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VEERTIG INTERVIEWS 
De eerste uitgave van dit Vriendenblad verscheen in 
december 1997, tijdens de laatste, grote restauratie toen 
de werkgroep die deze klus begeleidde behoefte had 
aan support. Onder meer door de Vrienden van de 
Ewalden op te richten. 
Om het contact met onze Vrienden in stand te houden 
ontvangen ze twee keer per jaar een Nieuwsbrief.  
Komend jaar is het de 20e jaargang. En dit blad, van 
november 2016, is de veertigste uitgave met in elke 
uitgave een weergave van een gesprek met iemand die 
nauw betrokken is bij de Ewaldenkerk. Interessant is het 
om namen te zien van de mensen die wij geïnterviewd 
hebben in de afgelopen 19 jaar. De pastores Ruud 
Roefs, Norbert Schallenberg, Ton van Balveren en 
dominee Gerben Hoogterp, die ook lid van het comité 
van aanbeveling was bij de activiteiten rond de 
restauratie. Maar ook de Drutense missionaris Ko 
Gradussen, en onder meer Maurice Termont, Gijs van 
de Geijn, Gerard Kuypers, Tonny Kuypers-van Kampen, 
Ad Versteden, Hans Gubbels, Ria Litjens, Ton v.d. Klok, 
Anton Aelberts, Jan v.d. Akker, Peter Fontijn, Ton van 
Hulst, Jan Reijnen en de 22 overige, voor ons 
belangrijke mensen die de Ewaldenkerk een warm hart 
toedragen. 
Wij hopen deze serie gesprekken nog lang voort te 
kunnen zetten. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
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 of per email: 
info@parochiefranciscusenclara.nl. 
 

UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2016  
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. 
Wat gebeurt er met uw bijdragen 
Dankzij uw bijdragen in 2015 en 2016 kunnen we 
Eijsbout opdracht geven om de verlichting van het 
torenuurwerk en het -kruis vervangen. De uitvoering van 
deze werkzaamheden staat gepland voor februari 2017. 
Het Rijk heeft voor de Ewaldenkerk een BRIM subsidie 
toegekend voor groot onderhoud. We hebben het 
bisschoppelijk bouwbureau gevraagd een plan te maken 
voor het herstel van de schoorsteen, loodwerk en 
buitenschilderwerk. Uitvoering in de loop van 2017. Het 
Rijk betaalt de helft. Uw bijdrage is meer dan welkom! 
 
 

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 Riet Bouwman-Kroeze, 
onder meer voorzitter van de Ewalden-Cantorij. 
 
“DE EWALDENKERK IS GROOTS; VAN BUITEN EN 
VAN BINNEN”. 
Riet Bouwman-Kroeze is geboren in Almelo. Ondanks 
het feit, dat ze de acht kruisjes met rasse schreden 
nadert is ze nog heel actief. Ook voor de Drutense 
Ewaldenparochie. 

Ze is al vele jaren 
voorzitter van de Ewalden-
Cantorij, het zangkoor van 
35 dames en heren dat 
diensten (avondwakes en 
zondagse missen) 
begeleidt, met Ad 
Versteden als dirigent. 
Riet komt uit een gezin 
van tien kinderen. Vader 
en moeder begonnen een 
boerderijtje in Albergen, 
vlak bij Almelo op het 

Twentse land. Vader combineerde dat met zijn werk bij 
een textielfabriek, zoals menigeen in Tukkersland. De 
katholieke kerk was in alle opzichten belangrijk. De  
eenvoudige aloude St.Pancratiuskerk werd afgebroken 
en in 1954 opende kardinaal Alferink een gloednieuw 
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godshuis. Riet ging naar de kostschool en daar, in de 
omgeving van Utrecht maakt ze kennis met Johan 
Bouwman, trouwden en gingen in Cothen, bij Wijk bij 
Duurstede, wonen.  Het werk van Johan bracht het 
gezin naar Druten, waar het in 1973 een woning betrok 
aan de Tuinschouwstraat, die nog altijd hun stekkie is.  
Cothen is een dorpje aan de Kromme Rijn, met de 
Petrus en Pauluskerk als blikvanger. De architect van 
die kerk was Wolter te Riele, die tientallen kerken in ons 
land ontwierp, zoals ook die van Boven-Leeuwen. Te 
Riele was assistent geweest van Pierre Cuypers, de 
legendarische bouwmeester van onder meer van onze 
Ewaldenkerk. 
Riet en Johan kwamen al snel in contact  met de 
Ewalden-parochie. Ze bekeken de kerk en maakten 
kennis met kapelaan Jan Mulleman.  De werkgroep “1e 
communie” was de eerste taak van Riet in de Drutense 
kerk. 

