Vanuit onze huizen en ;nstell ingen

Weert - De nieuwe St Franciscuskerk
CO SECR TIE VA
J

DE KERK

DE HEiLIGE FRA Cl C 5
(6 juli 1%3)

VG/wit de kloosterkerk op weg naar het ingesloten voorplein van de te consacreren
kerk. aast mgr Moors, bisschop van Roerm ond, pater provinciaal (links
op de foto) en (v rijwel onzichtbaar) pastoor van Hees vmt de' nieuwe parochie.
"De Goede Herder"; links de nieuwe deken van 1P eert, pastoor van Bommel, en
achter hem kapelaan Ranulph us van Griensven. - Op de voorgrond de gloriërende
rector Lu cas Berben en de jongste kapelaan Jeremias van Lieshol~t.
niel~we
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Eind elij.k wa het dan zover: de kerk kon geconsacr eerd worden gelijktijdig met de ingebrujkn eming_ De lange bouw top in de eerste maand en
van 1963 deed de geplande consecratie-termijn van Pasen en later van
Pinksteren nog wat verd er opschui'ven tot voorbij het fees t van de apostelen Petrus n Paulus, dat aan vankelijk als definiti eve datum werd vestgesteld, maar in werkelijkheid zaterdag 6 j uli werd_
Velen hebben d ie laatste weken op hoog toerental gewerkt, afgewerkt,
geschrobd, geboend , geornamenteerd_ De weertse huish oudsch ool had
flink en vakkundia huisgehouden_ De orgelibouwer Vermeulen had zijn (o ns
voorlopi g) rut-orgel nog net op het breed-o pen oxa al kunnen opstellen.
De tratenmaker waren juist klaar gekomen met het 'bepleinen' van het
kerkplein , en de bloemist was heel de laat te nacht blijven doorwerken
om het wijdse, tooh al zeer mooie, pT'iesterkoor in een kleurrijk kleed te
steken. En inderdaad: tot veler verbazing lag de kerk op 6 juli co nsecrati erijp. Een mooie kerk, di e in haar excentrische en teruggetrokken liggin g
een bezoek waard is ; een kerk waar je je gauw thuis zu lt weten, omdat
het waardi ge ontwerp verwerkelijkt is tot een authentieke culti sche ruimte.

De inleidingsgebeden op het ingesloten voo rplein van de te consacreren kerk.
L inks op de achtergrond het huisje van de geestelijke mo eder (syndica_huis je 1649)
en rechts het washuisje. - A chter mgr Moo rs pater provinciaal, links pastoor 'V an
Hees en op de voo rgrond pater Arnoldinus Janssen, redacteur 'Van het tijdschrift
Sint Antonius.

360

Tegen 5 uur in de middag van 6 juli luidden de nieuwe klokken in
het frêle torel1i~je: Franciscus uiteraard iets ,h oger dan Antonius.
De oonsecrator, zijn hoogw. exc. mgr P. Moors, bisschop van Roermond, verscheen om die tijd tussen de vele op het kerkplein bijeengekomen
belangstellen.den. Onder deze zagen we de hoogeerw. pater prO'V,inciaal
Sigibald Hogenboom 'en de hoogeerw. heer van Bommel, pastoor-deken
van Weert, de burgerva.der van Weert mr van Grunsven, de architecten
Swinkels en Salemans, de aannemer Gijlbels, die voÜ'ral in het begin va n
de bouw op deze plaats meer dan eens hoofdschuddend had rond.gelopen ,
de leden van het kerkbestuur, en vele, vele anderen, .bruin en niet-bruin .
Van de 'bruinen' mogen hier nog worden vermeld pater gardiaan J oannes
Ding.s en de twee oud·kapelaans : Theofoor van Kampen en Gerardus
Wegdam.
De plechtigheid van de consecratie is in vel1gelijking met vroeger sterk
versoberd en heeft aan duidelijkheid en zegbaarheid gewonnen; voor de
gezan gen werden z'Û'veel mogelijk nederlandse li ederen gekozen en gemaakt
om de gebeurtenis een echt gemeenschapsgebeuren te doen zijn .
Na de kerkconsecratie had de viering van de Euoharistie plaats in
gesolemniseerde vorm : dialogeren en gemeenschapszang, waartussen door
het eigen zangkoor. herell en kinderen en (ter versterking dit keer, maar
men verwacht en hoopt opeen blijvende inschakeling van) enkele dames,
een aantal meerstemmige motetten vertolkte. Zo o.a. h et Locus iste va n
Bruokner en het Ave verum van Mozart, waarbij het laatste en de gemeenschapsgeza ngen werden begeleid .d oor de eigen organist, dhr Jan Kollée.
Het zal de vierenden beslist niet ontgaa n zijn , dat de paramen ten (pro ·
ducten van zusters clarissen te Hengelo) bijzonder harm oniëren met de
stijl van de ni euwe kerk: strak, sober, 'hioh zelf ornamenterend.
Een druk bezochte receptie, in de aula van het provincialaat, besloot
de co nsecratiemiddag. Daarna mochten enkele intimi met de rector gaan
aanzitten aan een even stijlvol als smakelijk souper; het enige onderdeel
van een kerkco nsecratie, waar de liturgisten nog geen mod ernisering
hebben toegepast.
Tot veler verbazing is de nieuwe St Franciscuskerk te Weert - gelegen
naast de oude, 16e-eeuwse kloosterkerk - architectonisch bijzonder goed
geslaagd. En d~t heeft ook betrekking op het exterieur, dat tezamen
met de oude kerk en het van ouds bekende kerkplein reeds nu een zeer
goed geheel is, terwijl het grote kerkplein lan gs de Biest tussen nieuwe
gastenkwartier en ni euwe kerk nog ni et eens gereed is.
Ond er journalistieke koptitels van: Kerkelijke Kunst in Weert en:
Moderne kerkzaal met luisterrijke glaswand weidt J ules Kockelkorn als
kunstcriti cus van de Maas - en Roerbode een beschouwin g aan deze kerk
(6 juli 1963 ) . We laten deze hi er in zijn g.eheel volgen en dit niet alleen
ter geruststelling van velen in de provincie 1) .

