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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 Ad de Jong, parochiaan en lid van 
het St. Ceciliakoor. 
 
TROUW AAN DE KERK 
 
Het contrast was nogal groot toen Ad de Jong in 
september 1972 in Druten ging wonen en werken. 

Hij kwam van Hardenberg, in 
Overijssel, waar bijna 
iedereen protestant was en 
in Druten was het net 
andersom:  negentig procent 
van de bevolking was 
katholiek en bovendien toen 
ook nog praktiserend. De 
Ewaldenkerk was letterlijk en 
figuurlijk het middelpunt van 

het dorp. 
En hij voelde zich er gelijk thuis. Een warm bad 
eigenlijk, dat herinnerde aan de situatie aan zijn 
geboorteplek,  ’s Heerenhoek  in Zuid-Beveland, 
een katholieke enclave in Zeeland, tussen Goes en 
Middelburg.  
Ook daar een neogotische kerk,  gebouwd door 
een leerling van “onze” architect Pierre Cuypers,   
Th. Asseler. Die kerk werd in 1874 geopend – drie 
jaar voor de Drutense Ewaldenkerk-  en staat  
eveneens op de rijksmonumentenlijst.  Géén 
wonder dat Ad de Jong zich in Druten  direct thuis 

voelde.  Daar komt nog bij, dat  hij in Druten zijn 
eerste werkkring  als docent Algemene Economie  
 

De St. Willibrorduskerk in `s Heerenhoek, de 
geboorteplaats van Ad. de Jong 

 
kreeg.  Zijn grote wens. In het jaar dat pater–rector 
Voorvelt afscheid nam van het Pax Christi College 
en Lex  Gunsing het roer overnam. 
Tot 1999, toen Ad de Jong met pensioen  ging,  
was hij zevenentwintig jaar op deze 
scholengemeenschap werkzaam. Er was nog een 
groot verschil met Hardenberg, de eerdere woon- 
en werkplaats. 
Er was in dat  stadje geen katholieke kerk. De 
gelovigen, een kleine groep mensen, kerkten in 
een klein zaaltje. Het was een aparte sfeer en  
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uiteraard niet te vergelijken met de toen nog volle 
kerk bij de diensten in Druten.  
Na een paar jaar kon Ad de Jong zich niet meer zo 
verenigen met de inhoud van veel preken in de 
Ewaldenkerk. Ze waren naar zijn mening te 
vernieuwingsgezind, te  modern.  Hij ging niet meer 
elke zondag ter kerke. 
Ad de Jong is een grote liefhebber van de 
Gregoriaans kerkzang en van het Latijn. Omdat in 
Druten de zondagse kerkdienst veelal wordt 
begeleid door mooie Gregoriaanse zang, in het 
Latijn,  is hij een jaar of tien geleden lid geworden 
van het kerkkoor St. Cecilia.  
Dit koor en het repertoire heeft hij sindsdien in zijn 
hart gesloten.  Zo’n veertig zondagen per jaar zingt 
hij met zijn collega-zangers zondags boven, op het 
oksaal, naast het orgel. 
Ad de Jong is een bewust gelovige rooms-
katholiek. Hij is een voorstander van handhaving 
van oude waarden en normen.  Die aloude tradities 
van de wereldkerk bepalen voor een groot deel de 
mystiek van de vieringen. Daarbij gelden ook 
bijvoorbeeld de prachtige knielbanken. Knielen 
bevordert de nederigheid, die je als gelovige moet 
ervaren. 
De waardering van Ad de Jong voor de 
Ewaldenkerk is groot, maar “het waarom” kan hij 
moeilijk verklaren. Het is in elke geval voor 
iedereen het beeldbepalende gebouw in het dorp. 

 
De drie luidklokken in de toren van de Drutense Ewaldenkerk, 

Waarvan er twee met de naam Ewald en de grootste is 
Johannes genaamd. 

