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Vrienden van de Ewalden
 

 
 

 

VANUIT DE KLOKKENTOREN 
Het is een traditie, dat in de Ewalden-Nieuwsbrief 
telkens iemand wordt geinterviewd, die op de een 
of ander manier betrokken is bij de Ewaldenkerk.  
In deze uitgave is Ton van Balveren, emeritus 
pastoor van parochies in West-Brabant, als zoon 
van koster van Balveren geboren in Druten en er  
nu ook weer woonachtig. En nu zelfs al enkele 
maanden assistent-pastor door de ziekte van 
pastor Van Hoof. 
 
TON BALVEREN: VAN SPEELPLAATS TOT 
PREEKSTOEL 
 
Van twee kanten kijkt Ton van Balveren uit  op 
Oud-Druten.  
Vanuit de eerste etage van zijn prachtige 
appartement aan de Horst in de buurt waar hij 
vroeger, in zijn jeugd in de vijftiger jaren, zo graag 
kwam bij familie en kennissen. Waar de 
gezelligheid en de gemeenschapszin  kenmerk 
waren van een pure, van een èchte samenleving.   
 

 
 

Ton van Balveren bij zijn plechtige communie, 
thuis aan de Nieuwstraat 

 
 
Op loop- en zichtafstand van zijn ouderlijke huizen, 
eerst aan de Kattenburg, schuin tegenover de 
Ewaldenkerk en later aan de Nieuwstraat. 
In de hal van zijn appartement, maar ook beneden,  
hangt de foto van “hoe het vroeger was”, in de 
Horst.     

“De kerk was mijn speelplaats” zegt hij, als 
jongetje, als zoon van koster van Balveren. 
“Wilde gij om twaalf uur luien”, vroeg vader dan  en 
kleine Ton luidde het Angelus-klokje en bad “De 
engel des Heren”. 
Ton van Balveren  (67 jaar) is sinds vorig jaar terug 
in Druten, zijn geboorteplaats en de plek van zijn 
jeugdjaren. Na zijn lange jaren buiten Maas en 
Waal, in Nijmegen en in Brabant.   
Zijn jongensdroom was  het  priesterschap, de 
mensen tonen wat het is om Christen te zijn en er 
naar te leven.  De leerweg daartoe in Megen, direct 
na de lagere school was te moeilijk.  
Ton kwam een paar jaar terug naar Druten om er 
de middelbare school af te maken en volgde 
daarna de opleidingen  voor verpleegkundige. 
Hij trad in dienst bij het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen en werkte er met veel 
bevrediging  ruim twintig jaar en eindigde daar op 
zijn 44e jaar als coördinerend 
hoofdverpleegkundige leidinggevende  binnen de 
verplegingsdienst. Op zijn 40e was hij, naast zijn 
werkzaamheden in het ziekenhuis, begonnen met 
de priesteropleiding in het Brabantse Hoeven, in 
het bisdom Breda.  In 1994 werd zijn ideaal bereikt 
met zijn priesterwijding in Dongen.   
 

 
 
