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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. De groep 
lanceerde daarvoor dit “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 Jan van den Akker, diaken van de 
parochie H. Franciscus en H. Clara 
en woonachtig in Druten. 
 
Kerkgebouw belangrijk voor de verbondenheid. 
 
Het is al weer zesenzestig jaar geleden,  dat Jan van de 
Akker werd geboren aan de Houtsestraat in Puiflijk.  
Hetzelfde huis waar hij  met Marion en hun drie kinderen 
in 1978 in in trok, nadat zij een aantal jaren daarvoor  in 
het Achterhoekse Etten hadden gewoond. 
De vader van Jan had een boerderijtje, een gemengd 
bedrijf en combineerde dat met het rijden/ ophalen  van 
melk, van de veeboeren naar de melkfabriek. Het was, 
zo herinnert zich Jan, zeven dagen in de week hard 
werken om de kost te verdienen.   
In een tijd, dat de katholieke kerk nog letterlijk 
middelpunt van de samenleving was. 
Ook de Johannes  de Doper-kerk/parochie in Puiflijk.  
De “oude” kerk, met het interieur van voor de grote 
versobering van de jaren zestig, is nog steeds het beeld 
dat hem het meest ideaal is, ofschoon bij de laatste 
grote restauraties veel van die vroegere sfeer  gelukkig 
hersteld is. 
Onder pastoor Ad van de Bragt was Jan 
penningmeester van de Puiflijkse kerk. 
Jan en Marion van den Akker verhuisden in 2003 naar 
de Elshof in Druten, in het centrum, op loopafstand van 
de Ewaldenkerk, hun huidige parochiekerk.  Als 
Puiflijkenaar kwam hij zelden in de Drutense kerk. Hij  
heeft van vroeger nog altijd het beeld voor ogen van de 

kerk zonder toren. Die werd in 1944/1945 met 
granaatvuur  vernield door de Duitsers.  Eerst in 1959 
kreeg de toren een nieuwe spits. 
In 1998 begon Jan de opleiding voor diaken aan het St. 
Janscentrum in Den Bosch. Vier jaar later mocht Jan 
zich diaken noemen en begon zijn nieuwe taak in de 
kerk in Weurt.  

Jan van den Akker bij zijn eerste dienst als diaken in de kerk 
van Puiflijk, op 29 september 2002. 

 
Daarna werd de parochie van Maasbommel zijn 
werkterrein. In 2005, een jaar nadat pastoor Ad 
Blommerde in  Druten werd geïnstalleerd begon Jan van 
de Akker zijn taak als diaken in Druten en Puiflijk en 
sinds vorig jaar is de nieuwe parochie H.Franciscus en 
H. Clara zijn werkomgeving.  In alle vijf kerken van deze 
gemeentelijke parochie zijn er regelmatig diensten waar 
hij voorgaat en/of assisteert. 
De Ewaldenkerk is door Jan in zijn hart gesloten. Hij 
noemt het een prachtig bouwwerk met een mooie sfeer. 
En die is belangrijk voor de kwaliteit van de diensten. De 
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kerkbezoekers moeten die sfeer kunnen proeven.  Die is 
van belang om de verbondenheid van het kerkvolk te 
bevorderen. “Samen kerk zijn, in een verbonden sfeer. 
Dat is mijn ideaalbeeld”, zegt Jan van den Akker. 
Jan betreurt het zeer, dat er kerken gesloten moeten 
worden. Want die kerken zijn al heel lang het middelpunt 
van de dorpen. Maar omdat het kerkbezoek en de 
verbondenheid met die kerken zo is teruggelopen is aan 
sluiting niet te ontkomen, is de mening van Jan. Maar 
het blijft heel jammer, vooral voor al die mensen die er 
belangrijke momenten van hun leven beleefden. 
De doop, de communie, het vormsel, huwelijk en de 
begrafenis van dierbaren. Hopelijk kunnen voor die 
kerken passende bestemmingen gevonden worden. 
“Ik hoop en geloof, dat in elk geval de Ewaldenkerk blijft. 
Nog generaties lang”.  
 
Gerrit Wolbrink 
 

Jan van de Akker, achter het altaar rechts,  bij de 
vormselviering in Druten, in juni 2014. 

 
 
UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2014 
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. Indien u een machtiging hebt gegeven 
ontvangt u bij deze nieuwsbrief een zogenaamd 
pré-notificatiebrief. Wil u s.v.p. de daarin 
opgenomen gegevens controleren. Bij onjuistheden 
kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat, 
tel.nr. 0487-512387 (dinsdag- woensdag- en 
vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur). Wij 
danken u voor de te nemen moeite. 
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. 
 
