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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 Afra Blijdenstein, parochiaan en lid 
van de pastorale werkgroep van Zorgcentrum de 
Kasteelhof in Druten. 
GELIJKE EMOTIE OVER KERKEN VAN BEESD EN 
DRUTEN 
 

De vader van Afra 
Blijdenstein  was op allerlei 
manieren betrokken bij “zijn” 
kerk in Beesd. 
Wat bij Afra in de herinnering 
bleef was  dat hij  het  
baldakijn droeg bij de 
processie door de knusse 
pastorietuin  van de 
katholieke kerk  in het West-
Betuwse dorp.  Een baldakijn 
is een overkapping van rijk 
versierde stof, waaronder de 

priester de monstrans droeg tijdens een processie. 
De kerk, toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing, 
was, zoals dat ruim een halve eeuw geleden bijna 
overal het geval was, het middelpunt van het 
functioneren van het leven van de katholieken in 
Beesd. Het is toeval dat die kerk hetzelfde 
bouwjaar heeft als onze Ewaldenkerk, nl. 1877. 
Het is ook een rijksmonument. Wat minder rijk 
versierd en wat kleiner maar toch monumentaal  en 
sfeervol.  Gebouwd door Alfred Tepe, die wel 

zeventig kerken realiseerde, grotendeels in het 
Aartsbisdom Utrecht.  Het is een neogotische 
hallenkerk, die in 2006 werd gerestaureerd. 
Het dorp Beesd, 3600 inwoners, is onderdeel van 
de gemeente Geldermalsen, aan de grens van de 
provincies Gelderland en Zuid-Holland.  Het heeft 
een eigen spoorstation aan de lijn tussen 
Geldermalsen en Dordrecht  en ligt aan het lieflijk 
meanderende riviertje de Linge. 
In 1970 ging de echtgenoot van Afra, Thijs 
Blijdenstein, in Druten aan de slag als werkmeester 
in de Sociale werkplaats, waar Piet Verkaart toen 
directeur was. Thijs is geboren in Leerdam, niet zo 
ver van Beesd. Zij verhuisden naar de Molenhoek 
in Druten.  
Familie en kennissen hadden enige scepsis over 
het woon- en leefklimaat in dit Maas en Waals 
dorp. Maar ze voelden zich er al heel snel thuis, 
vooral door de prettige, behulpzame buurt.  
 

 

 
Dames Bezoekgroepen: Afra Blijdenstein tweede rij van onderen links. 

Website Parochie. 
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In 1998 verhuisden ze even verderop, naar een 
prachtig huis aan de Molenstraat, waar ze het heel 
erg naar hun zin hebben. 
 
 
Midden in het dorp, overal dichtbij. Bij winkels, 
diensten en met zicht op de Ewaldenkerk. 
Die kerk heeft bij Afra en haar man Thijs een 
belangrijke plaats. Als gebouw en als centrale 
plaats van hun geloofsbeleving. Een Godshuis dat  
herkenbaar uitsteekt boven het dorp. En het 
middelpunt van Druten is. Nu nog meer, nu het  
marktplein zo fraai gerenoveerd is.  Extra 
waardering heeft Afra voor het monumentale orgel, 
gebouwd door de familie Smits in Reek.  Maar nog 
meer hebben de glas-in-lood ramen van Frans 
Nicolas haar aandacht.  Als de zon schijnt spelen 
haar stralen met het licht door de prachtig 
gekleurde ramen. 
Afra Blijdenstein is lid van de pastorale werkgroep 
van zorgcentrum de Kasteelhof, die de 
kerkdiensten in dit huis verzorgt en bovendien de 
bewoners regelmatig een bezoekje brengt. 
Vroeger maakte ze ook deel uit van de 
parochievergadering en was ze actief voor de 
Ziekenbezoekgroep van de parochie. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
ETIKET VAN DRUTENSE 
“EWALDEN”-LIMONADEFABRIEK IN 
NIJMEEGS MUSEUM. 

De redactie van dit blad 
kreeg een mail van Zoë 
Banken, met de tip dat 
in het museum van 
Brouwerij De Hemel in 
de voormalige 
Commanderie van St. 
Jan in Nijmegen een 
etiket hangt van een 

voormalige 
limonadefabriek in 
Druten. Haar oog viel op 
dit opvallende etiket 
omdat de kerk van de 

H.H. Ewalden er een centrale positie op vervult.  
Waarheidsgetrouw getekend.  Alsof het een 
abdijbier is, een drankje als een “nihil obstat” 
goedgekeurd door de kerkleiding in Druten. 
Het etiket is opvallend, maar dat betekent niet, dat 
het eenvoudig was om informatie te krijgen over 
deze limonadefabriek. Allereerst maar eens bellen 
met Herm Hegger, de baas van het Nijmeegse 
museum en de brouwerij.  Hij wist helaas niets van 

de achtergrond van het Drutense bedrijf.  Maar als 
de moed je in de schoenen zakt, omdat niemand 
wat zinnigs kon zeggen over die ranja, was er 