.  
Het monumentale neobarokke orgel uit 1842 van 
F.C. Smits uit Reek. Het imposante orgelbalkon met 
snijwerk is van 1847/1848  en komt uit de RK Kerk 
van Oyen. 

De in hun ogen grote kerk (groter dan de kerken in hun 
vroegere omgeving) maakte nogal wat indruk. De 
ligging, midden in het dorp, de omvang en de 
architectuur bepaalden hun achting voor het 
kerkgebouw. Het interieur echter detoneerde nogal 
vanwege de extreme versobering van nog geen tien jaar 
daarvoor. De meeste kleurvormen waren grijsachtig 
overgekalkt, inclusief alle beelden. De 

gebrandschilderde ramen waren een uitzondering bij 
deze trieste metamorfose. 
Die monumentale ramen van Nicolas bleven intact. Het 
orgel was even voor hun vestiging in Druten prachtig 
verbouwd, waarbij vooral het vooruitstekende balkon 
indruk maakt Ze hoorde toen van de teloorgang van de 
gebeeldhouwde preekstoel, de schitterende communie- 
bank en al het tegelwerk.  Maar nu is ze weer blij met 
het resultaat van de laatste restauratie, vooral van de 
kleurrijke beelden. Kortom: de Ewaldenkerk is imposant 
van buiten en van binnen. 
Een belangrijke taak van Riet Bouwman was haar 
lidmaatschap van de Avondwakegroep, een paar 
mensen die de diensten voorbereiden en maken op de 
avond voor de uitvaart. 
Liefst twintig jaar heeft ze dit werk met hart en ziel 
gedaan. En nu is alleen nog stand-by, als dat nodig is.  
Vijfentwintig jaar was Riet als docente verbonden aan de 
Huishoudschool (de LHNO), waar ze nog de fusie 
meemaakte met het Pax Christi College. 
Riet is niet gerust op de continuïteit van de kerk. 
“Terugloop van kerkgangers, tekort aan priesters en 
sluiting van kerken veroorzaken twijfel over de toekomst. 
Hopelijk kunnende parochianen van de tot de 
Franciscus en Clara-parochie samengevoegde kerken 
een nieuwe gemeenschap vormen. Want samen kerk 
zijn is toch een uitgangspunt bij deze combinatie”. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
EEN SINTERKLAASCADEAU VAN 
ONSCHATBARE WAARDE 
Op Sinterklaasavond 1839 moet pastoor Gerardus 
Petrus van den Bosch een buitengewoon tevreden mens 
zijn geweest. Hij was nu ruim anderhalf jaar in functie en 
hij begon langzamerhand aan zijn nieuwe standplaats te 
wennen. Vreemdelingen waren vol geestdrift over de 
rijke boomgaarden en het weidse riviergezicht en 
beschreven Druten als ‘een groot welvarend dorp met 
mooie en nieuwe huizen’, maar voor de parochie was 
het ‘klaore erremoei”. De pastoor had dat zelf aan den 
lijve ondervonden. In het voorjaar 1838 toen hij 
benoemd werd,  tekende Van den Bosch in het kasboek 
van de kerk aan dat zijn voorganger  Theodorus Melsen  
‘uit aanmerking van den behoeftigen staat der Kerk, elk 
jaar 100 gulden van het Vierendeels Jaargeld aan de 
Kerk (had) geschonken, hetwelk ik … toezegde ook 
provisioneel te doen’. Melsen was in 1822 begonnen 
met de bouw van een nieuwe kerk, zoals in die tijd 
gebruikelijk onder toezicht van een ingenieur van 
Waterstaat, maar het gebouw was nog steeds niet af en 
de parochie stak diep in de schulden. De kerk bezat nog 
geen orgel. Dat was in Van den Bosch zijn vorige 
standplaats, Beek bij Nijmegen, wel anders gewend. De 
orgelbouwer Henricus Dominicus Lindsen uit Utrecht 
had daar in 1830 een fraai orgel geplaatst, dat nu 
landelijke bekendheid geniet. In Druten zong het koor 
behalve gregoriaans meerstemmige ‘muziekmissen’, 
begeleid door een paar instrumentalisten. Die praktijk 
was niet alleen hopeloos ouderwets, maar ook in strijd  
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met de nieuwste liturgische inzichten. Daar moest dus 
nodig verandering in komen. Van den Bosch pakte de 
zaak energiek aan: ‘Pastor en de kerkmeesters’ boden 
de ‘Roomsch Catholieke gemeente’ tot 5 december 
1839 gelegenheid in te schrijven ‘voor een liberale gift 
tot daarstelling van een nieuw orgel’. De intekening werd 
een grandioos succes. Alle parochianen deden mee, 
behalve Jan van der Wielen, de penningmeester van de 
commissie, die toezicht had gehouden op de bouw van 

