
In 2004 schrijft Wim Eijk zijn herinneringen aan Duivendrecht, waaronder die aan de school. 

Eerder zijn deze herinneringen gepubliceerd in Oud-Duivendrechtse Saecken nummer 4, 

jaargang 1, juni 2004 DE DOM 125 JAAR, deel 1. Uitgegeven onder auspiciën van de SOD. 

 

De „grote zaal‟ van de pastorie, waar nu de doordeweekse vieringen plaatsvinden, was in 

jaren vijftig van de vorige eeuw in gebruik als kleuterklas. Dat was voor mij in het jaar 

„57/‟58. 

Duivendrecht was in die jaren kinderrijk, maar men beschikte over beperkte middelen.  

 

De eerste kleuterklas was gehuisvest in een lokaal aan de achterkant van het „Pax-Gebouw‟, 

eigenlijk het Willibrordus-gebouw van de Katholieke Arbeiders Bond, dat aan de 

Rijksstraatweg tegenover de St.Urbanus-kerk stond. De kleuterleidster daarvan was zuster 

Berta, een stokoude religieus van het klooster verbonden aan de St.Joannes-School.  

 

Voor de tweede klas van de kleuterschool konden we dan terecht in de „grote zaal‟ van de 

pastorie.  

De kleuterleidster van deze klas, juffrouw Corrie, kwam uit Diemen. Ik herinner me nog goed 

waar mijn plaats was: rechts naast de zwarte schouw. Via de achtertuin en de serre kwamen 

we in deze dependance van de kleuterschool. Achter in de serre was een provisorische 

toiletgelegenheid, die bestond uit een emmer met oude gordijnen eromheen. Het is vreemd te 

beseffen dat dat nog geen vijftig jaar geleden is: nu zou zo‟n klaslokaal zijn afgekeurd.  

 

Het eerste bezoek aan de parochiekerk dat me levendig bijstaat betrof een rondleiding door 

zuster Adriani, die de derde kleuterklas onder haar hoede had. Dat was in het voorjaar van 

1959. De herinnering eraan is daarom zo levendig, omdat de kerk op mij een onuitwisbare 

indruk maakte. Het was voor de kinderen een sport om als zuster Adriani niet keek, stiekem 

de engeltjes die de historische preekstoel dragen, een kusje te geven.  

 

Wat me van de parochiekerk ook als de dag van vandaag is bijgebleven is de viering van mijn 

eerste H.Communie op Hemelvaartsdag 26 mei 1960. De datum staat op een tegeltje dat mij 

bij die gelegenheid cadeau was gedaan en nu in een van mijn privévertrekken in het 

bisschopshuis te Groningen aan de wand hangt. Juffrouw Jansen van de eerste klas, die ons op 

de eerste H.Communie voorbereidde, deed dat al vanaf de jaren twintig. Van sommige 

kinderen had ze niet alleen de moeder, maar ook de grootmoeder nog in diezelfde klas gehad. 

Op het grote moment dat we het eerste de hostie, het lichaam van Christus, mochten 

ontvangen werden we het hele schooljaar intens voorbereid. De betekenis van dit sacrament 

was uitgebreid belicht. Enkele dagen tevoren waren we in de gelegenheid voor het eerst van 

ons leven te biechten.  

 

In 1963 werd ik gevraagd als misdienaar. Ik speelde op dat moment bij een vriendje thuis, 

Frans de Beer. De toenmalige kapelaan, pater Hoogervorst, was bij zijn ouders op bezoek om 

te vragen of hij misdienaar wilde worden. Frans aarzelde, maar zijn ouders zeiden: “vraag 

Wim Eijk eens, die wil vast wel.” Dat hadden ze goed ingeschat, want ik zei direct enthousiast 

„ja,‟ waardoor Frans weinig gelegenheid meer had om nee te zeggen. Binnen twee weken viel 

mijn eerste doordeweekse dienbeurt, 

na een spoedcursus mis dienen waarbij de Latijnse antwoorden uit het hoofd moesten worden 

geleerd. 

 

 



Op zondag 16 september 1984 hield voor het eerst van mijn leven een preek als pasgewijd 

diaken in de St.Urbanus-kerk. Als priester heb ik nog verschillende keren pastoor Laan 

vervangen. Bij hem en zijn huishoudster Mevrouw M. Verwer heb ik in de tijd vlak vóór en 

tijdens mijn priesterstudie een kamer op de pastorie gehad. Het betrof de vroeger 

„kapelaanskamer‟, het raam aan de voorgevel rechts op de eerste verdieping. 

 
Al ben ik sinds 1985 op diverse plaatsen in binnen - en buitenland werkzaam      geweest, de 

St.Urbanus-kerk te Duivendrecht blijft altijd op mijn netvlies gegrift. Hier heb ik het doopsel, het 

vormsel en de eerste communie ontvangen, en - niet minder belangrijk - al als kind de roeping tot het 

priesterschap. 
 

 

           Mgr.Dr.Willem Jacobus Eijk 

Geboren in Duivendrecht   22-06-1953  

Priester gewijd    01-06-1985 

Tot bisschop van Groningen gewijd  06-11-1999  

Tot Aartsbisschop van Utrecht benoemd. 11-12-2007 

 

       

 
 

 

 
 

Duivendrecht 28 mei 2008: Aartsbisschop Eijk tijdens de processie bij de viering van het 150- 

jarig bestaan van de parochie van de Heilige Urbanus. 

De processie over de Rijksstraatweg langs eetcafé Lotgenoten Rijksstraatweg 215-217, 

woonhuis familie Werkman Rijksstraatweg 219 en woonhuis familie Wolthuis, 

Rijksstraatweg 221. Rijksstraatweg 221 was de ouderlijke woning van Wim Eijk, schuin 

tegenover de R.K. Kerk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_bisschoppen_van_Utrecht

