
Jan Swinkels (1929), meneer Jan voor velen van ons, is naar eigen zeggen 
sinds 1979 met veel plezier lid van het Commissariaat van Phileutonia. Hij 
werd destijds benaderd door zijn zakenvriend Jack Duijmelinck. Hoewel Jan 
een verenigingsman in hart en nieren is, was Phileutonia de eerste vereni-
ging waar hij lid van werd, hij had zijn vader immers beloofd om zich tot zijn 
vijftigste jaar volledig aan zijn werk bij Bavaria te wijden. “En bij ons luistert 
een zoon naar zijn vader”, zegt hij.
 
Ruim 20 jaar geleden kreeg Jan bezoek van de toenmalige Beschermheer Teun 
Praasterink en Jack Duijmelinck, die toen voorzitter van de harmonie was. Teun 
Praasterink stond vanwege zijn hoge leeftijd op het punt om zijn functie als Be-
schermheer neer te leggen en Jan werd gevraagd om hem op te volgen. “Ik zei dat ik 
dat eerst aan mijn vrouw moest vragen, maar ik wist natuurlijk al dat het antwoord 
ja zou zijn”, zegt hij lachend.

Op de vraag wat het Beschermheerschap eigenlijk inhoudt, wil hij pas iets zeggen 
nadat hij heeft uitgelegd wat de taak van het Commissariaat is. Het Commissariaat 
heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het Bestuur over alles 
wat er in de vereniging omgaat en de vereniging zowel moreel als materieel te 
ondersteunen. Daarnaast wordt van de Commissarissen verwacht dat zij de vereni-
ging op een representatieve wijze vertegenwoordigen naar alle externe contacten en 
zich inzetten voor de public relations activiteiten in het algemeen. De Beschermheer 
geeft als voorzitter leiding aan het Commissariaat en onderhoudt als zodanig 
rechtstreeks contact met alles en iedereen binnen de vereniging. Op de vraag of het 
veel vrije tijd kostte om Beschermheer te zijn, antwoord meneer Jan: “Och, er zijn 
drukke en minder drukke tijden, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan.”
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We verwelkomen de 
volgende nieuwe leden
 
Wiet Hustinx op trompet
Bob Mattheij 
Bart Spoormakers 
Jan-Renier Swinkels 
Paul van Thiel

Wij van Phileutonia

“Phileutonia 
houdt je jong!”

Bedankt,  Meneer Jan!

Twintig jaar heeft Jan Swinkels zich, als 
Beschermheer, enorm ingezet voor onze 
vereniging. Hij was de pater familias van 
onze Commissarissen. En een man met 
aandacht voor etiquette. Bij diners was 
de juiste tafelschikking een vast proto-
col. Een tafelspeech was voor Jan steevast 
het hoogtepunt van de avond.
Vanaf de eerste dag lag het hart van Jan 
bij Phileutonia. In al die jaren heeft hij 
vrijwel geen repetitie of optreden over-
geslagen. Ook bij andere gebeurtenissen 
die de vereniging raakten, liet hij zich 
graag zien. Het carnaval, daar kon hij 
zich al maanden van tevoren op verheu-
gen. En hij regelde de mooiste pakken 
voor de optocht!
Vandaag treedt Jan terug als Bescherm-
heer van de vereniging. Wij zullen hem 
in die functie zeer missen. Voor zijn 
inzet verdient hij ons respect. En onze 
dank. Gelukkig blijft hij wel als Commis-
saris aan de vereniging verbonden. Wij 
bedanken ook zijn vrouw Leny, al die 
jaren zijn steun en toeverlaat. Tegelijker-
tijd begroeten wij hun zoon Jan-Renier 
als nieuwe Beschermheer. Wij wensen 
niet alleen hem maar ook de nieuwe 
bestuursleden Bert Jansen en Bart Spoor-
makers veel succes de komende jaren.

