
 

van geschiedenis en kunst” staat een foto 
uit 1976 met de pas gerenoveerde Markt 
èn de kastanje. 

 
Foto uit 1976 van de kerk en het net 

gerenoveerde Marktplein met uiterst rechts de 
nu gekapte kastanje. 

 
Het is een geluk bij een ongeluk: de nu 
omgezaagde kastanje bleek in slechte 
staat. 
Dat was de kastanje uit het Dagboek van 
Anne Frank ook. Daar is een heel veel 
geld kostende reddingsactie gevoerd om 
die boom aan de Amsterdamse 
Keizersgracht overeind te houden. Dat 
leek te lukken tot door een storm in 2010 
de boom een meter boven de grond 
afbrak. 
Overigens stonden er vroeger nòg een 
kastanje naast de nu omgezaagde boom, 
nog wat dichter tegen de muur van de 
parochietuin aan, direct naast de nu nog 
steeds bestaande deur in die muur. Die is, 
zo vertelde koster Jo Janssen mij, in de 
jaren zestig getroffen door de bliksem. 
Jo Janssen heeft zelf een paar jaar voor 
de renovatie van de markt en de afbraak 
van die oude pastorie nog foto’s op die 
plek gemaakt. Eén ervan, met de oude 
pastorie in beeld, is hierbij afgedrukt.  
 
Het blijft overigens zonde, dat in de laatste 
jaren zoveel van de weinig bestaande 
oude bomen in Druten werden gerooid. 
Van resterende takken van de Drutense 
kastanje van de oude pastorie heb ik een 

boeket gemaakt om er nog even van te 
genieten. En is herinnering aan zijn 
geschiedenis.  
Want onder die majestueuze boom is 
gespeeld, geschuild en gevrijd. Hoorde ik 
van oudere Drutenaren. 
 
Gerrit Wolbrink 
 

 

DE TWEE EWALDEN 
 

Pastoor Blommerde gaat 
ons verlaten 

 

 
 

“Trek weg uit uw land, 
naar het land dat Ik u zal wijzen”. 

 
Uit: het roepingsverhaal van Abraham 
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KOSTEN ONDERHOUD KERK 
De Vrienden van de Ewalden zorgen er al 
ruim 16 jaar voor dat een belangrijk deel 
van de vaste jaarlijkse kosten van het 
onderhoud van de Ewaldenkerk betaald 
kan worden. Het aantal actieve 
parochianen loopt terug en daarom staan 
ook de bijdragen via de jaarlijkse Aktie 
Kerkbalans onder druk. 
Vandaar dat wij een beroep doen op 
iedereen, die er iets aan gelegen is om 
onze monumentale Ewaldenkerk te 
behouden, om een extra steentje bij te 
dragen. 
Voor € 22,68 per jaar bent u Vriend of 
Vriendin van de Ewalden. 
U kunt zich op dinsdag- en vrijdagmorgen 
opgeven via telefoonnummer 512387 bij 
het parochiecentrum, of via het e-
mailadres parochiedruten@online.nl. 
Wij zijn u zeer erkentelijk. 
 
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 parochiaan Ria van 
Rijnsoever. 
 
KLEIN AFRICA AAN DE HEERSWEG 
Ria en Theo van Rijnsoever zijn juist weer 
terug op hun eigen Drutense stekkie aan 
de Heersweg, na een vakantie in het  
West-Afrikaanse Gambia. Het kleinste 
landje van dit continent, met zo´n 
anderhalf miljoen inwoners. 
Voor het eerst na veertig jaar waren ze 
weer in dat werelddeel, na overigens al 

wel een eerder reisje naar Egypte. Een 
intens weerzien was West-Afrika, nadat zij  
in 1970 twee jaar gingen werken in het 
wat zuidelijker gelegen Nigeria. In 
datzelfde jaar waren ze getrouwd en ze 
wilden, nog voor de kindertjes zich 
aandienden, samen de wijde wereld in. 
Een jaar eerder stonden Ria en haar man 
Theo aan verschillende lagere scholen in 
Arnhem-Zuid les te geven. Op hetzelfde 
schoolkamp van de beide scholen 

