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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.  
 

EEN NIEUW VRIENDENBLAD 
Zoals u heeft kunnen merken ligt dit nummer van het 
Vriendenblad later dan normaal in de bus. De afgelopen 
maanden waren bijzonder hectisch vanwege de 
coronacrisis. Nu de kerken niet meer op de gebruikelijke 
wijzen kunnen vieren, is onze parochie voortdurend bezig 
met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalve-
meter-samenleving. 
 

UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2020 
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.  

 

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 
Anton Kuypers aan het woord. 
 
De Ewaldenkerk loopt als een rode draad door mijn leven 

 
Midden in de 
hittegolf van 
augustus werd mij 
gevraagd voor deze 
nieuwsbrief iets te 
schrijven over 
mezelf én de 
Ewaldenkerk. Ik heb 
het hoofd proberen 
koel te houden met 
het onderstaande 
als resultaat: 

Mijn naam is Anton Kuypers, 59 jaar, al ruim 27 jaar 
gelukkig getrouwd met Mieke en trotse vader van 
Lonneke, Joep en Chiel en inmiddels ook schoonzoon 
Geert. 
De Ewaldenkerk loopt als een rode draad door mijn 
leven. Dat begon toen ik als achtjarige jongen, net als zo 
ongeveer de helft van mijn klas, misdienaar werd. We 
werden opgeleid door toenmalig kapelaan Jacques 
Kuijpers en mochten door de week de misdienen. Vooral 
de ochtendmis van 8.30 uur, de uitvaarten en 
huwelijksmissen waren populair: onder schooltijd, dus 
wat wilde je nog meer. Daarnaast waren er 
Sinterklaasmiddagen en misdienaars-uitjes waar ik met 
veel plezier aan heb deelgenomen. Ook was ik lid van 
het kinderkoor van Mimi Heijmink. Na de basisschool 
werd ik acoliet en ging zingen bij het jeugdkoor van Ad 
Versteden. Vooral aan dat laatste koor heb ik nog veel 
dierbare herinneringen met als hoogtepunt het optreden 
in de St. Janskathedraal in Den Bosch. 
Mijn vader zong bij het kerkkoor, mijn moeder bij het 
zaterdagavondkoor, de latere Cantorij. In de werkplaats 
van het schildersbedrijf van mijn vader heeft koster Jo 
Janssen de beeldengroep van de kerststal begin jaren 
zeventig opnieuw opgeknapt. Daarnaast werden op de 
zolder van diezelfde werkplaats aan de Kattenburg 
spullen vanuit de kerk opgeslagen, gebracht en gehaald. 
Waar nodig hielpen wij (ook broer Harry natuurlijk) mee.  
Met alles wat ik hier beschreven heb wil ik maar 
aangeven hoe volstrekt vertrouwd het voelde om actief 
te zijn in de parochie en dat is ook nooit meer over 
gegaan. 
In de jaren tachtig vormde ik met diverse vrienden het 
bestuur van de misdienaars en acolieten. We hebben in 
die tijd ongelooflijk veel lol gehad met het organiseren 
van kampen, uitjes én andere gezellige momenten voor 
de club die op het hoogtepunt meer dan 110 jongeren 
telde. We stelden de Ewaldentoren open tijdens de Dag 
van Druten en organiseerden rondom die dag 
tentoonstellingen in de kerk. Onze voorzitter, Jan 
Dekkers, maakte ons keer  
op keer bewust van de 
belangrijke architectonische 
waarde van onze Ewalden-
kerk en zijn beroemde archi- 
tect Pierre Cuypers. Daar 
heb ik ontzettend veel van 
opgestoken. 
Een ander fenomeen dat ik 
graag wil noemen is de 