Sander van der Lande
President
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Column 
van de President

Agenda
Zondag 28 juni 
Royal Phileutonia Proms 

Maandag 20 juli 
Slagwerk laatste repetitie 
voor de vakantie

 
Dinsdag 21 juli 
Laatste repetitie voor de vakantie

 
5 t/m 6 september 
Leerlingenweekend

 
Maandag 7 september 
Eerste repetitie na de vakantie

 

Onze Beschermheer, Jan, is er altijd als dat voor de “Koninklijke” van belang is. Dat 
heeft bij mij veel respect afgedwongen. En wat blijkt: zijn echtgenote Leny staat ook 
altijd paraat voor onze club en voor Jan. 
Soms moet je een list verzinnen, vandaar deze anekdote waar we samen om geglim-
lacht hebben: Onze Commissaris Wilfried van der Lande – zeker ja, de vader van onze 
huidige president – vond dat hij vanwege zijn gezondheid zijn verplichtingen (die 
zijn er overigens niet; wij vonden het een eer dat Wilfried al meer dan 40 jaar 
Commissaris wilde zijn) niet meer na kon komen. Dus zei hij, consequent als hij was, 
zijn Commissariaat op per brief.
Wij, Jan en ik, vonden dat dit niet zo maar kon en planden een “geheime missie” naar 
Wilfried. Bij hem thuis vertelden we dat we Wilfried graag van het wel en wee van 
onze vereniging op de hoogte wilden houden en dat we, als hij wilde volharden in 
zijn opzeggen, van hem toestemming wilde hebben om zoon Sander uit te nodigen 
als commissaris. Immers, de KSH Phileutonia zonder een lid van de familie Van der 
Lande, dat kan niet. Het resultaat was zeer naar onze wens: Wilfried bleef en voelde 
zich niet bezwaard, Sander is uitgenodigd tot het Commissariaat en is nu onze 
President. De geschreven brief bleef bij Wilfried thuis. En dan de meesterlijke wijze 
waarin hij in zijn eigen opvolging als beschermheer voorziet. De toekomst van 
Phileutonia is verzekerd. Kunt u zich voorstellen hoe fijn het was met beschermheer 
Jan Swinkels te mogen werken.
 
Wim Kuypers 
President 2001 - 2007

Samen met Jan op stap...
door Wim Kuypers

Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief wordt 4 
keer per jaar uitgegeven en verspreid 
onder alle leden, Commissarissen en 
sponsoren.

Redactie: Simon Verspaget
Maud Derksen, Inge Pebesma
redactie@phileutonia.nl

Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Jan Swinkels als 
beschermheer 21 juni 2009
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Welke hoogtepunten zijn je tijdens 
jouw Beschermheerschap het 
beste bijgebleven? 
“Wat mij het meest is bijgebleven zijn 
de concoursen en de concertreizen. 
Met name de reizen naar Amerika en 
de Oekraïne vond ik fantastisch, maar 
ook onze diverse korte reizen naar 
Duitsland en België had ik voor geen 
goud willen missen.” 
 
Zijn er ook nog hoogtepunten van 
andere aard waar je iets over wilt 
zeggen?  
“Iets waarbij ik als Commissaris inten-
sief betrokken ben geweest, is het in 

Serenade ter gelegenheid van 
80ste verjaardag Jan Swinkels

Bart Spoormakers:
Is geboren op 25 september 1964 te 
Deurne (is dus 44 jaar), vanaf 1972 
is hij woonachtig in Helmond. Hij is 
dus geen geboren Helmonder, maar 
wel een getogen Helmonder. Hij is 
getrouwd met Anousjka Spoor-
makers- de Jager; samen hebben 
ze 3 zonen, Tim, Sander en Wessel, 
respectievelijk 11, 8 en 7 jaar. Sinds 
2002 is hij notaris en als zodanig ver-
bonden aan het Notariskantoor Spoor-
makers te Helmond dat hij samen met 
zijn broer Jan-Paul Spoormakers drijft. 

Paul van Thiel
Is geboren in Helmond op 14 maart 
1965. Sinds1983 is hij werkzaam in de 
horeca, eerst in een aantal regionale 
horecabedrijven als kok. Vervolgens in 
het Kurhaus in Scheveningen, hier is 
hij zijn vrouw Dorine tegengekomen. 
Ze hebben vier kinderen, inmiddels is 
hun dochter Emily alweer 15 jaar, zoon 
Robin 12 jaar en de eeneiige tweeling 
Koen en Bart 11 jaar. In 2002 heeft hij 
het Restaurant de Steenoven in Hel-
mond overgenomen, dat hij nog steeds 
elke dag samen met zijn vrouw met 
veel plezier runt.

