
- 1 - 

 

December 2017                                                   Jaargang 20, nummer 2

Vrienden van de Ewalden
 

 
 

 

DE 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 (ofwel ƒ 50,00) 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 2017 
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 kon de 
Parochie H. Franciscus en H. Clara aan de 
Koninklijke Eijsbouts opdracht geven om de 
verlichting van het torenuurwerk en het -kruis 
vervangen. Deze werkzaamheden werden in het 
voorjaar van 2017 uitgevoerd. Het Rijk heeft voor 
de instandhouding van de Ewaldenkerk een BRIM 
subsidie toegekend voor groot onderhoud. Het 
bisschoppelijk bouwbureau heeft een plan gemaakt 
voor het herstel van de schoorsteen, loodwerk en 
buitenschilderwerk. De uitvoering daarvan heeft in 
het najaar van 2017 plaatsgevonden. Het Rijk 
betaalt ook hiervoor de helft van de kosten. Wij zijn 
u zeer erkentelijke voor uw bijdragen voor het 
onderhoud van de Ewaldenkerk. 
 

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 Janssen Steenberg, als 
vrijwilliger onder meer werkzaam op het parochie-
kerkhof. 
 
“ALS OM 12 UUR HET ANGELUSKLOKJE IN 
DRUTEN KLEPT, DAN MOET IK AAN MIJN JEUGD IN 
ALTFORST DENKEN”. 

 
Jan Janssen Steenberg aan het werk op het 

parochiekerkhof aan de Molenstraat. 
 
Eind 2013 zijn Jan Janssen Steenberg met zijn vrouw 
Thea van Maasbommel naar Druten verhuisd.  Naar een 
mooi, intiem plekje aan de Molenhoek, heel dichtbij het 
Marktplein en de Ewaldenkerk. Het was overigens geen 
gemakkelijke beslissing om te verkassen van de 
Maaskant naar Druten. Maar dat is alleszins mee 
gevallen.  
Ze wonen heerlijk en de aanpassing binnen de 
gemeenschap is soepel verlopen.  
Wellicht ook mede dankzij de bereidheid om onder meer 
vrijwilligerstaken in de Drutense parochie op zich te 
nemen. Het begon met het onderhoud van het parochie-
kerkhof. Een mooie klus voor een buitenmens als Jan.  
Maar daar bleef het niet bij. 
Jan werd ook lid van de Ewalden-Cantorij en vervolgens 
is hij ook acoliet bij de uitvaartdiensten.  
Jan Janssen Steenberg is in 1947 geboren aan de 
Torsdam in Altforst, nabij de vroegere Discotheek de 
Kikvorsch.   
Hij is gedoopt in de Sint-Donatuskerk, deed er de 1e en 
plechtige communie en was er misdienaar.  
En zong er als jongeman in het parochiekoor. Jan 
koestert mooie herinneringen aan dat monumentale 
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kerkje, dat sinds de bouw in 1891 geen grote 
veranderingen heeft ondergaan. 
Het is een van de kerken, die in de jaren zestig van de 
vorige eeuw is ontsnapt aan de grote 
interieurversobering zoals die onder meer in de 
Drutense Ewaldenkerk plaats vond. 
Na hun huwelijk zijn Jan en Thea in Maasbommel gaan 
wonen. Daar werkte Jan tot 2004 bij een paar 
meubelfabrieken en sloot zijn werkzame leven 
uiteindelijk  af bij een bedrijf in tuinhuizen in Oss. 
Maasbommel, het geboortedorp van zijn Thea is feitelijk 
een stadje en beschikt ook over een grote kerk, de 
Lambertus, met een kloeke toren die al van verre 
zichtbaar is. Deze Lambertuskerk is in 1869 ontworpen 
door architect Cornelis van Dijk uit Dreumel.  De kerk 
ging in de jaren zestig wel mee met de trend van 
versobering.  Met de witkast werd het interieur flink 
aangepakt en meubelen en beelden zijn verwijderd.  
Ongeveer in die tijd begonnen Jan en Thea in 
Maasbommel hun gezin  en mochten ze zich parochiaan 
noemen van de Lambertuskerk. 
Jan Janssen Steenberg was in zijn Maasbommelse 
jaren lid van het kerkkoor en ging voor bij 
gebedsdiensten en avondwakes.  Een actieve en 
betrokken parochiaan dus.  
En nu woont hij naar zijn zin in hartje Druten en is daar 
al heel gauw betrokken geraakt bij  het parochieleven.  
Hij verdiepte zich wat in de geschiedenis van de bouw 
van de kerk en kwam onder de indruk van  het werk van 
architect Pierre Cuypers.  Hij bewonderde in het interieur 
het fraaie metselwerk, de prachtig geschilderde 
kruiswegstaties,  de situering van de zijaltaren, de 
Mariakapel en de opstelling  van de beide Afferdense 
altaren.   
De kerk, als gebouw, wijst je al van ver af de weg naar 
je woonplaats.  Vanuit alle windstreken. 
Jan  vindt vooral het gezicht op de kerk aan de 
achterkant  indrukwekkend.  De mooiste plek om  dit 
prachtige gebouw te fotograferen! 
Met plezier verricht Jan een aantal vrijwilligerstaken in 
de parochie. Hij is lid van het onderhoudsteam van het 
parochiekerkhof. Bij uitvaarten is hij acoliet en is ook nog 
eerste tenor bij de Cantorij.  
Jan Janssen Steenberg sluit zijn visie op de 
Ewaldenkerk af met  waarderende woorden over het 
Angelusklokje, dat elke dag om 12 uur op hoge, ijle toon 
het Angelus klept.  Een prachtige gewoonte, vroeger 
ontstaan als oproep om het `Engel des Heren`- gebedje 
te doen. Het klokje dat zich ook in Jan zijn jeugdjaren  in 
Altforst liet horen en waaraan hij dankbare herinneringen 
heeft. 
 
