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Vrienden van de Ewalden
 

 
 

 

DE NIEUWSBRIEF 
 
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 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. 
 
 
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 Karel Stappers, al ruim 60 jaar 
collectant en “gewone” parochiaan. 
 

Karel Stappers: de Ewalden-
kerk blijft imposant. 
 
Het was zondag 13 
september. Om 10 uur werd in 
de Ewaldenkerk het jaarfeest 
gevierd van de parochie-
heiligen Franciscus en Clara. 
Ruim een uur later was de 
sfeervolle dienst bijna 
afgelopen en werd 

aangevangen met het slotlied. Voor Karel Stappers is de 
kerk belangrijk, maar hij moet op tijd bij zijn vrouw zijn, 
nu ze voor revalidatie in het zorghotel vertoeft. Karel 
Stappers, negentig jaar oud stapt met stevige tred van 
zijn vaste plek op de stoeltjes bij het Jozefaltaar naar de 
uitgang van de kerk, richting Leeuwen om zijn taak als 
mantelzorger voor zijn 92-jarige echtgenote Diny aan te 
vangen. 
Een paar dagen later probeer ik een afspraak met Karel 
te maken voor dit interview. Uiteindelijk lukt dat, zelfs 
met twee gesprekken, omdat Karel Stappers zoveel te 
vertellen heeft. Over zijn jonge jaren, over zijn werk bij 
de PTT en over zijn Ewaldenkerk. 
Karel werd geboren in het Noord-Limburgse Gennep in 
een gezin met 4 kinderen. Vader werkte bij de 

Maasbuurtspoorwegen, ook in Druten welbekend als 
voorganger van de Zuid-Ooster Busdiensten. Dank zij 
zijn MULO-opleiding wist hij een beetje van Engels, 
Frans en Duits en dat kwam hem uitstekend van pas 
aan het eind van de oorlog. 
Noord-Limburg was een belangrijk frontgebied, zo vlak 
bij de Duitse grens, de rivier de Maas en de rijksweg van 
Venlo naar Nijmegen. De geallieerde strijdkrachten 
konden wel een jongeman gebruiken die wat begreep 
van hun talen. Zijn taak bestond vooral uit het maken 
van pakketjes met de eigendommen van gesneuvelde 
Amerikanen en Canadezen. 
Hij kreeg daarvoor een bureau en een stoel bij landgoed 
Bergzicht/brouwerij de Raaf in Heumen. Na anderhalf 
jaar, in 1947 was dat bijzondere werk gedaan en kon hij 
als leerling aan de slag bij de buitendienst van de PTT in 
Cuijk en dan vooral met maken van `luchtlijnen`, het 
bevestigen van telefoondraden aan houten palen.  Toen 
de mogelijkheid zich aandiende om een technische 
opleiding in de binnendienst te krijgen maakte hij daar 
dankbaar gebruik van. De telefoon was, zo vlak na de 
oorlog enorm in opkomst en er moesten overal 
automatische centrales gebouwd worden. In 1950 kreeg 
hij de opdracht om, samen met Engelse monteurs de 
centrale op de Ooievaarstraat in Druten te realiseren. 
Na eerst een tijdje in de kost te zijn geweest bij bakker 
Kemming in de Hooistraat, huurde hij een woning aan 
de Marijkestraat. Karel kon nu een gezinnetje stichten 
met zijn lief Diny. Het burgerlijk- en het kerkelijk huwelijk 
werden allebei in 1950 gesloten. En dat betekent, dat 
Karel en Diny dit jaar al 65 jaar zijn getrouwd! In 1963 
vond de verhuizing plaats naar de Wilhelminastraat en 
dat is nu nog steeds hun woonplek. Hun enige zoon 
woont met zijn gezin in het Zeeuws-Vlaamse IJzendijke. 
Een vestingstadje met een indrukwekkende 
geschiedenis, toevallig ook de roots van Drutenaar en 
Vriend van de Ewalden Maurice Termont. 
Toen Karel Stappers voor het eerst in 1950 in Druten 
kwam was Druten nog lang niet hersteld van de 
gevolgen van de oorlog. Men had hem al gewaarschuwd 
voor de de geïsoleerde regio, zonder bruggen over de 
rivieren, zonder spoorwegen en met beperkte 
onderwijsvoorzieningen. 
De winkelnering in Druten was nog vooral in de 
omgeving van de Ewaldenkerk en van de Hooistraat.  
Letterlijk was de Ewaldenkerk het middelpunt van het 
dorp en feitelijk nu nog steeds. Maar de reusachtige kerk 
was ontdaan van zijn toren, constateerde Karel. Tussen 
oktober 1944 en februari 1945 lagen Druten en de kerk 
onder granaatvuur en werden toren en kerk zwaar 
beschadigd. De kerk kon al snel weer hersteld worden 
maar voor de 67 meter hoge toren was veel geld nodig. 
Deken Coolen maakte Druten enthousiast voor een 
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speciale actie, vierendeelsjaargeld geheten. Het college 
van collectanten, waar inmiddels Karel Stappers ook lid 
van was, werd belast met de uitvoering ervan. Vier keer 
per jaar werd huis-aan-huis een kwartje of meer  
gevraagd voor de Ewaldentoren. Eerst op 25 oktober 
1959 werd de nieuwe toren, gebouwd door aannemer 
van de Klok, feestelijk in gebruik genomen, in bijzijn van 
bisschop Willem Bekkers.  
Er waren elke zondag 4 diensten, allemaal volledig 
bezet, zelfs zo vol, dat je 5 minuten voor aanvang 
moeilijk een plaatsje kon krijgen.  