Bob Mattheij:
Is 61 jaar geleden geboren in Sittard, 
maar woont al 19 jaar met zijn gezin in 
Helmond. Hij is getrouwd met Marie-
Anne van Woensel, samen hebben zij 
twee dochters: Caroline en Marjolein. 
Bob is hoogleraar aan de TU in Eind-
hoven en heeft daarnaast een consul-
tancybureau. Hij houdt van (klassieke) 
muziek en verdiept zich graag in 
geschiedenis. Verder is hij in taal 
geïnteresseerd. Samen met zijn vrouw 
houdt hij hun tuin bij. Ook spelen zij 
graag golf, maar dat moet vaak wijken 
voor andere verplichtingen.

Introductie nieuwe commissarissen:

Even voorstellen: Jan-Renier Swinkels is geboren op 26 december 1962 en 
dus 46 jaar oud. Op 21 juni neemt hij het Beschermheerschap over van zijn 
vader. Dit is een goede reden om hem beter te leren kennen, daarom hebben 
we hem een aantal vragen gesteld:  
 
Hoe is uw gezinssituatie en welke rol speelt muziek in uw gezin?
Ik ben getrouwd met Maroesjka en wij hebben drie kinderen. Annebelle is 12 jaar, zij 
speelt piano. Liselotte is 10 jaar en speelt dwarsfluit. Binnenkort gaat zij in het 
jeugdorkest van harmonie St. Ceacilia in Lieshout spelen. Onze zoon Bastiaan is 8 jaar 
en twijfelt nog tussen saxofoon of trommel.

Doet u zelf ook iets met muziek?
Zelf heb ik geen muzikale kwaliteiten, maar in mijn diensttijd heb ik het gebracht tot 
Sergeant van het Tambourkorps der Intendance. Met het korps heb ik vele beëdigin-
gen, openingen en recepties opgeluisterd. Het hoogtepunt met dit korps was het 
meelopen van de Vierdaagse van Nijmegen.

Wat doet u dan in uw vrije tijd?
Als directievoorzitter van Bavaria N.V. blijft er niet zoveel vrije tijd over. Die vrije tijd 
die over is, wordt besteed aan het gezin, diverse bestuurlijke functies en sinds vorig 
jaar ben ik bezig met het behalen van een jachtakte. Daarnaast mag ik graag in de tuin 
werken. Twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Lieshout en in het huis zijn nog veel 
klussen te doen.

Enkele maanden geleden bent u gevraagd om de nieuwe Beschermheer te 
worden, waarom heeft u hier ja tegen gezegd?
De harmonie is bij ons in de familie met de paplepel ingegeven. Mijn opa was bijvoor-
beeld jarenlang voorzitter van de harmonie in Lieshout. Mijn vader is jarenlang 
Commissaris en later Beschermheer van Phileutonia geweest. Een harmonie hoort in 
het leven van de familie Swinkels. Een harmonie brengt leven in de brouwerij. Op de 
80e verjaardag van mijn vader (Jan Swinkels) heb ik wederom kunnen ervaren hoe 
geweldig het is als een harmonie een feest opluistert. Met veel plezier en enthousi-
asme neem ik dan ook de taak als beschermheer op me.

eigendom verkrijgen van ons club-
gebouw. Dat heeft de vereniging veel 
goed gedaan en daar ben ik ook nu nog 
erg blij mee.”

Je hebt recentelijk besloten om je 
Beschermheerschap vanwege je 
leeftijd neer te leggen. In overleg 
heb je besloten om je zoon Jan 
Renier voor deze functie te vragen, 
heeft hij lang na moeten 
denken voor hij akkoord ging? 
“Nee hoor, ik heb hem alleen gezegd 
dat ik het omwille van de continuïteit 
erg fijn zou vinden als hij ja zou zeg-
gen, en bij ons luistert een zoon naar 
zijn... hahaha.”

Wat zou je voor zijn officiële instal-
latie als Beschermheer nog tegen 
hem willen zeggen? 
“Niets bijzonders eigenlijk, ik blijf 
immers als Commissaris lid van de 
raad en Jan-Renier is sinds het ontstaan 
van deze functie in 1916 de vijfde 
beschermheer van Phileutonia. Hij 
hoeft er dus niet veel van te lijden. In 
tegendeel, het is aangenaam bij 
Phileutonia en het houdt je jong.

Meneer Jan, bedankt!
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Interview Leny Swinkels  
Leny Swinkels, de echtgenote van 
onze vertrekkende Beschermheer 
Jan Swinkels, is moeilijk aan de 
telefoon te krijgen. Moeilijk, omdat 
Jan bijna altijd ‘in de buurt’ is. Ze 
wil graag een keer vrijuit over haar 
man en zijn betrokkenheid bij 
Phileutonia vertellen. ‘Bel me op 
woensdagochtend tussen tien en 
elf, dan is Jan biljarten!´ Zet u 
schrap: Jan Swinkels in 9 vragen.