de nieuwe 
Waterstaatskerk. In 
totaal werd ruim 900 
gulden toegezegd, 
voor toen een 
geweldig bedrag. De 
collecte voor een 
Armenfonds 
mislukte, tot groot 
verdriet van de 
commissieleden die 
een armbestuur 
wilde oprichten. Maar 
had Jezus zelf niet 
gezegd: “Armen zult 
ge altijd bij u 
hebben…” 

      Pastoor Van den Bosch 
 
De orgelbouwer  
De opdracht voor de bouw van het nieuwe orgel werd 
verstrekt aan Franciscus Cornelis Smits (1800-1876) uit 
de Reek. Van hem stonden toen al orgels in de kerken 
van Dreumel, Wamel, Winssen en Ewijk. De eerste 
contacten met de orgelmaker dateren uit 1840. Van den 
Bosch deed een voortreffelijke keuze, want Smits’ orgels 
waren niet alleen origineel van opzet, ze zijn ook van 
grote kwaliteit. Smits was een autodidact. Met behulp 
van de leerboeken van Dom Bedos en Van Heurn had 
hij zichzelf het orgel vak geleerd. Hij maakte gebruik van 
de beste materialen. De houten delen waren meestal 
van eiken- of grenenhout, de metalen pijpen van een tin-
lood-legering met een vrij hoog loodpercentage. De 
dispositie van zijn orgels leidde hij af van de oudere,18e-
eeuwse orgels uit Brabant, met tal van eigenzinnige 
toevoegingen. De klank van zijn orgels is tamelijk rond 
en ingetogen, de klankkleur donker van aard. Zijn 
‘prestanten’ (dat zijn de pijpen die het karakter van het 
orgel bepalen) worden door sommigen ‘de mooiste van 
West-Europa ‘ genoemd. De ongeveer 100 Smits-orgels 
die er gebouwd zijn behoren tot de topstukken van de 
negentiende-eeuwse orgelbouw. Voor Druten maakte hij 
een balustrade-orgel in laat-barokke stijl, een royaal 
tweeklaviers instrument met 16 registers. Het werk kan 
worden opgevat als een variant van het orgel in St.-
Oedenrode (1839), waarbij hij de zijvelden heeft 
weggelaten. De rijk bewerkte orgelkas was een lust voor 
het oog. In het Smitsarchief bevindt zich nog een schets 
van het fraaie front. Ook de dispositie is nauwkeurig 
overgeleverd. In ‘de ontvangst en uitgave van de kerk te 
Druten’ staan de bedragen vermeld, die voor het orgel 

zijn geschonken door de parochianen. Smits begrootte 
het werk op 3250 gulden, maar hij heeft het tenslotte 
uitgevoerd voor 3000 gulden, omdat hij in die tijd 
concurrentie vreesde van goedkope ‘St. Niclaasorgels’.   
 
