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Vrienden van de Ewalden
 

 
 

 

PAROCHIEGIDS VAN RUIM EEN 
HALVE EEUW GELEDEN 

 
Toen wij in 1965 in Druten kwamen wonen, dus al weer 
52 jaar geleden, kregen wij de parochiegids van 1964 
aangeboden,  ter kennismaking met de gemeenschap 
van de Ewaldenparochie. En schrokken we ietwat van 
het taalgebruik, namelijk PAROGIEGIDS, in plaats van 
PAROCHIEGIDS als titel op de voorpagina. Een 
vergissing wellicht van de drukker, die wel opvalt!  
Pastoor/Deken Coolen zag foutjes klaarblijkelijk vooraf 
aankomen, zoals hij in het voorwoord schreef “Zoals alle 
mensenwerk zal ook deze gids fouten bevatten…..” 
Als je het boekje vervolgens doorbladert, dan lees je de 
honderden namen van al die besturen en leden van de 
verenigingen en organisaties die bij de Drutense kerk 
betrokken waren. 
 

 
 

Voorzijde van de in 1964 verschenen gids van 

de parochie van de HH. Ewalden 

 
 
En moet je gelijktijdig constateren, dat in die ruim halve 
eeuw vrijwel al die mensen zijn overleden. 
Zoals deken Coolen, Chr. Hendriks, St. van Kessel, 
Therus v.d. Zandt, Joh v.d. Klok, Norbert v. Diem, M. 
van Balveren, J. v. Leur, R. Bosman, Fr. Wasmann, mej. 
J. v. Heereveld. M. Zwaans, P. Vermeulen, G. v.d. 
Wielen,  G. Kuijpers, L. v. Haaren, W. v. Est, J. 
Driessen, H. Theunissen, C. v. Wegen, Jos v. Haaren, J. 
Adams, H.Cornelissen, J. v.d. Loo, J.Koppers, en nog 
heel veel andere bekende namen. 
Allemaal mensen die veel gedaan en betekend hebben 
voor kerk en samenleving. 
Bijzonder zijn ook de vele advertenties die in de gids zijn 
geplaatst en die stellig voor de gelden hebben gezorgd 
om de uitgave mogelijk te maken. Heel wat van die 
adverteerders bestaan, na 52 jaar als bedrijf niet  meer. 
Om er een paar te noemen: fa. M. Soetekouw, 
bestrijdingsmiddelen, H.Meijer, automatiek en vishandel, 
St. van Oss, brandstoffen, Stoomwasserij de Waal,  
Textielateliers Frantzen, Wed. A. Meeuwsen  “De Spar”, 
Grosco-kruidenier Wed.Teunissen. 

 
Het eerste deel van het Zorgcentrum De 

Kasteelhof werd in 1963 geopend. 

Dit deel bestond uit de Oostvleugel en de kapel. 
In de jaren tachtig werd de Westvleugel,aan de Piet 

Verslootstraat gebouwd.  Inmiddels is dat alles 
afgebroken en staat er fraaie nieuwbouw. 

 
Ook opvallend zijn de vele verenigingen en organisaties 
die verbonden waren met de Ewaldenkerk, wat blijkt uit 
het feit, dat een geestelijk adviseur, meestal één van de 
kapelaans het functioneren van die club vanuit de kerk 
in het oog moest houden. Zoals: Parochieel Armbestuur, 
Wit-Gele Kruis, RK Gezinszorg, Universiteitscomité, RK 
Middenstandsvereniging, Katholieke Arbeiders 
Beweging, de K.A.V., Mater Amabilisschool. Meer dan 
een halve eeuw is lang genoeg om te zien hoeveel er 
veranderd is.  Bijvoorbeeld het aantal kerkdiensten op 
zon- en feestdagen, toen nog  vier,  om 7 uur, kwart over 
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8, half tien en 11 uur. En er was elke morgen een 
schoolmis om half acht.  Nu nog één dienst op 
zondagmorgen. 
Maar de Ewaldenkerk is er nog, twee restauraties later, 
in goede staat èn in functie!  
Gerrit Wolbrink 
 

VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
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. 
 

