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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 2018 het mooie 
bedrag van € 4.527,66 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 aan 
iemand aandacht wordt geschonken, die op een of andere 
manier betrokken is bij de Ewaldenkerk. Deze keer laten we 
twee personen aan het woord, die intensief betrokken zijn bij 
het onderhoud van onze monumentale kerk en pastorie: Piet 
Cremers en Theo de Groot, de gaande en komende man van 
de afdeling Bouwzaken van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. De 
afdeling Bouwzaken is het parochiebestuur behulpzaam bij het 
beheer en onderhoud van de gebouwen en begraafplaatsen 
die eigendom zijn van de parochie. 
 

 
Piet Cremers en Theo de Groot (v.r.n.l.) 

We ontmoeten Piet Cremers en Theo de Groot in de tuin 
van de Drutense pastorie. Piet Cremers is sinds 1987 
als bouwkundige in dienst van het bisdom Den Bosch. 
Hij kan bogen op een ruime ervaring. Oorspronkelijk was 
hij als bouwkundig adviseur werkzaam het rayon Noord-
Oost-Brabant: Boxmeer/Cuyk/Grave. Dat kwam hem 
goed uit. Vanuit zijn kantoor in zijn woonplaats Beugen 
kon hij zijn werk doen. Piet was dan ook zelden te 
vinden op het hoofdkantoor in Den Bosch. Hij vertelt hoe 

er in die twee-en-dertig jaar enorm veel is veranderd. Als 
gevolg van het teruglopende kerkbezoek moesten 
parochies fuseren, veel kerken gingen dicht en kregen 
soms pas na jaren een nieuwe bestemming. Ook het 
bouwbureau moest bezuinigen en er kwam een 
investeringsstop voor kerken, waarvan niet vaststond 
dat deze als kerk zullen ‘blijven’. Dat ging hem als 
bouwkundige aan het hart.  
Zes jaar geleden vroeg de leiding van het bisdom hem 
om na het vertrek van Klaas Schoots ook de kerken in 
het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen 
onder zijn hoede te nemen. ‘Dat ligt toch bij jou om de 
hoek, dat kunde gij er best effe bij doen. Tsja, dat doe je 
dan. Ik heb altijd met veel plezier in dit gebied gewerkt 
omdat de mentaliteit goed aansluit bij onze Brabantse.’ 
Piet trof in zijn nieuwe rayon een paar echte pareltjes 
van kerkelijke bouwkunst aan, maar de staat van 
onderhoud liet soms zwaar te wensen over. Dat gold 
niet voor de parochie Druten. De Ewaldenkerk trof hij 
aan in een topconditie: de grote restauratie onder leiding 
van zijn voorganger Klaas Schoots, was net achter de 
rug en er was een tienjarenonderhoudsplan. ‘Klaas heeft 
prima werk geleverd, maar zo’n kerkgebouw blijft 
natuurlijk altijd onderhoud vragen. Zodoende ben ik in 
de parochie Druten betrokken geweest bij diverse 
onderhouds- en kleinere restauratieklussen’. Met veel 
genoegen denkt hij terug aan de restauratie van de 
unieke tegellambrisering en de herplaatsing van de 
prachtige Afferdense altaren. Twee karweitjes, die echt 
een beroep deden op de creativiteit en het 
vakmanschap van de medewerkers van Van Dinther 
Bouwbedrijf en Stevels Natuursteen. 
Warme herinneringen koestert hij aan de overleden 
koster, Jo Janssen. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden was Jo altijd aanwezig. Hij kende het 
gebouw op zijn duimpje. Niets was hem te veel. Al 
zouden de schilders, metselaars en timmerlui, leidekkers 
en loodgieters bij wijze midden in de nacht gekomen 
zijn, dan nog stond hij voor hen klaar. Hij zorgde op z’n 
tijd voor een heerlijk bakje koffie, vaak haalde hij er zelfs 
wat lekkers bij. Jo was unne schônne mins.  
(Omgekeerd had Jo ook grote waardering voor Piet en 
de medewerkers van de diverse bedrijven.) 
Piet zijn laatste klus in Druten was de voorbereiding van 
de restauratie van de pastorie. Ook een Rijksmonument. 
Dan heb je met vergunningen te maken. ‘Het is zaak dat 
we dat eerst ambtelijk goed regelen, om daarna het 
werk aan te besteden en volgend voorjaar uit te voeren. 
Tot 26 juni ben ik nog in beeld. Op 1 juli ga ik met 
pensioen. Ik draag ik met een goed gevoel de 
werkzaamheden over aan mijn opvolger.’  
Die opvolger is Theo de Groot, een sportieve dertiger, 
jong en ambitieus. Hij werkt al tien jaar bij het bisdom. 

