
Prijsvraag Torenbekroning Weert 

Rapport over de projecten, ingezon
den op de prijsvraag voor het maken 
van een voorlopig ontwerp voor de 
afbouw van de St. Martinustoren te 
Weert. 

De opgaaf van deze prijsvraag was 
voor de deelnemers verre van ge
makkelijk. Het is immers een zeer 
delicate zaak om voor een bestaande 
toren. die het uitgesproken karakter 
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van monument bezit en zoveel her
innering oproept aan andere nog 
bestaande torens. een beëindiging te 
ontwerpen. 

De bevolking ziet in de kerktoren 
méér dan een verlevendiging van het 
stadsbeeld; v.:;>or haar is het zowel de 
bekroning van de profane stedelijke 
architectuur als het religieuze monu
ment bij uitstek: een teken opgericht 
ter ere Gods. De toren moet dus 
anders en ook meer zijn dim een utili
teitswerk. anders dan een uitzicht
toren. anders dan een vuurtoren, 

In het algemeen hebben de inzen
àers begrip getoond voor deze op
vatting. Uiteraard zijn er inzendingen 
bij. waar deze gedachte niet ten volle 
tot uitdrukking kwam. Er zijn ook 
inzendingen. waaruit blijkt. dat de 
ontwerpers niet opgewassen waren 
tegen de moeilijkheden. Verblijdend is 
het evenwel. dat er verschillende ont
werpen zijn. die met onderscheiding 
kunnen worden genoemd en dat uit 
zeer vele inzendingen blijkt. dat de 
deelnemers zich ernstig hebben ver
diept in de problemen en zich de 
moeite hebben gegeven om de ont
werpen op goede wijze uit te werken. 
Er is daarom reden het resultaat 
van deze prijsvraag bevredigend te 
noemen. 

Op zeer verschillende wijzen heb
ben de inzenders getracht het gestelde 
doel te bereiken. Sommigen maakten 
een hoge torenbekroning. Nu is wel 
waar. dat deze toren niet beslist 
vraagt om een hoge spits. maar daar 
staat tegenover. dat de toren ook 
moet worden gezien als een monu
ment voor de gemeente en niet al~een 
als een vervolmaking van het kerk
gebouw. Weert is een gemeente. die 
zich snel ontwikkelt van kleine tot 
middelbare stad en de uitgestrektheid 
van de vrij lage bebouwing neemt 
nog steeds toe. Een grotere toren
hoogte dan vereist is in verhouding 
tot het aanliggende kerkgebouw. is 
dan ook zeer goed te verdedigen. Wel 
dient in ieder geval als een voor
waarde te worden gesteld. dat de 
afgebouwde toren een grote waardig
heid zal bezitten en dat de materialen. 
waaruit de beëindiging wordt opge
trokken en de vormen van het nieuwe 
gedeelte passen bij de bestaande on
derbouw. Bij sommige projecten moest 
worden geconstateerd. dat de ont
werpers dit niet begrepen hebben. Een 
monument als dit moet met ee.rbied 
worden behandeld. wil niet het ge
vaar dreigen van "mishandeling" .. 

Van de veertig inzendingen werden 
na eerste schifting zestien terzijde ge
legd. terwijl er na tweede schifting 
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nog veertien uitvielen. 'Van de over
blijvende ontwerpen had de Jury veel 
waardering voor: 
motto Prudentia 
motto Piat 
motto Sint Maarten 
motto Hora Ruit 
motto Turris Cantans 
motto Apostel 
motto Pax 

De eerste prijs werd behaald met het 
ontwerp, ingezonden onder motto: 
Capi Sancti Martini, wat bleek te zijn 
van Theo G. Verlaan te Berkum. 

De tweede prijswinnaar, met het 
ontwerp ingezonden' onder motto 
Mantel, wenst buiten mededinging te 
blijven en zijn naam niet bekend te 
maken. 

De derde prijswinnaar, motto Dux, 
was Dr Ir Thomas Nix te Rotterdam. 

http://www.showeert.nl/P029_katholicisme.html