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 Jos van de Klok, werkzaam als 
vrijwilliger voor het onderhoud van de pastorietuin, deed 
heel lang het onderhoud van het kerkhof aan de 
Molenstraat en was in de jaren tachtig actief voor de 
restauratie-actie “WERK aan de KERK”.  
 
Vol trots stonden Jos en zijn familieleden op 30 juni 
1959 naar de nieuwe Drutense torenspits te kijken.  
 
De dierbaarste gedachte van Jos van de Klok aan de 
Ewaldenkerk is de plechtigheid van de inwijding van de 
nieuwe toren  eind juni 1959. De firma Joh. Van de Klok 
mocht de spits van de toren herbouwen voor een 
aangenomen prijs van  85.000 gulden. Broer Adrie had 
de eer en het lef om met kruis en haan naar boven te 
klimmen, vergezeld van kapelaan van Lierop. Jos was 
toen 19 jaar. Adrie bevestigde kruis en haan op de spits 
en de kapelaan ontplooide de vlag. Heel Druten was 
getuige van deze gebeurtenis, nadat in februari 1945 de 
torenspits zodanig werd gehavend door granaatvuur, dat 
de restanten neergehaald moesten worden.   
Jos was werd geboren op 5 mei 1940, vlak voorde 
invasie van de Duitsers en was een paar dagen oud 
toen hij met de inwoners van Druten moest evacueren. 
Drie kolenschepen waren het vervoermiddel om de 
bevolking naar het Zeeuwse Breskens te brengen. Maar 
de schuiten gingen, nauwelijks vertrokken uit Druten, 
voor anker op de Waal en kwamen al na een paar 
dagen weer terug.  
Aan het geheugen van Jos mankeert niet veel, wat blijkt 
uit een aaneenschakeling van anekdotes, gedachten en 
herinneringen van 77 jaar levenservaring.  Van de 

lagere school op de Hooistraat, naar de MULO van 
meneer Hamelijnck en als 16-jarige in dienst van de 
gemeente Druten, waar Jacob de Vries burgermeester 
was en Kuppenveld zijn chef. In de avonduren velerlei 
studies zoals gemeenteadministratie, MO staatsrecht, 
makelaardij. Daarna werken bij de afdeling Juridische 
Zaken van de Gemeente Nijmegen en vervolgens naar 
de gemeente Tiel, als verantwoordelijke voor onder 
meer ruimtelijke ordening, openbare werken en 
grondbedrijf.  
Ondertussen trouwen met Els, kinderen en 
kleinkinderen. Met blijheid en ook veel verdriet, vooral 
door het overlijden van zoon Karel aan ALS.  Naast zijn 
dagelijkse werkzaamheden nam Jos van de Klok nogal 
wat andere teken op zich. Hij was tot 1998 liefst 24 jaar 
lid van de Drutense  gemeenteraad  en 4 jaar secretaris 
van de Woningbouwvereniging Alphons Ariëns.    
Jos zorgde er 17 jaar voor dat het kerkhof aan de 
Molenstraat een prachtige oase bleef voor de 
Drutenaren die er hun eeuwige rust vinden en voor de 
mensen die er een bezoekje brengen.  
In een artikel in De Gelderlander over Jos werd hij “Jos 
de schoffelaar” genoemd, omdat hij door de fotograaf 
van de krant was betrapt bij het schoffelen. Jos kon dat 
wel waarderen. Hij maakte er zelfs grappen over: “in 
Druten is er genoeg onkruid”.  Voor een carnavalswagen 
was het vervolgens een bijzonder thema.   

 
De start van de actie “WERK aan de KERK”, in de jaren 
tachtig. Links: Theo van Rijnsoever met bouwemmer. 