De organist 
Met Pinksteren 1842 kon het nieuwe orgel voor de 
eerste maal worden bespeeld. Maar waar haal je een 
goede organist vandaan? In Brabant en het zuidelijk 
deel van Gelderland was er - in tegenstelling tot in het 
protestantse noorden - geen sprake van een echte 
orgelcultuur. Er waren maar weinig beroepsorganisten 
en het spel van de vele amateurorganisten was 
doorgaans van een bedenkelijk niveau. De Duitse 
landen hadden echter op orgelgebied een goede naam; 
daar was sprake van grote vernieuwingen op het gebied 
van de kerkmuziek. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
Van den Bosch en zijn kerkbestuur hun blik naar het 
oosten richtten. En zo belandde ene Johann Hermann 
Bergerhoff uit Mettmann bij Wuppertal in 1846 als 
‘organist en muzijkmeester’ via Camp (Kamp Lintfort?) in 
Druyden (Druten), een dorp van amper 2000 inwoners 
waarvan de meesten niet in staat waren om 
muzieklessen te betalen voor hun kroost. Bergerhoff 
was in 1835 in Brühl afgestudeerd als ‘Elementar 
Schullehrer”. Als organist in de Ewaldenkerk ontving 
Bergerhoff een jaarsalaris van 250 gulden. De 
orgeltrapper, die staande op de aan de balgen 
gemonteerde hefbomen het orgel van een constante 
winddruk moest voorzien, beurde voor zijn zware werk 
‘maar’ 54 gulden; sinds eeuwen was dat een klus voor 
arme sloebers die zo een centje konden bijverdienen. 
Over Bergerhoffs kwaliteiten als organist en dirigent 
weten we niet veel, er klinkt enige behoedzaamheid 
door in de opmerking, ‘dat hij meer en meer zal bevallen 
naarmate men elkaar beter leert kennen en dat zijn 
bekwaamheid dooreen genomen bevredigend is.’ Zijn 
grootse wapenfeit is ongetwijfeld de oprichting van de nu 
Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus in 1849. 
Bergerhoff moet ondanks zijn eigengereidheid in staat 
zijn geweest mensen te enthousiasmeren, want bij de 
oprichting van het koor hadden zich al meteen 40 leden 
aangemeld. Maar het Westen lokte. Nadat hij hier 
vergeefs gesolliciteerd had naar de functie van 
gemeenteontvanger, vertrok hij in 1858 naar Rotterdam 
als organist van de Wijnhavenkerk, waar hij in 1871 
‘wegens  verschrikkelijke doofheid’ werd ontslagen.  
 