In Druten werd  neomist Ton van Balveren  
feestelijk ontvangen om er in zijn schitterend 
versierde Ewaldenkerk de eerste Heilige Mis op te 
dragen, samen met pastoor Ruud Roefs en zijn 
voorganger Arthur Pollen. De Koninklijke 
Zangvereniging Orpheus luisterde de  plechtige mis  
op met haar prachtige klanken.Twintig jaar lang 
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was Ton van Balveren vervolgens werkzaam in 
verschillende parochies in West-Brabant, 
ondermeer in  Ossendrecht en in Oosterhout , tot 
hij,  gedwongen door afnemende gezondheid 
afscheid moest nemen van zijn laatste 
parochie, in  Etten-Leur. 
En nu kijkt Ton weer uit op de Ewaldenkerk.  Het 
gebouw, dat in de jaren zestig een rigoureuze 
versobering onderging en daarna met de laatste 
restauratie wel wat werd verbeterd, maar zijn oude 
glorie, met schilderingen en triomfboog nooit meer 
terugkreeg, volgens hem . Ook het verbouwde  
priesterkoor en de altaartafel  zijn niet zijn keuze.  
Door de “tweede Beeldenstorm” van de katholieke 
kerken in de zestiger jaren is veel vernield, en dat 
is  verschrikkelijk, vindt Ton van Balveren, maar er 
is hier en daar inmiddels weer wat hersteld. “Want 
wij katholieken hebben spullekes nodig”, zo 
herhaalt Ton de aloude uitspraak van pater 
Leopold Verhagen, de televisieprediker van bijna 
een halve eeuw geleden.   
Ton van Balveren is betrokken geweest bij de 
sluiting van kerken in Brabant.  Kerken die 
gebouwd zijn met de eigen centen, stuivers en 
dubbeltjes van de kerkgangers. En nu moesten en 
moeten die kerken gesloten worden, omdat er veel 
te weinig mensen naar de diensten komen. 
Afgelopen december  preekte Ton van Balveren in 
de kerk van Afferden en Druten. 
Naar aanleiding van de komende sluiting van een 
aantal kerken binnen de parochie haakte hij in op 
de woorden uit de Eerste Lezing uit het Tweede 
boek van de profeet Samuel, over  de intrek van 
Koning David in een prachtig paleis. En dat de ark 
van God niet zo’n mooi onderkomen had. 
De ark stond in een tent. In zijn overweging legde 
Ton uit dat God aan David, via de profeet Natan liet  
merken dat Hij niet  te vangen is binnen de muren 
van een gebouw. “Hij bouwt zijn tempel en de 
stenen ervoor zijn mensen die in Hem willen 
geloven.  Dat zijn wij ook, wij mensen van God van 
de Franciscus en Clara-parochie, wij die ons als  
parochianen zorgen maken over de toekomst van 
onze vijf kerken, gebouwen van steen en hout. 
Moeten wij ons niet veel meer zorgen maken over 
onze plaatselijke kerk als gemeenschap van 
mensen? 
Door de terugloop van het aantal mensen dat nog 
met de parochie meedoet, zijn ook de geldelijke 
middelen niet langer toereikend om vijf te grote 
gebouwen overeind te houden. Eén kerkgebouw is 
meer dan genoeg voor de nabije toekomst. Het 
betekent wel dat er vier zullen moeten worden 
afgestoten en dat doet pijn als het jouw 
kerkgebouw betreft. 

Tegen de soms mopperende mensen in zijn 
parochies  in Brabant zei hij “Kerkgebouwen 
worden alleen gesloten omdat jullie niet meer 
komen, omdat jullie niet meer meedoen en omdat 
jullie niet meer betalen”. 
Ton van Balveren is blij dat hij in deze tijd pastoor 
mocht zijn, omdat de mensen nu bewust kiezen om 
gelovig te zijn.  Hij toont zich toch optimistisch over 
de toekomst. Er blijft een kleinere kerk over van 
gelovigen die erbij willen horen.  
Hij kijkt nu uit op de imposante toren van de 
Ewaldenkerk, het godshuis  dat open blijft als 
middelpunt van de Franciscus en Clara-parochie. 
De parochie ook waar hij nu al  graag assisteert als 
zijn hulp gevraagd wordt.  De kerk ook waar hij zo’n 
zestig jaar geleden begon als hulpmisdienaar als 
`kruipengeltje` werd toen gezegd.  
 
Gerrit Wolbrink 
 
 
EEN NIEUW INTERIEUR VOOR EEN OUDE KERK  
De Drutense Ewaldenkerk is een typisch product 
van de Gothic Revival. Kijkend naar de 
middeleeuwen wil Cuypers een eigentijdse stijl 
creëren. De gotiek wijst hem de weg naar het 
Goede, het Ware en het Schone, Vanaf het eerste 
decennium van de 20ste eeuw hebben architecten 
en kunstenaars echter schoon genoeg van het 
imiteren van oude bouwstijlen. ‘Oorspronkelijkheid’ 
wordt voortaan de maat der dingen. In de jaren 
1960 en 1970 bereikt de waardering voor de 
neogotiek een absoluut dieptepunt. Ook de Kerk 
verandert in die jaren: Paus Johannes XXIII roept 
een Concilie bijeen. Er waait een nieuwe wind. De 
liturgie wordt ingrijpend hervormd. Het kerkgebouw, 
dat tot dan toe wordt beschouwd als ‘Huis van God 
en voorafbeelding van de hemel’, verandert in 
‘zomaar een dak boven wat hoofden’. Neogotiek 
vereenzelvigt men met het autoritair 
gedachtengoed, dat Goddank tot het verleden 
behoort. Kerken worden daarom gezuiverd: gewit 
en ontdaan van de - als storend ervaren- overdadig 
rijke inrichting. Er woedt een ‘Tweede 
Beeldenstorm’.  
 
