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Vrienden van de Ewalden
 
 

 
 

DE NIEUWSBRIEF 
In 1997 werd door een enthousiaste groep 
vrijwilligers (restauratiecommissie), die het 
kerkgebouw van de toenmalige parochie H.H. 
Ewalden een warm hart toedroeg, een actie 
ondernomen om geld in te zamelen voor de 
restauratie van de Ewaldenkerk. Zij lanceerden 
daarvoor een “Vriendenblad”. Iedereen, die het 
waardevol vond om de “Kathedraal van Maas 
en Waal” voor het nageslacht te bewaren, kon 
zich aanmelden als “Vriend”. Dit hield tevens in 
dat zij een jaarlijkse bijdrage van € 22,68 
betaalden voor de restauratie en het onderhoud 
van de Ewaldenkerk. 
Maar natuurlijk kunnen we nog altijd veel meer 
Vrienden gebruiken. U kunt zich aanmelden bij 
Jan Daamen tel. nr. 0487 512974. 
 

VANUIT DE KLOKKENTOREN 
Het is een traditie, dat in de Ewalden-nieuwsbrief 
telkens iemand wordt geïnterviewd, die op een of 
andere manier is betrokken  bij de Ewaldenkerk. In 
deze uitgave is dat de heer Ad Versteden, Dirigent 
van de Ewalden-Cantorij en “beheerder” van het 
monumentale Smits’orgel. 
 
Het gesprek 
vindt plaats op 
de eerste echt 
herfstige dag 
van dit jaar, in 
de kerk. In zijn, 
in onze 
Ewaldenkerk. 
De monumen-
tale ramen van 
kunstenaar 
Nicolas 
temperen het 
toch al 
beperkte licht. 
Het is donker in 
de kerk maar 
wij constateren 
samen dat het 

godshuis van indrukwekkende schoonheid is. 
Ad Versteden komt vaak in de Ewaldenkerk, 
zeker nu hij, samen met zijn Rietje woont in de 
schaduw van de imposante toren. Ad is een 
van die vele vrijwilligers die actief is in en rond 
de kerk. Op verzoek van het parochiebestuur 
houdt hij de staat van het fraaie Smits-orgel in 
het oog. 
En als dirigent-organist van de Ewalden-
Cantorij  leidt en begeleidt hij dit koor. 
Het bestaat uit 35 dames en heren. De 
wekelijkse repetities waren tot voor kort in de 
kerk, maar nu is het parochiecentrum weer de 
repeteerplek. 
Bij Ad Versteden staat “de kerk”al bijna heel 
zijn leven in het middelpunt. 
Als jochie, in Tilburg, zong hij als solist in de 
parochiekerk zelfs 9 missen op één morgen. 
En na zijn zangopleiding aan het conser-
vatorium kwamen de koren, die ook dikwijls in 
de kerken zongen. 
In dezelfde week dat Ad Versteden in Druten 
kwam wonen, ontmoette hij kapelaan Jan 
Mulleman en werd er al gauw gestart met een 
jeugdkoor. Hij werd ook dirigent van Zang en 
Vriendschap in Batenburg en richtte het Maas 
en Waals Mannenkoor op. 
 De Ewalden-Cantorij ontstond in 1983 en van 
dit koor is Ad 25 jaar lid. De eerste 5 jaar als 
dirigent en na het overlijden van Wim Stevens 
weer in diezelfde functie.   
De neogotische kerken van architect Pierre 
Cuypers, waaronder onze Ewaldenkerk, zijn in 
Ad’s hart gesloten. De kerk van het Heilig Hart 
in Tilburg, ook van Cuypers, was zijn 
parochiekerk in zijn jeugdjaren. 
Ad Versteden weet veel van orgels .Niet alleen 
als bespeler ervan, maar ook van de historie 
èn van de techniek. De kleine reparaties, die 
soms toch een paar dagen vergen, doet hij 
zoveel mogelijk zelf. Het voorkomt latere grote 
uitgaven. Voor dirigent-organist van het 
mannenkerkkoor Peter van Est een prettige 
zekerheid, dat het instrument goed is. 
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Ad’s kennis van het orgel komt goed van pas 
bij begeleiding van koren. Bovendien heeft hij 
als producent van klassieke muziek voor EMI 
verscheidene platen gemaakt, ook met 
befaamde organisten als Albert de Klerk en 
Sander van Marion. 
Het Smits’ orgel in onze kerk is  een 
rijksmonument. Het heeft bij de grote 
restauratie in 1970 een fraaie galerij gekregen. 
Het aanzicht vanuit de kerk heeft grote allure. 