 
Onderdeel van de kerk zijn de luidklokken. Ad de 
Jong vindt die klanken behoren tot de mooiste ter 
wereld, samen met die van een carillon en de 
koekoek.  Een oude traditie die ook moet blijven.  
“Je hoort bijna de eeuwen”.  Klokken die luiden “bij 
vreugd en bij droefenis”, zoals in de meezinger van 
Max van Praag uit de jaren veertig over 
Arnemuiden, vlak bij ’s Heerenhoek gelegen, de 
geboorteplaats van Ad de Jong. 

Ad de Jong heeft het interieur van de kerk in 
Druten  voor de kaalslag in de jaren zestig niet 
meegemaakt, maar vindt de laatste restauratie 
geslaagd, waarbij hij grote waardering heeft voor 
de door Ton van Hulst opgeknapte, gekleurde 
beelden. Het altaar evenwel detoneert, vindt hij met 
de rest van de kerk.  Ziet er goedkoop uit en past 
niet in deze mooie omgeving. 
Een laatste opmerking van hem: ook het interieur  
van de kerk in Puiflijk heeft hij in zijn hart gesloten. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2013  
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. 
 
PATER HEUFT OVERLEDEN 
Het interview dat niet doorging 
Twee maanden voor dit 
Vriendenblad verscheen  
hadden Jan Daamen en ik 
contact over de inhoud van 
deze nieuwe uitgave.  
We waren het snel eens: ik 
zou proberen zo gauw 
mogelijk een interview te 
maken met pater Wouter Heuft 
over zijn relatie met de 
Ewaldenkerk. 
Maar in die tijd had pater Heuft 
het zo druk met  het geplande 
afscheid  van zijn parochie in 
Deest, dat wij afspraken om dat gesprek maar uit te 
stellen voor een volgende editie.  
Tot wij in de avond van 24 oktober schrokken van zijn 
overlijdensbericht. 
Hij oogde al heel lang fragiel. Hij liep al wat langer 
gebogen. Maar als je hem sprak en vroeg “hoe gaat 
het?”, dan antwoordde hij steeds “goed hoor”.  Ik kwam 
hem een paar keer tegen  en ondanks het feit, dat hij er 
bepaald niet florissant uitzag toonde hij al het optimisme 
van de wereld.   Onze Lieve Heer en de dokters zorgden 
heel goed voor hem, zo zei hij tegen mij. 



 

- 3 - 

NIEUWSBRIEF 
Pater Heuft kwam in 1963 naar Druten om godsdienstles 
te gaan geven op nieuwe HBS, nu het Pax Christi 
College. 33 Jaar bleef hij daar werken. En gelijktijdig 
werd hij parochie-assistent in Deest. Hij was dus vijftig 
jaar pastoraal werkzaam in dit Maas en Waalse dorp. 
Een ongekend lange tijd.  Op de laatste drie jaar na 
heeft hij al die jaren in Druten gewoond, bijna in de 
achtertuin van onze Ewaldenkerk.  Toen zijn gezondheid 
hem wat meer parten speelde is hij drie jaar geleden 
verhuisd naar Rivo Torto, een seniorenhuis voor 
religieuzen in Alverna. 
Pater Heuft was ongekend populair in het Land van 
Maas en Waal. “Mijn eigen Maas en Waal, mijn thuis”, 
zie hij in een interview. Er zijn in zijn leven en dan vooral 
de laatste jaren heel wat verhalen over hem geschreven. 
De inhoud ervan was altijd overweldigend positief, gelijk 
aan zijn eigen instelling. Rob Berends, verslaggever van 
de Gelderlander, noemde hem  “een prachtig persoon”.  
Zijn imago, het beeld dat mensen van hem hadden,  
werd voor een deel bepaald door zijn kledij. Zijn hele 
Franciscaanse leven in de bruine pij. “Ik wil herkenbaar 
zijn als ik op straat loop en bovendien kan ik altijd heel 
veel rotzooi meenemen”.  Dus kende iedere Maas en 
Waler pater Heuft.  Hij was altijd vriendelijk en 
belangstellend  en zeer gewaardeerd om zijn 
menselijke, eigentijdse benadering van het geloof. Tien 
jaar geleden vierde pater Wouter zijn 40-jarig pastorale 
werk in Deest.  Hij werd toen vereerd met een beeld van 
hemzelf, gemaakt  door een oud-dorpsgenote.  Hij is 
vereeuwigd naast de toren van zijn Deestse kerk. Zijn 
afscheid van Deest, zo pas geleden, op 29 september 
was indrukwekkend. Zowel de kerkelijke viering als de 
samenkomst in  dorpshuis ’t Trefpunt toonden de 
betrokkenheid over en weer. Van pater Heuft tot Deest 
en van Deest tot alle dorpelingen. En van die velen van 
buiten Deest, die door hun aanwezigheid hun 
dankbaarheid lieten zien. Er kwam die dag maar liefst 
ruim twaalfduizend euro binnen voor pater Heuft. Twee 
weken later reikte hij de cheque met dit bedrag uit aan 
één van zijn oogappels: het Bijna Thuis Huis in Druten. 
Zijn parochianen  gaven hem inmiddels een herkenbare 
titel:  “de Trots van Deest”. 
Helaas zijn ongeveer zijn laatste woorden bij zijn 
afscheid niet waar geworden. 
``Ik neem wel afscheid, maar ik heb pastoor van Hoof 
toegezegd dat hij een beroep op mij kan doen als dat 
nodig is. Ik ben dan wel oud, maar ze zijn nog niet van 
mij af``. 
Moge hij nu rusten in vrede! 
 