Ook het interieur van de Ewaldenkerk moet eraan 
geloven. Deken Coolen en het toenmalige 
kerkbestuur gaan niet daarbij over een nacht ijs. Ze 
hebben immers een Cuypers-kerk. Ze laten zich 
daarom adviseren door deskundigen van naam en 
faam: de glazenier Joep Nicolas (1897-1972), de 
architect Cees Pouderoyen (1912-1993), die zijn 
sporen verdiend heeft in de Wederopbouw van 
Rhenen, en de Utrechtse edelsmid Jan Noyons 
(1918-1982), Mannen met een duidelijke visie.  
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Foto ontwerp nieuwe altaar door J Noyons 1968 

 
Als eerste is het schilderwerk aan de beurt. De 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg schrijft in 
1961 dat ‘door het verwijderen van de als te bont 
en over-gedetailleerd ervaren polychromie de 
architectuur van Cuypers beter tot zijn recht komt’. 
Op advies van Nicolas maken de warme kleuren 
van Cuypers’ interieur plaats voor meer ingetogen 
grijstinten. Het interieur wordt versoberd. Een deel 
van de neogotische inventaris uit het atelier 
Cuypers en Stolztenberg verdwijnt.  In 1968 volgt 
een ingrijpende verbouwing het priesterkoor naar 
idee van het Bureau voor Architectuur en 
Stedebouw Ir C. Pouderpoyen uit Nijmegen, 
waarvoor een prachtige Engelse tegelvloer van 
Villeroy en Boch moet wijken. Namens het 
Bisschoppelijk Bouwbureau zal Hendrik Christiaan 
van de Leur het werk begeleiden. Van de Leur 
heeft 9 jaar eerder de toren herbouwd. Ook de kerk 
van Deest is van zijn hand. Pouderoyen en Van de 
Leur behoren beiden tot de Bossche School, een 
stroming, die – geïnspireerd door de benedictijner 
monnik en architect Hans van der Laan - streeft 
naar een sobere, tijdloze architectuur op basis van 
de leer van het ‘plastisch getal’.  
 
De verbouwing wordt uitgevoerd met respect voor 
het oorspronkelijke werk van Cuypers: Pouderoyen 
situeert de trappen aan de zijkant van het liturgisch 
centrum, waardoor de verhoging als het ware vrij in 
de ruimte komt te liggen en de verhoudingen van 
het kerkgebouw niet worden verstoord. De nieuwe 
liturgische regels schrijven voor dat de plaats, waar 
het altaar en lessenaar staan, duidelijk van het 
kerkschip moet zijn onderscheiden. Aan de 
voorzijde projecteert Pouderoyen daarom geen 
trappen, maar een symbolische muur. De 
vormgeving van de verhoging verwijst naar de 
Calvarieberg, waar ‘op het altaar tijdens de mis het 
Kruisoffer van Christus op onbloedige wijze wordt 
herhaald’. Dat altaar moet vast zijn, van steen, en 

stevig gefundeerd, het is immers een symbool van 
Christus, ‘de levende steen’. Maar we leven in de 
zestiger jaren: het programma van eisen gaat uit 
van een multifunctioneel gebruik van de ruimte. 
Een vast altaar vormt een belemmering voor 
concerten. Tot groot ongenoegen van Pouderoyen 
houdt Deken Coolen voet bij stuk. Het nieuwe 
altaar moet verplaatsbaar zijn.  
 

 
Consecratie van het nieuwe altaar 

door mgr. J. Bluyssen 21 dec. 1968. 
Van links naar rechts: Deken P. Coolen, Bisschop 

J. Bluyssen, W. Cornelissen (secretaris van de 
bisschop), kapelaan G. Hombergen S.M.A., 
Bert van Ommeren, Gerard Kuypers en Jan 

Dekkers (als acolieten). 
 