Gerrit Wolbrink 
 
LAATSTE BIJDRAGEN VAN GERRIT 
In de vorige Vriendenbrief deelden wij u mede, dat Gerrit 
Wolbrink zijn laatste bijdrage aan de Vriendenbrief had 
geleverd. Wij hebben hem echter nog één keer bereid 
gevonden om een interview te houden en neer te 
pennen. Dit omdat het nog niet gelukt is om een nieuwe 
redacteur aan te trekken. Wij gaan er van uit dat het wel 

de allerlaatste keer is dat Gerrit voor ons in de bres 
springt. Nogmaals: Gerrit bedankt! 
 
DE EWALDENKERK 140 JAAR 
Een dag om nooit te vergeten 
Op 16 november was het precies 140 jaar geleden dat 
de Ewaldenkerk feestelijk in gebruik werd genomen. De 
Gelderlander, destijds een ultrakatholieke krant, 
berichtte uitgebreid over de festiviteiten:  ‘Uit alle huizen 
wapperden nationale en pauselijke vlaggen, terwijl de 
hooge tooren over de hele lengte van zijne spits met tal 
van vlaggen smaakvol versierd, als een gedecoreerde 
reus, heinde en ver verkondigde, dat wij, katholieken, 
feest vierden in de volsten zin des woords. Tegen negen 
uur in den morgen begaven zich op het gelui der klok de 
geloovigen zich voor het laatst naar den oude 
onooglijken tempel, die op dat oogenblik echter, met zijn 
naakte koude wanden zoo dierbaar aan elk gevoelig hart 
door tallooze godsdienstige herinneringen, die zich als 
om strijd aan elk gemoed opdrongen. De lucht was 
somber, mistig en koud, maar warm en vreugdevol 
klopte ieders hart.’ Het Allerheiligste werd met een 
indrukwekkende processie overgebracht van de oude 
naar de nieuwe kerk. Menigeen pinkte volgens de krant 
een traantje weg, toen de stoet zich in beweging zette. 
Maar ‘toen de jubelende tonen van lofzangen door de 
ruime gewelven (van de nieuwe kerk) ruischten, toen 
gloeide er een heilige vreugde in ieders borst.‘ Niemand 
zal die dag blijer zijn geweest dan pastoor Crouwers. De 
arbeid, de zorg van méér dan twee jaren, vonden nu hun 
bekroning. ‘In hetgeen de architect Cuypers beloofd had,  
geene Cathedraal (zoals de St.-Katrien in Eindhoven), 
maar een schoone dorpskerk te bouwen, heeft hij woord 
gehouden, en zóódanig, dat in de geheele Parochie 
daarover maar één gevoelen is, dat tal van deskundige 
uit den vreemde éénstemmig zijn in den lof over het 
bouwwerk.’     
 