Daarboven v.l.n.r. Guido Termont, Anton Kuijpers, 
pastoor Arthur Pollen, Zuster Antonia, Francien den 

Biezen en Jos van de Klok met de lat waarop de 
geldthermometer werd bevestigd. 

 
Jos van de Klok is één van de velen, die het vele 
decennia later, nog heel erg vindt, dat er met de grote 
kerkversobering in de jaren zestig zoveel moois verloren 
is gegaan, is vernield. Zoals de fresco’s, de 
communiebank, de preekstoel, de beelden en het oude 
Maria-altaar. Vader Johan van de Klok was in die jaren 
lid van de Parochieraad en moest aanhoren dat dit 
altaar gesloopt werd. Terwijl hij al wist, dat hijzelf de klus 
moest klaren. Dat heeft hij met pijn in zijn hart gedaan. 
Jos vertelt ook over het feit, dat van de kruiswegstaties  
de oude,  brede eikenhouten lijsten vervangen werden 
door smalle latjes.  Jos hoorde, dat de schilders, met de 
speciekuip met grijze saus,  de muren  van een 
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grauwsluier voorzagen. Broer Piet moest met een 
spanzaag de balk met het kruis en de twee 
heiligenbeelden verwijderen. Hij deed dat ,omdat het 
moest.  
Bij de laatste restauratie is er veel verbeterd, zegt Jos, 
maar hij blijft de “oude kerk”, het Godshuis zoals 
architect Cuypers het heeft bedoeld en gemaakt, 
missen. De binnenkant is te sober, vindt Jos, maar het 
exterieur heel mooi. Waarbij de dakvormen er stilistisch 
uitspringen. Jos van de Klok was de initiatiefnemer van 
de actiegroep “WERK aan de KERK” in de jaren tachtig. 
Een club zonder formeel bestuur maar waarvan iedere 
deelnemer zich bewust was van zijn of haar taak. Zij 
waren allemaal herkenbaar aan de bouwhelmen en 
haalden veel geld op om onder meer de Angelustoren te 
realiseren. Vooral de verkoop van bouwstenen was 
doeltreffend. Je merkt aan alles, dat de Ewaldenkerk 
een speciale plek in Jos zijn hart heeft. Met zoveel 
herinneringen kan dat eigenlijk niet anders.  
 
Gerrit Wolbrink 
 

CHRIS KOSTER, TEKENAAR VAN DE 
EWALDENCARTOON, OVERLEDEN  
Boven mijn bureau hangt een ontwerp van de cartoon 
van de Twee Ewalden, de spotprent met bijhorende 
tekst, die in elke uitgave van deze Vrienden-Nieuwsbrief 
staat afgedrukt.  Die tekening is van de hand van Chris 
Koster, de creatieve allesdoener uit Druten-Zuid, die op 
22 februari overleed, 85 jaar oud, in het 
woonzorgcentrum De Hagert in Leur.   
Chris Koster kende ik van mijn werk in Nijmegen, bij de 
Gelderlander, waar hij chef-exploitatie was van de 
Weekend Koerier, een wekelijks verschijnend huis-aan-
huisblad, dat fel concurreerde met Weekblad De Brug, 
eigendom van de Gelderlander. 

 
Chris Koster achter de piano bij het aanbieden van dit 

instrument aan de directeur van De Kasteelhof, 
mevrouw Diny Janssen, door de heer Pieter Vermeulen, 

voorzitter van de Vrienden van de Kasteelhof 
 
Chris is een zoon van een bekende decoratieschilder in 
Nijmegen, waar ik toentertijd al spandoeken liet maken, 
zonder dat ik zijn zoon Chris kende. Die Chris woonde 
en werkte indertijd al in Australië ook als 

