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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 2018 
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 
Het Rijk heeft voor de instandhouding van de 
Ewaldenkerk een BRIM-subsidie toegekend voor 
groot onderhoud. In overleg met het bisdom is er 
een meerjarenonderhoudsprogramma voor de kerk 
opgesteld. Mede dankzij uw giften in 2017 en ’18 
kon de Parochie H. Franciscus en H. Clara 
afgelopen jaar de dakbedekking van het plat dak 
van het verwarmingshok vernieuwen (incl. lood- en 
koperwerk), de schoorsteen aan de kant van de 
Markt repareren, de kozijnen en deuren van de 
omloop van de kerktoren herstellen en de 
dakkapellen en de angelustoren schilderen. 
Voor 2019 staat op de planning: 
-  Controle en het repareren van de leidaken. 
-  Controle en repareren van soldeernaden koperen 

goten. 
-  Vernieuwen van diverse stalen ondereinden 
hemelwaterafvoeren. 
-  Controle en herstel bliksemafleider installatie. 
-  Onderhoud en stemmen van het monumentale 
Smits-orgel. 
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 
 
Anton Janssen, een Drutenaar in Breda 
 
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 Anton Janssen, die jaren lang 
als misdienaar en acoliet aan de Ewaldenkerk 
verbonden was. Anton was toen een drijvende 
kracht achter de roemruchte misdienaarskampen.  
 
De boeken van Tolkien leverde hem ieder jaar 
nieuwe ideeën op voor een spannend programma. 
In zijn studententijd was Anton ook betrokken bij 
tentoonstellingen in en over de Ewaldenkerk, 
waarmee het gebouw als monument op de kaart 
gezet werd. Op zondagmiddag 23 september 2018 
wijdde bisschop Liesen hem tot permanent diaken 
van het Bisdom Breda. De kathedraal was druk 
bezet met familieleden en vrienden van Anton 
Janssen en Inge Meijer, zijn echtgenote. Daarnaast 
waren er veel gelovigen afkomstig uit verschillende 
geloofsgemeenschappen en netwerken waarvan 
Anton deel uitmaakt of heeft uitgemaakt. Ook uit 
onze parochie. Sinds 1 september is hij fulltime 
diaken in dienst van de parochie in Bergen op 
Zoom, maar Druten en de Ewaldenkerk hebben 
nog steeds een warm plekje in zijn hart. Laten we 
hem hierover zelf aan het woord. 
 
Als ik de ranke spits zie, denk ik: ik ben bijna 
thuis 
Het kan verkeren. Op een doordeweekse dag rijd ik 
terug van mijn nieuwe werkplek en eerste 
benoeming: de Lievevrouweparochie in Bergen op 
Zoom. Nog maar net gewijd als diaken voor het 
bisdom Breda, of ik heb al mijn eerste doop gehad 
en mijn eerste uitvaart. Het werk in de parochie 
bevalt goed, vraagt veel maar geeft ook veel. 
Gesprekken met jonge ouders, vieringen in een 
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relatief volle kerk. Spreken over geloof, mensen 
helpen herkennen waar God en hun eigen, 
concrete leven elkaar raken. Maar ook werken met 
verlies, van mensen, van kerkgebouwen. Het is niet 
altijd makkelijk, maar gelukkig is Hij bij ons om ons 
allemaal te dragen. 

 

Martinuskerk (foto website www.openkerkenbrabant.nl) 
 
Ik nader mijn woonplek, Breda, en aan de rand zie 
ik het silhouet van de Martinuskerk opduiken. Ik zie 
de lange, ranke toren en ik denk: zo, bijna thuis. En 
verrek, hij lijkt inderdaad op de Ewaldenkerk in 
Druten. Dubbel bijna thuis :) En tegelijkertijd 
bedenk ik me dat ik heel mijn leven in een plaats 
heb gewoond waar een kerk van Cuypers stond 
(de Ewaldenkerk in Druten, de Catharinakerk in 
Eindhoven, de Martinuskerk in Princenhage, 
Breda).  
En er komen herinneringen op. Aan mijn jeugd in 
Druten, waar ik eerst misdienaar en later acoliet 
was. Aan studeren in Eindhoven, maar in het 
weekeinde naar huis blijven gaan voor de vieringen 
en de bestuursvergaderingen van het college van 
misdienaars en acolieten, dienlijsten maken. Kerk 

en leven waren verbonden, getuigen ook de 
avondjes op 't Ei (bij de Gouden Leeuw) of in het 
bondsgebouw. Later heb ik mijn vrouw Inge leren 
kennen, en zijn we verhuisd naar Breda. De kerk 
bleef trekken, en ik ging vormelingen begeleiden, 
en ben drie keer naar de WereldJongerendagen 
geweest. Eén Paus en miljoenen jongeren, op zoek 
naar verbondenheid in geloof. En ik besefte dat ook 
ík op zoek was, maar dan naar wat God van me 
vroeg. Ik bleef zoeken, tot ik Bovendonk in Hoeven 
binnenstapte. Weer een gebouw van, hoe kan het 
anders, Pierre Cuypers. Daar vielen de 
puzzelstukjes in elkaar. De sfeer, de mensen, het 
gebouw, kortom: roeping werd concreet.  