‘Een schoone dorpskerk’ 
De pastoor en het 
kerkbestuur 
hadden de lat 
bijzonder hoog 
gelegd. Zij 
hadden een 
architect van 
grote naam en 
faam 
aangetrokken: 
Cuypers was 
sinds 1873 
Dombaumeister 
in Mainz en hij 
zou vanaf 1875 
furore maken als 
architect van het Amsterdamse Centraal Station en het 
Rijksmuseum.  
Door de vestiging van het Ambtshuis was Druten 
uitgegroeid tot het bestuurlijk en verzorgend centrum 
van Maas en Waal. Er zetelde een kantongerecht. De 
handel floreerde. De Ewalden was de hoofdkerk van het 
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dekenaat. De kathedraal van Maas en Waal. Cuypers 
kende zijn pappenheimers: Voor ´dit eenigzins stadsche 
dorp´ ontwierp hij dus een ‘schoone dòrpskerk’, maar 
dan toch eentje met een stedelijke uitstraling. Met name 
geldt dit voor de kloeke toren, het brede dwarsschip en 
ruime priesterkoor, die in een stad niet zouden misstaan. 
Het lage schip met zijn houten tongewelf brengt het 
geheel weer in overeenstemming met ‘meer landelijke 
omstandigheden’. Aan de middeleeuwse kerk van 
Princenhage ontleende hij de zijbeuken die bestaan uit 
een reeks dwarsgerichte vakken met topgeveltjes, en de 
op een uitzonderlijke manier boven de kolommen 
geplaatste ramen van het schip. Door de opbouw van de 
volumes en de schilderachtige gevels past het ontwerp 
harmonisch in het dorpsbeeld. De beste kunstenaars 
werden aangetrokken om het gebouw te verfraaien. De 
Ewaldenkerk geldt ook nu nog als een van de 30 meest 
geslaagde Cuypers-bouwwerken.  
 
Het werk van heel de gemeenschap 
De bouwsom bedroeg 
ruim fl. 150.000. Om dit 
bedrag een beetje in 
perspectief te plaatsen: 
de Alkmaarse St.-
Dominicuskerk (ook van 
Cuypers) kostte bijna 
fl.98.000, de kerk van 
Puiflijk  daarentegen 
‘slechts’ fl. 35.562 en 
een arbeidersgezin 
verdiende in die tijd 
gemiddeld ongeveer 
fl.300 per jaar.  
De bouwcommissie was 
vol lof over het ontwerp, 
maar de benodigde 
financiën ontbraken. 
Een gefaseerde uitvoering, zoals in Dreumel, was echter 
geen optie. De commissie wilde ‘het juist zoo hebben, 
maar dan ook in haar geheel’. Dus moest er geld 
geleend worden, maar liefst fl. 42.900. Nagenoeg alle 
neogotische kerken zijn gebouwd op krediet, Puiflijk was 
Druten hierin voorgegaan. Maar in de omliggende 
dorpen sprak men in dit geval daar schande van. Vooral 
de forse toren, de trots van het dorp, moest het 
ontgelden. De vier hoektorentjes werden spottend ‘de 
vier uitersten van Druute ’genoemd ‘ lui, lekker, 
hoveerdig en gin geld’. Over de ranke spits zei men: ‘De 
schuld van Druute stèkt er bovenuit’.  
De kerk werd grotendeels in eigen beheer gebouwd. Om 
de kosten te besparen stichtte het bestuur een eigen 
steenoven. De parochianen reden voor noppes de 
stenen naar de bouwplaats. Heel de parochie zette alles 
op alles om de bouw te voltooien. De Ewaldenkerk is 
dus niet alleen een ‘monument van geschiedenis en 
kunst’, maar ook een teken van gemeenschapszin, en 
een zichtbare getuige van de hoogtijdagen van de 
geloofsbeleving en de katholieke emancipatie. 
 