Wat voor type man is Jan?
‘Een echte zakenman, een doener. 
Heeft van 1949 tot 1989 bij Bavaria 
gewerkt. Opgeklommen tot voorzitter 
van de Raad van Bestuur, waarvan 20 
jaar als voorzitter. Met 65 jaar moest 
hij er uit, zeer tegen zijn zin. Toen 
is hij benoemd tot commissaris. 
Maar na zeven jaar moest hij ook 
daarmee stoppen. Daar heeft hij zich 
bijzonder aan geërgerd, hij had gewoon 
door willen gaan. Vorige maand is hij 
80 geworden. Nee, uitbundig is hij 
niet, eerder rustig, bedachtzaam. 
Maar hij laat het wel zien als hij ergens 
van geniet.’

Waarom is hij bij Phileutonia 
gegaan?
‘Ze zijn hem netjes komen vragen. 
Eerst of hij Commissaris wilde worden, 
tien jaar later of hij het beschermheer-
schap van de Koninklijke Stadsharmo-
nie op zich zou willen nemen. Daar 
was hij zeer vereerd door.’

Waarom hebben ze hem gekozen, 
denkt u?
‘Ik vermoed omdat hij als Commissaris 
een goede ambassadeur was. Mensen 
uit het zakenleven zijn natuurlijk altijd 
geliefd bij verenigingen. En geloof me, 
hij heeft er enorm veel plezier aan 
beleefd.’

Programma 
Installatie 
Beschermheer 

 

21 juni 2009
 
12.30 uur Harmonie vertrekt met 
Commissarissen naar HVV-terrein.

12.45 uur Ontvangst nieuwe Com-
missarissen op het HVV-terrein door 
de President

13.00 uur Spectaculaire ontvangst 
van Jan en Leny Swinkels op het 
HVV-terrein

13.20 uur Harmonie vertrekt met 
Jan en Leny Swinkels en de nieuwe 
Commissarissen in koetsen naar het 
verenigingsgebouw

14.05 uur Toespraak Beschermheer 
met aansluitend installatie nieuwe 
commissarissen.

Nieuwe commissarissen zijn:
Bob Mattheij
Bart Spoormakers
Jan-Renier Swinkels 
Paul van Thiel

14.35 uur Jan Swinkels draagt het 
Beschermheerschap over aan zijn 
zoon Jan-Renier Swinkels.

15.00 uur Toespraak president 
aan scheidend Beschermheer

15.15 uur Toespraak nieuwe 
Beschermheer

15.50 uur Afsluiting officiële 
installatie
 
16.00 uur Start receptie.

Heeft hij zelf ook een instrument 
bespeeld?
‘Nee nee, absoluut niet. Hij kan 
trouwens geen noot lezen, maar hij 
hoort het wel als het vals gaat. Hij 
luistert heel graag naar muziek. 
Vroeger ging hij elke dinsdagavond 
naar de repetities. Hij heeft vaak 
gemopperd dat er dan zo weinig 
Commissarissen waren. In je eentje 
luisteren is natuurlijk ook minder leuk.’

Als oud-Bavariaman wilde hij een 
biertje met ze drinken…
‘Ja ja, dat deden ze ook. Maar de wet 
verbiedt dat tegenwoordig hè, en dan is 
het ook niet meer zo gezellig.’

Hoe zou u zijn band met de 
harmonie willen omschrijven?
‘Zeer betrokken. De vereniging gaat 
hem bijzonder aan het hart.’

Is het meer dan een erebaan?
‘Ik vind van wel. Hij is ook het klank-
bord en sparring partner van de 
President. Sinds anderhalf jaar is dat 
Sander van der Lande, waar hij een 
goede band mee heeft.’

Volgens mij heeft nog passie: het 
geluid van biljartballen.
‘O ja, en daar is hij nu naartoe, naar de 
biljartclub. Keu achterop de fiets. Een 
elektrische, die hij pas heeft gekregen. 
Hij speelt trouwens bij vier biljart-
clubs, als ik me niet vergis.’

Hij slaat geen uitvoering over?
‘Als wij thuis zijn, zijn we altijd present. 
Als we een keer een optreden hebben 
moeten missen, zal het bijvoorbeeld 
door een verjaardag of zoiets ge komen 
zijn. Jan houdt er in principe altijd 
rekening mee. Als hij weet dat er over 
twee weken een uitvoering is, maakt 
hij voor die dag geen afspraak.’

