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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 betrokken is bij de Ewaldenkerk. In 
deze uitgave is dat de heer Theo Sijbers, 
parochiaan van Druten en voorzitter van de 
Stichting Kerala (India) 
 
Heen en weer tussen Druten en Kerala 
 
In het twee uur durend gesprek was het een 
voortdurend gependel tussen tussen Druten en 
Kerala en Andhra Pradesh in India. De regio’s in 
het zuiden van het gigantische India, waar Theo 
Sijbers en zijn stichting Kerala zorg ontwikkelt voor 
verstandelijk gehandicapten. 
Zijn Ewaldenkerk in Druten , is de kerk waaraan hij 
al 38 jaar zijn hart heeft verpand. Vanaf dat 
moment, toen hij bij de nonnen van Boldershof 
kwam solliciteren en hij uit de bus stapte bij de 
Ewaldenkerk. Even later ging hij bij Boldershof 
werken en kwam hier wonen en is sindsdien 
betrokken parochiaan. Hij kent de kerk met het 
even daarvoor overgeschilderde, vergrijsde 
interieur en het prachtig gerestaureerde godshuis 
van nu. Met de weer in kleur herstelde pilaar-
heiligenbeelden als zijn exponent. En dan vooral 
het beeld van Franciscus, zijn “eigen” heilige, die 
weer in volle glorie op zijn plek in het middenschip 
staat te pronken.  

Theo Sijbers maakt er geen geheim van dat hij 
dolblij is, dat de Ewaldenkerk als kerk èn als 
cultureel erfgoed behouden is gebleven.  
Hij schetst het contrast tussen de kerk in India, die 
floreert als de lente en de kerk hier, waar het herfst 
is. Daar is de religieuze beleving gigantisch en 
neemt het aantal katholieken enorm toe. En in 
Nederland maakt de katholieke kerk, om allerlei 
redenen een minder goede tijd door. Maar hij is 
ervan overtuigd, dat het geloof èn de kerk zich 
herstellen. Het wordt doorgegeven aan volgende 
generaties en de beleving komt ook hier terug.  

 
Eerste steen wordt gelegd voor een Centrum voor 
verstandelijk gehandicapten in Andhra Pradesh.  

In midden, met bloemenkransen de bestuursleden van 
de Stichting Kerala, Mevrouw Mieke van Beurden uit 

Wateringen en de heer Theo Sijbers uit Druten. 
 

De Drutenaar kijkt zijn ogen uit in India, het enorme 
land in Azië met bijna 1.200.000.000 inwoners. Met 
na China de grootste bevolking ter wereld. Met 
verschrikkelijk veel armoe. 

NIEUWSBRIEF 
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“De mensen vragen zich niet af wàt ze morgen 
eten, maar òf ze dat wel kunnen”.  
Het land is voor 80% Hindoeïstisch en maar voor 
4% katholiek. In Kerala echter zo’n 30%. De 
eenvoudig kerkjes zijn bij de diensten overvol. Ze 
puilen zo uit, dat  de gelovigen ook  buiten, via 
luidsprekers de diensten volgen. Er zijn geen 
banken in de kerk, maar men zit op de grond. Die 
kerken worden door de week gebruikt als lagere 
school. 
In één kerklokaal 120 leerlingen, in drie groepen 
verdeeld, met ook drie schoolborden. Met aan de 
wanden de kruiswegstaties van de kerk.  
In de loop van de jaren heeft de stichting al  
ongeveer € 650.000 ter plekke besteed aan de 
bouw van 6 centra voor verstandelijk 
gehandicapten, 3  scholen, 21 vissersboten, 75 
huisjes en vele waterputten. Van alle inkomsten 
zijn er slechts 0,4% kosten, zodat bijna alle 
gekregen gelden in India kunnen worden 
uitgegeven.  
Theo Sijbers en zijn stichting beperkten zich als 
doelgebied in het begin tot Kerala, maar na de 
grote problemen door de tsunami is toen de regio 
Andhra Pradesh  toegevoegd. Daar is de armoe 
nog groter dan in Kerala. 

 
Een pas geopend centrum van stichting Kerala, met 

twee leidende nonnen en “hun kinderen”. 
 

Hij is vol lof over de houding van de Indiase 
bevolking. Ze is zeer dankbaar voor de gulle 
gevers uit Nederland. En wat opvalt is de grote 
tolerantie voor de verschillende religies. Religie is 
een gebeuren  tussen de mensen op straat en niet 
zoals hier alleen  in een kerkgebouw. En Hindoes 
hebben fundamenteel respect voor ieders 
godsdienst. Religieuzen zijn op straat zichtbaar 
aanwezig, ook door hun kleding.  
“Ze durven daar kerk te zijn”, zegt Theo Sijbers, 
wijzend op het verschil met Nederland, waar, na de 
beeldenstorm in de zestiger jaren,  ook de 
geestelijken niet meer aan hun kleding herkenbaar 
zijn.  
De katholieke kerk in India groeit dus enorm en 
navenant ook het aantal meestal eenvoudige 
multifunctionele kerkgebouwen. Dat is het verschil 
met ons land waar kerken gesloten worden. Vaak 
nog  fraaie gebouwen en  soms zelfs 
monumentaal.  
Maar de Drutenaar is ervan overtuigd dat de 
Ewaldenkerk de tijden trotseert en haar functie 
tot in lengte van jaren zal bestendigen. 
Hij wil belangstellenden desgewenst graag verder 
informeren over zijn stichting: tel.0487-513670. En 
zo rond de feestdagen is een milde gave ook 
bijzonder welkom. 
Het banknummer is 11.27.92.480. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2010  
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 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. 
 
