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Vrienden van de Ewalden
 

 
 

 

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.  
Door De Vrienden van de Ewalden werd in 2017 het 
mooie bedrag van € 4.114,15 bij elkaar gebracht. 
Geweldig! U helpt het parochiebestuur hiermee om onze 
Ewaldenkerk in een goede conditie te houden. 
 

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 
Gerard Kuypers, die jaren lang als misdienaar en acoliet 
aan de Ewaldenkerk verbonden was. 
‘ONDANKS DAT IK VEERTIG JAAR DRUTEN UIT 
BEN, VOEL IK ME TOCH NOG STEEDS EEN 
DRUTENSE’ 
Onlangs ben ik benaderd met de vraag of ik iets voor het 
blad van de “Vrienden van de Ewalden” wilde schrijven. 
De vraag was of ik iets over mijzelf wilde vertellen en 
over mijn relatie met de H.H. Ewaldenkerk. Pas nadat ik 
“ja” had gezegd, realiseerde ik mij dat dat lastiger was 
dan ik dacht. Mijn naam is Gerard Kuypers en ben 66 
jaar.  
 

Ondanks dat ik al veertig 
jaar echt Druten uit ben, 
voel ik mij nog steeds een 
Drutense. Mijn vrouw en 
ik rijden nog regelmatig 
naar Druten. Als het kan 
bezoeken we de kerk, 
hebben er nog steeds 
winkels waar we klant zijn 
en natuurlijk doen we een 
wandeling over de dijk 
langs de Waal. In mijn 
jeugd ben ik vele jaren 
misdienaar/acoliet 

geweest.  Kapelaan Hombergen was van mening, dat de 
misdienaars en acolieten op eigen benen moesten staan 

en wees ‘democratisch’ een bestuur aan. Wim van de 
Geijn was de oudste en dus een goede voorzitter. Jan 
Dekkers studeerde en dus een prima secretaris. Ik 
werkte bij de politie en kon dus het beste op de centen 
passen. Op deze wijze werd het eerste bestuur van het 
college van acolieten en misdienaars gevormd. Deze 
functie leidde ertoe dat ik ook werd uitgenodigd voor de 
parochievergadering. Het is het begin van jarenlang 
actief zijn in een parochie. In mijn latere woonplaats, 
Kerkdriel, ben ik ook lid van de parochievergadering 
geworden en in mijn huidige woonplaats Halsteren ben 
ik 10 jaar vicevoorzitter/secretaris geweest van het 
parochiebestuur. Mijn vader, ook Gerard Kuypers, is 
jaren actief geweest in de H.H. Ewaldenparochie. 

 
Cuyperskerk in Halsteren 
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Zoals veel ouders was hij zeer belangstellend voor wat 
ik deed in mijn werk en vrije tijd.  Het is niet vreemd dat 
we het over onze ervaringen in de parochie hadden.  
Zijn verhalen, maar ook van andere bekenden, hielden 
mij voldoende op de hoogte om toch verbonden te 
blijven met de parochie(kerk) in Druten.  
Zoals eerder gezegd woon ik nu in Halsteren. Hebben 
we in Druten een prachtige kerk van Pierre Cuypers. In 
Halsteren staat een hele mooie kerk van zijn zoon 
Joseph (Jos) Cuypers. Op 26 mei 1913 is deze kerk 
geconsecreerd. De stichtingskosten van de kerk en de 
bijbehorende pastorie waren fl. 116.079,02.  Een paar 
jaar geleden is een “plan tot instandhouding” van de 
kerk uitgevoerd. Het plan bestond uit zes fases en was 
begroot op ongeveer € 700.000,-. Bij de uitvoering 
kwamen “verborgen gebreken” naar voren. Uiteindelijk 
zijn er drie fases uitgevoerd. Nu beginnen we met de 
plannen voor de laatste fases. Het zal nog wel een paar 
jaar duren voordat ook dit is gerealiseerd. Onderstaand 
een schets van de kerk in Halsteren.  