‘Hij kan geen noot lezen, maar
hoort het wel als het vals gaat’
Beschermheer Jan Swinkels: een warm hart voor de harmonie  
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Velen zullen zich afvragen wat deze titel te maken heeft met het opschrijven 
van een aantal herinneringen aan de rol van onze scheidende beschermheer
Jan Swinkels tijdens mijn ambtsperiode als President van de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia. Maar uit de bijgevoegde foto’s zal dit een ieder al 
snel duidelijk worden.

Acht jaar op de 
tandem bij Phileutonia
 
 
Herinneringen van een oud-president

Vier jaar na mijn installatie als  Com-
mis saris werd ik door het toenmalige 
bestuur gevraagd of ik President wilde 
worden. Bij de procedure hoorde ook 
een langdurig en indringend gesprek 
ten huize van onze Beschermheer.      
Wat mij het meeste is bijgebleven van 
dit gesprek was de enorme betrokken-
heid van Jan Swinkels bij alles wat 
Phileutonia betrof. Ook zijn kennis 
van de historie en van het reilen en 
zeilen van de harmonie was indruk-
wekkend.

Deze kennis maakte het hem mogelijk 
om het bestuur en in het bijzonder de 
President bij te staan bij het leiden van 
onze harmonie. Vooral in perio den van 
spanning en onrust heeft hij ons door 
zijn wijze raadgevingen geholpen 
waarbij hij altijd de bestuurlijke 
verhoudingen goed heeft gezien.
Het overleg tussen de Beschermheer 

en de President, die immers ook 
Commissaris is, heb ik altijd gezien als 
de ver bindingsas tussen de har monie en 
het Commissariaat. Een constructie 
waar wij blij mee mogen zijn dat deze 
bestaat.

Wij spraken vaak over de tradities en 
over de noodzaak van het naar buiten 
optreden van de harmonie. Wat mij 
daar bij opviel was dat hij bij het 
uitrukken van de harmonie zeer sterk 
hechtte aan een verzorgd uiterlijk van 
de leden en van het Commissariaat. 
Wij werden vaak nog even gewezen op 
eventuele tekortkomingen.

De eerste foto is hier een sprekend voor-
beeld van. Het toont onze Be schermheer 
in vol ornaat, met bolhoed zwarte 
paraplu en handschoenen op de trappen 
van het Capitool te Washington met 
Huub Goossens en ons vaandel. Het 
was daar toen 39 graden Celsius. Deze 
paraplu werd nooit geopend tijdens een 
regenbui maar vanwege de enorme hitte 
stelde hij mij toen voor om onze zwarte 
re genschermen als parasols aan onze 
echtgenoten in bruikleen te geven. 
En zo geschiedde. Een kras voorbeeld 
van zijn betrokkenheid met allen die 
bij de harmonie aanwezig waren.

De tweede foto is ook genomen tijdens de 
reis van Phileutonia naar de Verenigde 
Staten. Het toont Jan Swinkels en mijn 
persoontje tijdens de toespraken op de 
after concertparty in Baltimore. De 
locatie van dit enorme verbroederings-
feest tussen onze Amerikaanse gast-
vrouwen en gastheren en de harmonie 
spreekt voor zich. Van deze foto straalt 
de betrokkenheid van Jan Swinkels 
met de Phileutoniagemeenschap zeer 
duidelijk af.

Deze foto is er een van vele waarop wij 
zijn afgebeeld tijdens concerten, 
serenades, evenementen en andere 
bijeenkomsten van Phileutonia. En 
omdat onze Beschermheer een groot 
liefhebber van fietsen is, zowel actief 
en als toeschouwer, vind ik de titel 
tandem bij Phileutonia gerechtvaar-
digd. Mede omdat ik het ook als 
zodanig heb ervaren in de acht jaar dat 
ik President mocht zijn.

U zult zich afvragen of er ooit wel eens 
iets aan Jan Swinkels tenue mankeer-
de. Eigenlijk nooit. Maar één keer heb 
ik gezien dat tijdens een serenade de 
stropdas wel een embleem vertoonde 
maar dat was niet van Phileutonia. Wat 
het wel was verklap ik niet. Gelukkig 
waren zijn vrouw Leny en ik de enigen 
die het gezien hebben.

