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Vrienden van de Ewalden

 
 

 
 

VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
In 1997 werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, 
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 monumentale 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. Kent u iemand met belangstelling voor dit 
fraaie culturele erfgoed? Geef hem of haar voor 2022 
een lidmaatschap cadeau.  
• U steunt het ouderhoud van de Ewaldenkerk 
• Hij/zij ontvangt twee keer per jaar een 
Vriendenbrief 
Dit cadeau is snel geregeld: stuur zijn of haar gegevens 
in en we sturen uw vriend(in) een welkomstmail met 
vermelding dat het een cadeau van u betreft. U kunt zich 
aanmelden bij Jan Daamen tel. Nr 06 10 36 28 61 of per 
email: info@parochiefranciscusenclara.nl.  
 

GROOT ONDERHOUD 
EWALDENKERK 
Ieder jaar wordt de Ewaldenkerk aan een grondige 
inspectie onderworpen. Bij onderzoek van de toren 
bleek, dat de koppen van de balken, waar de zolders op 
rusten en de zolders zelf plaatselijk ernstig zijn 
aangetast door bruinrot, mieren, houtworm en zwam. 
Hetzelfde geldt voor de sloffen van de schoren waar de 
spits op rust. Om vervolgschade te voorkomen moet een 
en ander op korte termijn worden hersteld. Ook de 
elektra en verlichting van de kerk is een punt van 
aandacht. Momenteel werkt het Bisschoppelijk 
Bouwbureau aan een plan van aanpak. In een volgend 
vriendenblad zullen wij u hierover verder informeren.  
 

TERUGBLIK 225 JAAR 
EWALDENKERK EN CUYPERSJAAR 
De Ewaldenkerk kan bogen op een rijke historie. Dit jaar 
was het 225 (+1 corona-) jaar geleden, dat de oude 
dorpskerk weer in katholieke handen kwam en het 
kerkkoor St.-Caecilia werd opgericht. En toeval of niet, 
100 jaar geleden stierf de architect van de huidige kerk, 
Pierre Cuypers. Een dergelijke mijlpaal kun je niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de Open 
Monumenten Dagen hebben velen genoten van de 
tentoonstelling over de kerk en architect en het orgelspel 
van Jacqueline van Koolwijk en Ad Versteden. Een 

hoogtepunt vormde de drukbezochte lezing van Pierre 
Cuypers, achterkleinzoon van de architect, over zijn 
overgrootvader, die niet alleen een begaafd architect en 
vernieuwer was, maar ook een geslaagd ondernemer. 
De stichting KleiGoed Maas en Waal stond uitgebreid 
stil bij de invloed die Cuypers had op het ontstaan van 
de steenoven van de Vereenigde Ceramiek-, Steen- en 
Dakpannenfabriek Dericks en Geldens. Op 3 oktober, de 
dag waarop de kerk de beide Ewalden herdenkt, volgde 
een prachtig concert van het Kamerkoor Lux onder de 
bezielende leiding van Angeliki Ploka. In verband met de 
aangescherpte coronamaatregelen konden de huldiging 
van het kerkkoor en de Missa in Mysterium met Herman 
Finkers en Wishful Singing geen doorgang vinden. Van 
uitstel komt echter geen afstel. Alle pijlen zijn nu gericht 
op het voorjaar, in de hoop dat we er in 2022 een 
prachtig jubileumfeest van kunnen maken. 
  

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 Wil van de Geijn aan het woord. 
 

 
Wil van de Geijn 

Mijn naam is Wil van de Geijn geboren en getogen in 
Druten en dat alles bijna onder de Ewaldenkerk aan de 
Hogestraat. Deze mooie en vroeger nog mooiere kerk, 
was een rode draad door mijn leven en nu ik wat grijzer 
word ben ik het gebouw èn zijn tuin nog meer gaan 
waarderen. 
Een stukje uit mijn herinneringen uit mijn jeugd. 
Vroeger, toen we in de vastentijd met de klas naar de 
kerk moesten, en ook wanneer ik ging biechten, had ik 
lang de tijd om naar al dat moois te kijken. De 
muurschilderingen, beelden, het houtsnijwerk en 
bovenal naar de soms prachtige lichtinval door de glas 
in loodramen. 