NIEUWSBRIEF 
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Hij heeft er duidelijk zin in om het rayon Noord-Oost op 
zich te nemen. ‘Het gebied omvat grofweg Nijmegen 
(waar ik nu woon), Oss (waar in ben geboren) en zowat 
alle plaatsen (groot en klein) langs beide zijden van de 
Maas en langs de zuidzijde van de Waal. Vanuit het 
Bisdom gezien is Druten ons meest noordelijk gelegen 
dorp. Het gebied is mij niet onbekend: ik ben opgegroeid 
in Lithoijen, een klein dorpje aan de Maas. Wanneer ik 
dan ging wielrennen of hardlopen ging de route maar al 
te vaak over de dijk waar je prachtig uitzicht hebt op de 
uiterwaarden. Kerkgebouwen zijn mijn grote passie. Ik 
ben bijzonder gecharmeerd van het werk van Cuypers. 
De Ewaldenkerk is een prachtig gebouw. Een echte 
Cuypers-kerk. Die hebben we niet zoveel in ons bisdom. 
Daar moet je heel zuinig op zijn’. Het gebouw is bij hem 
in goede handen. Tot nu toe heeft hij altijd heeft hij voor 
de parochie alle subsidieplannen opgesteld. Theo ziet 
uit naar een fijne samenwerking: ‘Ik ben altijd zeer 
gastvrij ontvangen in het Land tussen Maas en Waal. Ik 
heb erg veel zin om naast het opstellen van de 
subsidieplannen ook het adviseurswerk op me te nemen 
en goede contacten te onderhouden met de diverse 
parochiebesturen, bouwkundigen en vrijwilligers.’  
Wij van de redactie wensen Theo daarbij heel veel 
succes. En Piet, bedankt voor al je goede zorgen en 
geniet van de vrije tijd, die voor je ligt.  
 
 

75 JAAR BEVRIJDING 
DOOR DE OGEN VAN ‘LENA VAN DE 
PASTORIE’ 
Op 25 september is het 75 jaar geleden, dat Druten 
werd bevrijd, maar de prijs die daarvoor betaald moest 
worden, was groot: de Duitsers wisten in de Betuwe 
stand te houden. Druten kwam in de frontlinie te liggen. 
De geallieerden gebruikten de hoge Ewaldentoren als 
uitkijkpost, waarmee zijn lot bezegeld was. De kerk en 
pastorie werden zwaar beschadigd. Na de oorlog werd 
de schade weliswaar hersteld, maar de littekens bleven. 
Nog steeds kun je aan de lichtrode bakstenen de 
plekken zien, waar ooit de granaten zijn ingeslagen. In 
dit nummer van het vriendenblad willen we Lena 
Geerdes (1901-1990) aan het woord laten over deze 
barre tijd. Lena zwaaide als huishoudster van Deken 
Janssen ruim dertig jaar de scepter in de pastorie. Zij 
heeft haar herinneringen in 1980 te boek gesteld. Het is 
een persoonlijk verhaal van een vrouw die nooit op de 
voorgrond mocht treden, maar op de achtergrond toch 
nauw betrokken was bij het reilen en zeilen in de 
parochie.   
 
Ewaldenfeest in diepe rouw 
Begin oktober op een zaterdag  (7 oktober 1944 JD) 
begonnen ze vanuit Rhenen ineens op de kerk te 
schieten (ik had juist de bloemen naar de kerk gebracht 
want het was patroonsfeest van de H.H. Ewalden), toen 
ik ineens van schrik naar binnen liep. In de Hooistraat 
stond het huis van Van de Pol in brand en ook langs de 
dijk begon het te branden. Het bleef maar aan het 
schieten. Ineens vielen overal de ruiten in, ook van de 

pastorie. We gingen allen verschrikt de kelder in. Toen 
we een paar uur in de kelder zaten, werd er aan de 
voordeur gebeld, of er gauw een priester wilde komen, 
er waren slachtoffers gevallen en er lagen mensen op 
straat te sterven. Toen waren er juist al veel mensen uit 
Bemmel en omstreken hier geëvacueerd.  
 