Maar Jan dit ene hele kleine foutje 
verzinkt in het niets bij al het andere 
dat ik jou in mijn periode als President 
heb zien doen voor de harmonie.

Jan, ik beschouw het als een hele eer en 
als een groot genoegen dat ik bijna acht 
jaren met jou op de tandem van Phileu -
tonia heb mogen rijden. Het besluit om 
als Beschermheer terug te treden is 
best wel ingrijpend maar met het feit 
dat Jan-Renier jouw opvolger wordt 
kun je er van uitgaan dat de traditie 
van een goede betrokken bescherm-
heer voor de Koninklijke Stadsharmo-
nie Phileutonia gewaarborgd is.

Ik ben er van overtuigd dat je in het 
Commissariaat nog vaak je betrokken-
heid zult tonen.

Jan N. Jager
President 1994-2001
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Welke hoogtepunten zijn je tijdens 
jouw Beschermheerschap het 
beste bijgebleven? 
“Wat mij het meest is bijgebleven zijn 
de concoursen en de concertreizen. 
Met name de reizen naar Amerika en 
de Oekraïne vond ik fantastisch, maar 
ook onze diverse korte reizen naar 
Duitsland en België had ik voor geen 
goud willen missen.” 
 
Zijn er ook nog hoogtepunten van 
andere aard waar je iets over wilt 
zeggen?  
“Iets waarbij ik als Commissaris inten-
sief betrokken ben geweest, is het in 

Serenade ter gelegenheid van 
80ste verjaardag Jan Swinkels

Bart Spoormakers:
Is geboren op 25 september 1964 te 
Deurne (is dus 44 jaar), vanaf 1972 
is hij woonachtig in Helmond. Hij is 
dus geen geboren Helmonder, maar 
wel een getogen Helmonder. Hij is 
getrouwd met Anousjka Spoor-
makers- de Jager; samen hebben 
ze 3 zonen, Tim, Sander en Wessel, 
respectievelijk 11, 8 en 7 jaar. Sinds 
2002 is hij notaris en als zodanig ver-
bonden aan het Notariskantoor Spoor-
makers te Helmond dat hij samen met 
zijn broer Jan-Paul Spoormakers drijft. 

Paul van Thiel
Is geboren in Helmond op 14 maart 
1965. Sinds1983 is hij werkzaam in de 
horeca, eerst in een aantal regionale 
horecabedrijven als kok. Vervolgens in 
het Kurhaus in Scheveningen, hier is 
hij zijn vrouw Dorine tegengekomen. 
Ze hebben vier kinderen, inmiddels is 
hun dochter Emily alweer 15 jaar, zoon 
Robin 12 jaar en de eeneiige tweeling 
Koen en Bart 11 jaar. In 2002 heeft hij 
het Restaurant de Steenoven in Hel-
mond overgenomen, dat hij nog steeds 
elke dag samen met zijn vrouw met 
veel plezier runt.

Bob Mattheij:
Is 61 jaar geleden geboren in Sittard, 
maar woont al 19 jaar met zijn gezin in 
Helmond. Hij is getrouwd met Marie-
Anne van Woensel, samen hebben zij 
twee dochters: Caroline en Marjolein. 
Bob is hoogleraar aan de TU in Eind-
hoven en heeft daarnaast een consul-
tancybureau. Hij houdt van (klassieke) 
muziek en verdiept zich graag in 
geschiedenis. Verder is hij in taal 
geïnteresseerd. Samen met zijn vrouw 
houdt hij hun tuin bij. Ook spelen zij 
graag golf, maar dat moet vaak wijken 
voor andere verplichtingen.

Introductie nieuwe commissarissen:

Even voorstellen: Jan-Renier Swinkels is geboren op 26 december 1962 en 
dus 46 jaar oud. Op 21 juni neemt hij het Beschermheerschap over van zijn 
vader. Dit is een goede reden om hem beter te leren kennen, daarom hebben 
we hem een aantal vragen gesteld:  
 
Hoe is uw gezinssituatie en welke rol speelt muziek in uw gezin?
Ik ben getrouwd met Maroesjka en wij hebben drie kinderen. Annebelle is 12 jaar, zij 
speelt piano. Liselotte is 10 jaar en speelt dwarsfluit. Binnenkort gaat zij in het 
jeugdorkest van harmonie St. Ceacilia in Lieshout spelen. Onze zoon Bastiaan is 8 jaar 
en twijfelt nog tussen saxofoon of trommel.

