
WIM VAN DEN ENDE: PASTOR IN HART EN NIEREN 
 
 
Pastor Wim van den Ende kende mij tot aan het interview niet, maar ik ken hém al een kwart eeuw. 
Zo’n vijfentwintig jaar geleden wilde ik preken horen met diepgang op basis van eigentijdse exegese of 
bijbeluitleg. In Wateringen vond ik dat niet, wél in de Bernadetteparochie te Rijswijk. Als pastor Van 
den Ende zou voorgaan en preken, fietste ik naar Rijswijk, bij voorkeur op zaterdagavond. Mijn vriend, 
nu mijn ‘geregistreerd partner’, zoals de wet dat noemt, ging mee. 
In mei 2011 zijn wij beiden in Rijswijk komen wonen, vlak bij wat nú de Benedictus-Bernadettekerk 
is. Als ‘jong bejaarde’ met veel vrije tijd heb ik me direct aangesloten bij de werkgroep Verteld Verle-
den van de Historische Vereniging Rijwijk. Inmiddels heb ik veel oudere Rijswijkers geïnterviewd 
over hun leven en hun band met Rijswijk.  
Nu wil het geval, dat ik pastor Van den Ende regelmatig bij Albert Hein zie of op weg ernaar toe. Op 
een gegeven moment flitst de gedachte door mijn hoofd: “Díe man wil ik graag interviewen: 86 jaar 
oud en nog steeds actief.” 
Het eerste contact leg ik door op een dinsdagmorgen de kerk even binnen te lopen. Eén keer in de week 
doet pastor Van den Ende op die dag om 9.30 uur de mis. De kerk is dan goed gevuld met overwegend 
oudere parochianen. Na afloop wordt er koffie gedronken. “Dat wil ik wel doen,” zegt pastor Van den 

Ende, als ik vraag hem te mogen inter-
viewen, “ maar ik ben wel gauw moe. 
Kan het kort?” Ik geef aan, dat dat 
geen probleem is en we noteren beiden 
in de agenda: dinsdag  07-02-2012 om 
10.00 uur. 
Op de dag van het interview drinken 
we eerst koffie, samen met de kerk-
gangers. Daarna nemen we plaats in de 
ruimte die als secretariaat dienst doet. 
“Ik heb last van mijn rug. Dan is zitten 
moeilijk voor me en ga ik even staan,”  
aldus pastor Van den Ende. En inder-
daad, het interview begint op ongelijke 
hoogte: pastor Van den Ende steekt het 
komende uur een paar koppen boven 
mij uit. Ik steek ook, maar dan van wal. 

Pastor Wim van den Ende in gesprek met pastor Ingrid van der Aart in de 
Benedictuszaal (foto uit eigen collectie) 
 
 
Pastor van der Ende, wat zijn uw voornamen? Wanneer en waar bent u geboren? 
 
‘Van dén Ende. Mijn voornamen zijn: Wilhelmus Maria Ignatius. Ik ben op 2 juni 
1925 geboren in Den Hoorn, gemeente Schipluiden.’ 
 
 
Hoe lang woont u inmiddels in Rijswijk? 
 
‘In 1975 ben ik als kapelaan naar Rijswijk gekomen. Ik kwam te wonen in de pastorie 
van de Bernadetteparochie, Sir Winston Churchilllaan 376. Daarna verhuisde ik naar 
de Generaal Spoorlaan. Daar woon ik nu nog op 745. Dus zo’n kleine veertig jaar ben 
ik al Rijswijker.’ 
 
 
Kunt u iets vertellen over het gezin Van den Ende in Den Hoorn? 
 
‘Er waren vijf kinderen, eigenlijk zes, als ik het pleegkind van mijn ouders meereken. 
Ik zeg altijd: zes kinderen, één meisje en vijf jongens. Ik was de tweede. Mijn vader 
was middenstander: hij handelde in granen en veevoer. 



Hij leverde in Den Hoorn en omstreken. Daar bedoel ik mee: Maasland, Schipluiden, 
De Lier enzovoort. Mijn moeder was huisvrouw, zoals in die tijd gebruikelijk was.’ 
 
 
Hoe zou u uw band met uw ouders willen omschrijven? 
 
‘Die was goed. Met mijn vader had ik een sterke band. Hij was een doodeenvoudige, 
eerlijke man. Voor een handelaar was het wel eens moeilijk om eerlijk te zijn. Maar 
híj was het! Daarom hebben we op z’n rouwkaart een toepasselijke tekst van Marnix 
Gijsen laten zetten en die luidt: 
 

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid, 
hij had den zwaren last op zich geladen, een eerlijk man te zijn 
in woord en daad. 

 
 
Wat deden jullie zoal samen in het gezin? 
 
‘Nu vraag je me wat. Ik ben vroeg naar het kleinseminarie Hageveld gegaan, ‘op stu-
die’ zoals men dat noemde. Pas 13 jaar was ik.’ 
 
 
Wat trok u aan in het priesterschap? 
 