 
Interieur H.H. Ewaldenkerk in Druten, zoals dat was voor de 

ingrijpende aanpassing in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
 
Voor Karel is dat nu al ruim 60 jaar lang op de stoeltjes, 
vooraan rechts, zowel als collectant als “gewone” 
parochiaan. Karel is nog steeds onder de indruk van het 
vroegere interieur, van de prachtige beschilderingen van 
muren en gewelven, van de kleurrijke beelden, van de 
monumentale communiebank en de preekstoel, maar 
vooral van de balk met het triomfkruis met Maria en  
Johannes. Hij heeft bij de laatste restauratie nog een 
verzoek ingediend om die balk met het kruis op de 
historische plaats, bij de afsluiting van het priesterkoor 
terug te plaatsen. Maar dat was financieel en technisch  
niet mogelijk. 
Bijzondere waardering is er ook van Karel Stappers voor 
het gebrandschilderd glas in lood. Een monumentale 
reeks ramen, vervaardigd door Frans Nicolas Sr. uit 
Roermond, naar ontwerp van architect Pierre Cuypers. 
Het beheer van de vroegere geluidsinstallatie was ook in 
handen van Karel. Hij wist met beperkte middelen de 

luidsprekers en versterkers te laten functioneren, dikwijls 
met onderdelen, die elders niet meer bruikbaar waren. 
Karel was ook onder de indruk van de akoestische 
functie van de vroegere wandkleden, die nagalm 
voorkwamen. Echo’s die er nu weer zijn. 
Maar resumerend zegt Karel Stappers,sympathiek mens 
met brede algemene kennis, dat hij nog steeds onder de 
indruk is van het huidige interieur en de ruimtelijke 
indeling.  
“De Ewaldenkerk blijft imposant, van buiten en van 
binnen”!  
 
Gerrit Wolbrink 
 
 
UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2015 
 
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. 
 
 
 
GERARD KUYPERS, GROOT VRIEND 
VAN DE EWALDENKERK OVERLEDEN 
 

Ergens begin jaren zeventig 
ontmoette ik Gerard Kuypers 
voor het eerst. In het bestuur van 
de oudercommissie van de 
basisschool in Druten. Rustige, 
bescheiden man. Altijd in het 
pak, altijd met stropdas. Werkte 
in de buitendienst van een 
ziekenfonds en kende daarom 
ook bijna iedereen. En er waren 
niet veel mensen in deze regio 
die hem niet kenden.   

Een paar jaar geleden zocht ik Gerard Kuypers op in zijn 
kamer in Zorgcentrum de Kasteelhof in Druten.  Hij was 
toen al bijna negentig jaar.  Opvallend was de staat van 
zijn geheugen. 
Namen en feiten uit zijn lang verleden noemde hij  
zonder veel nadenken op. Heel bijzonder was ook zijn 
zichtbare tevredenheid over zijn verblijf in het 
zorgcentrum, met al die lieve verzorgsters, het lekkere 
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eten en de overige verzorging.  Hij toonde toen ook zijn 
zorg over de situatie van de katholieke kerk,  de 
afnemende belangstelling voor het geloof en speciaal de 
continuïteit van de Ewaldenkerk. Zijn kerk. Naast zijn 
grote zorg voor zijn grote gezin en zijn werk de 
belangrijkste zaken in zijn leven.  
Afgelopen zomer zag ik hem zitten in een 
invalidenwagentje bij de Drutense Avondvierdaagse, 
voortgereden door zijn neef Anton Kuypers. 
En zichtbaar oud geworden. 
Niet veel later, op 28 augustus is Gerard Kuypers 
overleden, 96 jaar oud. 
Ik sloeg het parochieboekje van 1964 open en zag dat 
Gerard Kuypers nog andere gewichtige klussen in 
Druten deed. Zo was hij president van de 
Vincentiusvereniging, een lokaal gerichte 
vrijwilligersorganisatie voor het verlenen van hulp aan 
kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving. 
Ook was hij voorzitter van het Sociaal Caritatief Centrum 
voor de parochies Druten, Afferden, Deest en Puiflijk. 
Gerard Kuypers was een bescheiden, dankbaar mens. 
Een grote vriend van de Ewalden is niet meer. 
 