Doet u zelf ook iets met muziek?
Zelf heb ik geen muzikale kwaliteiten, maar in mijn diensttijd heb ik het gebracht tot 
Sergeant van het Tambourkorps der Intendance. Met het korps heb ik vele beëdigin-
gen, openingen en recepties opgeluisterd. Het hoogtepunt met dit korps was het 
meelopen van de Vierdaagse van Nijmegen.

Wat doet u dan in uw vrije tijd?
Als directievoorzitter van Bavaria N.V. blijft er niet zoveel vrije tijd over. Die vrije tijd 
die over is, wordt besteed aan het gezin, diverse bestuurlijke functies en sinds vorig 
jaar ben ik bezig met het behalen van een jachtakte. Daarnaast mag ik graag in de tuin 
werken. Twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Lieshout en in het huis zijn nog veel 
klussen te doen.

Enkele maanden geleden bent u gevraagd om de nieuwe Beschermheer te 
worden, waarom heeft u hier ja tegen gezegd?
De harmonie is bij ons in de familie met de paplepel ingegeven. Mijn opa was bijvoor-
beeld jarenlang voorzitter van de harmonie in Lieshout. Mijn vader is jarenlang 
Commissaris en later Beschermheer van Phileutonia geweest. Een harmonie hoort in 
het leven van de familie Swinkels. Een harmonie brengt leven in de brouwerij. Op de 
80e verjaardag van mijn vader (Jan Swinkels) heb ik wederom kunnen ervaren hoe 
geweldig het is als een harmonie een feest opluistert. Met veel plezier en enthousi-
asme neem ik dan ook de taak als beschermheer op me.

eigendom verkrijgen van ons club-
gebouw. Dat heeft de vereniging veel 
goed gedaan en daar ben ik ook nu nog 
erg blij mee.”

Je hebt recentelijk besloten om je 
Beschermheerschap vanwege je 
leeftijd neer te leggen. In overleg 
heb je besloten om je zoon Jan 
Renier voor deze functie te vragen, 
heeft hij lang na moeten 
denken voor hij akkoord ging? 
“Nee hoor, ik heb hem alleen gezegd 
dat ik het omwille van de continuïteit 
erg fijn zou vinden als hij ja zou zeg-
gen, en bij ons luistert een zoon naar 
zijn... hahaha.”

Wat zou je voor zijn officiële instal-
latie als Beschermheer nog tegen 
hem willen zeggen? 
“Niets bijzonders eigenlijk, ik blijf 
immers als Commissaris lid van de 
raad en Jan-Renier is sinds het ontstaan 
van deze functie in 1916 de vijfde 
beschermheer van Phileutonia. Hij 
hoeft er dus niet veel van te lijden. In 
tegendeel, het is aangenaam bij 
Phileutonia en het houdt je jong.

Meneer Jan, bedankt!



Jan Swinkels (1929), meneer Jan voor velen van ons, is naar eigen zeggen 
sinds 1979 met veel plezier lid van het Commissariaat van Phileutonia. Hij 
werd destijds benaderd door zijn zakenvriend Jack Duijmelinck. Hoewel Jan 
een verenigingsman in hart en nieren is, was Phileutonia de eerste vereni-
ging waar hij lid van werd, hij had zijn vader immers beloofd om zich tot zijn 
vijftigste jaar volledig aan zijn werk bij Bavaria te wijden. “En bij ons luistert 
een zoon naar zijn vader”, zegt hij.
 
Ruim 20 jaar geleden kreeg Jan bezoek van de toenmalige Beschermheer Teun 
Praasterink en Jack Duijmelinck, die toen voorzitter van de harmonie was. Teun 
Praasterink stond vanwege zijn hoge leeftijd op het punt om zijn functie als Be-
schermheer neer te leggen en Jan werd gevraagd om hem op te volgen. “Ik zei dat ik 
dat eerst aan mijn vrouw moest vragen, maar ik wist natuurlijk al dat het antwoord 
ja zou zijn”, zegt hij lachend.