 
 

TICHELLANDE 
Wandelend door Tichellande kwam ik bij een groot 
informatiebord, waarop wordt verteld dat Drutens 
nieuwste wijk genoemd is naar de zogenaamde 
‘tichelgaten’ die in het hart van het gebied liggen. Deze 
putten zijn in de 19e en 20e eeuw ontstaan door het 
winnen van klei door de N.V. Vereenigde Ceramiek-, 
Steen- en Pannenfabriek v/h Dericks & Geldens, de 
fabriek die zijn bestaan te danken heeft aan de bouw 
van onze Ewaldenkerk. 
Het was om kosten te besparen, dat het toenmalige 
kerkbestuur op eigen terrein een eigen steenoven 
oprichtte. Na de voltooiing van het godshuis namen twee 
leden van het kerkbestuur, Allard Dericks en Nicolaas 
Geldens de ovens over. Zij brachten de fabriek tot grote 
bloei. In 1879/80 installeerden zij – als eerste in 
Nederland -  een machinale strengpers voor het maken 
van profielstenen, op dat moment werkten er 92 
arbeiders. Eerder dan bij andere bedrijven deed 
stoomkracht hier zijn intrede. Niemand minder dan 
Cuypers maakte het ontwerp voor de nieuwbouw van de 
‘stoom-, steen- en pannenfabriek’. Door de intensieve 
band met de grote bouwmeester werd de fabriek een 
soort Cuypers’ werkplaats in Druten. Het glazuurwerk 

van Dericks & Geldens was befaamd. Tal van 
Cuypersbouwwerken, maar ook bijvoorbeeld het oude 
hoofdpostkantoor in Arnhem (van Rijksbouwmeester 
Peters) zijn geschapen uit Drutense klei. 

 
De tichelgaten zijn zorgvuldig ingepast in de nieuwe wijk 
en zorgen voor een sfeervolle, waterrijke omgeving, 
waar het goed wonen is.  Een bijzonder stukje 
cultuurhistorie blijft zo door herontwikkeling voor het 
nageslacht bewaard. 
Over de Ewaldenkerk vermeldt het informatiebord iets 
curieus: Cuypers ‘kreeg de opdracht voor de gemeente 
Druten een parochiekerk te ontwerpen, de H.H. 
Ewaldenkerk’. Of de auteur van protestantse huize is, en 
het verschil tussen parochie en gemeente niet kent, 
weet ik niet. Misschien hadden Cuypers en co. volgens 
hem gewoon een vooruitziende blik, want sinds 2013 is 
de Ewalden niet langer de ‘kerk van het dorp Druten’, 
maar een gastvrij centrum voor ‘heel de gemeente’. 
  

WAT DOEN WE MET UW 
BIJDRAGEN? 
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 buitenschilderwerk van onder 
andere de toren. Tevens zal het leiendak worden 
gecontroleerd en daar waar nodig hersteld. De 
uitvoering van deze werkzaamheden zullen in 2019 
plaatsvinden. Het Rijk betaalt ook hiervoor de helft van 
de kosten. Aangezien de instandhoudingssubsidie in 
2020 is afgelopen, zal het bisschoppelijk bouwbureau in 
2019 starten met het opstellen van een nieuw 
onderhoudsplan. Dit plan zal de basis worden voor het 
aanvragen van een nieuwe Rijkssubsidie. Mede dankzij 
uw bijdrage kunnen wij deze werkzaamheden uitvoeren, 
hiervoor hartelijk dank! 
 