NIEUWSBRIEF 
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NIEUWSBRIEF 
Na de penitentie van drie weesgegroetjes en een onze 
vader, het gevolg van een voorgelogen zonde, keerde je 
dan met de klas weer voldaan en bovenal blij weer naar 
school. 
Een bijzonder ervaring was onze huwelijksmis waarbij 
we te vroeg de kerk uitliepen alvorens de Heer Deken 
ons zijn zegen gaf… dit tot grote hilariteit van de 
kerkgangers. 
In mijn prille jeugd heb ik meermalen een klinkende 
oorvijg ontvangen van meester van Haaren als ik niet stil 
zat tijdens de bijna verplichte kerkgang als 
schoolgaande in de meimaand. 
In de hang naar vrijheid en het even van school weg zijn 
werd ik zelfs “mis” dienaar hetgeen me niet vlekkeloos 
afging door bij mijn eerste mis het missaal twee keer te 
verplaatsen wat me een pittige uitbrander van kapelaan 
Janssens opleverde. 
Vroeger liet mijn moeder mij controleren door mijn 
jongere broer of ik ter kerke was geweest want er was 
een sterk vermoeden dat ik bij De Gouden Leeuw een 
ander geloof met de opspelende hormonen aan het 
ontwikkelen was en... dat alles veel te vroeg… met een 
biertje! 
Miskleunen ook langs de kerk, beging ik later door het 
laten vallen van een bus witte verf in een met rode loper 
beklede trap in de pastorie. 
Na het met Stef Arts wegpoetsen van de vlekken kwam 
even later de Heer Deken binnen en sprak de woorden; 
je kunt ruiken dat hier de schilder bezig is. De 
aanwezige werksters doken weg met een lach en de 
Heer Deken heeft nooit van de knoeierij geweten. 
Dat alles gebeurde in mijn korte carrière als schilder, 
ooit begonnen bij het bedrijfje van mijn vader Adriaan 
van de Geijn.  
Zang en muziek was mijn leven. Mijn zangcarrière 
bestond naast het zingen bij Orpheus en het Drutens 
Vocaal Ensemble uit het meer dan dertig jaar zingen bij 
het kerkkoor. 
Nu ben ik “vriend” van Ewalden en zet me graag in als 
vrijwilliger van het kerkbestuur. 
Samen hebben we ondanks Corona, het 225-jarig 
bestaan van de kerk wat glans kunnen geven. 
Deze samenwerking verliep uitermate plezierig en 
constructief. Ik vind het ook fijn mijn expertise als 
leidinggevend beheerder van een wijk en 
sportaccommodatie bij de gemeente Arnhem met het 
bestuur te kunnen delen. (Naast deze functie heb ik 20 
jaar als manager van een wooncentrum voor ouderen 
gewerkt bij woningstichting Portaal.) 
Dingen die me aanspreken is het meer openstellen van 
kerk en tuin voor passende activiteiten waarbij 
initiatieven vanuit burgers en ondernemend Druten niet 
geschuwd worden. Dit lijkt me voor alle betrokkenen een 
wenselijke ontwikkeling waarvoor ik me graag inzet. De 
roep van verschillende partijen in de gemeenteraad om 
het afbreken van de muur rond om de mooie 
pastorietuin is mij een doorn in het oog en met mij vele 
anderen die gereageerd hebben op een artikel in de 
Maas & Waler. Er kwamen ook zinvolle reacties om 
deze muur aan beide zijden aantrekkelijk te maken o.a. 
door begroeiing. Als laatste doe ik dan ook een 

Christelijk Democratisch Appèl om Kernachtig, Sociaal 
en in het Dorpsbelang te gaan voor het Welzijn van een 
voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. 
Het ga u allen goed, ik zou zeggen koop een doosje 
heerlijke Ewaldenwijn, vrienden, en laten we proosten 
op een goed en gezond 2022. 
Hartelijke groet, 
Wil van de Geijn. 
 

PIERRE CUYPERS, DÉ 
KERKENBOUWER VAN DE 
NEGENTIENDE  
 
Dé kerkenbouwer van de negentiende eeuw. Die titel 
mag de grote architect Pierre Cuypers met recht dragen. 
Zijn grote kathedrale kerken zijn beeldbepalend in het 
landschap. 
 