reclameschilder, het vak zijn vader.  10 Jaar later kwam 
hij terug naar Nederland.  
In zijn jongensjaren kreeg de jonge Chris vioollessen en 
deed ervaring op in vele orkesten, zoals in het 
Nijmeegse Studenten Orkest. Terug uit Australië 
speelde hij in vele amateurorkesten, in Gelderland, 
Utrecht en Brabant, onder meer in het rond de tachtig 
leden tellende Gelders Begeleidings Orkest en het 
Regionaal Symfonie Orkest in Oss, waar hij 
plaatsvervangend concertmeester was. De muziek was 
een heelmeester voor zijn hartproblemen.   
Chris gaf zichzelf ook les op de piano en was op dat 
instrument een goede entertainer, onder meer bij diners 
in chique restaurants aan de Veluwezoom. Maar ook als 
vrijwilliger voor de bewoners van De Kasteelhof. Zijn 
kunstzinnigheid uitte Chris ook in de schilderkunst. 
Al twintig jaar geleden mocht ik een tentoonstelling van 
zijn schilderijen organiseren in De Kasteelhof. 
Speciale herinneringen bewaar ik aan zijn dagboek over 
het bombardement van Nijmegen, op 22 februari 1944, 
dat ik mocht lezen van Chris. Een persoonlijke, 
dramatische weergave van de grootste ramp  in de 
geschiedenis van de Keizer Karelstad, met ruim 800 
doden tot gevolg en ontzagwekkende materiële schade. 
Ik bewaar mooie herinneringen aan deze bijzondere 
mens.  
Dat hij nu de rust vindt na zijn drukke, enerverende, 
avontuurlijke en creatieve leven. 
 
Gerrit Wolbrink 
  

LAATSTE BIJDRAGEN VAN GERRIT 
Aan dit eerste nummer van de twintigste jaargang van 
de Nieuwsbrief van de Ewalden heeft Gerrit Wolbrink 
zijn laatste bijdragen geleverd. Gelet op zijn leeftijd heeft 
hij besloten dat de tijd om te stoppen is aangebroken.  
Gerrit heeft gedurende twintig jaren met hart, ziel en 
zaligheid zijn medewerking verleend aan de 
totstandkoming van 39 Vriendenbrieven. In de vorige 
uitgave heeft hij zelf met een terugblik een beschouwing 
gegeven van de veertig interviews die hij heeft 
gehouden, op schrift gesteld en die zijn gepubliceerd. 
Daarnaast wist hij bij elke uitgave wel een of ander 
interessant onderwerp aan de orde te stellen. Wij zijn 
hem zeer erkentelijke voor het vele werk, dat hij 
belangeloos voor de goede zaak heeft verricht. Wij 
wensen hem dan ook een fijne en rustiger tijd toe. Hij 
verdient het. 
Gerrit, bedankt! 

 

WAT DOEN WE MET UW 
BIJDRAGEN? 
In de week van 18 september zal groot onderhoud aan 
de Ewaldenkerk worden uitgevoerd. De werkzaamheden 
bestaan uit herstel van de grote schoorsteen, reparatie 
van het loodwerk en buitenschilderwerk. De kosten 
bedragen ongeveer € 35.000. Het Rijk betaalt daarvan 
de helft, de andere helft komt ten laste van de parochie. 
Uw bijdrage is dus méér dan welkom. 
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GOUDEN PRIESTERFEEST JOHN 
VAN OSS S.M.M. 
Met Hemelvaart vierde de oud-Drutenaar  pastoor John 
van Oss s.m.m.  zijn 50 jarig priesterfeest in Schimmert 
en Genhout.  Op 6 juli vierde hij zijn 80ste verjaardag. Hij 
is in de loop der jaren echt aan Limburg verknocht 
geraakt. Maar Druten en zijn Ewaldenkerk houden een 
speciale plaats in zijn hart. Hij is een echte Vriend van 
de Ewalden. John, namens alle Vrienden van harte 
proficiat!  
 