Druten in de ban van Cuypers 

Daarmee is het verhaal niet ten einde. Na de voltooiing 
van de bouw namen twee leden van het kerkbestuur, 
Allard Carel Jacob Dericks en Nicolaas Aloïsius 
Geldens, de steenoven over. Door de intensieve 
contacten met de architect groeide de door Cuypers 
ontworpen fabriek uit een soort Cuypers werkplaats, die 
voor welhaast alle grote Cuypers projecten materialen 
leverde. Dericks op zijn beurt, gaf Cuypers opdracht 
voor een tot nu toe niet geïdentificeerd woonhuis en een 
ander lid van het kerkbestuur, Egidius van de Werdt, 
bestelde bij hem een monument voor zijn familiegraf. De 
uit Roermond afkomstige gemeentearchitect Joseph 
Spits zorgde ervoor dat Cuypers’ roem in Druten 
bestendigde. Rijksbouwmeester en Cuypers’ leerling 
Cornelis Hendrik Peters bouwde er een postkantoor en 
Cuypers’ neefje Eduard de Boldershof. Wie door het 
oude centrum van Druten wandelt, ziet op verschillende 
plekken panden die niet alleen herinneren aan de 
inmiddels verdwenen steenfabriek maar tevens 
schatplichtig zijn aan Cuypers’ rijke vormentaal. Laten 
we zuinig zijn op deze bijzondere erfenis, en er alles aan 
doen om deze in stand te houden. 
 
Jan Dekkers  
 
EINDHOVENDE CATHARINAKERK 
VROEG HOOGTEPUNT IN CARRIÈRE PIERRE 
CUYPERS 

Zaterdagvond 7 uur. 
Telefoontje van vriend 
Herman uit het 
Brabantse 
Oosterhout.  ‘Gerrit, 
schakel naar 
Nederland 1; de 
Nachtegalen zijn op 
t.v.”  
Zaterdagavond. 
“Nederland zingt”. Al 
jaren een veel 
bekeken programma 
van de EO. 
Met kerkzang uit 
meestal monumentale 
kerken in ons land.  
Zoals deze 
zaterdagavond uit de 
Sint Catharina in 