1) Zie Neerlandia Seraphica blz. 303-306.
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KERKELIJKE KUNS T IN WEERT

RE CTORAA TSKERK ST. FRA
WORDT VANMlDDAG GECO JSACREERD
MODER NE KERKZ AAL MET LUISTERRIJKE GL ASWA ND

Exterieur gezien vanuit de Kloosterstraat.

Toen het architectenbu1"ea u ir. A. H. J. Swinkels en ir. B. H. F . L.
Salemans van Maastricht de opdracht aanvaardde om in Weert de ni euwe
r ectOl'aatskerk te bouwen voor het rectoraat Franciscus van Assisi op het
bleekveld voor het oud e gastenkwarti er van het klooster der Fran ciscanen
op ,d e Bi est te Weert moeten zij geweten hebben, dat het hier een opdracht
betrof, die gr ote moeilijkh eden zou bi eden n waar weinig eer bij te halen
viel. De eer ste m oeilijkh eid was dat deze kerk gelegen naast het oud e
gastenkwartier , dus naast de be taand e kloosterkerk en aansluitend aan
de oud e gebouwen en naast de oud e in gangs poort moeilijk ee n mod ern ,
de aandacht trekkend ni euw O"ebouw zou kunnen zijn.
Hun eni ge mogelijkh eid was, een kerkgebouw ,te ontwerpen, dat aan sluiten zou aan het bestaand e hi stori sche gebouw met zijn nadrukkelijke
gevel. De beste mogelijkh eid daartoe was dit modern e gedeelte zo nuchter ,
zo utili·tair mogelijk te houd en, omdat het ,h istorische gedeelte moest dominer en. Zo ontstond een kerk di e, achter een muur aan de straatkant, zi ch
in moderne zaalkerkstijl verheft, maar deso ndanks ook in het aanzicht
van deze verbindin g tussen oud en ni euw in het interieU1" zijn m odern
gezi oht geeft als ver sterking van het historische gedeelte van het gebouw.
H oe neutraler immers de aanbouw is, dus hoe minder karakteri sti ek, des
te .beter komt in deze tegen telljn g het oud e gebouw tot zijn recht. Deze
overweging beperkte wel de arohitec toni sche mogelijkheden van de architecten, maar zij namen wraak in dat kleine detail, dat bescheid en klokkentorentj e, dat het geheel bekroont en dat hier in zijn open constructie toch
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Exterieur gezien vanuit het oude klooster.

een kenmerkende karakte bepaling werd voor het geheel: zoals daal' di e
klokken han gen, zal zo wel de verbindin g me t het hi stori sohe Weert als
ook de associati e aan het moderne industriële Weert zeer di screet tot tan d
gekomen zijn , want deze klokkentor en doet zowel denken aa n en m oderne
kerk als aan de bekronin g van een fabri ekscom plex, zond r overi gens te
nadrukkelij k te werken als storend element voo r het oud e hi stori sche
gebouw.