Op de vraag wat het Beschermheerschap eigenlijk inhoudt, wil hij pas iets zeggen 
nadat hij heeft uitgelegd wat de taak van het Commissariaat is. Het Commissariaat 
heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het Bestuur over alles 
wat er in de vereniging omgaat en de vereniging zowel moreel als materieel te 
ondersteunen. Daarnaast wordt van de Commissarissen verwacht dat zij de vereni-
ging op een representatieve wijze vertegenwoordigen naar alle externe contacten en 
zich inzetten voor de public relations activiteiten in het algemeen. De Beschermheer 
geeft als voorzitter leiding aan het Commissariaat en onderhoudt als zodanig 
rechtstreeks contact met alles en iedereen binnen de vereniging. Op de vraag of het 
veel vrije tijd kostte om Beschermheer te zijn, antwoord meneer Jan: “Och, er zijn 
drukke en minder drukke tijden, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan.”
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We verwelkomen de 
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Bart Spoormakers 
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Wij van Phileutonia

“Phileutonia 
houdt je jong!”

Bedankt,  Meneer Jan!

Twintig jaar heeft Jan Swinkels zich, als 
Beschermheer, enorm ingezet voor onze 
vereniging. Hij was de pater familias van 
onze Commissarissen. En een man met 
aandacht voor etiquette. Bij diners was 
de juiste tafelschikking een vast proto-
col. Een tafelspeech was voor Jan steevast 
het hoogtepunt van de avond.
Vanaf de eerste dag lag het hart van Jan 
bij Phileutonia. In al die jaren heeft hij 
vrijwel geen repetitie of optreden over-
geslagen. Ook bij andere gebeurtenissen 
die de vereniging raakten, liet hij zich 
graag zien. Het carnaval, daar kon hij 
zich al maanden van tevoren op verheu-
gen. En hij regelde de mooiste pakken 
voor de optocht!
Vandaag treedt Jan terug als Bescherm-
heer van de vereniging. Wij zullen hem 
in die functie zeer missen. Voor zijn 
inzet verdient hij ons respect. En onze 
dank. Gelukkig blijft hij wel als Commis-
saris aan de vereniging verbonden. Wij 
bedanken ook zijn vrouw Leny, al die 
jaren zijn steun en toeverlaat. Tegelijker-
tijd begroeten wij hun zoon Jan-Renier 
als nieuwe Beschermheer. Wij wensen 
niet alleen hem maar ook de nieuwe 
bestuursleden Bert Jansen en Bart Spoor-
makers veel succes de komende jaren.

Sander van der Lande
President
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Column 
van de President

Agenda
Zondag 28 juni 
Royal Phileutonia Proms 

Maandag 20 juli 
Slagwerk laatste repetitie 
voor de vakantie

 
Dinsdag 21 juli 
Laatste repetitie voor de vakantie

 
5 t/m 6 september 
Leerlingenweekend

 
Maandag 7 september 
Eerste repetitie na de vakantie

 

Onze Beschermheer, Jan, is er altijd als dat voor de “Koninklijke” van belang is. Dat 
heeft bij mij veel respect afgedwongen. En wat blijkt: zijn echtgenote Leny staat ook 
altijd paraat voor onze club en voor Jan. 
Soms moet je een list verzinnen, vandaar deze anekdote waar we samen om geglim-
lacht hebben: Onze Commissaris Wilfried van der Lande – zeker ja, de vader van onze 
huidige president – vond dat hij vanwege zijn gezondheid zijn verplichtingen (die 
zijn er overigens niet; wij vonden het een eer dat Wilfried al meer dan 40 jaar 
Commissaris wilde zijn) niet meer na kon komen. Dus zei hij, consequent als hij was, 
zijn Commissariaat op per brief.
Wij, Jan en ik, vonden dat dit niet zo maar kon en planden een “geheime missie” naar 
Wilfried. Bij hem thuis vertelden we dat we Wilfried graag van het wel en wee van 
onze vereniging op de hoogte wilden houden en dat we, als hij wilde volharden in 
zijn opzeggen, van hem toestemming wilde hebben om zoon Sander uit te nodigen 
als commissaris. Immers, de KSH Phileutonia zonder een lid van de familie Van der 
Lande, dat kan niet. Het resultaat was zeer naar onze wens: Wilfried bleef en voelde 
zich niet bezwaard, Sander is uitgenodigd tot het Commissariaat en is nu onze 
President. De geschreven brief bleef bij Wilfried thuis. En dan de meesterlijke wijze 
waarin hij in zijn eigen opvolging als beschermheer voorziet. De toekomst van 
Phileutonia is verzekerd. Kunt u zich voorstellen hoe fijn het was met beschermheer 
Jan Swinkels te mogen werken.
 
Wim Kuypers 
President 2001 - 2007

Samen met Jan op stap...
door Wim Kuypers

Colofon
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