opnieuw Jo van 
Oss, die binnen een 
paar dagen mij 
informeerde. 
Opnieuw, omdat hij 
mij al meerdere 
keren versteld liet 
staan van zijn 
archief en zijn 
kennis van Oud-
Druten. Al meer dan 

een halve eeuw geleden maakte ik dankbaar 
gebruik van zijn gastvrijheid en zijn hulp in het 
legendarische  café aan de Hogestraat. Toen vader 
Stet nog leefde en dokter Frans Wasmann, 
schoenmaker Adams en vele andere Drutenaren 
man-aan-man aan de bar stonden.   
Jo van Oss schreef mij: “Het was een bekende 
frisdrank, maar ik herinner me alleen 
gazeuzeprodukten, dus geen sappen en dergelijke.  
De limonadefabriek was gevestigd op de 
Hooistraat, op de hoek van het Stevenspad. De 
`winkel` waar gebotteld werd was aan de kant van 
de Hooistraat. Schuin achter dat pand stond een 
grote schuur. Die werd later gebruikt door de firma 
van de Pol-v.d. Wielen, de grossier die in de oorlog 
werd “weggeschoten” en afbrandde. 
Voor zover mij bekend was dat pand van de familie 
Kolvenbach. De ouders van pater  Peter-Hans, de 
pater Jezuïet, die in 1928  in Druten werd geboren.”  
Het geboortehuis van Peter-Hans was  hier 
overigens hemelsbreed zo’n honderd meter 
vandaan, op  de Kattenburg, vlak bij het 
postkantoor. Jo van Oss weet te vertellen, dat op 
dat winkelpand de naam Domensino was 
geschilderd. Wellicht familie van Jacoba 
Domensino, de moeder van  pater Kolvenbach. 
“De man die de limonade maakte was Van Merwijk. 
Er waren nog niet zoveel telefoons in Druten. 
Wij, de firma van Oss, hadden nummer 12 en dat 
wat later nummer 32. 
De flesjes van de Drutense limonadefabriek 
hadden een eigen model en waren met 
kroonkurken gesloten. Die brachten in de oorlog 
nog  een cent per stuk op als je die er netjes 
afhaalde en weer inleverde.“  Tot zover de 
informatie van Jo van Oss. 
Met betrekking tot pater Kolvenbach nog het 
volgende. Hij was een zoon van Gerardus 
Kolvenbach en Jacoba Domensino. Hij werd in 
1983 (tot 2008) benoemd tot generaal-overste van 
de Jezuïeten-orde. Gezien de belangrijkheid van 
die kloosterorde kreeg hij de bijnaam van “Zwarte 

Pater Kolvenbach met Leo Feijen in Rome 
Foto: RKK 
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Paus”, vanwege de teint van die kloosterkleding en 
ook omdat de Jezuïeten met 19.000 leden de 
grootste religieuze orde ter wereld zijn. Ook de 
huidige paus Franciscus is Jezuiët.  Mooi om te 
weten dat de in Druten geboren pater Peter-Hans 
de overste was van de latere paus Franciscus. 
Overigens was pater Kolvenbach bij de laatste 
restauratie van onze kerk in de jaren negentig 
graag bereid om zitting te nemen in ons  Comité 
van Aanbeveling. 
Als er iemand nog wat meer weet van deze 
Drutense Limonadefabriek, dan ben ik daar heel 
erg blij mee. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
GELD VOOR DE TUIN?!? 
In verband met de reconstructie van de Markt in 
Druten zijn door de gemeente Druten de twee 
garageboxen in de pastorietuin voor rekening van 
de gemeente afgebroken en op een andere plaats 
herbouwd. De gemeente vond een tegenprestatie 
op zijn plaats. Er moest een nieuw ontwerp worden 
gemaakt voor de tuin van de pastorie. De tuin is 
oorspronkelijk ontworpen door Pierre Cuypers, als 
onderdeel van zijn “Gesamtkunst”. Het moge 
duidelijk zijn dat een tuin er na 140 jaren toch 
anders uit gaat zien, zeker nu de bestaande 
garages zijn gesloopt. Vandaar. Buro Son heeft 
een op Cuypers ideeën geïnspireerd ontwerp 
gemaakt. Dit buro spreekt van een unieke 
pastorietuin. Wie voelt zich geroepen om bij de 
dragen aan de uitvoering van dit plan? Bijdragen 
zijn welkom op de rekening van de parochie: NL08 
RABO 0108 6728 91. Alvast bedankt.  
 
 

 
 

VERDER MET CUYPERS 
Het is maar goed dat we hebben leren puzzelen op 
de kleuterschool, grapten Falco de Klerk en Bob 
Derks van het Bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk. 
Deze enthousiaste restauratoren zijn enkele weken 
bezig geweest met het herstellen van de bijzondere 
tegeltableaus in de Ewaldenkerk.   

 
De tegeltableaus met de ingewikkelde, Moors 
aandoende geometrische patronen zijn eind 1886 
ontworpen door niemand minder dan Pierre 
Cuypers, samen met de kruiswegstaties. Cuypers 
was niet alleen een academisch gevormde 
architect, maar ook academisch gevormd 
kerkschilder. “Een architect - wil hij die naam 
waardig zijn - moet de ontwerper (maker) zijn van 
geheel zijn werk,” aldus Cuypers.  Alleen zo kun je 
eenheid en harmonie waarborgen. Geen enkel 
detail in de kerk is aan zijn aandacht ontsnapt.  
 