CUYPERS IN DE KERK  
In de St. Vincentiuskapel, rechts vooraan in het 
dwarsschip, bevindt zich een afbeelding van Pierre 
Cuypers, de architect van onze Ewaldenkerk. In dit 
artikel wil ik u graag iets over de achtergrond van deze 
merkwaardige voorstelling vertellen.  
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Cuypers, van alle markten thuis 
Cuypers is niet gemakkelijk onder een hoedje te vangen. 
Hij was architect, ambachtsman, begenadigd kunstenaar 
én een uitgekiende zakenman. Hij ontwierp niet alleen 
de gebouwen, maar verzorgde ook hun interieurs tot in 
het allerkleinste detail. In zijn eigen atelier in Roermond 
werden door hem en zijn leerlingen ontworpen 
kerkmeubels gemaakt. Ook de prachtige glas-in-
loodramen in de Ewaldenkerk zijn door hem bedacht, 
samen met zijn hoofdopzichter J.J. van Langelaar. De 
bekende glazenier Frans Nicolas senior tekende voor de 
uitvoering, maar Cuypers had in alles het eerste en het 
laatste woord.  
  
Cuypers‘ werk vol symboliek   
Cupyers’ werk zit vol symboliek. In de Ewaldenkerk 
brengen de gebrandschilderde ramen de hele 
heilsgeschiedenis in beeld, van de zondeval en 
verdrijving uit het aardse paradijs, tot de verlossing door 
het kruis en de nederdaling van de Heilige Geest. De 
vensters in de kapel van Onze Lieve Vrouw van VII 
Smarten, achter in de kerk, tonen Gods mededogen met 
de mensheid. In de St. Vincentiuskapel zijn de genezing 
van de blindgeborene (Joh. 9, 1-7) en de 
duiveluitdrijving (Mattheüs 8, 28-34) afgebeeld. Ze 
verwijzen naar de vergeving van de zonden door het 
sacrament van de biecht.  
 

 
Raam in de St. Vincentiuskapel. Genezing van de 

blindgeborene. 
De knielende man lijkt als twee druppels water op Pierre 

Cuypers. 

Cuyperscode 
Maar Cuypers’ werk bevat ook een geheime boodschap, 
een soort Da Vinci code, maar dan anders. In elk 
gebouw dat de architect ooit ontwierp heeft hij zelf wel 
ergens afgebeeld. Net als in de films van Hitchcock 
fungeert zijn zelfportret als een signatuur, als het ultieme 
bewijs van 'dit is de maker'. In Druten draagt de 
blindgeborene in de St. Vincentiuskapel duidelijk de 
trekken van Cuypers-zelf. Is dit onschuldige Spielerei? 
Of wat wil hij ons zeggen? 
 
Eenvoudige ambachtsman of Meester van het Werk 
In Cuypers’ jonge jaren werd een architect beschouwd 
als een gewone ambachtsman zonder al te veel status, 
een handige timmerman of metselaar, die desgevraagd 
een tekening op papier kon zetten. Rond 1855 liet een 
van de kerkmeesters van de S. Martinuskerk in Wijck-
Maastricht zich ontvallen, “dat hij zich niet kon begrijpen 
waarom een architect 5% honorarium toekwam over de 
bouwsom, daar zijn kosten toch enkel bestonden in 
uitgaven voor papier en potlood.” Deze zuinige 
Maastrichtse kerkmeester stond bepaald niet alleen: 
Ook in de notulen van de Drutense bouwcommissie zijn 
nogal wat woorden gewijd aan de hoogte van Cuypers’ 
loon. Het is alsof de zelfbewuste, academisch gevormde 
Cuypers met zijn zelfportretten revanche heeft willen 
nemen. Aan de buitenzijde van het Rijksmuseum vinden 
we hem ergens in een bescheiden hoekje als een 
eenvoudige middeleeuwse werkman. Maar in de oudste 
Cuyperskerk, de St.-Antonius op de Kranenburg bij 
Vorden (1855) staat hij model voor de sluitsteen van de 
viering (het kruispunt van schip en dwarsschip), het 
hoogste en centrale punt in de kerk, alsof hij vanuit die 
onaantastbare positie permanent een oogje in het zeil 
wil houden. Ook in de St.-Martinuskerk van Wijck-
Maastricht voorziet hij een gewelfschotel van zijn 
zelfportret. Hier verschijnt hij in de gedaante van een 
middeleeuwse Meester van het Werk, de man die alle 
kunsten beheerst en alle touwtjes in handen heeft. 
Toeval of niet, de voorstelling doet sterk denken aan 
middeleeuwse afbeeldingen van God als Schepper van 
hemel en aarde, die met Zijn passer de wereld de maat 
neemt. Voor het hoogaltaar van de Roermondse 
Munsterkerk ontwerpt hij rond 1860 beelden van de vier 
evangelisten. Hier zien we hem als Mattheüs, de 
schrijver van het oudste evangelie. Zijn glanzende 
gezicht vastberaden naar de hemel gericht. Het symbool 
van Mattheüs is een engel, die hem de inspiratie geeft 
om het leven van Christus te beschrijven. En in Druten is 
Cuypers degene die door Christus zelf uit de geestelijke 
duisternis wordt bevrijd tot het ware licht. 
 
