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▲ Chiel Veraart (rechts) uit Steenbergen koopt een kerkbank van Rens Swart. Die steekt het geld in het opknappen van de Corneliuskerk. FOTO IMAN FASE/PIX4PROFS 

Het oude pastorieke in Welberg is
bewoonbaar gemaakt. De verlich-
ting is vernieuwd. Banken en vlon-
ders gedemonteerd. Ook is de
vloer bijna klaar. Voor Rens Swart
was het daarom afgelopen zater-
dag het juiste moment om met Bu-
rendag zijn kerk open te stellen.
,,De grootste rommel is nu weg.”

Ben van den Aarssen
Welberg 

Swart is een man met een missie. ,,Ik
moet de kerk door de tijd zien heen
te helpen.” Eind vorig jaar kocht hij
de leegstaande Corneliuskerk. Sinds-
dien is de in Dongen woonachtige
Swart twee tot drie dagen in de week
bezig met het opknappen van het
kerkgebouw. ,,Mijn hele ziel en zalig-

heid leg ik erin.” Swart is al zijn hele
leven geïnteresseerd in religieus erf-
goed, neogotische kerken in het bij-
zonder. ,,Ik ben zowat in de kerk op-
gegroeid.” 
Zijn pa was destijds in Alphen aan

de Rijn actief in de kerk en secretaris
van het koor. Swart trad in de voet-
sporen van zijn vader. ,,Op mijn veer-
tiende was ik al organist.” 
Hij heeft een bewogen leven achter

zich, als bijna-afgestudeerd sterren-
kundige en een opleiding geodesie
op zak. Swart: ,,Dat is de wetenschap
die zich bezighoudt met de bepaling
van de vorm en de afmetingen van de
aarde.” Met de opkomst van de satel-
lietnavigatie is er volop werk in zijn
vakgebied. Swart is als adviseur nauw
betrokken bij allerlei projecten met
radarsatellieten. ,,Ik verbind ontwik-

kelaars en eindgebruikers met el-
kaar.” Swart heeft nog een andere
passie: het verzamelen van klassieke
auto’s, oldtimers zogezegd. In het
schip van de kerk staan een antieke
Daimler en bijna even mooie Rover
geparkeerd. De kerkeigenaar ziet het
helemaal voor zich: ,,Mijn verzame-
ling hier bij elkaar, mooi uitgelicht.”
Er is een klein voorbehoud: er

moet ruimte overblijven voor het
bouwen van orgels. ,,Daar wil ik me
verder in bekwamen.” Eerst moet de
kerk op orde zijn. Het dak moet nodig
gerepareerd worden. Met een lange
ladder heeft hij alle lekkages geïn-
specteerd en in kaart gebracht. Swart
doet zoveel mogelijk zelf, maar dit
deel van het onderhoud heeft hij uit-
besteed. ,,Ik wacht nog op de offerte.”
Nog een project: het ombouwen van

Ik leg mijn 
hele ziel en
zaligheid in het
opknappen
van de kerk
– Rens Swart 

de sacristie tot heuse woonkamer.
,,Dan kunnen mijn vrouw en ik defi-
nitief verhuizen.”
Voorlopig deelt hij het gebouw met

een koppel kerkuilen, ergens boven
het transept. ,,Ze hebben gebroed en
voor nakomelingen gezorgd.” Swart
is elf jaar actief geweest in het Cuy-
persgenootschap dat zich inzet voor
het behoud van cultureel erfgoed uit
de negentiende en twintigste eeuw.
,,Ik weet als geen ander dat kerkon-
derhoud duur is.” Daarom ook heeft
hij de vuren banken uit de oude kerk
te koop staan. Donaties in het weer in
gebruik genomen offerblok zijn wel-
kom. De kerkschat van Welberg is
niet genoeg om te kosten te dekken.
,,Ik heb bij het breken 60 munten on-
der de vloer gevonden, vooral stui-
vers.”

Rens Swart helpt kerk door de tijd 

Het is een duivels dilemma waar
de gemeenteraad van Halder-
berge zich de komende weken
over moet uitspreken. Kiezen
voor nog verder teloorgang van
leegstaand klooster Sint Anna
of deels slopen en zo nieuwe
marktwaarde bieden?

Wim van den Broek
ANALYSE

Meer dan ooit worden de ontwik-
kelingen in het centrum van Ou-
denbosch met argusogen gevolgd
door veel inwoners uit het Koepel-
stadje. Een petitie tegen mogelijke
sloop van onder meer de kapel van
Sint Anna en de binnentuin is bin-
nen een paar dagen door ruim dui-

zend mensen getekend.
Het megaproject religieus erf-

goed is veelomvattend. Er zijn vier
partijen bij betrokken te weten de
provincie, de gemeente, wooncor-
poratie Woonkwartier en aanne-
mer Van Agtmaal. Er zijn ook veel
plandelen (lees: gebouwen) waar
een herbestemming aan gegeven
dient te worden.
Laten we ons hier beperken tot

het vroegere pensionaat Sint Anna,
want daar spitst het burgerprotest
zich op toe. In 1838 vestigden de
zusters franciscanessen zich in Ou-
denbosch. Het kloostercomplex
groeide in bijna honderd jaar uit tot
wat het was toen de gemeente het
overnam in 1995. Toen al zijn de
achtervleugels en de normaal-

school afgebroken. De kapel werd
ingericht als raadszaal. Daaronder
de bibliotheek, die er nog steeds zit.
Nadat de  heringedeelde ge-

meente Halderberge het nieuwe
gemeentehuis betrok kwam het

nonnenklooster op wat anti-kraak
na leeg te staan. De exploitatielas-
ten van het complex komen sinds-
dien wel ten laste van de gemeente.
Met spookgebouwen loopt het ne-
gatieve saldo al snel op. 
De bouwcombinatie ZAB (Zorg

Voor Wonen, Van Agtmaal en Ber-

nardus Wonen) wierp zich op als
marktpartij voor Sint Anna, maar
elk plan strandde op geldgebrek of
onuitvoerbaarheid. Vaak bleek de
kapel het struikelblok. Particulier
ontwikkelaar Cor Koopmans deed
een poging tot appartementen-
bouw achter de voorgevel van Sint
Anna. Allemaal plannen, die de te-
kentafel (nog) niet ontgroeiden. In
de ingewikkelde puzzel ‘religieus
erfgoed’ werken zoveel partijen
mét, maar ook náást elkaar dat de
gebouwentrein maar moeilijk op
stoom komt. Intussen wordt de
staat van de roomse bouwsels uit de
erfenis van pastoor Hellemons er
niet beter op. De boekwaarde van
Sint Anna is al gekelderd tot 1,8 mil-
joen. Burgemeester en wethouders

willen verder verlies voorkomen en
zetten het oude pensionaat in de
etalage. Met nieuwe randvoorwaar-
den, want de kandidaat marktpar-
tijen liggen niet voor het oprapen. 
Bij die voorwaarden wringt hem

de schoen. Volgens de initiatiefne-
mers van de petitie maken de
nieuwe condities de weg vrij voor
sloop van kapel, muziekschool en
binnentuin. Daarmee wordt Ou-
denbosch beroofd van een belang-
rijk stuk erfgoed en indirect ook
van toerisme. Het alternatief is dui-
zenden euro’s gemeenschapsgeld
blijven stoppen in panden. Eén be-
langrijke winst is de afgelopen
week wél geboekt: de Oudenbo-
schenaar is weer trots op hetgeen
het Koepelstadje te bieden heeft. 

Sint Anna maakt Oudenbosschenaar weer trots

Het megaproject
religieus erfgoed 
is veelomvattend