CUYPERS ALS KERKENBOUWER 
Cuypers, de juiste man op het juiste moment op de 
juiste plaats 
Als er ooit een architect op het goede moment is 
geboren, dan is het wel Pierre Cuypers (1827-1921). 
Eeuwenlang moesten de katholieken in schuilkerken 
samen komen. Pas in 1798 wordt de vrijheid van 
godsdienst voor het eerst in een Nederlandse grondwet 
vastgelegd en krijgen katholieken het recht om hun 
eigen kerken te bouwen. De katholieke herleving vraagt 
om zichtbare kerken. Na het herstel van de bisdommen 
in 1853 ontstaat er een ware hausse: tussen 1850 en 
1920 worden in ons land ruim 800 nieuwe katholieke 
kerken gebouwd. Cuypers neemt daarvan ongeveer 10 
% voor zijn rekening: naar schatting tussen de 70 en 
100 kerken – dat laatste getal noemt hij zelf vol trots in 
een interview in 1912. Van Ameland tot Maastricht, van 
Druten tot Den Haag, overal staan Cuyperskerken. 
Telkens zie je de hand van de meester, die voor elke 
kerk weer iets nieuws bedacht.  
 
Cuypers’ opleiding 
Het fundament voor Cuypers als ’grootmeester van de 
neogotiek’ wordt gelegd aan de kunstacademie in 
Antwerpen, waar docenten als Ferdinand Berckmans 
(1803-1854) en Frans Andries Durlet (1816-1667) hem 
in aanraking brengen met de grondbeginselen van de 
gotiek. In 1849 slaagt de 22-jarige Cuypers met de 
hoogste lof. Om zijn kennis te vergroten gaat hij in de 
leer bij de Franse architect Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1874), die internationale faam heeft verworven met de 
restauratie van de Notre Dame te Parijs. Cuypers 
bekwaamt zich niet alleen in de gotische stijl, maar 
verdiept zich vooral ook in de constructie. ‘Iedere vorm 
die niet voorkomt uit de constructie moet verworpen 
worden.’  
 
 

‘Een geniale kunstenaar, in dienst van God’ 
De jaren tussen 1850 en 1860 geven een snelle carrière 
te zien. In zijn geboortestad restaureert hij tussen 1850-
‘55 en 1863-‘84 de Munsterkerk. Hij herschept het 
godshuis ‘en style cathedrale’. Middeleeuwser dan 
middeleeuws.  Die restauratie veroorzaakt zoveel  
commotie, dat Cuypers moet besluiten Roermond te 
verlaten en naar Amsterdam  te vertrekken. Ook zijn 
eerste nieuwbouwkerk, de St.-Salvator  in Oeffelt (1853-
1854, in de oorlog verwoest) maakt de tongen los: voor 
het eerst sinds eeuwen waagt een architect het om 
stenen gewelven toe te passen. Spoedig zal Cuypers 
overal in Limburg en Noord-Brabant bakstenen 
kruisbasilieken bouwen, met hoge gewelven, pinakels 
en luchtbogen. De Sint-Lambertus in Veghel (1855-
1863) is zijn eerste grote kerk. De Sint-Catharina in 
Eindhoven (1859-1867) met haar twee torens, drie 
portalen aan de voorgevel en een priesterkoor met 
straalkapellen, is een echte Franse kathedraal, vertaald 
in Hollandse baksteen. Cuypers’ uitzonderlijke werk trekt 
al snel de aandacht van de Amsterdamse publicist 
Joseph Alberdingk Thijm.  Deze roemt de jonge architect 
als ‘een geniale kunstenaar, in dienst van God’. Hij 
betitelt Cuypers’ gotiek als ‘zuiver-katholieke 
architectuur’. Een betere PR kon Cuypers zich niet 
wensen. Hij breekt nu ook door ‘boven de rivieren’. 
Weldra klieven zijn hoge neogotische torenspitsen de 
Gelderse, Hollandse en Friese luchten. Het gaat hem 
voor de wind. In zijn kunstwerkplaats werken tientallen 
arbeiders om de nieuwe kerken van heiligenbeelden, 
biechtstoelen en altaren te voorzien. Pierre Cuypers zelf 
werkt als een bezetene. Hij houdt het hele bouwproces 
van iedere kerk als een moderne ondernemer en 
fabrikant strak onder controle. Voor alle gebouwen en 
attributen maakt hij schetsen, die zijn tekenaars 
vervolgens uitwerken. Hij werkt met standaardprijzen. 
Bepakt met impressietekeningen en schaalmodellen 
bereist hij stad en land om opdrachten binnen te slepen. 
Maar Cuypers’ talent is te veelzijdig en zijn 
belangstelling te breed om blijvend zijn inspiratie te 
vinden in de vroege Franse gotiek. Zijn werk krijgt 
nieuwe impulsen doordat hij kennis neemt van het werk 
van Duitse en Engelse architecten en kunsthistorici. Hij 
maakt studiereizen, onder andere naar het Rijnland. Als 