De opdracht gaat naar de Utrechtse edelsmid Jan 
Noyons, die goed bevriend is met Dom Van der 
Laan en veel met architecten uit de Bossche 
School samenwerkt. Hij stelt zich daarbij steeds 
dienstbaar op streeft in zijn vormgeving een sobere 
stijl na die duidelijk in verband staat met de 
architectuur. Noyons ontwerpt een verplaatsbaar 
altaar van eikenhout, bekleed met koperen platen 
en versierd met geometrische vormen. Sierstenen 
moeten het geheel verfraaien. Ze vormen het 
uitgangspunt voor het ontwerp. Noyons gebruikt ze 
op de manier zoals de Kelten en Merovingers dat 
deden. Het altaar doet dan ook sterk denken aan 
de met edelstenen bezette banden van vroege 
evangelieboeken. Hij gebruikt toermalijn, turkoois, 
mosagaat, citrien, malachiet, onyx, amethist, 
labradoriet en opaal.  Stenen die een mooie, 
kleurrijke tekening hebben. Noyons zoekt ze met 
zorg uit, niet zozeer om hun economische waarde, 
maar vanwege het gevoel dat ze over brengen. Ze 
corresponderen met de kleurrijke glas-in-
loodramen van Frans Nicolas Sr. in de absis. De 
koperen bekleding weerspiegelt het verguldsel van 
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het oude hoogaltaar, dat gehandhaafd blijft. 
Hoewel het kerkgebouw en het nieuwe altaar in 
twee verschilkende stijlen tot stand zijn gekomen, 
sluiten ze op deze manier toch goed bij elkaar aan. 
 
Toch is de perceptie van de verbouwing is niet 
onverdeeld positief. Parochianen missen de 
warmte van weleer. Want – zoals pastor van 
Balveren zegt -  ‘wij katholieken kunnen niet zonder 
spullekes’. Ton Schulte zal in 1986 in 
standaardwerk Het Land van Maas en Waal 
opmerken: ‘Het interieur vertoont door de in de 
jaren ‘60 uitgevoerde versobering, waarbij een deel 
van het meubilair is verwijderd, en de baldakijnen 
boven de beelden tegen de schippijlers zijn 
afgebroken, node een leeg aanzien’. Veel van wat 
in de 60er jaren verdween, is successievelijk 
teruggekeerd. Gelukkig bleef het 
gebrandschilderde glas als een compleet ensemble 
bewaard. Mede daardoor bezit de H.H. Ewalden 
nog steeds een belangrijke neogotische inventaris. 
Inmiddels is de kijk op Cuypers en de neogotiek 
totaal veranderd.  Bij de laatste restauratie is er 
weer kleur in de kerk gebracht, maar de rijke 
beschildering verdween helaas. Voor goed?  Wie 
weet. Wie de restauratie van het Rijksmuseum 
heeft gezien, heeft nog wat te dromen….  
 
Jan Dekkers 
 
 
HET ONDERHOUD 2015 
In het kader van het “Besluit rijkssubsidiëring 
onderhoud monumenten” is door de Rijksdienst 
voor het Cultureel erfgoed een beschikking 
afgegeven voor het onderhoud van de 
Ewaldenkerk. Het totale subsidiebedrag bedraagt 
€ 28.441,00 en wordt in de loop van de jaren 2015 
tot en met 2020 uitbetaald. De Parochie H. 
Franciscus en H. Clara moet eenzelfde bedrag op 
tafel leggen. 
 

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, of email 
j.daamen34@upcmail.nl. 
 

UW BIJDRAGEN IN 2014 
In 2014 is een bedrag van € 4.801,82 ontvangen 
van de Vrienden van de Ewalden, waarvoor de 
redactie u heel erg hartelijk dank zegt. Met dit 
bedrag konden de tegeltableaus en de 
kruiswegstaties, met behulp van rijkssubsidie in 
oude luister worden hersteld. 

 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

KLOKKENLUIDER KLEINE TON VAN 
BALVEREN IN DE JAREN VIJFTIG: 

 

 
 

`ALS DE KLOKKEN LUIDEN, WORDT HET 
ZONDAG IN ONS HART`. 

 
 
 
 

COLOFON 
De 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 


