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Korte terugblik excursie en jaarvergadering 28 januari 2017 Tilburg 

Bij de vorige mededelingen is de excursie van zaterdag 28 januari 2017 met als thema ‘Interessante 

orgels in gesloten kerken in Tilburg’ reeds toegelicht. Rens Swart had voor de excursiegangers een 

uitgebreide toelichting met disposities en foto’s gemaakt. De verlaten kerken waren koud, maar de 

orgels werden met belangstelling bespeeld en bekeken. Helaas waren we inclusief bestuur maar met 

zijn tienen, dat blijft teleurstellend. 

 Omdat de laatste orgelonderdelen van het grote Pels-orgel van de Margarita Mariakerk net de 

week vóór de excursie waren ingeladen door de Polen (zie foto), hebben we deze kerk toch maar 

overgeslagen. 

 Tijdens de korte jaarvergadering droeg secretaris Han van Weeren zijn taken over aan Rens 

Swart. Han werd bedankt voor de conscientieuze manier waarop hij het secretariaat heeft behartigd. 

Han las voor de laatste keer zijn jaarverslag voor, een uitgebreid overzicht over de activiteiten van de 

afdeling Noord-Brabant in het voorgaande jaar. Het is interessant genoeg om het op onze 

afdelingspagina onder kvok.nl te publiceren. Bovendien heeft Han een terugblik geschreven op de 

geschiedenis van wat nu afdeling Noord-Brabant van de KVOK heet (zie verderop). 

 Wij herdenken ons lid Leo Zijlema, tot op het laatst trouwe bezoeker van onze activiteiten. Hij is 

op 6 december 2016 op 76-jarige leeftijd overleden. 

 

Penningmeester Cor Rooijackers (links) overhandigt scheidend secretaris Han van Weeren een cadeau. In het 

midden voorzitter Henk Kooiker, rechts oud-secretaris Ben Mensing. (Foto Rens Swart) 
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Het 33 stemmen tellende indrukwekkende 16’ Pels-orgel in de even indrukwekkende Margarita Mariakerk in 

Tilburg in november 2015, na sluiting maar vóór ontmanteling van kerkinterieur en orgel. (Foto Rens Swart) 

 

Het gehele orgel is door Polen daags voor de excursie afgevoerd. (Foto Rens Swart) 
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Terugblik afdeling Noord-Brabant 

Bij zijn afscheid als secretaris van de afdeling Noord-Brabant van de KVOK in Tilburg op zaterdag 28 

januari 2017, gaf Han van Weeren het onderstaande overzicht van de ontwikkeling van de afdeling 

Noord-Brabant. 

 

Op 23 april 1977 werd in Helmond het district Noord Brabant opgericht, in hotel St. Lambert. Dit jaar 

bestaat onze afdeling dan ook 40 jaar! Voorzitter Jacques van den Dool, secretaris Frans Jespers, 

penningmeester Ad Jacobs met bestuursleden Kees van Houten en Flip Feldmans werden na 

stemming gekozen voor het afdelingsbestuur. Er waren toen 27 stemgerechtigde leden aanwezig. 

Frans Jespers heeft de basis gelegd voor het district, door na de oprichtingsvergadering vele brieven te 

versturen aan organisten in onze regio om mee te werken aan het zojuist opgerichte district. 

 In Brabant bestond trouwens al veel langer de kring Noord-Brabant Oost van de GOV, die 

voornamelijk uit organisten uit Eindhoven bestond. Landelijk kwam een beweging op gang om de 

twee organistenverenigingen samen te laten gaan en in 2009 was het zover: de Koninklijke Vereniging 

van Organisten en Kerkmusici werd opgericht, voorwaar een hele mond vol! Het district Noord-

Brabant werd afdeling en in 2010 trad er een nieuw bestuur aan. 

 Gaarne wil ik memoreren de secretarissen die zich ingespannen hebben voor de afdeling en wel 

Frans Jespers tot 1980, Jan Nawijn van 1980 tot 1985, Ben Mensing van 1985 tot 1996, Clemens Oomen 

van 1996 tot 1998, Cor Rooijackers van 1998 tot 2010 en Han van Weeren van 2010 tot heden. Als je zo 

door de archiefstukken bladert dan kom je onder de indruk hoeveel werk er verzet is door de 

genoemde mensen, daar mogen wij dankbaar voor zijn! 

 Rens Swart mag nu deze indrukwekkende lijst voortzetten. De tijden zijn wel veranderd, de 

leden zijn ouder geworden of zijn niet meer in leven. Toch hoop ik dat wij nog een tijd mogen 

doorgaan, tenslotte blijft het orgel altijd boeien. 

Secretaris Rens Swart stelt zich voor 

Laat ik mij, nu ik als secretaris van de KVOK afdeling Noord-Brabant ben aangetreden, even 

voorstellen. Ik werd geboren in 1964 in Alphen aan den Rijn en werd er op mijn veertiende organist 

van de Sint-Bonifatiuskerk. Deze neogotische kerk en het romantische Hilboesen/Pels-orgel hebben 

een onuitwisbaar stempel op mijn vorming gedrukt. Zo ben ik elf jaar bestuurslid geweest van het 

Cuypersgenootschap, een semiprofessionele vereniging tot behoud van negentiende- en twintigste-

eeuws cultuurgoed, die tot aan de hoogste rechter kunsthistorisch en juridisch degelijk onderbouwde 

behoudsacties heeft gevoerd. In mijn persoon ook voor orgels! Ik heb vanaf mijn tiende orgellessen 

gevolgd, waarbij als docenten vooral Janhans Mathlener en Simon Stelling moeten worden genoemd. 

Ik ben mede-organist-dirigent van de Sint-Laurentiuskerk in Dongen, waar ik sinds 2011 woon, en co-

titularis van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Borgerhout (Antwerpen). Daarnaast val ik 

af en toe in in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. 

 Mijn fascinatie voor techniek leidde er al snel toe dat ik ook de ingewanden van orgels aan een 

nauwgezet onderzoek onderwierp en inmiddels heb ik een zekere expertise opgebouwd. Met name 

pneumatische en elektropneumatische orgels interesseren mij, niet alleen omdat ik vind dat ze nogal 

eens ondergewaardeerd worden, maar het zijn voor mij ook de technisch én artistiek meest 

interessante instrumenten. Ik werk ook professioneel aan dit type orgel. 

 Maar gestudeerd heb ik iets heel anders: sterrenkunde en geodesie. Mijn bedrijf geeft adviezen 

op het gebied van het gebruik van o.a. satellietgegevens en het overbruggen van de kloof tussen 

technisch aanbod enerzijds en maatschappelijk gebruik anderzijds. 
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Onderdeel van de excursie op 17 september 2016 naar de Abdij van Berne in Heeswijk was het proeven van het 

recent geïntroduceerde abdijbier. Een aanrader! (Foto Rens Swart) 

 

 

Rens Swart • 8 februari 2017 

 