‘Er was een kapelaan in Den Hoorn die ik zeer bewonderde. Vooral zijn eenvoud en 
zijn zorg voor de jongeren vielen op. Dát trok mij aan. Hij heeft me overigens nooit 
gevraagd of ik priester zou willen worden. Het is een mysterieus proces, zo’n keuze.’ 
 
 
Hoe heeft u de overgang van thuis naar Hageveld ervaren? 
 
‘Het viel niet mee om het huis te verlaten. De eerste twee jaren op Hageveld waren 
moeilijk. Ik heb gedacht: “Het moet maar.” Hageveld had heel bijzondere eigen-
schappen: cultureel was het een prachtige opleiding. Er werden treurspelen van Von-
del opgevoerd, zoals Lucifer en Joseph in Dothan. Het was oorlogstijd toen ik er zat. 
Dat was te merken. Tijdens de Hongerwinter van ’44-’45 werden we naar huis ge-
stuurd. Daarna ging ik naar het grootseminarie te Warmond.’ 
 
 
Als u Hageveld en Warmond met elkaar vergelijkt, waar gaat uw voorkeur dan naar 
uit? 
 
‘Mijn hart gaat uit naar Warmond vanwege de filosofie en theologie. Filosofie is van-
uit zichzelf beschouwelijk. De theologie daar was dat ook. Dat beschouwelijke ligt 
mij ten zeerste.’ 
 
 
Hoe bent u als ambtsdrager begonnen? 
 
‘Meteen na Warmond werd ik als kapelaan benoemd te Katwijk. Dat was niet alléén 
een dorp van orthodoxe protestanten. Er was ook een aanzienlijke groep katholieken, 
met name in Katwijk-Binnen. Daar heb je de St.-Jan de Doperparochie, waar ik kape-
laan werd. Vergeet niet, dat Katwijk ook Valkenburg en Rijnsburg omvat. 



En natuurlijk Katwijk aan Zee. Als ik daar ’s zondags doorheen fietste, ging men op-
zettelijk voor mijn rijwiel lopen!’ 
‘Na één jaar kreeg ik een officiële opdracht van bisschop Huibers van Haarlem om 
economie te gaan studeren in Tilburg. Het werd uiteindelijk sociologie. Dat vond ik 
boeiender. Je moet je bisschop gehoorzamen tot op zekere hoogte: hij wist niet van 
mijn keus. Sociologie vond ik interessant, maar vooral in het begin miste ik het kape-
laanschap: ik moest te veel stil zitten. Ik heb er mijn doctoraal gehaald.’ 
‘In 1955 werd het bisdom Rotterdam opgericht, in feite een afsplitsing van het bisdom 
Haarlem. De eerste bisschop, monseigneur Jansen, zei tegen mij, dat ik niet mocht 
promoveren: “Er is geen tijd voor verdere studie. Ik benoem je meteen op de post ‘Pa-
rochiestructuur en kerkopbouw’.” Dat was in 1957. Begrijpelijk, want we zaten in de 
naoorlogse periode van de Wederopbouw, een tijd van groot optimisme. Er kwamen 
veel nieuwe parochies bij en er moesten tal van kerken worden gebouwd. Met de or-
ganisatie daarvan moest ik me bezig houden. Mijn kantoor stond min of meer los van 
het bisdom. Ik kon dus zelfstandig te werk gaan. Wel moest ik aan het bisdom rappor-
teren over het verloop van mijn werk.’ 
‘Daarna werd ik vicaris-generaal, dus werd ik betrokken bij het algemene beleid. Dat 
betekende veel overleggen.’ 
‘In 1970 werd Ad Simonis tot bisschop van Rotterdam benoemd. Met hem had ik een 
slechte band. Van weerskanten hebben we het vijf jaar volgehouden met elkaar. Toen 
zei ik tegen hem: “Nu houd ik het niet meer uit.” Met zijn instemming heb ik toen een 
parochie uitgezocht. Het werd de Bernadetteparochie in Rijswijk. Ik wilde dicht bij 
mijn familie leven. Vandaar.’ 
 
 
Hoe bent u in die parochie verder gegaan? 
 
‘Ik begon als kapelaan. Dat was even wennen, want ik was een man van vergaderin-
gen. Ik moest nu het pastorale contact met mensen ervaren. Ik wilde mijn kennis bij-
spijkeren en ben aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam postdoc-
torale exegese gaan studeren. Ik heb er colleges gevolgd bij Han Renckens. Hij was 
zeer inspirerend. Ik heb er veel aan gehad.’ 
‘In 1976 werd ik als pastoor geïnstalleerd. Rond 1980 ben ik Hebreeuws gaan stude-
ren, met twee collega’s, Jan Schoonebeek en Kees Schut, goede vrienden van mij. Wij 
kenden elkaar al vanaf het seminarie. Zij waren iets ouder. Zij zijn nog niet zo lang 
geleden overleden. Nu vervlakt die studie Hebreeuws enigszins.’ 
‘We trokken vaak samen op. Zo zijn we op vakantie gegaan naar Padmos. Daar heb-
ben we met z’n drieën de Apokalyps in het Grieks gelezen. Er moet toch iemand zo-
iets bijhouden? Anders gaat die kennis verloren.’ 
 