VAKANTIETIP: BEZOEK EENS ‘HET 
GROOTSTE MUSEUM VAN 
NEDERLAND’ 
Op vakantie in het buitenland doen we het vaker: een 
kerk bezoeken. Maar in ons eigen land lopen we er vaak 
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ongemerkt aan voorbij.  Of je wilt het wel doen – en 
staat dan voor een gesloten deur. En dat is jammer, 
want ook Nederlandse kerken herbergen de prachtige 
kunstschatten. Vijftien historische kerken en twee 
synagoges doen daarom deze zomer extra hun best om 
te laten zien wat ze in huis hebben.  De deelnemende 
gebouwen zijn bijzonder vanwege hun geschiedenis, 
architectuur en interieur.  Ze variëren van een idyllisch 
dorpskerkje op het Groningse platteland tot een 
middeleeuws godshuis midden in de grote stad. Samen 
vormen ze het Grootste Museum van Nederland. 
Uiteraard zijn vader Pierre en zoon Jos. Cuypers 
vertegenwoordigd met de Munsterkerk in Roermond en 
de Nieuwe Bavo in Haarlem. Wil je meer weten? Zie: 
www.grootstemuseum.nl.  
 

LOOP EENS BINNEN IN ONZE EIGEN 
EWALDENKERK 
Ook onze Ewaldenkerk stelt haar deuren vaker 
open, en wel op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Verder 
kun je iedere dag, behalve zondag, van 9.00 uur tot 
17.00 uur terecht in de Mariakapel.  Loop eens 
binnen om op verhaal te komen, een praatje te 
maken met de suppoost of de pastoor, een kaarsje 
op te steken en een gebedje te doen, of om te 
genieten van het fraaie interieur. Of wil je mee 
helpen bij het suppoosten, zodat de kerk ook op 
andere tijden open kan, neem dan contact met het 
parochiesecretariaat (T 0487 512382 E 
info@parochiefranciscusenclara.nl) . 
 

ST.-VICTOR EEN NIEUW GEZICHT IN 
DE EWALDENKERK 
Eind mei is in de Ewaldenkerk een ‘nieuw’ neogotisch 
beeld geplaatst: St.-Victor, afkomstig uit de kerk van 
Afferden. Het beeld is in 1875 gemaakt door Willem 
de Kort uit Vught (1829-1876). Ton van Hulst heeft 
het vakkundig gerestaureerd. Maar liefst vier mannen 
waren nodig om het 70 kilo zware kunstwerk op zijn 
plaats te tillen. 

Volgens de overlevering 
was St.-Victor een Romeins 
officier, die met zijn 
krijgsmakkers van het 
Thebaanse legioen omwille 
van hun standvastig geloof 
in Christus rond 287 in 
Birten de marteldood 
zouden zijn gestorven en in 
Xanten begraven. De 
heilige Helena zou over hun 
graf een kerk hebben 
gebouwd.  Een vrome 
legende, of zit er in dit 
vrome verhaal misschien 
toch een kern van 

waarheid?  Bij opgravingen in de jaren ’30 werden 
onder de Xantense Dom de graven gevonden 
van twee mannen die ergens halverwege de vierde 
eeuw een gewelddadige dood waren gestorven. Een 
van hen zou Victor kunnen zijn. Op de plek waar zij 
begraven waren, was kort daarna een simpel 
gebouwtje neergezet. Wellicht een vroegchristelijk 
gedachteniskapelletje. Misschien het bewijs dat er al 
vroeg een verering rond de beide slachtoffers 
bestond. In de zesde eeuw werd op diezelfde plek 
een kerkje gebouwd en al gauw werd de kiem gelegd 
voor een klooster en stadje, van waaruit het geloof 
zich over de regio verspreidde. 
In de loop der eeuwen groeide het bescheiden 
godshuis uit tot de machtige Dom van Xanten, het 
geestelijk centrum voor Maas en Waal, tot Napoleon 
daar in 1804 een einde aan maakte. St.-Victor was 
hier mateloos populair: in de middeleeuwen waren 
liefst vier kerken aan hem toegewijd: Afferden, 
Wamel, Dreumel en Batenburg. Die van Afferden 
zelfs vanaf het allerprilste begin. Het beeld van deze 
heilige, die vanouds met Maas en Waal is verweven, 
staat daarom op een ereplaats, voor in de kerk, in het 
zuiderdwarsschip. 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn 
meer dan vierduizend prachtige monumenten in 
heel Nederland gratis toegankelijk. Overal waar de 
witgele monumentenvlag wappert, kun je gratis een 
kijkje nemen in een open monument of deelnemen 
aan een activiteit. Ook onze Ewaldenkerk zet in dat 
weekend haar deuren wagenwijd open. Op zondag 
9 september vieren we om bovendien het eerste 
lustrum van onze nieuwe parochie H. Franciscus 
en H. Clara. Je bent van harte welkom! 