Ad Versteden heeft, net als heel veel andere 
mensen, zorgen voor de dag van morgen. 
Wat gebeurt er met de kerk als gebouw, als er 
steeds minder kerkgangers komen? 
Het bezoek aan de diensten van de nieuwe 
pastoor, Ad Blommerde, is gelukkig weer 
toegenomen. Maar toch. Waar blijft de jeugd? 
Zorgen genoeg dus. Maar de conclusie is dat 
de kerk overeind moet blijven. De 
gemeenschap blijft, ook na deze generatie 
verantwoordelijk voor handhaving van het 

monumentale gebouw, dat het belangrijkste 
zichtbare symbool uit het verleden is. Vindt Ad 
Versteden, parochiaan en Drutenaar. 
 
Gerrit Wolbrink 
 

RAMEN  
Zondag 31 augustus 2008. De zomer greep 
zijn laatste kans om zich dit jaar nog van zijn 
beste kant te laten zien. De schitterende zon 
scheen prachtig door het monumentale glas en 
loodraam van Nicolas. Jona en de walvis 
werden verlicht deze mooie ochtend. 
Ik herinner me een interview, dat ik mocht 
hebben met dominee Hoogterp, jaren geleden, 
niet zo lang voor hij naar Friesland werd 
beroepen. Hij vroeg of ons gesprek mocht 
plaatsvinden onder dit glazen kunstwerk op het 
priesterkoor. Hij vond het verhaal van Jona één 
van de mooiste uit de Bijbel. 
Je hebt tijdens zo’n kerkdienst de tijd en de 
rust om je gedachten te ordenen. En er komt 
van alles naar boven.  Zoals ook  de 31e 
augustus, toen ik in 1948 met andere 
schoolkinderen voor  Paleis het Loo Koningin 
Wilhelmina toezong op haar laatste 
Koninginnedag. Zulke historische ervaringen 
vergeet je niet gemakkelijk. 
De pastoor preekte deze morgen over de nep 
van het Zwitserleven gevoel in de STER-
reclame. De acoliet vulde het wierookvat bij. 
Die rijkelijke rook en die geur maakten die 
zonnige zondagmorgen compleet. Een èchte 
pastoor in een fraaie groene kazuifel, rondom 
heel veel brandende kaarsen, aardig wat 
kerkvolk en veel zon door sprankelend glas in 
lood.  
De Ewaldenkerk in optima forma. Blijven 
koesteren dit monument. Juist óók de 
gebrandschilderde ramen.  
 
Gerrit Wolbrink 
 

UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2008  
Binnenkort worden de incasso 's voor de 
bijdrage ten behoeve van het structurele 
onderhoud van onze Ewaldenkerk, ten 
bedrage van € 22,68, door de banken 
verwerkt. Deze incasso's zijn gebaseerd op de 
door de Vrienden verleende incasso-
machtigingen én op onze brief van juli 2001 

Ad Versteden op het oksaal 
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met het verzoek om vriend(in) van de Ewalden 
te willen blijven.  
Diegenen, die geen  machtiging tot incasso 
hebben verstrekt, treffen in deze uitgave als 
bijlage een acceptgiro  aan.  
U begrijpt het: u kunt deze acceptgiro 
gebruiken om, samen met de andere Vrienden 
van de Ewalden, uw financiële steun te geven 
voor de instandhouding van ons monumentaal 
kerkgebouw. 
 
ONTWERPERS VAN HET DRUTENSE 
HOOGALTAAR GEÏDENTIFICEERD (2)  
Het Cuypersjaar is voorbij. De klanken van de 
musical zijn verstomd, de exposities ontmanteld. 
Dankzij de tentoonstelling in het Nederlands 
Architectuurinstituut heeft ook de Ewaldenkerk 
een half jaar landelijk in de aandacht gestaan. 
Het Drutense hoogaltaar prijkte prominent op 
prentbriefkaarten en affiches. De ontwerpers van 
dat altaar konden worden geïdentificeerd als 
Pierre Cuypers en August Martin. Ook de 
voorstellingen op het St. Jozefaltaar lijken 
geïnspireerd op werk van Martin. Cuypers is voor 
iedereen intussen een oude bekende, maar wie 
is die Franz August Martin? 
 
Een begaafde colorist uit het Rijnland . 
Martin behoort tot de groep van negentiende-
eeuwse kunstenaars die zich met hart en ziel 
aan de herleving van de middeleeuwse kunst 
wilden wijden. Met hem zij we beland in het hart 
van de Europese neogotiek en het katholieke 
reveil.  
Martin kwam op 2 november 1837 ter wereld in 
Grosz Umstadt (Hessen). Al vroeg trok hij de 
aandacht van August Reigensperger. Deze door-
en-door katholieke schrijver en politicus was dé 
drijvende kracht achter een van de meest tot de 
verbeelding sprekende bouwprojecten uit de 
negentiende eeuw: de voltooiing van de Dom 
van Keulen. Reichensperger zag in Martin een 
uitermate bruikbaar talent voor de decoratie van 
de nieuwe gotische kerken, die in die jaren als 
paddestoelen uit de grond rezen.  
Nog belangrijker was zijn kennismaking met de 
tot het katholicisme bekeerde Engelse edelman 
John Sutton of Norwood. Sutton groeide uit tot 
een vaderfiguur en mecenas. Hij liet de jongen – 
geheel op zijn kosten - studeren bij de Belgische 
architect Jean Baptiste Béthune,  Die bracht hem 
op het spoor van het gedachtegoed van de grote 

Engelse neogoticus Augustus Welby Northmore 
Pugin, de ontwerper van het House of Parliament 
in Londen.  
 