 

Wijding tot diaken Anton Janssen (foto Ramon Mangold) 
 
En nu, 6 jaar later, een goede en leuke baan bij 
TNO opgezegd, studie afgerond en gewijd op 23 
september jl. waar ook enkele mensen en 
parochianen uit Druten bij waren. En mijn eerste 
aanstelling als diaken in de parochie in Bergen op 
Zoom, waar, jawel, ook een kerk van de fam. 
Cuypers staat, van zoon en kleinzoon dit keer, de 
Lourdeskerk. Niet alleen God is altijd bij me, je zou 
ook kunnen zeggen dat de kerken van de familie 
Cuypers, beginnend met de Ewaldenkerk, altijd bij 
me zijn gebleven. 
 
Van Princenhage naar Druten 
Waar haalde Cuypers zijn inspiratie vandaan 
Pierre Cuypers geldt als de vader van de moderne 
architectuur. Dat mag zo zijn, maar hij is eerst en 
vooral een kind van tijd. Zijn kijk op de wereld werd 
bepaald door zijn geloof, zijn denkwereld sterk 
beïnvloed door een ’katholiek reveil’, dat zich niet 
tot Nederland beperkte, maar in heel Europa te 
vinden was. Een andere grote beweging uit die tijd 
was voor de jonge architect echter minstens zo 
belangrijk. Onder invloed van de Romantiek 
ontstond belangstelling voor de middeleeuwen en 
de gotiek. Deze bouwstijl stond voor een 
samenleving, waarin meesters en leerlingen, 
anders dan in de 19e eeuw, gebroederlijk 
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samenwerkten in gilden. De glorietijd van het nog 
ongedeelde christendom. Zijn zwager Joseph 
Alberdingk Thijm, was van mening dat men eerst 
de gotiek weer tot leven moest brengen voordat de 
architectuur verder kon worden ontwikkeld om zo 
de breuk in de traditie te helen, die door de 
Reformatie was ontstaan. Het zuiverste kwam deze 
stijl tot uitdrukking in de grote Franse kathedralen 
uit de 13e eeuw. De late gotiek uit ons eigen land 
was inferieur.  
 
Franse kathedralen als voorbeeld 
In die geest werkt Cuypers aan een model voor 
nieuwe kerken. Zijn eerste grote bouwwerk, de St.-
Lambertus in Veghel (1855), oogt als een Franse 
kathedraal op de Brabantse hei, de toren lijkt op die 
van Chartres en het roosvenster op dat van Reims. 
Voor dit project moest intussen wel een échte 
middeleeuwse kerk wijken. Herbouw van de 
katholieke kerk als instituut was voor Cuypers en 
de zijnen belangrijker dan het bewaren van het 
architectonische verleden van die kerk. Met de 
maquette van het bouwplan reist hij decennialang 
door stad en land om zijn nieuwe ideeën over 
kerkenbouw uit te dragen. Hij oogst veel lof, maar 
ook kritiek. Niet iedere bouwpastoor kan zich 
immers de luxe van een dergelijk duur gebouw 
veroorloven. Zo’n vestzakkathedraal is moeilijk in te 
passen in de bestaande bebouwde omgeving en 
voldoet eigenlijk niet aan de eisen van de 
eigentijdse liturgie, waarbij kerkgangers 
onbelemmerd zicht op het hoogaltaar moeten 
hebben. 
 

Interieur Martinuskerk (foto website erfgoed.breda.nl) 
 
Naar een ‘regionale’ huisstijl 
Cuypers beseft dat hij op dood spoor zit. Vanaf 
1859-1860 bedenkt hij voortdurend varianten op de 
13e-eeuwse gotiek waarmee hij aansluiting zoekt bij 
de sfeer van plek, waar hij bouwt. Op jacht naar 
nieuwe motieven vindt hij vanaf ca. 1870 tijdens 
zijn vele reizen in binnen- en buitenland steeds 

meer karakteristieke oplossingen voor 
dorpskerken. Bruikbare voorbeelden krijgt hij vooral 
in beeld na zijn benoeming als lid van het College 
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst (de voorloper van de 
huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Hij 
gebruikt deze motieven om een kerk plaatselijk 
kleur te geven met streekgebonden elementen.  

