j.
91.Foto's van het Bedrijfsapostolaat. 1956, 1958, 1964, 1970, 1968, 1992, 1996
92.Foto's. 1952, 1970, 1994, 1995, 1998, z.j.
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