Dombaumeister herstelt 
hij daar tussen 1872 en 
1877 het oostkoor van de 
Dom te Mainz. De 
restauratie van 
middeleeuwse gebouwen 
brengt hem op nieuwe 
ideeën. Vanaf ca. 1870 
ontwikkelt Cuypers zijn 
stijl verder door invloeden 
uit inheemse varianten 
van de gotiek te 
verwerken. 
 
   Dom in Mainz 
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Onze eigen Ewaldenkerk (1874-1877) is daar een mooi 
voorbeeld van. Geleidelijk komt Cuypers tot het besef 
dat de (neo)gotiek niet het juiste antwoord is op de 
vraag naar een eigentijdse liturgische ruimte. ‘In de 
midden-eeuwen werden de godsdienstige plechtigheden 
in de R.K. kerk meer geheimzinnig, in afgesloten koren 
en kapellen, thans meer in ’t openbaar, ten aanzien van 
het volk gehouden. Daaruit volgt de wensch, om het 
gezicht op het hoofdaltaar vrij te hebben.’ Hij gaat 
experimenteren met de plattegronden om de afstand tot 
het altaar te verkleinen en de gelovigen meer bij de 
liturgie te betrekken.  Hij komt daarbij tot hoogst 
originele oplossingen. Soms door de nood gedwongen, 
zoals bij de Augustijnenkerk in Nijmegen (1884-1886), 
Hij past ook nieuwe materialen toe als gietijzer. 
Onbetwiste hoogtepunten uit zijn latere werk zijn de 
Maria Magdalena (1889-1891, gesloopt in 1968), en 
Vondelkerk (1870-1880) in Amsterdam , de Sint-
Bonifatiuskerk te Leeuwarden (1882-1884) en de Sint-
Vitus te Hilversum (1891-1892). Zijn laatste kerk is de 
Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen in Venlo (1912-
1914). Cuypers is dan 85 jaar, en de tijd van de 

neostijlen is voorgoed 
voorbij.   
 
 

   Augustijnenkerk in Nijmegen               Sint Vituskerk te Hilversum 
 
Jan Dekkers  
 
NIEUW BOEK PIERRE CUYPERS 
 
Op 1 december 2015 verschijnt er een nieuw boek over 
Pierre Cuypers, de architect van o.a. de Ewaldenkerk. 
Pierre Cuypers is een van de Nederlandse 
grootmeesters van de negentiende eeuw. Hij werkt 
voortdurend aan zijn naamsbekendheid en het 
versterken van zijn netwerk.  
Met de bouw van tientallen kerken weet hij zijn ‘katholiek 
bouwplan’ te realiseren. Het silhouet van Amsterdam 
verandert door de bouw van het Rijksmuseum en het 
Centraal Station.  
Historische monumenten als Kasteel de Haar dragen het 
stempel van zijn restauratieopvattingen. 
Deze drie monumenten zijn recent gerestaureerd, 
evenals het Cuypershuis te Roermond. Maar Cuypers 
bouwde nog veel meer.  

In dit boek besteedt Wies van Leeuwen, de biograaf van 
Pierre Cuypers, aandacht aan de hoogtepunten uit leven 
en werk van een boeiende persoonlijkheid.  
Een boek dat niet te missen is voor mensen die zich 
interesseren in 19e-eeuwse bouwkunst. 
De prijs van dit boek is € 24,95. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DE TWEE EWALDEN 
 

Karel Stappers: Wandkleden 
verbeterden akoestiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perzen lieten je het woord Gods goed 

verstaan! 
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