 
Ontwerptekening toren Druten 

 
Druten: Princenhage overtroffen 
In 1874 krijgt Cuypers opdracht voor de 
Ewaldenkerk. Hij situeert het bouwwerk zo in het 
dorp, dat het lijkt alsof het er altijd heeft gestaan. 
Het godshuis krijgt een sterk silhouet, met 
geveltjes, daken en torentjes als een stad in het 
klein. Uitgangspunt voor zijn ontwerp is de St.-
Martinuskerk in Princenhage, zo tekent hij dat aan 
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op de schets, die hij na zijn eerste bezoek aan 
Druten maakt. Dit 15e-eeuwse Brabants-gotische 
godshuis was een jaar daarvoor door brand 
verwoest. Cuypers is belast met het herstel en 
voorziet de kerk van een nieuwe toren. Wat hij in 
Princenhage vindt, ‘vertaalt’ hij in zijn 
nieuwbouwproject. De Ewaldenkerk is een vroeg 
voorbeeld, waar Cuypers zich laat inspireren door 
de bouwkunst van eigen land. 
In zijn zoektocht naar een ideale dorpskerk voor 
het ‘enigszins stadsche dorp’ herschept Gods 
eigen bouwmeester zijn voorbeeld grondig. De 
driebeukige kruiskerk behandelt hij als een echte 
baksteenbouw met een breed transept, een ruim 
koor en een forse, vierzijdige westtoren, waarin 
zich de ingangspartij bevindt. De plattegrond lijkt op 
die van zijn kerk in Sneek (1873). Het jaar daarop 
zal Cuypers deze nogmaals gebruiken voor zijn 
allerduurste kerk: de St.-Jacobus in Den Haag. De 
Drutense kerk is opvallend lang in verhouding tot 
het relatief smalle en lage schip, passend bij het 
dorpse karakter. In de literatuur wordt dit 
verschijnsel geassocieerd met Engelse kerken en 
kathedralen. De opbouw van de hoge stadse toren 
met zijn door hoektorentjes geflankeerde naadspits 
toont verwantschap met die van de laatgotische 
protestantse kerk in Elst (G). Ook dit keert weer 
terug in Den Haag. Die toren krijgt wel een 
geleding extra: een achthoekige bovenbouw. 
Verschil moet er zijn. De veelhoekige doopkapel en 
Mariakapel naast de toren ontleent Cuypers aan 
middeleeuwse voorbeelden in het Duitse Rijnland. 
De puntgevels van de zijbeuken, de merkwaardige, 
boven de kolommen geplaatste ramen van de 
lichtbeuk, het hogere dwarsschip en de 
tongewelven zijn echter in hoofdvorm gelijk aan het 
Bredase voorbeeld, maar de Brabants-gotische 
detaillering is vervangen door krachtig gestileerde 
baksteenvormen uit de 13e en 14e eeuw.  
Cuypers’ opdrachtgevers, pastoor Jacobus 
Crouwers, het kerkbestuur en de bouwcommissie 
waren verrukt over het eindresultaat: ‘In hetgeen de 
architect Kuipers beloofd had, geene kleine 
Cathedraal, maar eene schoone dorpskerk te 
bouwen, heeft hij woord gehouden, en zóódanig, 
dat in de hele Parochie daarover maar één 
gevoelen is, dat tal van deskundige uit den 
vreemde eenstemmig zijn in den lof over het 
bouwwerk’. Cuypers-kenner Wies van Leeuwen 
schaart het gebouw onder de top 30 van Cuypers’ 
meest geslaagde projecten. Het is aan ons om dit 
fraaie erfgoed overeind te houden en het door te 
geven aan toekomstige generaties.   
 
Tot stand gekomen met medewerking van Anton 
Janssen 
 
Het Parochiebestuur wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een 

Gezegend 2019! 

 

TIPS VOOR DE KERSTDAGEN 
Kerstconcert  
De Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus uit 
Druten houdt zondag 23 december in de HH. 
Ewaldenkerk aan de Hogestraat in Druten haar jaarlijkse 
kerstconcert. Op het programma sfeervolle liederen en 
samenzang rond het thema 'Kerst met Mozart'. Aanvang 
is 16.30 uur. Toegangsprijs: € 10,00  Kinderen onder 12 
jaar gratis. 
 
Kerststalroute 
Tweede Kerstdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Afferden  in de oude Toren op het Hoog. 
Deest   het dorpshuis Trefpunt. 
Druten   Ewaldenkerk. 
Horssen  Antonius Abt kerk. 
Puiflijk  in de oude Toren op de Terp. 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

“Het Angelusklokje klept in de verte 
Anton Janssen: 

Als ik de ranke spits zie, denk ik: ik ben 
bijna thuis 

 

 
Zouden we mogen denken: Was maar 

thuis gebleven 

N.a.v. opmerking van Anton Janssen in deze 
Nieuwsbrief. 

 
COLOFON 
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