 
Ria van Rijnsoever als onderwijzeres op de 

Nederlandse school in Nigeria, in 1972 
 
ontmoetten ze elkaar en dat resulteerde 
uiteindelijk in een huwelijk dat overigens 
ook vereist was als werkzaam stelletje in 
Afrika. 
En na die trouwerij vertrokken zij dus naar 
olierijk Nigeria en toen lesgeven op de 
Nederlandse basisschool. Allebei dus, Ria 
en haar kersverse echtgenoot Theo. Aan 
kinderen van Nederlanders die werkten bij 
bedrijven als Shell en Heineken in een 
eenvoudig schoolgebouwtje in de 
vroegere hoofdstad Lagos. Nigeria is een 
kolossaal land, met nu 170 miljoen 
inwoners en veel rijkdom, armoede en 
criminaliteit. De bevolkingsgroei van 
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Nigeria is de afgelopen 40 jaar sterk 
gestegen. 

 
Ria van Rijnsoever, naast Samuel de 

Nigeriaanse conciërge en daarnaast haar man 
Theo en de collega’s van de Nederlandse 

school in Nigeria 
 

Die toename vindt vooral plaats in de 
steden. Lagos, de grootste stad van heel 
Afrika telt nu 9 miljoen inwoners en tijdens 
het verblijf van Ria in 1970 nog een kleine 
2 miljoen. 
Twee jaar leven en werken in dat 
enerverende, voor ons Europeanen 
vreemde werelddeel maakte een 
onuitwisbare indruk op Ria en Theo van 
Rijnsoever.  
Vanuit Afrika solliciteerde Theo naar een 
onderwijsbaan in Nederland. Er was een 
vacature voor hoofd van ’t Schrijverke, de 
school in aanbouw in Druten-West. Theo 
mocht op gesprek met Deken P. Coolen, 
en M. Zwaans, toen voorzitter en 
secretaris van het schoolbestuur en kreeg 
de aanstelling. Na eerst nog een leerjaar 
op de Centrumschool, waar S. Nota hoofd 
was.  
In 1972 kwamen Ria en Theo naar Druten. 
Eerst inwonen bij de familie Van de Loo 
aan de Wilhelminastraat. En even later het 
nieuwe huis aan de Heersweg kopen. 
Ria kon als invalster-leerkacht op 
verschillende scholen in Maas en Waal 
aan de slag en later ook als vaste 
leerkracht op de Centrumschool.  
 

 
Ria en Theo van Rijnsoever in april 2013 op 

bezoek bij een familie in Gambia 
 
Al in Arnhem was Ria enthousiast 
geworden voor koorzang. Ze was daar lid 
van een ensemble voor kerkmuziek. En nu 
in Druten werd ze door de familie Van de 
Loo meegenomen naar Orpheus. Daar is 
ze nu ruim veertig jaar mee verbonden. 
Haar mooie altstem heeft ze ook jarenlang 
laten horen in het Drutens Vocaal 
(Vrouwen) Ensemble. 
In die vroegere Drutense jaren was Ria 
ook nog, samen met Mimi Heimink dirigent 
van het kinderkoor.  
Toen Ria van Rijnsoever in 1972 voor het 
eerst in haar leven in Druten kwam werd 
ze door school en zang al snel 
geconfronteerd met de Ewaldenkerk, nu al 
veertig jaar haar parochiekerk. 
Geboren in Vierakkker, in de Gelderse 
Achterhoek en daar opgegroeid met de 
monumentale dorpskerk, toegewijd aan de 
H. Willibrordus. En toen werken en wonen 
in Arnhem-Zuid met een moderne, nieuwe 
kerk. 
Ria van Rijnsoever is nu gehecht aan de 
Ewaldenkerk. Mooi gerestaureerd en 
sfeervol, ook de door Ton van Hulst 
opgeknapte beelden. Gecombineerd met 
de mooie kerkzang geeft dat Ria een 
grote voldoening aan het bijwonen van de 
diensten. Waarbij ze bij de volkszang 
graag wil meezingen. Ria van Rijnsoever 
is blij met de mededeling dat onze 
Ewaldenkerk middelpunt van de nieuwe 

