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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. 
 
 
UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2012 
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. 
 
 
 

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 Pieter Vermeulen, 
parochiaan en kerkganger. 
 
Pieter Vermeulen: switchen tussen Druten en Afferden 

Veertig jaar keken ze vanuit hun mooie woning aan 
de Piet Verslootstraat op de toren van de 

Ewaldenkerk, tot voor een paar jaar geleden de 
nieuwe Kasteelhof in hun gezichtsveld kwam. Nu is 
alleen een stukje van de toren met het kruis nog te 
zien. Die opvallende, complete toren missen ze, na 
zoveel jaren. En dan vooral het uurwerk, de klok. 
Want wat was het mooi om vanuit je luie stoel het 
opvallende middelpunt van het dorp te kunnen 
zien.  
Dat waardeerde Pieter Vermeulen dan ook 
bijzonder. We praten met deze parochiaan en 
regelmatige kerkganger van de Ewaldenkerk over 
zijn binding met de Drutense kerk. 
 

 
Het lijkt op de praktijk van de Bijbelse opdracht ”gaat naar 
de hoeken der straten, enzovoorts”, maar in werkelijkheid is 

Pieter Vermeulen op excursie in het Twentse stadje 
Ootmarsum, voor een restaurant met zijn voornaam. 

 
De kerk die hem als gebouw en als religieus 
centrum zeer lief is. Maar een liefde die gedeeld 
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wordt met de St. Victorkerk in het naburige 
Afferden.  Aoffere zoals de Maas en Walers dat 
dorp noemen, is de plaats waar Pieter geboren 
werd en opgroeide, als zoon van de plaatselijke 
politieagent.  In de tijd van het Rijke Roomsche 
Leven. Met eerst pastoor Mandos en daarna met 
pastoor Böckling als leidsmannen. De kerk aan de 
Koningstraat waar hij werd gedoopt, kruipengel 
(beginnend misdienaar) was, de eerste en 
plechtige communie deed en werd gevormd.  De 
kerk ook waar de uitvaarten van zijn geliefde 
moeder en vader plaatsvonden. 
En al die emotionele gebeurtenissen scheppen een 
band voor het leven met dit fraaie gebouw. Het 
Afferdense Godshuis dat in de jaren zestig van de 
vorige eeuw werd gespaard voor de toen 
modernistische witkwast, waar heel wat kerken de 
gevolgen van ondervonden. Men vond het zo nodig 
om de uitbundigheid van het  kerkelijke interieur te 
versoberen. En daarom is de Victorkerk nog zo 
fraai en origineel, ondanks de huidige noodzaak 
van een grote restauratie. 
Het grootste deel van het leven van Pieter 
Vermeulen is hij betrokken bij de Drutense 
Ewaldenkerk. Als actief parochiaan. Ook deze kerk 
heeft hij in zijn hart gesloten. 
De ruimtelijkheid en het decoratieve van het 
interieur hebben zijn waardering en hij is tevreden 
over de resultaten van de laatste restauratie. Hij 
mist echter wel de oude situering van de 
kruisgroep, die vroeger op een balk stond en nu 
aan de muur van de triomfboogopening 
is bevestigd.  
Pieter Vermeulen gaat graag naar de erediensten 
in de Ewaldenkerk. Hij voelt het als een 
aangename beleving door de sfeer van het 
gebouw, maar ook door de inhoud van de vieringen 
en door de kwaliteit van de beide koren, het 
mannenkoor en de Cantorij. 
De kerk hoort bij zijn leven, vindt hij, ondanks alle 
tekortkomingen van het instituut. 
Maar de religieuze beleving is geest verrijkend. Hij 
vindt dan ook dat de Ewaldenkerk hoe dan ook 
middelpunt van het dorp en de gemeenschap moet 
blijven. En daarvoor zijn geldelijke offers 
noodzakelijk. Ook in de toekomst. En wellicht 
moeten daarvoor wederom speciale activiteiten 
worden georganiseerd. Hij denkt nog steeds vol 
bewondering aan de tijd na de oorlog, toen de 
toren en de kerk ernstige schade hadden 
opgelopen en met vereende krachten  in oude 
glorie verrees. Hij herinnert zich het feest van die 
heropening, met de bisschop en deken Coolen  in 
het centrum van de aandacht. 
Pieter Vermeulen is best positief over de 
geloofsbeleving in Druten. Het gaat niet zo slecht, 

zegt hij. En bewijst dat met het grote succes van de 
gezamenlijke viering van alle parochies in de 
gemeente Druten, onlangs in “zijn” Afferdense 
Victorkerk. 
Enthousiast meevierend kerkvolk in een vol 
Godshuis. Dat stemt optimistisch, volgens de 
Afferdense Drutenaar. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
 
CUYPERS’ VONDEL 

 
Afbeelding van een bladzijde uit de Katholieke Illustratie 
van 14 december 1918 (de tekst van het gedicht van Fr. 