Van huis en haard verdreven 

Die bewuste 
zaterdag in 
oktober 1944, toen 
ze vanuit Rhenen 
zo op de kerk 
begonnen te 
schieten en op de 
pastorie al de 
ruiten invielen en 
in de buurt huizen 
beschoten 
werden, hier en 
daar in brand 
raakten, moesten 
allen rondom de 
pastorie de huizen 
verlaten. Maar die 
middag toen er zo 
geschoten werd, 
ging  Kapelaan 
van Rooy de 
straat op, om de 
mensen te 
bedienen die 

gewond op straat lagen. Daarbij werd hij zelf door de 
(granaat)scherven zo geraakt, dat hij van de fiets viel, bij 
de dokter is binnengedragen en zelf op sterven lag. Hij 
is toen naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij lang in 
heeft gelegen. In de eerste oorlogsjaren hadden we ook 
nog een onderduiker, Kapelaan Smits, van het bisdom 
Breda. Die had hier familie wonen. Hij was in het 
concentratiekamp in Amersfoort geweest en had daar 
zoveel meegemaakt, dat hij er uit zag als een oude 
gebogen man van tachtig jaar, het hoofd kaalgeschoren. 
Maar toen Kapelaan van Rooy in het ziekenhuis lag, 
heeft Kapelaan Smits zijn werk waargenomen. 
Toen we allen in oktober 1944 de pastorie uit moesten is 
Kapelaan Smits er alleen in gebleven, anders hadden de 
Engelsen het in beslag genomen. We zijn toen naar de 
Heuvel (een grote boerderij ter plaatse van de huidige 
sporthal JD) getrokken in Druten buiten het centrum. 
Daar kwamen zoveel buren bijeen, ook de zusters van 
J.M.J. (de bewoners van het huidige Anker). We hebben 
de eerste nacht niet geslapen en hier en daar maar op 
kisten gezeten. De volgende dag wat in orde gemaakt 
wat beddengoed gehaald en zo het voornaamste. Wat 
was me dat een tijd. Er werd een gedeelte van een 
schuur in orde gemaakt dat er de Heilige Mis kon 
worden gedaan, dan konden de mensen ook komen die 
er om woonden. Ook in Boldershof bij de zusters waren 
veel mensen in de kelders ondergebracht. We zijn 
enkele weken daar gebleven tot het daar ook niet rustig 
meer was.  
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Op de vlucht naar Megen 
Toen wilde de Deken naar Megen. Maar om in Megen te 
komen was voor ons nog niet gemakkelijk, want we 
waren in Maasbommel en moesten daar met een 
roeibootje de Maas over om in Megen te komen. Ik had 
altijd gezegd, dat ik nooit in zo'n bootje zou overvaren, 
maar nu moest ik wel. Wat heb ik toen een angst 
uitgestaan. Wij stapten in. Deken Janssen en die oude 
Gupperes van 94 jaar (een kennis van de Deken JD). 
Wij met z'n drieën op dat plankje in een roeibootje en er 
was veel wind. Ik wilde het water niet zien en deed mijn 
ogen dicht, ik vond het zo griezelig, het duurde zo lang 
voor we de overkant in Megen bereikt hadden. Zo 
kwamen we in Megen aan en troffen we aan de wal een 
paar bekenden uit Druten die ons de weg wezen. Ik had 
een reiszak met kleren op mijn rug en een eiermand met 
kleppen (waar ze meestal de omgang mee deden) daar 
had ik zo van alles in. Maar toen moesten we nog 
onderdak hebben. De Deken ging naar de pastorie van 
de paters Franciscanen. Ik liep met die oude man van 
94 jaar in de arm, er was geen plaats voor ons. Die 
avond ben ik eerst in een huis aangeland waar een 
Dominee met zijn mensen waren ondergebracht en heb 
daar de avondoverdenking meegemaakt. Laat in de 
avond kwam Pater Gerardus en zei, dat hij alvast voor 
één nacht plaats had gevonden in een school, daar 
stonden twee ledikanten. Daar hebben die oude man en 
ik 's nachts geslapen. Wat was opa blij dat er 's nachts 
hulp voor hem was. Hij had een grote gehaakte 
slaapmuts op met pluim, een leuk gezicht, we hebben 
toen echt moeten lachen. 's Morgens maar weer samen 
op pad, tot 's middags zijn zoon van zeventig jaar ook in 
Megen kwam, die werden later bij goede mensen 
ondergebracht. Overdag was ik in de pastorie en hielp 
de huishoudster wat. Veel eten was er niet. Ik heb voor 
de Deken heel Megen afgelopen om wat melk voor hem, 
maar overal mis hoor, dat viel zo tegen. Het eten kwam 
van de zogenaamde gaarkeuken uit Oss. Zo moest ik 
elke middag in de rij staan met een pannetje om wat 
stamppot te halen. Het eten was op het laatst zo slecht 
dat we het aan de kippen gaven en we kregen een 
beetje mee van de huishoudster.  
 
Per huifkar naar Bergharen 
Op 8 december 1944 zijn we weer  met de huifkar 
vertrokken naar Bergharen, waar we in het klooster van 
de zusters de spreekkamer kregen om te bewonen. De 
Deken had de kamer van de Overste.  Ik voelde me daar 
anders al aardig thuis. Er waren meer Drutense in de 
nabije dorpen ondergebracht. In de school die ook met 
het zusterhuis verbonden was, waren Engelse soldaten, 
waar de zusters ook nog wel eens wittebroden en 
warme pap van kregen. Dus hadden we het daar wel 
beter als in Megen. 
 