Arbeid én bezieling  
De boodschap is helder. Voor het ontwerpen een 
kerkgebouw is méér nodig dan een potlood en papier, 
een meetlat en een driehoek. De architect is geen 
eenvoudige ambachtsman. Om met de woorden van 
Cuypers zelf te spreken: “De architect, den Meester van 
het Werk, moet kunstenaar zijn, moet bezieling, 
scheppingskracht bezitten”. Aan het eind van zijn leven 
is dat idee gemeengoed geworden. De architectuur is 
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voortaan een “scheppende kunst”. De erkenning van het 
architectenberoep is geslaagd en Cuypers wordt als 
kunstenaar geëerd. 
 
Bronnen: 
MJJ Bergevoet en JGWR Dekkers – Parochiekroniek, Druten 
1977  
B.C.M.. van Hellenberg Hubar – Arbeid en bezieling, Nijmegen 
1997  
AJC van Leeuwen – Pierre Cuypers Architect 1827-1921), 
Zwolle 2007 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in symboliek van Cuypers, en u 
houdt van computerspelletjes, klik dan op 
www.cuyperscode.nl.  

  
Tekst: Jan Dekkers 

 
MAAS EN WAALS MANNENKOOR ZONG IN 
MAASTRICHTSE CUYPERSKERK  
Zondag 20 juni begeleiden zestig leden van het Maas en 
Waals Mannenkoor met hun zang een Heilige Mis in de 
Sint Martinuskerk van Wyck-Maastricht. 
Het mannenkoor, gesteund door een grote aanhang 
toog die ochtend al vroeg uit Druten, met twee grote 
autobussen, naar de op één na oudste stad van 
Nederland. Er was een verwachting over de schoonheid 
van de kerk, aan de oever van de Maas, vlak bij de 
beroemde Servaasbrug, uit de 13e eeuw. Ook al omdat 
Maastricht voor Maas en Walers het imago heeft van 
een bijna buitenlandse stad. De zangers waren op de 
hoogte van het feit, dat de Martinuskerk ontworpen is 
door Pierre Cuypers, de bouwmeester van de Drutense 
Ewaldenkerk. De Maastrichtse kerk was zijn tweede 
kerkgebouw, na die in het Achterhoekse Kranenburg. 

 
De Sint Martinuskerk gezien vanaf de Maas (Wikipedia) 
 
Maar de schoonheid van de kerk viel nogal tegen. Het 
exterieur is eenvoudig, ondanks het feit, dat het 
toenmalige bestuur van die kerk het gebouw “het 
gedenkstuk van de 19e eeuw” noemde. Maar misschien 
ging dat toen wel op voor het interieur. 
De binnenkant van de kerk is, net zo als toen de 
Ewaldenkerk en legio andere kerken, in de jaren zestig 
overgekalkt met grijze pleister. En is sindsdien zo 
gebleven, waardoor het een sombere uitstraling heeft, 

waaraan die ochtend in juni zelfs de sprankelende Mis 
van Gruber door het Maas en Waals Mannenkoor weinig 
verandering kon brengen. 
De akoestiek was prima, maar het bleef een beetje 
sfeerloos, ook al omdat Maastrichtenaren klaarblijkelijk 
niet meer zo rooms zijn als zo’n halve eeuw geleden: er 
hadden maar weinig beminde parochianen de gang naar 
het godshuis gemaakt. 
Wat mogen wij dan blij zijn met onze Ewaldenkerk. 
Fraai gerestaureerd, van binnen en van buiten, met een 
mooie lichtinval door de monumentale ramen. Ofschoon 
de gebrandschilderde ramen van de Wyckse kerk ook 
bijzonder mooi zijn. 
Maar het grauwe grijs als basiskleur van de Limburgse 
kerk versterkt de wat bedrukte sfeer.  
Het mannenkoor met aanhang verbleef  overigens nog 
vele aangename uurtjes in Maastricht. 
En over kerken gesproken, sommige zangers namen 
een kijkje in de voormalige Dominicanenkerk, ingewijd in 
het jaar 1294, waar nu een boekhandel zetelt. Een 
prachtige winkel, maar je moet er wel aan wennen, dat 
dit monumentale gebouw geen godshuis meer is. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Theo Sijbers: “In India is het voor de 
kerk lente en hier herfst”  

 
Maar na herfst en winter krijgen wij 

hier ook weer voorjaar! 
 
 

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 
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