Tekening van de kathedraal van Chartres  
 

In de zomer van 1859 zitten twee mensen urenlang in 
de kathedraal van het Franse Chartres. Ze maken een 
reis langs de monumentale kerken van Duitsland en 
Noord-Frankrijk. De kerk van Chartres heeft hun 
bijzondere interesse. De vroeg gotische kerk is een van 
de beroemdste van het land. Niet het minst door het 
bijzondere licht in de hoge ruimte. Daar zorgen de 
blauwige gebrandschilderde ramen voor. De twee 
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NIEUWSBRIEF 
volgen samen de hele dag de wisselende patronen van 
de zon in de ramen van de kathedraal. Het zijn Pierre 
Cuypers (1827-1921) en zijn tweede vrouw Antoinette 
(Nenny) AlberdingkThijm. Ze zijn een paar maanden 
eerder getrouwd. 

 
Pierre en Nenny op huwelijksreis 

 
Na een korte huwelijksreis in het voorjaar maken ze 
deze zomer een langere kerkenreis. Centraal staat de 
door Pierre zo geliefde gotiek van de middeleeuwen, de 
bouwstijl die Cuypers in al zijn (kerk)ontwerpen vertaalt 
naar de negentiende eeuw, wat hem tot een van de 
grootste architecten van de Nederlandse neogotiek 
maakt. 
Waarom deze stijl? Cuypers schrijft er in 1901 zelf over: 
„Wanneer gij te bouwen hebt, eene kerk, dan moet gij 
daarvoor gebruik maken van den Gotische stijl, omdat 
het in deze stijl is dat onze voorouders de prachtige 
kathedralen, parochiekerken en schilderachtige 
dorpskerken hebben gebouwd. Deze stijl bracht den 
mensch tot God door zijne verhevenheid in de keuzen 
der vormen, de slankheid zijner steunpunten, de sierlijke 
rijkdom der vensters. De opstijgende lijnen, door zuivere 
ogivale bogen verenigd, voeren de geesten 
hemelwaarts.”  
De gedreven Cuypers valt met zijn neus in de rooms-
katholieke boter. In 1852 richt hij met twee compagnons 
de firma ”Georges, Cuypers en Stoltzenberg, Ateliers 

voor Christelijke Beeldhouwkunst, Kerkschilderingen en 
Kerkmeubelen in alle Stijlen” op. En een jaar later wordt 
de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Je 
zou haast voorkennis vermoeden bij deze drie culturele 
ondernemers. De katholieke herleving geeft de 
katholieken meer vrijheid. Het lijkt wel of ze daarop 
hebben gewacht want de bouw en inrichting van kerken 
krijgt een geweldige impuls. Er is vrijwel geen dorp of 
stad, of men bouwt een gigantische nieuwe kerk, bij 
voorkeur in de nieuwe ‘huisstijl’ van de katholieken, de 
neogotiek. Daar wordt enorm veel geld en energie 
ingestoken en dat betekent een hausse aan opdrachten 
voor kerken, hun inrichting en decoratie. Het bedrijf van 
Cuypers bloeit en groeit. 
Een vroege klus –in 1850– is de restauratie van de 
Munsterkerk in Roermond. Cuypers hakt er fors op in: 
twee torens laat hij vervangen door nieuwe torens. Een 
barokke toren laat hij slopen en twee andere torens 
worden in opdracht van hem sterk verhoogd. Niet 
iedereen is het eens met die ingreep. Voor Cuypers is 
de kritiek een van de redenen om naar Amsterdam te 
verhuizen en daar zijn vleugels uit te slaan. En dat lukt. 
Niet voor niets staan daar twee pronkstukken van zijn 
hand: het Rijksmuseum en het Centraal Station.  