 
Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar 
‘In Europa’. Misschien een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met een stukje onbekende 
‘Drutense’ geschiedenis.  Wist je dat de naam van 
onze kerk herinnert aan de eeuwenoude band van 
Druten met het Duitse Keulen en Xanten? Dat hier 
ene Reyner Wolfe gedoopt is, die vanaf 1530 
in Londen furore maakte als boekhandelaar en 
boekdrukker? Dat hij aan de wieg stond van de 
beroemde Holinshed’s Chronicles, waarop William 
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Shakespeare zijn koningsdrama’s baseerde? Dat 
het te danken is aan de Franse opperbevelhebber 
Charles Pichegru dat Ewaldenkerk in 1795 
terugkeerde in katholieke handen? Dat Pierre 
Cuypers een echte Europeaan was, die deel 
uitmaakte van een internationaal katholiek / 
neogotisch netwerk? Dat hij tot op hoge leeftijd 
reizen maakte door heel Europa, met een 
schetsboekje in zijn hand? Dat die reizen de 
inspiratie opleverde voor zijn ontwerpen? En dat je 
in de Ewaldenkerk Brabantse, Franse, Duitse en 
Engelse invloeden kunt zien?  
 

LESTE MÉRT 
Dit jaar bestaat de Leste Mèrt officieel tweehonderd 
jaar. Dat wordt groots gevierd. Al in de 17e en 18e 
eeuw worden er in Druten markten gehouden. De 
Deventer Almanak uit 1785 spreekt zelfs al over 
een beestenmarkt op 4 november, maar de 
oorsprong van de huidige Leste Mèrt ligt in het 
begin van de 19e eeuw. In de Franse tijd was de 
regio compleet leeggeplunderd. 

 

Impressie van de Leste Mért 

De economie lag volkomen op zijn gat. Daarom 
vroegen de schout en zijn assessoren in maart 
1818 toestemming aan de provincie om voortaan 
vier jaarmarkten te mogen houden in Druten, ‘de 
hoofdplaats van het Canton’. Ambtelijke molens 

malen echter langzaam. Dat geldt nu, maar zeker 
ook toen. Pas in juli 1819 komt de beslissing van 
koning Willem I. Druten krijgt drie jaarmarkten: een 
op de eerste dinsdag na achttien april, een op de 
eerste donderdag van september en een op de 
eerste donderdag na 2 november. De Drutense 
vroede vaderen hebben daar niet op gewacht: de 
eerste editie van de Leste Mèrt gaat in 1818 van 
start. Aanvankelijk stonden de kraampjes en de 
koeien voor het Ambtshuis. In 1890 verhuisden ze 
naar het kerkplein en de Hogestraat, waar 
hardstenen paaltjes werden geplaatst om het vee 
aan vast te kunnen binden. Bijna 130 jaar speelt 
het feestgedruis zich af rondom de Ewalden.  Een 
goede reden voor de organisatie om ook de kerk bij 
dit jubileum te betrekken. De kerk is samen met de 
protestantse kerk de hele dag open, er is een 
tentoonstelling over St.-Franciscus, ’s-Avonds is 
het gebouw het stralend middelpunt van een 
spetterende show. Houd het programma dus in de 
gaten! 

 
DE TWEE EWALDEN 

 

Ondanks dat ik al veertig jaar echt 
Druten uit ben, voel ik mij nog steeds 

een Drutense (Gerard Kuypers) 

 
Daarom zijn ook wij hier niet weg te 

branden. 
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