
IN GESPREK:
Stichting Martinus Monument

De Stichting Martinus Monument stelt zich ten doel 

om de monumentale Sint Martinuskerk voor de stad 

Weert en omgeving te behouden in de nabije en verre 

toekomst. Zij stelt al het nodige en het mogelijke in het 

werk om deze doelstelling te realiseren. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Hub aan den Boom - voorzitter 

Rob Slag - secretaris en juridische zaken

Ingeborg Blom-Lamerikx - penningmeester

Harry Meeuwissen - bouwtechnische zaken

Piet Boots - bouwtechnische zaken

Silvia Pellemans - public relations / monumentenzorg 

Charlotte Hoogers-Wanders - public relations

Het Martinus Monument in kort bestek
Het oudste gedeelte van de Sint-Martinuskerk dateert uit 1456. Hoe de 
toenmalige kerk er heeft uitgezien is niet bekend. De huidige kerk is in  
3 fases gebouwd, de westelijke helft dateert bijvoorbeeld van de 16de eeuw.  
Als authentieke laat-gotische hallenkerk behoort de Sint-Martinus tot de Top 
Honderd Monumenten van Nederland. De gewelfschildering worden gerekend 
tot de mooiste van het land. Het interieur is met zijn rijke kunstschatten 
overweldigend. In 2009 is het Monument door de lezers van Dagblad de 
Limburger uitgeroepen tot het ‘’Wonder van Limburg’’ en daarmee tot het 
belangrijkste monument van onze provincie. 

Waarom is de Stichting Martinus Monument opgericht?
In het begin van de jaren zeventig van de 20ste eeuw lag de kerk er qua onderhoud 
slecht bij. Het toenmalige kerkbestuur beschikte niet over voldoende middelen, 
noch over de vereiste kennis om het tij te keren. De Stichting Martinus Monument 
is in 1971 opgericht door een aantal Weertenaren die zich zorgen maakten over het 
voortbestaan van het monumentale gebouw. Zij hebben met steun van de lokale 
bevolking  de nodige gelden bij elkaar gebracht om in 1975 de eerste noodzakelijke 
restauratie te kunnen uitvoeren. 

Wat is het primaire doel van de Stichting?
De Monumentale kerk door middel van restauraties en regulier onderhoud permanent 
in goede staat houden. De stichting houdt zich met name met de onroerende zaken, 
dus met het gebouw, bezig. Daarom is er ook een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met het kerkbestuur, waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd. Wij werken met meerjaren onderhoudsplannen.

Welke competenties zijn er aanwezig binnen het bestuur?
Het bestuur moet van vele markten thuis zijn. Daarom dienen er binnen het 
bestuur kennis en ervaring aanwezig zijn op het gebied van organisatie, financiën, 
bouwkunde, techniek, kunsthistorie, PR en juridische zaken. Al deze disciplines zijn 
in het huidige bestuur verenigd. 

Welke restauraties en onderhoudswerkzaamheden hebben reeds in het verleden 
plaatsgevonden?
Er is door de eeuwen heen permanent en structureel onderhoud aan het gebouw 
gepleegd. Vanaf het ontstaan van de Stichting zijn er meerdere grootscheepse 
restauraties geweest, te beginnen in de jaren 70. Vervolgens in het midden van de 
jaren 90 en in het eerste decennium van deze eeuw. En tenslotte afgelopen jaar, toen 
met name de het buitenmuurwerk onderhanden genomen is.  

Hoe ingrijpend zijn deze restauraties geweest?
Alle restauraties zijn behoorlijk ingrijpend geweest, hebben maanden tot soms 
meerdere jaren geduurd. Ook de voorbereidingen hebben enorm veel tijd en energie 
gevergd, vooral om de nodige subsidies te verwerven.

Is er een beeld te geven van de kosten die gemoeid gingen met de restauraties en 
het onderhoud van de laatste 10 jaar?
We hebben het dan o.a. over de restauraties van de toren, de noordelijke daken, het 
aanleggen van de nieuwe verlichting en, heel recent, over het herstel van natuursteen 
en metsel- en voegwerk. Opgeteld bij de kosten van regulier onderhoud, dat samen 
met de onderhoudscontracten jaarlijks tienduizenden euro’s kost, moet je dan al 
gauw denken aan een totaalbedrag van minstens 2,7 miljoen euro. 

Hoe brengt de Stichting de benodigde gelden bijeen voor de uitvoering van al 
deze werkzaamheden?
Door ze veel mogelijk een beroep te doen op subsidieregelingen van rijk, provincie, 
gemeente en bisdom en door andere fondsen te benaderen. Het aanvragen is vaak 
een heel lange en moeizame weg. Verder ontvangen wij van het kerkbestuur jaarlijks 
een bijdrage en beschikt de stichting over eigen middelen, verkregen uit permanente 
sponsoracties, zoals de huidige actie “Vrienden dragen een steentje bij”. Er zijn dus 
ook particulieren en bedrijven in Weert die er hun schouders onder zetten.  

Als we praten over jaarlijks onderhoud, over wat voor werkzaamheden hebben 
we het dan?
Om een indicatie te geven: over het herstel van metselwerk, het vervangen van kapotte 
dakleien, over schilderwerk, het verhelpen van houtrot, het nemen van maatregen 
tegen de vervuiling van de gewelfschilderingen, het onderhoud van alle installaties, 
enz. Zo is er onlangs nog een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst.

Wat heeft de Stichting nog voor plannen voor de nabije toekomst?
De restauratie van 2013 is nog niet afgerond. Tijdens de restauratiewerkzaamheden 
is gebleken dat het niet gerestaureerde muurwerk ook zo snel mogelijk hersteld 
dient te worden. Daarom zijn er opnieuw de nodige subsidieaanvragen ingediend bij 
provincie, gemeente, bisdom en elders. Als deze gehonoreerd worden zal dit voorjaar 
nog gestart worden met Fase 2. Daarnaast loopt het gewone onderhoudswerk, aan 
de hand van de jaarlijkse rapporten van  de Monumentenwacht, gewoon door.  

Als deze bestuurslichting zijn werk gedaan heeft, wie neemt dan het stokje over?
Het is van belang dat er binnen het bestuur voldoende kwaliteit aanwezig blijft. Om de 
voorkomen dat de aanwezige kennis en ervaring gelijktijdig wegvloeien, werken we 
met een rooster van aftreden. Zo blijft de nodige continuïteit gewaarborgd. We zorgen 
straks voor competente opvolgers en zien dan ook de toekomst van het Martinus 
Monument met vertrouwen tegemoet. 

Foto’s: Marc Blom