Gerrit Wolbrink 

 
 
DE VRIENDEN BLIJVEN 
Sinds 1 september 2013 zijn de R.K. Parochie 
Druten en Puiflijk te Druten, de R.K. Parochie H. Victor 
en Gezellen te Afferden, de R.K. Parochie O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen te Deest en de R.K. Parochie H. 
Antonius Abt te Horssen bij decreet van de Bisschop 
van ’s-Hertogenbosch samengevoegd tot de Parochie 
H. Franciscus en H. Clara. Deze samenvoeging heeft 

geen consequenties voor het voortbestaan van de 
Vrienden van de Ewalden. Deze club blijft gewoon 
doorgaan om de Ewaldenkerk in Druten middels 
financiële steun in goede conditie te houden. 
 
CUYPERS’ KLEURENPRACHT  
“Ton van Hulst maakt het bont”, kopte De Gelderlander 
enige tijd terug. “Twee weken geleden zag Maria in haar 
kapel van de H.H. Ewaldenkerk er nog bleekjes uit. Het 
beeld, zijn sokkel en het altaar waar alles opstaat, was 
grijs, saai, zonder enige uitstraling. Nu knallen de 
kleuren je tegemoet.”  
Pierre Cuypers (1827-1921) zou een gelukkig mens zijn 
als hij kon rondkijken in de Ewaldenkerk, nu Ton van 
Hulst zijn decoraties in oude glorie herstelt.  
 
Cuypers, bezeten van decoraties   

 
Jo Janssen herstelt een kapiteel 

 
Cuypers was bezeten van decoraties. De hele kerk werd 
beschilderd op basis van een groots opgezet 
iconografisch programma, geïnspireerd op het boek “De 
Heilige Linie” van Joseph Alberdingk Thijm.  De 
beschildering werd uitgevoerd door de 
Kunstwerkplaatsen van Cuypers en Co.  Een dergelijke 
uitmonstering  was buitengewoon kostbaar.  Het zou 
vijftig jaar duren voordat het interieur voltooid was, maar 
toen vormde de Ewaldenkerk, met haar gekleurde 
bakstenen,  muurschilderingen, tegeltableaus en 
gebrandschilderde ramen, dan ook een echt 
“Cuyperiaans  Gesamtkunstwerk”.  De kunstcriticus Jan 
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Kalf,  die zich in zijn standaardwerk De katholieke 
Kerken in Nederland (1906) meestal negatief uitliet over 
de 19de-eeuwse kerken, was bij hoge uitzondering vol 
lof. 
 