Van onttakeld instrument tot klinkend 
Rijksmonument 
Lang heeft de Waterstaatskerk van pastoor Melsen niet 
stand gehouden. Te slecht gebouwd en te klein voor de 
groeiende geloofsgemeenschap. In 1877 kwam onder 
leiding van Pierre Cuypers een nieuwe, neogotische 
Ewaldenkerk gereed. De zangers schonken voor het 
grote venster in de toren een duur gebrandschilderd 
raam ter ere van St.-Caecilia. Om de aanblik niet te 
bederven kreeg het eens zo fraaie barokke orgel slechts 
een bescheiden plaats op de tribune van het zangkoor, 
tegen de noordmuur van de toren, uit het zicht van het 
kerkvolk en daardoor ook minder goed hoorbaar. Alle 
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ornamentiek werd verwijderd, de basementen en 
kroonlijsten van de torens afgezaagd. Onderdelen van 
de balustrade belandden in het pand van Brooklynn 
Herenmode (Hogestraat 16), de kolommen waarop deze 
rustte werden verwerkt in het pand De Klok (Kattenburg 
41-43). Twintig jaar later volgde een nieuwe ingreep. Het 
onttakelde instrument werd ingrijpend hersteld door 
Franciscus Cornelis Smits jr., de bouwer van het orgel in 
Puiflijk. Hij liet de oude dispositie vrijwel ongewijzigd, 
maar verving de originele frontpijpen door mindere 
fabrieksexemplaren. De toonhoogte werd verhoogd, 
onder meer door aanbrengen van expressions. De 
Tweede Wereldoorlog werd het orgel bijna fataal. De 
schade door de beschietingen van de toren in 1944-‘45 
was enorm. Piepend en kreunend rekte het gehavende 
instrument onder Henk Tromp zijn bestaan. De 
waardering voor negentiende-eeuwse orgels was 
inmiddels op een dieptepunt beland. Men beschouwde 
ze als inferieur - en dat gold zeker voor roomse orgels. 
Gelukkig ontbraken de middelen om tot vervanging over 
te gaan. Vanaf de jaren ’60 tekende zich een kentering 
af. Het Drutense orgel kreeg eindelijk de meer dan 
verdiende rijkserkenning van zijn monumentale waarde, 
waardoor subsidie mogelijk werd voor het herstel. In 
1970 volgde een restauratie door de firma Verschueren 
uit Heijthuizen onder supervisie van de orgeladviseur 
Hans van der Harst. Geheel in de geest van de tijd werd 
het orgel ontdaan van alle latere toevoegingen en 
teruggebracht in zijn meest ideale en glorieus klinkende 
staat. Het frontwerk werd gereconstrueerd, de oude 
toonhoogte hersteld. De vurehouten kas, die zwaar had 
geleden, werd gerestaureerd en gecompleteerd met 
nieuwe en van elders afkomstige onderdelen en 
opnieuw geschilderd op basis van oude kleurresten. 
Vervolgens werd het instrument op een nieuw 
orgelbalkon geplaatst naar ontwerp van architect 
Hendrik Christiaan van de Leur. De wit met goud 
geverfde borstwering is afkomstig van het iets jongere 
Smits-orgel uit Oijen. Het beeld van koning David, 
gemaakt door J. Stut in 1843 en de ornamentale 
groepen op de zijtorens zijn aangekocht. In zijn 
hernieuwde glorie is het instrument een sieraad voor 
onze kerk en geldt het als het fraaiste Smits-orgel in 
Gelderland. Het Sinterklaascadeau uit 1839 is van 
onschatbare waarde. 
 
Jan Dekkers  
 
VRIENDEN VAN DE BOVENKERKSE 
URBANUS 
 
Op zaterdag 5 november  brachten de Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus  onder leiding van de 
Cuypersdeskundige, Cor Schrama, een bezoek aan de 
Drutense Ewaldenkerk.  De St.-Urbanus en de Ewalden 
hebben veel met elkaar gemeen. Voor beide heeft 
Cuypers zijn inspiratie gezocht bij bouwwerken in eigen 
land. Na ontvangst met een kopje koffie in de pastorie 
ging het ruim 80 man sterke gezelschap naar de kerk. 
De deelnemers waren enthousiast over het fraaie, vrije 

gave Cuypers interieur, met z’n originele Cuypers 
altaren, beelden en glas-in-loodramen. ‘Daar moet je 
trots op zijn.’ Een woord van dank is op z’n plaats voor 
Jan Daamen, Ad Versteden en Gerrit Wolbrink en 
natuurlijk onze  koffiegroep! 
 
Jan Dekkers 
 

DUBBEL JUBILEUM  
2017 wordt een gedenkwaardig jaar: met Pinksteren is 
het 175 jaar geleden dat het monumentale Smits-orgel 
voor de eerste keer werd bespeeld en op 17 november 
is het 140 jaar geleden dat de onze Cuypers-kerk in 
gebruik genomen wordt. Beide jubilea zullen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Binnenkort meer hierover.  
 
 

 
DE TWEE EWALDEN 

 

“Voor iedereen symbolisch een 
sleutel om harten 

en deuren van mensen in de 
Franciscus en Clara-parochie te 

openen” *) 

 
De juiste sleutel opent het goeie slot. 

 
*) Door pastoor Jos Hermans in de dienst van de sluiting van de kerk 
in Afferden. 
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