Eindelijk terug naar huis 
Vanuit Druten kwamen ze ons al eens opzoeken, ze 
zeiden dat het daar nu rustiger was. Toen begon de 
Deken toch ook weer te verlangen naar zijn pastorie en 
werd een dag afgesproken van vertrek. Eind maart 1945 
zijn we toen naar Druten gereisd. Toen we weer in 

Druten aankwamen (we waren een half jaar weg 
geweest) leek alles zo kaal en donker en de pastorie 
was zo erg beschadigd, geen ruiten er meer in, de 
voorkant waren de kamers leeggeruimd en houten 
luiken voor de ramen. 
We moesten weer in de kelder slapen, maar Deken 
Janssen en zijn zuster Miet hadden hun toevlucht 
gezocht bij de buren (familie Albers) waar ze rustig op 
een bed konden slapen. Wij waren weer thuis, maar het 
bleef onrustig. 's Nachts hoorden wij maar schieten, toen 
kwamen de Duitsers in schepen de Waal over en 
hebben ze in Leeuwen hele rijen huizen in brand 
gestoken langs de dijk.  
 
De toren opgeblazen 

 
 
(11 februari 1945) moesten allen in de buurt van de kerk 
een middag hun huis verlaten. De toren van de kerk was 
in de oorlog zo beschoten, dat hij op wankelen stond. De 
Engelsen hadden er dynamiet ingedaan en het laten 
springen. Wij waren in het huis van Dr. Meeuwsen en 
zagen de toren naar beneden komen. Hij kwam gelukkig 
goed tussen de huizen terecht. De haan leefde ook nog. 
Toen de toren was gevallen, was het rondom de kerk 
bezaaid met stukken hout. Het was diezelfde avond al 
opgeruimd. De mensen waren er als de kippen bij, om 
met kruiwagens of iets dergelijks het hout op te laden, 
want er was toen ook gebrek aan brandstof.  
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Het einde in zicht 
In april op een zondagmiddag, ik dacht het is rustig, ik 
ga mijn familie in de Veerstraat eens opzoeken. Toen ik 
daar een poosje zat, begon het weer te knallen. Al gauw 
hoorden we dat het weer vanuit Rhenen op de kerk 
gemunt was, dat die buurt weer veel geleden had. Toen 
het na een paar uur weer rustig werd, ging ik maar naar 
de pastorie terug. Ik vond het erg stil. Op straat, zag 
niemand als hier en daar een soldaat verscholen Niet 
vermoedende dat de toestand weer zo erg was geweest, 
liep ik rustig verder. Maar toen ik bij de pastorie was 
gekomen, schrok ik zo, dat de hele zijgevel eruit 
geschoten was (de voorkant was er al eerder uit 
geschoten). Toen ik binnenkwam zeiden ze: Hoe durf jij 
nog op straat. Toen in de kerk juist het Lof afgelopen 
was, was het begonnen. Enkelen waren bij ons in de 
kelder gevlucht en waren nog zo bang. Zo hebben we 
de laatste weken nog een angstige tijd meegemaakt. Die 
vliegende bommen, die overal neervielen en de ruiten 
lieten rinkelen en uitvallen, we woonden het meest maar 
in de kelder. 
 
Eindelijk vrij 

Eindelijk begin mei 1945 hoorden wij het grote nieuws, 
einde van de strijd. Dat was een vreugde. Ik zie de 
Paters de rondedans doen, zo dansten ze zich naar 
buiten. We waren weer vrij. 
 

Uit: Lena Geerdes – Het leven van een dienares, 
Herinneringen van een pastoriehuishoudster. Met een 
inleiding en nawoord door Geertje van Os, Valkhofpers 
Nijmegen 1998 
  

OPEN MONUMENTENDAG 
Op zondag 15 september 2019 zijn meer dan 
vierduizend 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. De Stichting 
Dhammakaya Nederland nodigt je uit voor een bezoek 
aan de voormalige Victor en Gezellenkerk in Afferden. In 
Druten ben je van harte welkom in de Ewaldenkerk en in 
het Bondsgebouw. Verder is er in de oude toren op het 
Hoog een mooie tentoonstelling over de beginjaren van 
Huize Boldershof. En ook in Puiflijk kun je de oude toren 
bezoeken.    

 
DE TWEE EWALDEN 

 

 Wíj blijven met z’n tweeën op onze 
post.  

N.a.v. het vertrek van Piet Cremers en 
de komst van Theo de Groot als 

bouwkundigen. 
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