Licht en ruimte 
Cuypers’ decoraties waren echter niet tot ieders 
genoegen, zeker niet van de generaties na hem. Er 
kwam forse kritiek op zijn kleurgebruik. Te druk, te bont 
en te somber. De afbeeldingen misten elke 
oorspronkelijkheid. Ze stonden model voor de “lelijke 
tijd”. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie 
ontstond een nieuw Kerkbeeld. Overal moesten de als 
niet-van-deze-tijd ervaren neogotische decoraties plaats 
maken voor licht en ruimte. Ook in Druten verdwenen 
Cuypers’ muurschilderingen voorgoed onder een laag 
grauwgrijze verf. Dit gebeurde met volledige instemming 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die vond 
dat op deze wijze Cuypers’ architectuur beter tot zijn 
recht zou komen. De baldakijns boven de 
heiligenbeelden in het schip van de kerk werden 
gesloopt, de ramen in de zijbeuken voorzien van Neu 
Antik glas-in-lood en de kleurstelling van de altaren 
versoberd. Alleen de schilderingen op doek in de 
Mariakapel achter in de kerk ontsnapten aan dit wrede 
lot. Ontdaan van de fraaie fresco’s, sterrenhemel en 
gehate schijnvoegen, maakte het eens zo rijke interieur 
van de H.H. Ewalden een lege indruk. De geest van 
Cuypers was met harde hand de kerk uit gejaagd.   
 
Terug naar Cuypers  

 
Ton van Hulst aan het werk in de Mariakapel 

 
Geleidelijk groeide het besef, dat men het kind met het 
badwater had weggegooid. Binnen de Kerk ontstond 
opnieuw aandacht voor symboliek. Dankzij het 
Cuypersgenootschap kwam er meer waardering voor de 
19de eeuw. Bij de restauratie in 1997 wilde men het 
kerkinterieur daarom iets van zijn oorspronkelijke 
grandeur teruggeven. De Deventer glazenier en schilder 
Huub Kurvers  ontwierp een nieuw kleurenschema,  met 
ossenbloed en oker om weer warmte te brengen in het 
als kil ervaren kerkinterieur. Maar de leegte bleef. De 
grauwgrijze beelden in het middenschip staken schamel 
af tegen de nieuwe kleurenpracht. Dit bracht pastoor 

Karel van Roosmalen en de Kerststalgroep op het idee 
om de heiligenbeelden te laten opknappen, in de geest 
van Cuypers. Met engelengeduld heeft de restaurator 
Ton van Hulst uit Boven-Leeuwen beeld na beeld 
zorgvuldig van de grijze verf ontdaan en Jo Janssen 
herstelde de kapitelen. Het resultaat was verbluffend. Er 
kwamen sprankelende kleuren tevoorschijn. De kerk 
kwam opnieuw tot leven.  
 
Mariakapel, kroon op het werk  
Nu wordt - met de financiële steun van de Vrienden van 
de Ewalden - als kroon op het werk de Mariakapel 
teruggebracht in zijn oude glorie. Altaar, lambrisering, 
muur- en gewelfschilderingen vormen binnenkort weer 
een eenheid, zoals de architect het bedacht heeft. 
Cuypers zou een gelukkig mens zijn als hij nu kon 
rondkijken in zijn H.H. Ewaldenkerk. 
 
Jan Dekkers 
 
HET ONDERHOUD 2013 
In september 2013 is Bouwbedrijf Van Dinther uit 
Schayk begonnen met de uitvoering van de laatste 
fase van het 10-jaren-onderhoudsplan.  
In het kader van het “Besluit rijkssubsidiëring 
onderhoud monumenten” zal voor de laatste keer 
50% van de werkelijke kosten worden betaald 
worden door de rijksoverheid. 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Ad de Jong:  vol lof over Drutense 
kerkklokken 

 

 

DAT KLINKT ALS EEN KLOK! 
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