actiegroep “Werk aan de 
Kerk”, midden jaren tachtig, 
onder leiding van Jos van de 
Klok. Vele vrijwilligers 
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(waaronder de zusters van Boldershof) trokken, voorzien 
van bouwhelmen en krui- wagens, door Druten om met 
ludieke acties tienduizenden guldens op te halen voor 
de restauratie van de toren. Ik vond het fantastisch om 
lid van deze groep te zijn.   
In deze tijd bewonderen we veel binnen- en 
buitenlandse monumentale (kerk-)gebouwen tijdens 
vakanties, lopen we binnen en maken we foto’s. In de 
jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw was daar 
helaas minder waardering en aandacht voor. Zeker voor 
Druten is het jammer dat er daardoor weinig bewaard is 
gebleven van de steenfabriek van Dericks & Geldens, 
die in 1874 is neergezet voor de nieuwbouw van de 
Ewaldenkerk en daarna ongelooflijk veel mooie stenen 
heeft voortgebracht: de halve Kattenburg maar ook het 
Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam (dankzij 
Pierre Cuypers) zijn hier blijvende herinneringen aan. 
Als de grote schoorsteen van die fabriek nu nog op het 
Kerkeland had gestaan was sloop geen optie en zou 
daar zeker passende nieuwbouw, een mini-museum en 
beperkte horeca niet bij misstaan hebben.  
Zonder anderen te kort te willen doen durf ik te stellen 
dat het m.n. aan het doorzettingsvermogen en de 
vergaande historische kennis van Jan Dekkers te 
danken is dat de kerk uiteindelijk Rijksmonument is 
geworden en na een grondige restauratie rond de 
eeuwwisseling nu via een meerjarenonderhoudsplan in 
goede conditie blijft.  
De ontkerkelijking in Nederland heeft ook gevolgen voor 
de Ewaldenkerk. Veel minder dan in het verleden zijn er 
erediensten en weten mensen de weg ernaartoe te 
vinden voor meditatie. Het is sowieso jammer dat de 
kerk in m.n. West-Europa kennelijk de juiste toon niet 
weet te vinden om jongere generaties te raken. De 
Boodschap is tijdloos en heeft eeuwigheidswaarde. Dat 
staat in schril contrast met de geroeptoeter van een 
aantal zgn. (wereld-)leiders die ik niet kan betrappen op 
oprechte zorg voor de mensheid en de schepping.  
Ben ik pessimistisch? Nee zeker niet. Levensbeschou-
wingen kennen de hele geschiedenis door ups en 
downs. Als we blijven omzien naar elkaar en de natuur 
dan is er al heel wat gewonnen. 
Binnen de parochie blijf ik graag een steentje bijdragen 
als beheerder van het computerprogramma voor de 
luidklokken en, samen met Bert Beuving, de parochie-
website. 
En ook voor de Ewaldenkerk als monument zijn er volop 
kansen.  
Sinds enkele jaren bestaat binnen de Historische 
Vereniging Tweestromenland de werkgroep Kleigoed 
Maas en Waal. Deze werkgroep zet zich in om, zoals 
men letterlijk schrijft: “de (bijna) vergeten grofkeramische 
industrie in het land van Maas en Waal vast te leggen, 
zodat deze eens zo belangrijke industrie niet vergeten 
wordt. Grofkeramische producten zijn van klei gebakken 
bouwmaterialen, zoals metselbakstenen, dakpannen 
etc.“. De link met steenfabriek en kerk behoeft geen 
nadere uitleg. 
Ook vermeldenswaardig is de monumentenwandeling 
van Dericks & Geldens die georganiseerd wordt door 
Leo en Ingrid Adams (op telefonische afspraak 0487-