HERINNERINGEN AAN EEN 
MONUMENTALE DRUTENSE 
KASTANJEBOOM 
 

Op 28 april van het vorige jaar werden de laatste bomen 
op het Drutense Marktplein omgezaagd, om plaats te 
maken voor platanen uit Druten-Zuid. 
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Eén van die laatste bomen was een kastanje, aan de 
achterkant van de Ewaldenkerk. Waarschijnlijk al zo oud 
als de kerk, dus van 1877.  
De bomen stonden in de weg voor de rigoureuze 
renovatie van het Marktplein. 
De kastanje hoorde bij het oude beeld van Druten,  van 
de kerk en van de omgeving van het rustpad. 
Ik hoorde oude Drutenaren vertellen over  
kinderspelletjes rond die prachtige boom, zo’n jaar of 
zeventig geleden. Als die boom zou kunnen praten…… 
En van die kastanje kon ik nog juist voor de hakselaar 
zijn werk deed een paar takken weggrissen.  De laatste 
herinneringen aan een lang leven, met bloesemknoppen 
die juist ontloken.  Zij kregen nog voor een dag veertien 
een mooie plek bij ons thuis, met een schilderij van het 
Drutense theehuisje  op de achtergrond.    
 
Gerrit Wolbrink 

 
PASTORIETUIN KRIJGT FACELIFT  
Vanwege de grootschalige renovatie van het 
Marktplein moesten de twee garages in de 
achtertuin van de pastorie worden verplaatst. De 
bestaande garages werden afgebroken en twee 
nieuwe garages werden naast de toegangspoort tot 
de pastorietuin opgetrokken. De Gemeente Druten 
heeft deze verplaatsing voor haar rekening 
genomen. Er werden door de gemeente wel enkele 
voorwaarden aan verbonden. Zo diende er een 
plan gemaakt te worden voor de herinrichting van 
de tuin. In de vorige uitgave van de Nieuwsbrief 
hebben wij hierover bericht. Binnenkort wordt een 
start gemaakt met het herstraten van de paden en 
het terras in de tuin. De materialen zijn door de 
gemeente Druten geschonken en het werk wordt 
tegen een heel schappelijke prijs uitgevoerd door 
A. van Elk b.v. uit Afferden.  
De verwachting is dat dit voor 1 november 2014 
gereed is. In het voorjaar zal de tuin verder worden 
aangepakt (beplanting en zaaien van het gazon). 
 
CUYPERS’ KRUISWEGSTATIES 
HERSTELD IN OUDE GLORIE  
Pierre Cuypers vatte de Ewaldenkerk op als een 
Gesamtkunstwerk. Het interieur moest eenheid en 
harmonie ademen, tot in de kleinste details droeg de 
kerk zijn stempel. Onder toezicht van de bouwmeester 
zijn ook de kruiswegstaties vervaardigd. Uiteraard in 
neogotische stijl, met weinig dieptewerking in 
schaduwen en perspectief, geheel in overeenstemming 
met Cuypers’ idee, dat schilderingen op de vlakke muur 
“vlak” moeten zijn. De uitgebeelde personen dragen 
historische kledij. Zo gaan de soldaten gekleed als echte 
Romeinen en niet als quasi-middeleeuwse ridders. De 
figuren staan naast elkaar in strakke ordening. Ze 
krijgen meer zeggenschap door duidelijke omlijningen.  
 

De staties zijn ontstaan tussen 1887 en 1894 in de 
kunstwerkplaatsen van Cuypers en Stoltzenberg (de 
staties 1-11) en Cuypers en Co (de staties 12-14). 
Telkens wanneer er weer geld beschikbaar was kon er 
een worden besteld. Een vergelijkbare kruisweg bevindt 
zich in de kathedraal van Groningen. Het zijn duidelijk 
atelierstukken, waaraan meerdere schilders hebben 
gewerkt. Zo maakte de een de achtergronden, terwijl 
een andere schilder bijvoorbeeld de gezichten en 
handen uitvoerde. Over het algemeen werden die zgn. 
vleesschilders het best betaald. Hun werk was dan ook 
het moeilijkst, en moest het schilderij karakter geven. 
Ook in de technische uitvoering is wel zichtbaar dat er 
meerdere mensen aan gewerkt hebben. Veel vrijheid 
krijgen de tekenaars, kunstenaars en ambachtslieden 
niet. Ze waren de handen van de meester. 
Oorspronkelijk hingen er twee staties met daartussenin 
een profeet samen in één lijst op een muurvlak. Zo 
vormden de schilderijen een soort van overgangsfries 
tussen de veelkleurige tegel-lambrisering en het 
muurwerk, dat beschilderd was met dunne voegen, die 
grote steenblokken suggereerden. Deze opzet werd 
bepleit door het invloedrijke Utrechtse St.-
Bernulphusgilde, dat zich om artistieke redenen verzette 
tegen losse elementen in een kerkinterieur.  
  