I nterieur van de nieuwe St FrancisclI.skerk, Biest, 117 eert.
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Gaat men, in deze harmonische verbindin g van oud en ni euw door de
oud e p oort naar binnen, dan ziet men in het ni euwe gedeelte links een
paroohi ezaaltj e, aangebouwd ·tegen de ni euwe kerk.
Treedt men het kerkgebouw binnen dan komt men eer t in een hal,
vanwaaruit men links de Mariakapel zi et en r echts de doopkapel. De sfeer
van dit gebouw . geen electrische aans1uiting zoekend aan het historische
gebouw doch in een nuchtere zaalstij l aansluitin g zoekend aan het moderne
kerkbegrip - wordt r eed s 'bepaald door de {leuren met glas, die een inblik
bi eden in het kerkgebouw.
Wandelt men deze kerk binnen, dan zweeft achter ons het oksaal, zi en
we links een nuchter e wand en voor ons h et pri esterkoor met twee altaren
in marmer , bekroond door het grote witte kruis dat hier zowel sO'berheid
beduidt als moderne abstracte geloofsbeleving.
Maar deze nuchter e mod erne utilitaire sfeer van deze zaalkerk wordt
volko men opgevan gen door die luisterrijke glaswand , clie Daan Wild schut
rechts schi ep. Het is een wand die het gehele interi eur bepaalt, van ni et
mind er dan 240 vierkante meter, een hoogte van vijf en een halve meter.
I n deze gr ootse concepti e verwezenlijkte hij in een vrije op vattin g Fran ciscus' 'Zonnelied'.
Deze wand en het karakter van deze kerk wekken herinn eringen aan de
;;:aalkerk in Zutphen, waar Charles Eyck vele jaren geleden zijn wand schild erin gen achter het altaar maakte, eveneens het sier element tot architectonisch h oo fd element makend.
Het is een opgave om tweehonderd veerti g vierkante meter te beglazen.
Het moet een monumentale wand zijn , maar anderzijds zijn de formaten
va n dien aard , dat een volk omen abstracte oplossin g vervelend zou worelen, omdat men in abstracte verlbeelding de spankracht in dit vlak nau welijks vast kan houden . Daan Wildschut wi st hier een van zijn belangrijke
werken tot stand te brengen.

Interieur gezien vanaf het priesterkoor
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Adam en Eva onder de levensboolll.
(D etail glaswand van Daan Wild sc hut.)

De verheerlijkte Christus.

Gezien h et monumentale karakter van deze opgave, dat de
architectuur van deze nuch tere
zaalkerk zijn prop orties moest
geven , beschilderd e hij het glas
ni et, doch werkte de tableau x
uit in gebrand anti ek'glas,
waari n het h erkenbare gegeven
uit luitend wordt bepaald door
de loodstri ps. Vanaf het priesterkoor zi et men achtereenvolgens de verh eerlijkte Chri tus, omgeven door engelen,
daarna een verbeeldin g van de
scheppin g, de tniomfale zon,
de maan , h et sterrenfirmamen t,
dan de levensbo om en Adam
en Eva, strak maar in vorm gevin g gespannen in blank
glas verbeeld , een gr oo tse ornam entale verbeelding van de
di eren, zoogdi eren, vogels en
vissen en tenslotte de sti gmati sati e van St. Frans in ee n
naar kleur bra nd end tafer eel
weergegeven naast het oksaal.
Het eerste dat opv alt i het

( Glaswa nd van Daa n Wild schut. )
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zuiver gevoel voor het ritme, dat de ,glazenier in de vormgeving van de
engelenfi guren wi st te tonen.
Kijkt men van achter ui,t de kerk langs deze glaswand, dan verbaast
men zi ch dat, zelfs als in deze positi e de lichtval uitermate ongunstig is,
de loodstripverdeli ng zo rijk, zo ruisend is, dat men, zelfs als dode wand
zonder kleur deze glascompositie wil accepteren.
Daan Wildschut, al lang een gr ote naam in Limburg, maar na zijn
wand tableau op de buitenmuur van het ziekenhuis in Tegelen enigszins
verdacht - uitvergro te vignetten in Reckitts' blauw - heeft hier ondanks
alle nadelen va n vele opdrachten zijn klasse bewezen. Een groot kunstenaar, die zowel geestelijk als ambachtelijk een dergelijke opdracht tot een
indrukwekkende schepping weet te maken.
De ni euwe F'r anciscuskerk - de paters en de gelovigen - mogen er heel
KOeK.
gelukki g mee zijn.