515516). Deze wandeling voert binnen Druten langs 
beeldbepalende gebouwen (waaronder uiteraard deze 
kerk) waarin materialen van Dericks & Geldens verwerkt 
zijn. Je staat er versteld van welke invloed D&G een 
kleine eeuw op ons dorp gehad heeft. 
Als aanvulling tot slot zou er nagedacht kunnen worden 
over rondleidingen door de Ewaldenkerk, toren-
beklimming, demonstraties op en over het monumentale 
Smitsorgel, uitleg over de gebrandschilderde ramen enz. 
enz.  Deze passen prima in het plan om Maas en Waal 
interessanter te maken voor toeristen. 
We hebben als gemeenschap een juweeltje in handen. 
Laten we dat vooral zo houden! 
 

EWALDENKERK EN PASTORIE IN DE 
STEIGERS 

 
 
Intussen gaat de zorg voor de gebouwen ‘gewoon’ door. 
Afgelopen maand zijn er steigers geplaatst rond de 
pastorie. De komende maanden zal het nodige groot 
onderhoud worden uitgevoerd. Tot de werkzaamheden 
behoren het vervangen van de asbesthoudende leien en 
het uitvoeren van schilderwerk. In het kader van het 
verduurzamen van de pastorie wordt monumentenglas 
met een hogere isolatiewaarde aangebracht en zal de 
zolder worden geïsoleerd. 
Tegelijk met het werk aan de pastorie zal het nodige 
groot onderhoud aan de kerk worden gepleegd, zoals de 
reparatie van het voegwerk aan de noordkant van het 
priesterkoor en de gedachteniskapel aan de kant van de 
Kattenburg. Dan staan beide gebouwen er weer puik bij. 
  

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 
2021-2026 
 
Regeren is vooruitzien. Daarom heeft het bisdom 
onlangs een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor 
de periode 2021 - 2026. De Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed heeft het plan goedgekeurd en een instand-
houdingssubsidie van 60% toegezegd. Het restant komt 
voor rekening van de parochie. En dan blijft er altijd nog 
het nodige te wensen over. Zo zouden we in het kader 
van de verduurzaming in de komende jaren willen 
overschakelen op ledverlichting in de kerk. Verder 
zouden we graag in de komende tijd het hoogaltaar en 
St.-Jozef altaar opknappen. 
Daarom vragen wij u om ons - ook in deze moeilijke 
periode - te blijven steunen om onze monumentale 
Ewaldenkerk overeind te houden. En een extra bijdrage 
is van harte welkom. 
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DE EWALDENKERK IS VAN ONS 
ALLEMAAL 
 
De discussie over de gemeentelijke herindeling zal u 
niet zijn ontgaan. Heeft u de ‘routekaart’ bestudeerd en 
de enquête ingevuld? Misschien is het u opgevallen: 
symbool van de gemeente Wijchen is het kasteel, voor 
Druten staat de Ewaldenkerk. De Ewaldenkerk is zonder 
enige twijfel het meest iconische gebouw in de 
gemeente. De toren is een baken in het landschap. En 
het is een plaats, waar geschiedenis is geschreven.  
 

 
 
 ‘Routekaart’ met Ewaldenkerk als symbool van Druten 
 
225 jaar in katholieke handen 
Dit jaar is het 225 jaar geleden, dat de oude Ewalden 
weer in katholieke handen kwam. Dat gebeurde onder 
miserabele omstandigheden: de grootste veldslag, die 
ooit in Maas en Waal heeft plaats gevonden, gevolgd 
door een buitengewoon strenge winter, de bezetting 
door buitenlandse troepen, een overstroming en 
hongersnood. In die roerige tijd ontstond ook het 
kerkkoor St. Caecilia. Hun eerste openbare optreden is 
gedocumenteerd. Het koor zong ‘zo overluid, dat men 
het op verschillende plaatsen in het dorp heeft kunnen 
horen.’ In het nieuwe nummer van het tijdschrift 
Tweestromenland wordt hiervan uitgebreid verslag 
gedaan. Het was de bedoeling, dit jubileum samen met 
onze protestantse medebroeders en -zusters te 
herdenken, maar corona heeft ons genoodzaakt om de 
festiviteiten te verplaatsen naar 2021.  
 

 
 

Gezicht op het dorp Druten met oude dorpskerk 
Tekening van A. de Haen 1722 

 

DE EWALDENKERK EN DERICKS & 
GELDENS IN CANON VAN MAAS EN 
WAAL 
 
Sinds kort heeft Maas en Waal een eigen ‘historische 
canon’. Vijftig ‘vensters’ vertellen, hoe de streek zich in 
de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld.  
Een van die vensters is gewijd aan de bouw van de 
Ewaldenkerk. Een heel bijzonder verhaal, niet alleen 
omdat de belangrijkste architect uit de negentiende 
eeuw haar ontworpen heeft. Om de kerk te kunnen 
bouwen, richtte het kerkbestuur een steenoven op, het 
latere Dericks & Geldens. Cuypers tekende de fabriek. 
Dat alleen rechtvaardigt al een plaats in de canon: de 
steenoven is een van de drie industriële gebouwen, die 
Cuypers in zijn lange loopbaan heeft ontworpen.  
De band van Cuypers met Druten blijft – ook na 
voltooiing van de kerk - hecht. Hij bestelt bij Dericks & 
Geldens bijzondere producten voor zijn rijk georna-
menteerde gebouwen, zoals het Rijksmuseum en 
Kasteel de Haar. Zo komt hier de productie van 
geglazuurde stenen in bijzondere vormen op gang. Het 
bedrijf is niet alleen in Nederland in tel, maar gooit ook 
internationaal hoge ogen. De Drutense fabriek ontvangt 
op de Wereldtentoonstelling van 1894 zelfs een gouden 
medaille. De baksteenfabricage groeide uit tot een 
belangrijke economische motor voor het land tussen 
Maas en Waal. 
 

