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Over de gewelven de biechtstoel in
SINT MARTINUSKERK Eenmalige rondleiding onder het dak van de kerk

door Pieternel Kellenaers

Voor één keer kunnen be-
zoekers van de Sint Marti-
nuskerk een kijkje nemen
op de gewelven. Om daarna
via een ‘geheime trap’ op de
biechtstoel te eindigen.

V oor iedereen die de ruim
zeventig meter van de
kerktoren te hoog vindt,
bestaat zaterdag de moge-

lijkheid om ‘slechts’ vijftien meter
omhoog te klimmen en toch iets
prachtigs te zien. Eenmalig zullen
dan namelijk de gewelven van de
Sint Martinuskerk open zijn voor
een bezoek.
Het is stoffig en warm onder het
dak van de kerk. Maar wel bijzon-
der om eens op de gewelven te
staan die zeven jaar geleden nog
aan de binnenkant zijn gerestau-
reerd. En voor wie naar boven
kijkt, wordt onmiddellijk duidelijk
waarom dit deel het schip heet. De
houten dakconstructie is net een
omgedraaide boot.
Via een kleine doorgang leidt kerk-
wacht Gerard Stultiens (66) de be-
zoekers straks over een loopplank
naar de rechterbeuk van de kerk.
„Die stookplek in de hoek”, wijst
hij, „is tijdens de bouw gemaakt
om het ijzerwerk te smeden. Als de
smid dat onder in de kerk moest
doen, was het ijzer koud als hij bo-
ven was.” De rondleidingen over
de gewelven, zaterdag vanaf 11.00
uur elk uur, zijn niet ieder weekein-
de te realiseren. „We hebben hier
verlichting gemaakt en planken
vast getimmerd. Maar er moet toe-
zicht zijn en dat lukt niet altijd. Op
veler verzoek eens te mogen kijken,
doen we dat daarom nu eenmalig.”

De Martinuskerk is niet zoals de
meeste katholieke kerken in de
vorm van een kruis gebouwd maar
in drie gelijke delen of hallen. Daar-
om heet de Weerter kerk ook hal-
lenkerk en alleen in Zwolle staat
een soortgelijk bouwwerk.
De rondleiding over de stoffige ge-

welven eindigt via een ‘geheime
trap’ in de linkerbeuk. Die voert
halverwege naar een balkonnetje
en eindigt in de biechtstoel. Waar-
voor dat balkon diende, is nooit
duidelijk geworden. Stultiens: „Het
mooiste verhaal is dat het voor de
graven Van Horne zou zijn. Maar

als je het nuchter bekijkt is het niet
waarschijnlijk dat de dames in die
grote jurken hier de trap op gingen.
Bovendien zie je van het balkon af
niets van de dienst door de pilaren.
Het is en blijft een raadsel dus.”
Veel minder raadselachtig is het
luikje onder de biechtstoel in de

kerk. Stultiens wipt het luikje open
en laat het gat zien dat eronder zit.
„Wat dat is kunnen bezoekers zon-
dag horen, als Thieu Koppen hier
rondleidingen verzorgt.”
De rondleidingen kosten 2 euro en be-
ginnen zaterdag om 11.00 uur en zon-
dag om 14.00 uur.

Gerard Stultiens leidt bezoekers zaterdag rond over de gewelven van de Weerter Sint Martinuskerk.  foto Franco Gori


