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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.  
 

NIEUWS UIT DE KLOKKENTOREN  
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. Momenteel wordt 
door het Bisschoppelijk Bouwbureau de laatste 
hand gelegd aan de subsidieaanvraag. In het kader 
van de verduurzaming is verder de verlichting van 
de kerk punt van aandacht.  
 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
UITNODIGING VOOR DE OPEN 
MONUMENTENDAGEN 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 
 
Op de Open Monumentendagen zet de 
Ewaldenkerk de deuren wijd open om u te 

ontvangen. Deze uitnodiging is gericht aan 
iedereen die dit monument een warm hart 
toedraagt, maar zeker ook aan de nieuwe inwoners 
van de gemeente Druten. De organisatie en het 
parochiebestuur denken met name aan de 
inwoners van de zo goed als voltooide wijk 
Tichellande. De naam van de wijk duidt op een 
band met de kerk, door de aanwezigheid van de 
steenfabriek Dericks en Geldens die tot 1977 in dit 
gedeelte van Druten stond. Deze band resulteerde 
in de bouw van het prachtige monument van Pierre 
Cuypers, dat al bijna 150 jaar het gezicht van 
Druten bepaalt. De ranke torenspits is een baken 
voor de wijde omgeving. 

 
 
Serene schoonheid 
Gedurende een jaar ben ik nu kerkwacht. Op 
dinsdag en vrijdag is de kerk open en ben ik 
aanwezig van 11.00 uur tot 15.30 uur. Steeds meer 
mensen weten de weg naar de kerk te vinden en 
vooral wanneer het pontje weer vaart en de fietsers 
kunnen worden overgezet, mag ik me verheugen 
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op hun bezoek. En gelijk hebben ze! Er is zo veel 
moois te zien en laten we de rust, het serene licht 
en de stemmige muziek, passend bij het 
monument, niet vergeten. Iedere keer wanneer ik 
de kerk binnenkom, word ik geraakt door deze 
schoonheid en als extra is er de zoete geur van 
wierook, vooral wanneer pastoor Jos Hermans op 
de zondag extra zijn best heeft gedaan met het 
wierookvat. Zelfs in de winter, wanneer het heel stil 
is, ben ik onder de indruk van het steeds 
wisselende licht. 
 
Duurzaamheid 
Het thema van het monumentenweekend is 
duurzaamheid. Een moeilijk thema voor een 150-
jarig gebouw dat wat betreft veranderingen en 
aanpassingen zeer wordt beperkt door de 
monumentenregels en de financiële middelen. De 
pastorie is al daar waar mogelijk verduurzaamd: de 
zolder is geïsoleerd en er is monumentenglas 
aangebracht. Voor het kerkgebouw is dit allemaal 
erg moeilijk. Er zijn plannen gemaakt om de 
verlichting te wijzigen in besparende ledverlichting 
en wat betreft de verwarming, het is al een 
gewoonte geworden dat de parochianen tijdens de 
viering onder een dekentje zitten. De verwarming 
staat minimaal aan, alleen om het vocht uit de kerk 
te houden. Maar ik weet uit ervaring dat een beetje 
kou je niet deert wanneer je je onderdompelt in het 
licht komend van de zonnestralen die toetreden tot 
de kerk als warm gefilterd licht, zeer diffuus 
bedoeld om de warme sfeer te scheppen die je 
verheft boven het alledaagse. De kerk was voor de 
middeleeuwse mens een afspiegeling van het 
paradijs. 
 
Rijk gevarieerd programma 
Tijdens de monumentendagen wordt aan al deze 
aspecten aandacht besteed. Zo is de stichting 
KleiGoed aanwezig. Deze houdt zich bezig met de 
geschiedenis van de steenfabriek Dericks en 
Geldens, organiseert wandelingen door Druten 
langs de historische panden en tijdens deze 
wandelingen wordt ook de kerk bezocht voor een 
rondleiding. Een zeer fijne samenwerking! De 
stichting richt een tentoonstelling in het 
zuiderdwarsschip van de kerk. Deze is op beide 
dagen te bezoeken. Op zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 
uur. 
 
In het tegenovergelegen dwarsschip is de 
tentoonstelling over de geschiedenis van de 
Ewaldenkerk. Deze tentoonstelling is op dezelfde 
tijden te bezoeken als hiervoor genoemd. 
 