 

parochie blijft en vindt het zeer spijtig dat 
pastoor Blommerde naar Frankrijk 
vertrekt. Ze is in 2004 opgehouden als 
lerares en kan nu meer tijd besteden aan 
de gezinnen van haar drie kinderen en de 
kleinkindjes waar ze heel trots op is.  
Veel voldoening heeft ze van haar 
vrijwilligerswerk voor Vluchtelingenhulp, 
waar ze Nederlandse les geeft aan 
volwassenen en kinderen. 
Net de koffers uitgepakt van het 
vakantiereisje naar Gambia vertelt ze van 
haar indrukwekkende ervaringen. Van de 
lieve mensen, waar ze thuis heeft gegeten 
en van de indrukwekkende natuur. 
Haar woonkamer getuigt van dat 
werelddeel. Veel Afrikaans houtsnijwerk 
en haar eigen schilderijen tonen de 
overweldigende, blijvende indrukken van 
een werelddeel dat de harten van Ria en 
Theo veroverde en dat ze niet meer kwijt 
willen raken.  
Klein-Afrika aan de Heersweg, met in de 
achtertuin zicht op de monumentale toren 
van de Ewaldenkerk. In Druten. In 
Nederland.  
 
Gerrit Wolbrink 
 
 
 
UW BIJDRAGEN 
In 2012 ontvingen wij van de Vrienden in 
totaal een bedrag van € 5.414,62. Wij 
bedanken de gulle gevers daarvoor. Mede 
dank zij uw bijdragen kunnen wij de 
Ewaldenkerk in een goede staat 
behouden. 
 
 
DE KASTANJE VAN DE OUDE 
PASTORIE 
Het werd kort van te voren meegedeeld 
door de Gemeente Druten. 
Vooruitlopend op de renovatie van het 
Marktplein zouden al spoedig de bomen 
rond het plein worden omgezaagd. 
Spoediger kon het eigenlijk niet. Al een 
paar dagen later was de bomenploeg van 

De Klok met flinke apparatuur in staat om 
bijna alle 23 bomen in een dag om te 
zagen. Bijna allemaal lindebomen en een 
enkele kastanje. En die kastanje was 
waarschijnlijk de aller-oudste. Die stond 
op de verhoging direct achter onze 
Ewaldenkerk, bij het geërodeerde 
betonnen paaltje met het jaartal van de 
renovatie in 1971. De verhoging die 
feitelijk het vroegere peil was van de 
toenmalige bebouwing. Daar begon de 
Molenberg, bij de oude, vroegere pastorie. 
Het gebouw dat later het Conferentiehuis 
van de St.- Vincentiusvereniging werd. 
Daar was ook het Rustpad als 
toegangsweg naar onder meer het 
kerkhof.  

 
De oude pastorie met de twee kastanjebomen, 
met de Ewaldenkerk op de achtergrond. En de 

nog bestaande deur in de muur naar de tuin 
van de nieuwe pastorie. 

De boom rechts is in april 2013 omgezaagd. 
 
Die nu omgezaagde kastanjeboom moet 
nog stammen uit de tijd van de bouw van 
die pastorie in 1860. Een monumentale 
boom uit de geschiedenis van Druten. 
De kastanje die vereeuwigd is op tal van 
foto’s. Want vooral vanaf de achterzijde, 
op het Marktplein is de kerk een plààtje! 
Ook veroorzaakt door de kastanje en 
andere bomen die de randen van de foto 
van de kerk omlijstten.  
In het roemrijke boek van A.G. Schulte, 
getiteld “Het Land van Maas en Waal. De 
monumenten 