Ewaldenkerk met enigszins stadse allure 
 
Een van de eerste grote kerken die Cuypers ontwerpt is 
de Lambertuskerk van Veghel (1863). Hij bedenkt niet 
alleen het gebouw, maar ook het meubilair en altaar. Het 
is een echt Gesamtkunstwerk. Ook bij latere opdrachten 
houdt onze architect alles in eigen hand. Zijn tweede 
grote werk is de Eindhovense Catharinakerk. Daarna 
volgt er een lange rij kerken en kleine kathedralen: in het 
Friese Blauwhuis (1871) bouwt hij een fraaie dorpskerk, 
in Druten (1875-1877) de ‘eeningszins stadsche” 
Ewaldenkerk met zijn al van ver opvallende, ranke toren; 
verder de fraai gedecoreerde Haagse Sint-Jacobus 
(1878), de Leeuwarder Bonifatiuskerk (1884), en de rijk 
beschilderde Dominicuskerk in Amsterdam (1893). Het 
meest verbonden voelt de architect zich aan zijn eigen 
parochiekerk, de Vondelkerk (1880), een kerk in hartje 
Amsterdam die hij zelf voor een deel bekostigt. 
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NIEUWSBRIEF 
Niet alleen door nieuwbouw drukt Gods eigen 
bouwmeester zijn stempel op kerkelijk Nederland, maar 
ook door restauraties. Middeleeuwse kerken, zoals de 
Cunerakerk in Rhenen, krijgen pinakels en andere 
sprekende details die de gebouwen een meer gotisch 
uiterlijk geven. Voor Cuypers ligt de toekomst van de 
bouwkunst in het verleden. In de gotiek vindt hij zijn 
inspiratie bij zijn zoektocht naar een eigentijdse 
bouwstijl. Vol enthousiasme omarmt hij daarbij nieuwe 
technieken. Hij gelooft heilig in de vooruitgang. Rond zijn 
negentigste stopt hij met werken. Hij bidt God regelmatig 
dat hij mag overlijden op de zevende januari, de sterfdag 
van zijn geliefde Nenny. 
Als hij op 3 maart 1921 sterft laat hij een groot oeuvre 
achter: 150 religieuze bouwwerken en 120 wereldlijke. 
Cuypers krijgt veel lof, maar er is ook een groep 
architecten en bouwhistorici die zijn werk niks vinden: 
„namaak gotiek”, noemen ze het. Zeker als de 
ontkerkelijking in het tweede deel van de twintigste eeuw 
toeslaat, worden er verschillende kerken van Cuypers 
gesloopt en de als zielloos ervaren interieurs onttakeld. 
Vanaf 1985 keert het tij, mede dankzij het 
Cuypersgenootschap. Cuypers wordt opnieuw 
gewaardeerd. Hij geldt nu als een van de eerste 
‘moderne’ architecten van zijn tijd, een geniaal 
kunstenaar. In Europees verband hoort hij tot de top van 
de neogotiek. Zijn gebouwen getuigen nog steeds van 
plezier in het ontwerpen. Dat maakt hem tot een 
promotor van schoonheid en kwaliteit, een markant 
drager van het architectonische beeld van zijn tijd. 
 

UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2021 
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 incassomachtigingen én op onze 
brief van juli 2001 met het verzoek om vriend(in) van de 
Ewalden te willen blijven en de machtiging gestand te 
blijven doen. 
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. 
 

EWALDENWIJN 
 
Bent u voor de feest- of verjaardagen nog op 
zoek naar een origineel, duurzaam en mooi 
cadeau? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! Koop een doosje Ewaldenwijn en help 
mee de prachtige Ewaldenkerk te behouden en 
restaureren. Een prachtige volle Merlot, heerlijk 
voor bij het Kerstdiner, maar zeker ook om zo 
van te genieten. De wijn kost € 10 per fles. 

Verkrijgbaar in de kerk, het parochiecentrum 
en bij Mitra Druten, Hogestraat 53 6651BH 
Druten.  
 
NAMENS DE VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
EN HET PAROCHIEBESTUUR WENSEN WIJ 
U EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN 
GEZEGEND NIEUWJAAR 
 

 

DE TWEE EWALDEN 
 

Ewaldenwijn duurzaam? 

 
In vino veritas 

 
 
 
COLOFON 
Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een 
uitgave van het parochiebestuur van de Ewaldenkerk te 
Druten en verschijnt enkele keren per jaar. 
Met bijdragen van: Jan Dekkers, Ton Lansdaal 
Corrector: Gradie Martini, Opmaak: Jan Daamen 
Redactieadres: Hogestraat 4 
6651 BK DRUTEN 
Bankrekening nummer: NL08 RABO 0108 6728 91 