Martialis Vreeswijk staat verderop afgedrukt). 
 
 
Een bijzondere kerk in een bijzondere buurt 
In de Katholieke Illustratie van 14 december 1918 
vond ik een gedicht over de Kerk van het Aller-
heiligst Hart van Jezus, Cuypers’ huiskerk in de 
Amsterdamse Vondelstraat. Toen de vesting 
Amsterdam werd ontmanteld, behoorde Cuypers tot 
de eersten die gingen speculeren in stadsuitbrei-
dingen. Langs het Vondelpark projecteerde hij een 
nieuwe straat, de Vondelstraat, die hij voor een 
groot deel zelf bebouwde. In drie van die panden 
heeft hij zelf ook gewoond. Nergens in Nederland 
staan zoveel Cuypers’ werken bij elkaar. De 
Vondelkerk was zijn meest dierbare ontwerp. Op 
een buitengewoon creatieve wijze combineerde hij 
13e-eeuwse vormen, met een barok ruimtelijk 
concept, gotische gewelfconstructies en eigentijdse 
techniek tot iets volstrekt nieuws, iets dat nooit 
eerder in die vorm had bestaan. Hij situeerde de 
kerk op een markante plek, midden in de straat, op 
een ovaal pleintje. Roodbruin en grijsgroen van 
kleur, gedeeltelijk begroeid met klimop en opgaand 
in het groen, vormde ze het middelpunt van de 
buurt. Cuypers was een meester in het ensceneren 
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van dergelijke beelden. Ook in Druten. Vanaf de 
Hogestraat en Markt gezien vormen de 
Ewaldenkerk, pastorie en parochietuin een 
schilderachtig ensemble en aan de Kattenburg 
corresponderen de zijkapellen met de historische, 
kleinschalige bebouwing, zodat het lijkt of de kerk al 
eeuwen op die plek staat. Iets om ernstig rekening 
mee te houden bij de herontwikkeling van dit stukje 
oud-Druten. 

Helden gezocht  
Frater Martialis ziet Cuypers en Vondel als Helden 
“van een wereld waar ’t genie hoogtij viert”.  Het zijn 
grote woorden die wij niet gauw meer in de mond 
zouden nemen. Maar in de lange negentiende 
eeuw, die begon in de nadagen van de Franse 
Revolutie en eindigde met de Eerste Wereldoorlog, 
lag dat anders. Het was de tijd waarin Nederland 
werd “uitgevonden”. De oude Republiek van de 
Zeven Provinciën en de Bataafse opvolgers waren 
in de Franse Tijd roemloos ten onder gegaan. 
Lodewijk Napoleon werd Koning van “Holland”, 
maar viel in ongenade. De Nederlanden werden bij 
Frankrijk ingelijfd. Ons land verdween compleet van 
de kaart. In 1813 – volgend jaar dus precies twee 
eeuwen geleden - werd een nieuw vorstendom 
gecreëerd als tegenwicht tegen Frankrijk. Een groot 
Koninkrijk dat de hele Benelux omvatte. Zeventien 
jaar later brak de revolutie uit. Het meest 
ontwikkelde, zuidelijke deel scheidde zich af. Het 
Noorden bleef mokkend en verongelijkt achter. 
Lang bleven de grenzen zowel in het oosten als in 
het zuiden onduidelijk. Beide ministaatjes 
probeerden hun “historische toevalligheid” te 
ontkennen met een beroep op een roemrijk 
verleden. De Belgen identificeerden zich met de 
glorievolle Middeleeuwen, de Bourgondische 
hertogen en Karel V, Van Eijck, Bruegel, Rubens en 
Van Dijck. De Nederlanders spiegelden zich aan de 
Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw: de 
Statenbijbel en de VOC. Willem de Zwijger, Michiel 
de Ruyter, P.C. Hooft, Rembrandt waren hier de 
grote helden. De oprichting van een Rijksmuseum 
moest een bijdrage leveren aan het “nationaal 
gevoel”. Maar in dit nieuwe Nederland eisten weldra 
allerlei minderheden hun plaats op, de katholieken 
voorop. Cuypers en zijn zwager, de schrijver en 
cultuurhistoricus Jozef Alberdingk Thijm zetten zich 
in voor de culturele verheffing van het roomse 
volksdeel. Cuypers werd door zijn achterban op 
handen gedragen. Parallel met de katholieke 
emancipatie verliep de arbeidersbeweging. Beiden 
zorgden voor de verzuiling van Nederland, waarbij 
elke groepering – protestants, katholiek, liberaal en 
socialistisch - zijn eigen wereld had, met eigen 
scholen, verenigingen, eventueel kerken en 