Op de zaterdag is er een lezing met lichtbeelden 
over het kerkelijk zilver van de vijf kerkdorpen 
die samen de parochie Heilige Franciscus en 
Heilige Clara hebben gevormd. Aansluitend is een 
aantal zilveren voorwerpen te bezichtigen, 
waaronder kelken, wierookvaten en monstransen. 
Het aanvangstijdstip van de lezing en de tijd van de 
tentoonstelling van het zilver worden later 
bekendgemaakt. Zie hiervoor de website van de 
parochie en de speciale pagina in De Maas&Waler. 
 

 
 
Op zondag kunt u het prachtige geluid van het 
orgel horen. Van 13.00 uur tot 15.00 uur kunt u 
genieten van het virtuoze orgelspel van onze 
organist André van Dijk. Tevens is het mogelijk om 
van 14.00 uur tot 16.00 uur de toren te 
beklimmen. Kinderen mogen alleen onder 
begeleiding van een volwassene naar boven. 
Eenmaal boven heeft u tien minuten de tijd om te 
genieten van het uitzicht op Druten en de 
omgeving. 
 
Op zondag om 17.00 uur hopen wij als vrijwilligers 
dat we samen met heel veel mensen uit Druten en 
verre omgeving kunnen terugkijken op een 
geslaagd weekend. Overbodig te zeggen dat een 
dergelijk weekend alleen mogelijk is door de 
medewerking van veel vrijwilligers. Zij zijn 



 

- 3 - 

NIEUWSBRIEF 

onmisbaar in het bestuur van de parochie, in de 
pastoraatsgroep en bij het schoonhouden van de 
kerk. Ik denk ook aan de tuinmannen, de 
onderhoudsploegen van de kerkhoven, de kosters, 
de zangkoren, de medewerkers bij het 
rondbrengen van de kerkbalansbrieven, de eerste 
communie-werkgroep, de vormselgroep et cetera. 
Ik hoop dat ik niemand vergeet, maar al deze lieve 
mensen zijn onmisbaar. Of zoals Victor Hugo zei: 
“Ce n’est pas le fleuve qui compte, mais les gouttes 
qui le remplissent.” (Het is niet de rivier die telt, 
maar de druppels die hem vullen.) 
 
 
Word Vriend van de Ewalden 
Wilt u ook meedoen om de rivier met druppels te 
vullen? Word lid van de Vrienden van de Ewalden, 
een groep van ongeveer driehonderd mensen die 
bewogen zijn om de Ewaldenkerk met zijn 
schoonheid te behouden voor nu en voor de 
toekomst, zodat ook de volgende generatie, uw 
kinderen, trots kunnen zijn op het monument. Zodat 
ook zij een plaats van rust kunnen vinden, kunnen 
binnenlopen of een kaarsje opsteken. 
 
Tijdens deze twee dagen is er een plek in de kerk 
waar u zich kunt aanmelden. De onkosten voor het 
lidmaatschap bedragen voor het eerste jaar € 
20,00. Als kennismaking krijgt u een fles wijn 
cadeau: een heerlijke Merlot uit het Château des 
Saints Ewalden. Daarna bedraagt het lidmaatschap 
€ 22,68 per jaar. 
 
Ik wens u namens de Vrienden van de Ewalden en 
het Open Monumentendag Comité een mooi 
weekend toe op 10 en 11 september. 
 
Gradie Martini, kerkwacht op dinsdag en vrijdag 
van 11.00 uur tot 15.30 uur 
 

EEN NIEUWE KERK VOOR EEN 
‘EENIGSZINS STADSCH DORP’ 
Op 1 augustus 1874 komt Pierre Cuypers 
persoonlijk poolshoogte nemen in het 
snelgroeiende Druten om het bouwterrein op te 
meten voor een nieuwe kerk. De ster van Cuypers 
is op dat moment rijzend. Onlangs is hij benoemd 
tot “Dombaumeister” in Mainz, waar hij de oostpartij 
en koepel van de Dom restaureert. Hij is lid van het 
College van Rijksadviseurs voor de Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst en erelid van het St. 
Bernulphus Gilde en het American Institute of 
Architects. Zijn belangrijkste opdrachten, het 
Rijksmuseum en het Centraal Station te 
Amsterdam liggen al in het verschiet. 