Zelfstudie en reizen vergrootten Martins kennis 
van de middeleeuwse kunst. Zijn grote voorbeeld 
waren de Duitse primitieve schilders uit de 
veertiende en vijftiende eeuw. Tussen 1860 en 
1873 werkte Martin als protégé van Sutton 
afwisselend in België en het Rijnland, waarbij hij 
zich vooral liet inspireren door de Duitse 
primitieve schilderkunst uit de veertiende en 
vijftiende eeuw. Hij ontwierp beschilderingen, 
interieurs en complete altaren, waarbij hij het 
snijwerk overliet aan beeldhouwers. Een Piëta 
met St. Agustinus en St. Michael van zijn hand 
hangt in de St .Augustinuskerk in Ramsgate 
(Engeland), een cadeautje van Sutton aan de 
familie Pugin. Kunst stond voor hem in dienst 
van de religie. 
 
In dienst van Cuypers  
Tijdens zijn studie in Antwerpen had Cuypers 
begrepen, dat men voor de moderne kerkelijke 
schilderkunst in Duitsland moest zijn.  
 
Een reis door het Rijnland in 1850 sterkte hem in 
die mening. In zijn atelier werkten dan ook vanaf 
het begin al veel Duitse schilders.  

Woonhuis met atelier  

Het door Martin ontworpen altaar van Freiburg 
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Onder invloed van Pugin en Viollet-le-Duc en 
Pugin veranderden Cuypers inzichten over de 
polychromie voortdurend: hij ging op zoek naar 
een “echt middeleeuwse” stijl. Tijdens de 
restauratie van de Dom van Mainz in 1873 kwam 
hij Martin op het spoor. Het was voor deze 
schilder een beroerde tijd.  
Zijn weldoener, Sir John Sutton, was overleden 
en in Duitsland woedde de Kulturkampf in volle 
hevigheid. Maar al te graag ging hij daarom in op 
Cuypers’ aanbod mee te gaan naar Roermond. 
Martin voerde daar als chef de artistieke leiding 
over Cuypers’ gerenommeerde atelier en Gods 
eigen architect werd peetoom van drie van 
Martins kinderen. In 1879 scheidden zich hun 
wegen: Martin begon voor zichzelf. De reden van 
het vertrek is niet duidelijk. Kwaadwillige bronnen 
kwalificeerden Martin als een begaafde 
kunstenaar, maar als een slechte 
zaakwaarnemer.  

 
Maar wat mogelijk echt de doorslag gaf: de 
opvattingen van beide heren liepen steeds 
verder uiteen. Cuypers’ polychromie werd 
kleurrijker, terwijl Martin bleef vasthouden aan 
het beperkte kleurengamma van de Duitse 
primitieven. In 1887 keerde Martin terug naar 
Duitsland, waar hij in 1901 overleed. In zijn15 
Roermondse jaren maakte Martin een reeks van 
kruiswegstaties, altaren, ontwerpen voor 
gebrandschilderde ramen, die nog steeds Luikse 
en Duitse kerken sieren. In Nederland leek zijn 
werkterrein tot nu toe beperkt tot Limburg. Het 
Drutense hoogaltaar is voor zover bekend in 
Nederland het enige werk, buiten de provincie 
Limburg, dat met zekerheid aan hem kan worden 
toegeschreven. 
 

 

Het woonhuis met atelier  

 
Tekst: Jan Dekkers 
Literatuur: A. Jacobs – De begaafde colorist uit 
het Rijnland in De Maasgouw jrg 121/1  

 
 
 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

De nieuwe Drutense herder vergroot zijn 
kudde 

 

 
 

Er is nog ruimte genoeg in “de stal”! 
 
 
 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een 
uitgave van het parochiebestuur van de Ewaldenkerk te 
Druten en verschijnt enkele keren per jaar. 
Samenstelling: Gerrit Wolbrink en Jan Daamen 
Redactieadres: Hogestraat 4 
 6651 BK  DRUTEN  
Bankrekening nummer: 11 27 02 244 

Nog een fraai voorbeeld: het rijke interieur van 
kasteel Loppem  