OPEN MONUMENTENDAG 
Op vakantie in het buitenland vindt iedereen het heel 
normaal dat je een oude kerk of imposante kathedraal 
binnenloopt. Maar terug in je eigen land denk je er niet 
eens aan. En dat terwijl de kerken in je eigen omgeving 
vaak de mooiste kerkschatten herbergen, gemaakt door 
de beste kunstenaars, opgenomen in een fraai decor. 
Daarom stellen op zondag 11 september (Open 
Monumentendag) de Drutense Ewaldenkerk en de 
Antonius Abt te Horssen hun deuren wagenwijd open. 
Iedereen is van 12.00 uur tot 17.00 uur van harte 
welkom. 
 

AFFERDENSE ALTAREN IN 
EWALDENKERK 
Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van de 
Afferdense St.-Victor en Gezellenkerk. Gelukkig konden 
we voor het prachtige neogotische interieur een 
passende herbestemming vinden. De twee zijaltaren zijn 
naar de Ewaldenkerk overgebracht. Die altaren zijn het 
werk van de Roermondse architect Charles Weber 
(1820-1908).  

Weber en Cuypers, pioniers van de 
neogotiek 
Charles Weber was een tijdgenoot en 
concurrent van Pierre Cuypers (1827-
1921). Beide mannen stonden rond 
aan de wieg van de ‘Gothic Revival’ in 
Nederland. Weber was de eerste die 
in ons land een echte neogotische 

kerk ontwierp, maar het was Cuypers die voor de grote 
ommezwaai zorgde. Naarmate Cuypers’ ster rees, 
verbleekte de roem van Weber. Bij zijn overlijden leek hij 
al bijna vergeten. Geen enkel bouwkundig tijdschrift 
besteedde aandacht aan zijn dood. Ten onrechte, want 
Weber behoorde zonder twijfel tot de meest talentvolle 
architecten van zijn tijd. In Maas en Waal bouwde hij 
drie bijzondere kerken: Winssen, 1863 – gesloopt in 
1940), Puiflijk (1868) en Afferden (1891), en Cuypers 
maar één: Druten, 1877.  
Atelier Gebroeders De Kort 
Toen Weber in 1893 de Afferdense altaren ontwierp, 
was hij de 70 al ruim gepasseerd. Maar juist in de herfst 
van zijn leven toonde hij een ongekend élan. Ruimere 
budgetten maakten het hem toen eindelijk eens mogelijk 
om te laten zien waartoe hij als ontwerper in staat was. 
De altaren werden uitgevoerd door het Vughtse atelier 
Gebroeders De Kort, een echt Brabants familiebedrijf 

met een beperkte actieradius. De rijk gebeeldhouwde 
altaren kenmerken zich door een luxueus 
materiaalgebruik: zwart graniet, verschillende soorten 
marmer en veel zandsteen. Betaald uit de nalatenschap 
van Wilhelmina en Maria van Welie. Tijdgenoten 
oordeelden kritisch, ‘dat de weelde hier de schoonheid 
verdreef’. 

Weber en Cuypers 
onder één dak 
Nu, na bijna 125 jaar 
staan de Afferdense 
altaren op hun nieuwe 
plek in de Drutense 
Ewaldenkerk, alsof ze 
daarvoor ontworpen zijn. 
Cuypers en Weber onder 
één dak. ‘Een prima 
oplossing’, klonk het toen 
de Drutense 
monumentencommissie 
kwam kijken naar het 
resultaat. We zijn blij dat 

op deze manier toch de rijke geschiedenis van Afferden 
voor onze parochie bewaard is gebleven. 
Jan Dekkers 

 
DE TWEE EWALDEN 

 

“IN DRUTEN ONKRUID GENOEG” 
zegt Jos v.d. Klok 

 
Maar de pastorietuin ziet er, dank zij 

Jos de Schoffelaar, piekfijn uit. 
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