Eindhoven. De monumentale binnenstadskerk die 
samen met de Lambertuskerk in Veghel mag worden 
aangeduid als  vroege hoogtepunten in de carrière van 
bouwmeester Pierre Cuypers. De Roermondse architect 
bouwde liefst zeventig nieuwe kerken, talloze kapellen 
en kloosters en restaureerde ook vele kerken, naast de 
gebouwen als het Centraal Station en het Rijksmuseum 
in Amsterdam. En ook de troon waarop onze koning op 
Prinsjesdag zijn rede uitspreekt.   
Onze Ewaldenkerk is eveneens een schepping van 
Pierre Cuypers, een jaar of twintig nadat hij begon aan 
de Eindhovense Catharina. 
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De Sint Catharina is van buiten en van binnen prachtig. 
Maar die zaterdagavond in oktober was het interieur 
door de speciale verlichting zelfs  sprookjesachtig.  
Vriend Herman belde mij vanwege het optreden van 
“zijn” Oosterhoutse Nachtegalen, toonaangevend 
jeugdkoor, waarvan Herman  voorzitter was en nu nog 
promotor is.  
In april zongen de Nachtegalen bij hetzelfde t.v.-
programma in de St. Jan in Den Bosch. 
Een koor van meisjes en jongens, met een heel breed 
repertoire van geestelijke en wereldliederen, dat overal 
in Europa optrad. Maar zelfs in Zuid-Afrika, Canada, 
Amerika, Rusland en Nieuw-Zeeland. 
En nu dus in de Sint-Katrien.  Ik moet bekennen, dat ik 
lang niet elke zaterdagvond naar dit programma kijk, 
maar  nu keek en luisterde ik met blij gemoed naar het 
prachtige gezang en genoot ondertussen van de mooie 
opnames van de Cuyperskerk. 
 
Gerrit Wolbink 
 
 

TERUGBLIK OP EEN FEESTDAG 
MET HET SMITS-ORGEL 
Honderd vijf en zeventig jaren oud is het Smits-orgel van 
de Ewaldenkerk van Druten. 
Dat was voor het parochiebestuur aanleiding om dit feit 
feestelijk te gedenken, precies op de dag van het 
jubileum, zondag 29 oktober j.l. 
De H.Mis in de vroege morgen werd opgeluisterd door 
de Koninklijke Zangvereniging Orpheus. Het koor werd 
destijds opgericht door de Duitse organist Johann 
Hermann Bergerhoff die vanaf 1846 actief was op het 
orgel in Druten. Zo verenigde het koor zich bij het orgel 
op het oksaal om vanaf die plek onder bekwame leiding 
van dirigent-organist Maarten Jan Dongelmans, met alle 
registers los, het Ambrosianischer Lobgesang van Ernst 
Gebhardt met veel passie te zingen. 

's-Middags om drie 
uur volgde een 
orgelconcert. 
Hiervoor werd de 
in Nederland 
bekende organist 
Piet van der Steen 
gevraagd. Hij is 
o.a. organist van 
de Oud-Katholieke 

kathedrale kerk te Utrecht. Met repertoire van o.a. 
J.P.Sweelinck, D.Scarlatti, C.Ph.E.Bach, J.S.Bach, 
C.Franck en H.Andriessen, liet Piet van der Steen op 
eminente wijze horen wat de mogelijkheden van dit orgel 
zijn. 
Groot was de belangstelling voor dit concert. Wij 
mochten mensen begroeten uit alle windstreken, uit o.a. 
Ridderkerk, Almelo, Den Haag, Enschede en zeer 
vermeldenswaardig kwamen velen uit de directe 
omgeving. 
Van Piet van der Steen mochten wij achteraf vernemen 
dat hij grote waardering heeft voor dit instrument. Ook 

de luisteraars waren vol lof over de mooie klank van het 
orgel en over de prachtige uitstraling van het laat 
barokke instrument in het totale beeld van de 
neogotische Cuyperskerk.  
Een welgemeend compliment alsnog aan de bouwer van 
dit orgel, Franciscus, Cornelis, Smits (1800-1876). Hij 
heeft waarachtig wel geweten hoe je orgels bouwen 
moet. 
De organisatie van dit feestelijke gedenken, kijkt met 
voldoening en dankbaarheid terug op deze zeer 
geslaagde dag. 
 
Ad Versteden 
 
 
 

 
DE TWEE EWALDEN 

 

“Het Angelusklokje klept in de verte 
Met tonen zo zuiver en hel” 

Dat zong de grote Nederlandse 
sopraan Jo Vincent een halve eeuw 

geleden 

 
Het Drutense klokje klept van nabij 

elke dag voor u en voor mij* 
 

 N.a.v. opmerking van Jan Janssen Steenberg in 
deze Nieuwsbrief. 
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