politieke partijen. Ieder had zijn eigen kijk op de 
“vaderlandse geschiedenis”, en eigen Helden. Wie 
was meer geschikt als boegbeeld voor de roomse 
zaak dan Joost van den Vondel, de Prins van onze 
Dichters. Zijn bekering tot het “oude geloof” was 
dan ook een geliefd thema bij veel katholieke 
schrijvers. Vanaf 1865 ijverde een commissie - met 
Thijm als drijvende kracht - voor de oprichting van 
een gedenkteken voor Vondel in het kort daarvoor 
geopende Amsterdamse Rij- en Wandelpark. Twee 
jaar later werd het bronzen standbeeld onthuld, 
ontworpen door de katholieke beeldhouwer Louis 
Royer, staand op een sokkel van de katholieke 
Cuypers met teksten van de katholieke Thijm. Het 
park wordt weldra naar het monument “Vondelpark” 
genoemd. Voor Cuypers en zijn vrienden was 
Vondel de ideale patroon voor hun nieuwe 
stadswijkje, de Vondelstraat. 
 
De verzuiling voorbij 
Onze kijk op de geschiedenis is veranderd. We zijn 
niet langer trots op de Gouden Eeuw. De VOC 
wordt tegenwoordig geassocieerd met uitbuiting en 
slavenhandel. Veel helden van weleer zijn van hun 
voetstuk gestoten Vondel en Thijm hebben 
plaatsgemaakt voor Mulisch en Wolkers. Wij 
hebben de verzuiling voorgoed achter ons gelaten. 
De katholieke emancipatie wordt niet eens 
opgenomen in de Canon van de Nederlandse 
Geschiedenis. Ook Cuypers’ ster verloor zijn glans. 
Maar geleidelijk komt een herwaardering gang. 
Sinds het Cuypersjaar 2007 staat Gods eigen 
bouwmeester weer centraal als een begenadigd 
ontwerper en… een architect met een missie.  
 
Jan Dekkers 
 
 
 
De tekst op de afbeelding luidt als volgt: 
 

Aan den Hoogeerwaarden Heer  
Mgr. J.J. Thunnissen 
Pastoor der Parochie 

 
 

Vrij en frank en op den viersprong 
Van de straten staat de kerk, 

Door den bouwheer steeds geliefkoosd 
Als zijn allerdierbaarst werk. 

 
Cuijpers heet de bouwheer en de 
Kerk heet Vondel naar het park 

Waar diens standbeeld staat gevestigd 
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Op der eeuwen hulde en zark. 
 

Cuijpers, Vondel, beide namen 
Van een wereld waar ’t genie 

Hoogtij viert en wordt verheerlijkt 
Door een volk als evenknie 

 
Wondre schepping, milde omloverd 

Door klimop en rilden boom, 
Zaalgend in den nacht der kunsten 
Als een middeleeuwsche droom. 

 
Rank van lijnen, boog en toog, 
Rank van lijnen, noog en toog, 

Voert ge, o Godshuis, ziel en zinnen 
Naar d’Onzichtbre hoog omhoog. 

 
Rank van binnen in uw beelden, 
Wier verrukte en Roomsche leest 

Levend maakt en tref-aanschouwlijk 
Hun in God verslonden Geest. 

 
Rank van altaar, triomfeerend 
In het god’lijk Hart, Patroon 

Van dit meesterstuk der liefde 
Voor des Heeren woon en troon. 

 
Rank van altaar, dat bij feesten, 

Weelde en wieken weidsch ontplooit, 
Zoo door luister van tooneelen 

Als van lijnen zich voltooit. 
 

En de zacht-mystieke duiding 
Van geheel dien tempel stijgt 

Door den zacht-mystieken schemer, 
Die door kleur van vensters zijgt. 

 
Zalig wie van al en allen, 

Gansch verlaten, hier geknield 
Voor den Tabernakel, door dit 

Schoonheidswonder wordt bezield. 
 

Woerden.  Fr. Martialis Vreeswijk 
 
 

 
HET ONDERHOUD 2012-2013 
Onlangs is de bouwkundige staat van de 
Ewaldenkerk opgenomen in aanwezigheid van 
Klaas Schoots, bouwkundig adviseur van het 
Bisdom ‘s-Hertogenbosch. Op basis daarvan is een 

onderhoudsplan opgesteld dat eind 2012 – begin 
2013 zal worden uitgevoerd.  
Het onderhoud bestaat in grote lijnen uit het herstel 
van voegwerk van muren en stoepen, het 
aanbrengen van dakhaken en enig schilderwerk. 
De totale kosten daarvan worden geraamd op 
€ 23.000,00.  
In het kader van het “Besluit rijkssubsidiëring 
onderhoud monumenten” zal naar verwachting 
50% van de werkelijke kosten worden betaald door 
de rijksoverheid. 
 
 
 
 

DE TWEE EWALDEN 
 
 

Pieter Vermeulen: kruipengel in 
Afferden  

 

 
 

NÙ OOK EXTRA BESCHERMENGEL 
NODIG VOOR ALLE KERKEN!! 
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