 
Hoe zou u als zielzorger Rijswijk en de Rijswijkers willen typeren? 
 
‘Rijswijk is een leuke, dorpse gemeente, zeker het deel dat door de Bernadetteparo-
chie wordt bestreken. Daarbij denk ik vooral aan de Talmalaan en omgeving. Helaas 
is Rijswijk een beetje bedorven doordat de natuur eruit gejaagd is, verjaagd door de 
woningbouw. Heel De Strijp is weg. Rijswijk werd een overloopgemeente. Er kwa-
men nieuwe parochianen bij: mensen uit Den Haag, stedelijk dus en met enige intel-
lectuele ontwikkeling. Fijne mensen om mee samen te werken. De tuindersbevolking, 
van oudsher de kern van de parochie, heeft een andere inbreng. Zij biedt een mooi 
tegenwicht. Tuinders zijn actief in de gemeenschap.’ 



‘Rijswijk is vanouds zéér kerks. Dat is aan het verzwakken. Nú krijgen we steeds 
meer mensen met een allochtone achtergrond, zoals Vietnamezen en Chinezen. Zo 
hebben we momenteel een zeer donkere lectrice. Dat is toch mooi om te zien!’ 
 
 
Wat waren voor u de meest leerzame momenten in het pastoraat? 
 
‘De contacten met de mensen. Op het bisdom gingen die contacten via agenda’s en 
notulen, maar in het pastoraat ga je met blote handen op huisbezoek. Vooral in het 
eerste jaar heb ik veel huisbezoeken afgelegd. Je komt dan onverwachte  en onbeken-
de dingen tegen. Over het algemeen was je zeer welkom. Je kreeg veel levensverhalen 
te horen. Bij uitvaarten werden die geïntensiveerd.’ 
‘Eén uitvaart staat mij nog helder voor de geest, de begrafenis van een rechercheur die 
doodgeschoten werd: Willem de Krijger. Dat was in 1976. Hij wilde iemand arreste-
ren, een De Nie. Die schoot hem dood. Ik was toen nog kapelaan bij pastoor Bank. 
Die durfde de uitvaart niet te doen. Hij vroeg of ik het op me wilde nemen. De kerk 
zat stampvol. Allemaal zeer bewogen mensen. Dan kun je veel voor mensen beteke-
nen. Dit soort leermomenten maak je als vicaris-generaal niet mee.’ 
 
 
Wat heeft pastoraat volgens u wat andere vormen van psychisch-sociale hulpverle-
ning niet hebben? 
 
‘Zingeving! Vanmorgen in de viering heb uit I Koningen het stukje voorgelezen 
waarin de koningin van Sheba op bezoek gaat bij koning Salomo. Ze had van zijn 
wijsheid gehoord en gaf hem raadsels op. Die raadsels waren geen raadseltjes en gin-
gen niet over de bestuurskunde van de beide vorsten, maar betroffen de diepste le-
vensvragen: waarom bén ik er? Waarom ga je dood? Waarom is er zoveel ellende? 
Waarom mag ik gelukkig zijn? Waarom word ik ziek? Het zijn de eeuwige waarom-
vragen. Er is geen echt antwoord op. Maar je moet mensen er wél over laten praten, 
zodat er iets komt dat op een antwoord lijkt. Die levensvragen zijn bedoeld voor be-
zinning, niet voor berusting. Het gaat niet om opstand, maar om aanvaarding op den 
duur.’ 
 
 
Mijn laatste vraag: hoe gaat u om met de spanning tussen het traditionele kerkelijke 
gezag en de mondige parochianen op de kerkvloer? 
 
‘Heel gemakkelijk. Ik ben 86: ik trek me niet zoveel aan van het kerkelijk gezag. Ge-
lovigen moeten hun eigen geweten volgen. Dat is begonnen met monseigneur Bek-
kers. Parochianen komen naar de kerk om hun geweten te toetsen. Ze doen dat ook in 
gesprek met anderen. En door te luisteren naar de bisschoppen. Toetsen is dan jezelf 
afvragen: “Wat zouden de bisschoppelijke uitspraken voor mijn eigen leven kunnen 
betekenen?” Die uitspraken hoeven niet doorslaggevend te zijn. Dat is alleen het ei-
gen geweten van de gelovige.’ 
 
We beëindigen het gesprek. Ik zeg pastor Van den Ende een verslag toe. “Verander er maar aan wat u 
wilt,” voeg ik eraan toe. “Dat doe ik. Als ik klaar ben neem ik het mee hier naar toe. Je komt toch een 
keer langs voor het interview met Ton Hertogh.” Laatstgenoemde, oud-docent klassieke talen, kwam ik 
voorafgaand aan het gesprek met pastor Van den Ende hier aan de koffietafel tegen. Hij wil graag zijn 
levensverhaal aan mij vertellen. 
 
Frans Holtkamp, Rijswijk, februari 2012  