 
Cuypers die aanwijzingen geeft in zijn atelier. 

(Op het plaatje staan beeldhouwers, maar bij de schilders ging 
het er helemaal hetzelfde aan toe.) 

 
 
In de jaren ’60 van de 20ste eeuw zijn de oorspronkelijk 
blauwe achtergronden vervangen door een laagje 
imitatie-bladgoud, zogenaamd slagmetaal. Dit is 
uiteraard een veel goedkoper product dan echt 
bladgoud. Aan de kwaliteit is dat ook duidelijk te zien – 
het heeft niet die mooie kleur en glans van het echte 
goud en het wordt vrij spoedig lelijk. Bovendien is het 
tamelijk slordig opgebracht. Gewoonlijk wordt onder 
bladgoud eerst een laagje gele of rode verf aangebracht. 
Doordat bladgoud zeer dun is, schijnt het een beetje 
door en geeft de verflaag eronder nog een extra gloed 
aan het goud. Onder het slagmetaal op de staties zit ook 
een laag gele verf. Deze laag is in feite nutteloos, omdat 
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slagmetaal veel dikker is en niet doorschijnt. Tijdens die 
vorige restauratie zijn talloze plekken overschilderd. Ook 
zijn bij het aanbrengen van de verwarming in de kerk de 
gezamenlijke lijsten om de staties en de profeten 
verwijderd. Enkele van die voorstellingen zijn later 
verwerkt in het huidige Maria-altaar. 
 
De huidige restauratie bestaat hierin, dat de lagen 
oppervlaktevuil verwijderd worden, waarna het 
vergeelde vernis kan worden afgenomen. Na de 
noodzakelijke retouches krijgen de doeken een nieuwe, 
niet-vergelende vernis. Het opspannen van het 
schilderdoek wordt verhinderd door de zeer dunne 
stijlloze lijst (een vlak latje) die sinds de jaren ’60 om de 
staties zit en door het feit dat de spielatten op sommige 
plaatsen gefixeerd zijn met brede latten. 
 
Het is te hopen dat deze fraaie kruiswegstaties in de 
toekomst een betere verzorging krijgen. Dat betekent 
onder andere dat ze iets van de muur af moeten 
hangen, zodat vocht minder kans krijgt, en dat ze 
uitsluitend schoongemaakt mogen worden met een 
droge plumeau, en absoluut niet met water en zeep of 
enig ander reinigingsmiddel. 
 
Ton van Hulst 
 
POSTZEGELS EWALDENKERK 
Door de plaatselijke Filatelistenvereniging De 
Globe is onlangs een velletje postzegels 
uitgegeven met daarop een afbeelding van de R.K. 
Kerk H.H. Ewalden. Een velletje met 10 postzegels 
Nederland 1 (huidige waarde € 0,64) kost € 10,00. 
Hebt u belangstelling voor een velletje, dan kunt u 
deze tot 1 december 2014 bestellen bij mevrouw 
Tonny van Beek, Hoefslagstraat 53 in Druten (Één 
velletje per persoon, contant afrekenen). 
 

 
 

WEDEROM SUBSIDIE GEKREGEN  
Eind 2013 heeft Bouwbedrijf Van Dinther uit 
Schayk de laatste fase van het 10-jaren-
onderhoudsplan aan de Ewaldenkerk uitgevoerd.  

In het kader van het “Besluit rijkssubsidiëring 
onderhoud monumenten” werden voor de laatste 
keer 50% van de werkelijke kosten betaald door de 
rijksoverheid. 
Op 27 augustus 2014 heeft de Parochie 
H. Francisus en H. Clara een beschikking 
ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed als reactie op een subsidieaanvraag die 
door de Rijksdienst op 24 maart 2014 van de 
parochie werd ontvangen. 
De beschikking betreft het verlenen van een 
subsidie van € 28.441,00 op grond van het Besluit 
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 
2013. De subsidiabele kosten zijn vastgesteld op 
€ 56.882,00. De totale begroting van de kosten 
bedroeg € 61.014,00. De subsidie zal verspreid 
over de jaren 2015 tot en met 2020 beschikbaar 
komen. 
Het onderhouden van de Ewaldenkerk kan 
daardoor –met behulp van de bijdragen van de 
Vrienden van de Ewalden- weer zes jaren naar 
behoren worden uitgevoerd. Dank aan de Vrienden 
en de Rijksoverheid. 
 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Diaken van den Akker : 
 De Ewaldenkerk blijft. Nog 

generaties lang! 
 

 
“Dat geloven wij al vanaf 1877!” 

 
COLOFON 
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