Moest Cuypers voor de uitvoering van de tegelvloer 
in het priesterkoor van de Ewalden een beroep 

doen op een 
gerenommeerde 

buitenlandse firma, 
Villeroy en Boch 
uit Mettlach (D), de 
lambrisering in het 
middenschip stamt 
van Drutense 
bodem. De 

prachtige 
tegeltableaus 

vormen een ode 
aan het onder-
nemerschap  van 
Allard Carel Jacob  
Dericks en 
Nicolaas Aloïsius 
Geldens.  Rond 
1880, kort nadat 
deze twee heren 
de speciaal voor 
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de bouw van de kerk gestichte oven van de 
parochie hadden overgenomen, bestond het 
assortiment nog uit “gewone” zaken zoals stenen, 
pannen, tegels en plavuizen, voor de lokale markt. 
Het enige dat herinnerde aan de kerkelijke 
oorsprong van het bedrijf waren de profielstenen. 
Maar nog geen 10 jaar later was de voormalige 
kerk-oven uitgegroeid tot een moderne, 
toonaangevende steenfabriek, naar ontwerp van 
Cuypers. Het assortiment was uitgebreid met 
allerlei soorten terracotta ornamenten, geglazuurde 
stenen, tegels en tegeltableaus. In 1906 stond 
Dericks & Geldens aan de spits. Dit succes was 
mede te danken aan de experimenten van de 
latere gemeentearchitect Joseph Spits, die zijn 
opleiding bij Cuypers had genoten. Onze producten 
“wedijveren met het beste dat op de markt komt...” 
Ze “concurreeren met de beste Engelsche en 
Belgische fabrikaten, zooals blijkt uit bijgaand 
rapport van het proefstation voor Bouwmaterialen”, 
vermeldde de bedrijfscatalogus. De glazuren 
kwamen van ver. In een klein boekje met 
“Adressen voor Machinerieën, Glazuren, Thon, 
enz. enz.” staan de namen van de leveranciers. Uit 
België, Frankrijk en Engeland, en vooral uit 
Duitsland. In Gouda, het centrum van de 
Nederlandse plateelindustrie, kocht men klei, om 
die te mengen met de Drutense. D&G durfde zijn 
producten meer dan 100 jaar te garanderen. 
Cuypers deed graag zaken met hen. Hij gebruikte 
de showcollectie voor het onderwijs aan de 
Kunstnijverheidsschool Quellinus in het 
Rijksmuseum en in veel van zijn gebouwen zijn dan 
ook Drutense materialen verwerkt.  
 
Maar niets is voor de eeuwigheid. Vochtproblemen 
en zout uitbloei tastte het glazuur in de Ewalden 
aan. De eens zo fraaie tegeltableaus oogden als 
een aftands gebit. Mede dankzij de financiële 
bijdragen van de Vrienden van de Ewalden  
konden ze weer worden opgeknapt.  Het was 
echter een flinke klus om de bijpassende tegels te 
vinden. Gelukkig wist onze koster, Jo Janssen, met 
welke firma’s D&G samenwerkte, zodat uiteindelijk 
alles op zijn pootjes terecht kwam. De 
tegeltableaus kunnen er nu weer jaren tegen.  
 
Ook de kruisweg was aan de tand des tijds ten 
prooi gevallen. Deze doeken zijn tussen 1887 en 
1894 ontstaan in het atelier Cuypers & 
Stoltzenberg (1-11), resp. Cuypers & Co (12-14). 
Intussen hebben twee van de veertien staties een 
grondige schoonmaak ondergaan. 
Het resultaat is ronduit verbluffend. Onder het vuil 
van wierook en kaarsen komt de sprankelende 
kleurenpracht van Cuypers weer helemaal 

tevoorschijn. In een volgende aflevering zullen we 
hieraan uitgebreid aandacht besteden. Mogen we 
op uw steun blijven rekenen? 
Jan Dekkers 

 
HET ONDERHOUD 2013 
In 2013 is door Bouwbedrijf Van Dinther uit Schayk de 
laatste fase van het 10-jaren-onderhoudsplan 
uitgevoerd.  
In het kader van het “Besluit rijkssubsidiëring onderhoud 
monumenten” is voor de laatste keer 50% van de 
werkelijke kosten betaald.  
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Drutens Marktplein gerenoveerd 
 

HOE MAAK JE VAN DE KERK EEN GAT IN 
DE MARKT 

 
COLOFON 

Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een 
uitgave van de geloofsgemeenschap van de 
Ewaldenkerk te Druten en verschijnt enkele keren per 
jaar. 
Samenstelling: Gerrit Wolbrink en Jan Daamen 
Met bijdragen van: Jan Dekkers 
Redactieadres: Hogestraat 4 
 6651 BK  DRUTEN  
Bankrekening nummer: NL08 RABO 0108 6728 91 