 
De fabriek van Dericks & Geldens in 1896 met de Ewaldenkerk 

op de achtergrond 
 

Lees: https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/stories/een-
steenfabriek-vanwege-de-kerk/ 
 

 
CUYPERS BELEVEN IN ROERMOND 
 
Pierre Cuypers was een buitengewoon productieve en 
veelzijdige architect, een echte workaholic met een 
welgevulde orderportefeuille. Terwijl hij de Drutense kerk 
bouwt, werkt hij aan een groot aantal andere projecten, 
zowel in binnen- als buitenland, zoals de restauratie van 
de Dom in Mainz, het Amsterdamse Centraal Station en 
het Rijksmuseum.  

https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/stories/een-steenfabriek-vanwege-de-kerk/
https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/stories/een-steenfabriek-vanwege-de-kerk/
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Als lid van het College van Rijks- adviseurs voor de 
monumenten van geschiedenis en kunst speelt hij een 
belangrijke rol bij de restauraties van middeleeuwse 
monumenten, waaronder de Ridderzaal in Den Haag, de 
Kruittoren in het Kronenburgerpark te Nijmegen en de 
herbouw van kasteel De Haar. Onze kijk op de 
middeleeuwen wordt voor een groot deel door Cuypers’ 
restauratie-opvattingen bepaald. 
 

 
 

De Dom van Mainz met de door Cuypers ontworpen 
‘middeleeuwse’ torens 

 

Het Cuypershuis: een ode aan de architect 
 
Het Cuypershuis in Roermond laat zien, hoe Cuypers, 
een gewone jongen uit Roermond, met veel ambitie en 
doorzettingsvermogen tot de bekendste architect van 
Nederland kon uitgroeien.  
Het museum is gevestigd in zijn woonhuis en atelier. Hij 
bouwde dit complex in 1853 net buiten de Roermondse 
binnenstad. Het huis was zijn visitekaartje.  
 

 
 

Vernieuwde presentatie in het Cuypershuis 

 
Na een ingrijpende renovatie heropende het museum 
afgelopen maand de deuren met een buitengewoon 
geslaagde nieuwe presentatie. Het voelt alsof je over de 

schouder van de beroemde bouwmeester meekijkt. Je 
ziet hem aan zijn bureau tekenen, thuis lezen in zijn 
fauteuil of overleggen met zijn medewerkers in de 
werkplaats. Hij waakte als een strenge meester over zijn 
werk. Als er in de werkplaats in Roermond iets niet 
klopte, reisde hij – in de tijd dat de familie in Amsterdam 
woonde – stante pede naar het zuiden. 
In het kader van het 800-jarig bestaan van de 
Roermondse Munsterkerk is er aandacht voor Cuypers’ 
omstreden restauratie van de eeuwenoude abdij, waarbij 
hij de barokke toren boven de westelijke partij verving 
door twee neogotische exemplaren.  
Maar je leert ook dat hij in de hoogste kringen verkeerde 
en keizerin Sissi kende. En…. dat hij tegen roken was, 
geen vlees at en voorstander was van veel bewegen. 
Maar dat hij niet altijd de strenge, uiterst 
gedisciplineerde, altijd bezige bouwmeester was, bewijst 
een liefdevol familieportret waarop ‘opa’ Cuypers zijn 
kleinzoon op de knie vasthoudt. Hij had dus beslist zijn 
ook zachte kanten. 
 

Het vernieuwde Cuypershuis is geopend, (dinsdag tot en 
zondag) tussen 11 en 17 uur, Pierre Cuypersstraat 1 in. 
Roermond. Vanwege corona is reserveren verplicht. 

 

DE TWEE EWALDEN 
 

 Anton Kuypers: We hebben als 
gemeenschap een juweeltje in 

handen. 

 Laten we dat vooral zo houden. 
 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een uitgave 
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