 
Het eerste schetsje 
Op de terugweg krabbelt Cuypers zijn idee voor de 
nieuw te bouwen kerk op papier. Het is 
verbazingwekkend dat dit ruwe schetsje alle 
kenmerken toont van de huidige Ewaldenkerk. 
Eenmaal thuis in Amsterdam werkt Cuypers het 
verder uit: op één groot vel legt hij alle 
karakteristieken van het te bouwen godshuis vast, 
met een aantal aanwijzingen erbij, zodat zijn 
medewerkers ermee aan de slag kunnen. Hij laat 
zich inspireren door een gebouw van eigen bodem, 
de St.-Martinus in Princenhage, een middeleeuwse 
Brabants-gotische kerk, waarvan de restauratie 
aan hem was toevertrouwd. Hoofdopzet en 
plattegrond komen overeen, de opvallende 
topgevels van de zijbeuken en kapellen zijn 
aanwezig, en ook de bijzondere plaats van de 
ramen in het middenschip – tussen de scheibogen 
in -, maar nergens zijn dezelfde vormen gebruikt. 
En het silhouet van de Drutense kerk is veel rijker 
dan bij het Brabantse voorbeeld, met dakkapellen, 
torentjes en balustrades.  
 

 
De Ewaldenkerk zoals deze vandaag de dag in het 
centrum van Druten staat 
 
Een gebouw met stedelijke allure 
 
Druten was bestuurlijk het Haagje van Maas en 
Waal en kerkelijk de zetel van een dekenaat. Het 
kerkbestuur wilde daarom een gebouw, dat aan ‘de 
eischen der kunst’ voldeed. Cuypers heeft de 
wensen van zijn opdrachtgevers goed begrepen. 
Jaren later zal Jan Kalf getuigen, dat Cuypers   “in 
dit eenigzins stadsche dorp (!)” een kerk heeft 
bedacht die “wel goed het midden houdt tusschen 
wat men zich als eene stads- en als eene 
dorpskerk denkt. De kloeke toren, het ruime choor 
en het breed ontwikkelde transept zouden voor 
eene stedelijke gemeente passen, maar het niet zo 
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hooge schip met zijn houten tongewelf brengen het 
geheel meer in overeenstemming met meer 
landelijke omstandigheden.”  
 
Een eigen steenfabriek 
In november 1874 is het ontwerp klaar. De 
bouwmeester zelf zit dan weer in Mainz. Het 
kerkbestuur en de bouwcommissie zijn razend 
enthousiast over het resultaat. Zó wilde men het 
hebben, maar dan ook in zijn geheel, ondanks de 
grote financiële risico’s, die daaraan verbonden 
zijn. De enige concessie die zij aan het ontwerp 
willen doen, is het laten vervallen van de geplande 
kosterswoning aan de Kattenburg. Om de kosten 
verder te drukken richt het kerkbestuur een eigen 
steenfabriek op, die na de bouw van de kerk aan 
twee leden van de bouwcommissie, Allard Dericks 
en Nicolaas Geldens wordt overgedragen, en 
materialen zal leveren voor Cuypers’ grootste 
bouwprojecten.  
 
Cuypers in Druten 
Drie jaar later is de kerk gereed. Op 17 november 
1877 wordt ze feestelijk in gebruik genomen. Maar 
daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Egidius 
van de Werdt, lid van de bouwcommissie, laat 
Cuypers een grafmonument voor zijn familie 
ontwerpen, en zijn collega Allard Dericks een 
woonhuis. 

 
 
Architecten die door Cuypers zijn opgelegd, zoals 
Joseph Spits en de Rijksbouwmeester Cornelis 
Peters voorzien de Kattenburg van een 
Cuyperiaans tintje en neef Eduard ontwerpt de 
imposante oudbouw van Boldershof. Cuypers’ 
naam en faam zijn daarmee in voor goed 
gevestigd. 

 
 
 

EWALDENWIJN 
Ín 2021 werd in aanloop naar het 25-jarig jubileum 
van de Vriendenbrief een oud ide uit de kast 
gehaald: het in- en verkopen van flessen wijn met 
een etiket van de Ewaldenkerk. De wijn kost € 10 
per fles. Verkrijgbaar in de kerk, het 
parochiecentrum en bij Mitra Druten, Hogestraat 53 
6651BH Druten. De kleine winst per fles wordt in 
het fonds gestort ter mede-financiering van de 
onderhoudskosten van de kerk. 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Druten… een durp? 

 
Maar dan wel met stadsche allures! 
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