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Inleiding 
 
U zult het Trappistenbier dat in brouwerij De Schaapskooi geproduceerd wordt wel 
kennen, al was het maar door ervan geproefd te hebben. Daar gaat het uiteindelijk 
toch om? Maar zo'n glas bier nodigt ook uit om wat meer te weten te komen over de 
achtergronden van de brouwerij waar het bier vandaan komt. 
Het bijwonen van een excursie is een middel daartoe: in het kort worden onder meer 
het brouwproces en de geschiedenis van de abdij Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven en de daarbij behorende brouwerij geschetst. Wie meer wil weten 
van het brouwproces kan tegenwoordig in de boekhandel altijd wel iets van zijn of 
haar gading vinden. Daarover in dit boekje dus niets. Het is bedoeld voor diegenen 
die meer willen weten over de geschiedenis van De Schaapskooi. 
 
Sinds 1884 blijkt de brouwerij een turbulente ontwikkeling te hebben doorgemaakt. 
Economische wetmatigheden en monastieke opvattingen streden in de loop van de 
tijd voortdurend om voorrang. Dat leverde een interessante geschiedenis op, waard 
om op papier te worden gezet. 
Niet een uitputtend wetenschappelijk onderzoek stond mij daarbij voor ogen, maar 
een prettig leesbaar boekwerkje. Ik geloof dat ik daarin geslaagd ben. 
Het archief van de abdij bood daarbij een enorme berg materiaal, te veel om allemaal 
te verwerken, gezien de beperkte tijd die mij ter beschikking stond. Ik heb dan ook 
voornamelijk geput uit de nalatenschap van broeder Eligius, die bijna vijftig jaar aan 
het hoofd van de brouwerij stond. 
 
Uiteraard kan een werk als het schrijven van een beknopte geschiedenis van 
Trappistenbierbrouwerij De Schaapskooi niet zonder steun van anderen tot stand 
komen. Ik wil dan ook allen danken die mij hebben geholpen. Met name wil ik 
broeder Tarcisius, broeder Anselmus en directeur Peeters noemen. Zij verschaften 
veel informatie of wezen mij de weg naar de gewenste informatie. Verder wil ik ook 
nog twee collega's danken: Jan Douwes voor de technische hulp bij het maken van 
dit boekje, en Leo Bekkers voor het correctiewerk, waaraan ook Nel den Boer een 
bijdrage leverde. 
En uiteraard eenieder die mij verder op welke wijze dan ook gesteund heeft. 
 
Tilburg, oktober 1994 
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Stichting van het klooster O.L.V. van Koningshoeven  
 
In 1868 kocht de Tilburgse wolverver Caspar Houben de Koningshoeven (voorheen 
de Prinsenhoeven), een groep boerderijen waarvan één de naam De Schaapskooi 
droeg. De eerste steen hiervoor werd In 1834 gelegd. Het gebouw mat 64 bij 10 
meter. Eerder waren de hoeven (met in totaal 33 hectare grond) bezit van koning 
Willem II.  
 
Houben bood aan om de hoeven twee à drie jaar in bruikleen te geven aan de 
Trappisten, waarna de mogelijkheid werd geboden de Koningshoeven (soms ook wel 
in het Latijn ‘Villa Regia’ genoemd) te huren of te kopen. Dit werd In 1881 
contractueel vastgelegd. De uiteindelijke koopakte werd op 6 april 1883 
ondertekend. De koopsom bedroeg f 33.000,00.  
 
Het klooster werd opgezet als annexhuis van de abdij Sainte-Marie-du-Mont op de 
Katsberg (Mont des Cats) in Frans Vlaanderen (Noord-Frankrijk).  
 

 
de oorspronkelijke Schaapskooi 
 
Op 5 maart 1881 wordt de eerste eucharistie gevierd. Deze dag geldt als stichtingsdag 
van het klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningshoeven. Deze naamkeuze was 
overigens vrij eenvoudig: alle Trappistenkloosters zijn toegewijd aan de maagd 
Maria. Eerste Overste wordt Nivardus Schweykart (tot 1890).  
Al snel werd besloten er een zelfstandige vestiging van te maken. In augustus 1883 
werd het klooster priorij en op 11 april 1891 abdij. De eerste abt was Willibrord 
Verbruggen, die van 1890 tot 1909 die functie bekleedde.  
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Een brouwerij als bron van inkomsten  
 
Als gevolg van onvoldoende inkomsten uit de landbouw die de schulden moesten 
lenigen, zocht het klooster een nieuwe bron van inkomsten. Omdat het in de 
kloostertraditie paste een brouwerij binnen de muren te hebben en ook omdat de 
eerste overste, Nivardus (Paulus) Schweykart, zoon van een Münchense brouwer 
was en dus, zij het indirect, goede contacten in de brouwerswereld had (zelf was hij 
notaris), werd voor een brouwerij gekozen. Dit besluit werd genomen in de loop van 
1884. Dit jaar geldt dan ook als oprichtingsjaar van wat later brouwerij De 
Schaapskooi zou gaan heten. Op 13 april 1885 werd een verzoek gericht aan de 
Gemeenteraad van Berkel-Enschot tot de inrichting van een brouwerij/mouterij. Na 
enige aarzeling volgde de toewijzing. Het verzoek luidde als volgt:  
 
Aan het Gemeentebestuur van Berkel c.a. 
 
De ondergetekende Paulus Schweijkart wonende te Enschot, gemeente Berkel c.a. voornemens 
zijnde op het perceel kadastraal bekend gemeente Berkel c.a. Sectie D nummer 1254 op te richten 
en uit te oefenen eene mouterij en bierbrouwerij, en daartoe, ingevolge de art. 1 en 2 N8 der wet 
van juny 1875 (s.b. N95), de vergunning van het Gemeentebestuur wordt vereischt, neemt bij 
deze(n) de vrijheid zich tot U te wenden met verzoek aan hem die vergunning te verleenen. 
Leggende hij bij   dit verzoekschrift over de bij Artikel 5 sub 1 en 2 der gemelde wet bedoelde 
stukken, met opmerking, dat binnen den kring van 200 meter van de op te richten mouterij en 
bierbrouwerij geen gebouwen of lokalen, bestemd tot ziekenverpleging, uitoefening der openbare 
eeredienst of scholen bestaan, en dat ook binnen den afstand van 100 meter van de op te rigten 
mouterij en bierbrouwerij geen percelen aan anderen, dan den aanvrager toebehoorende of bij 
anderen in gebruik zijn. 
 
Enschot, gemeente Berkel c.a. den 13 April 1885 
 
Paulus Schweijkart 
Overste van het Trappistenklooster 
 

 
plattegrond oorspronkelijke brouwerij 
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Inrichting van de brouwerij  
 
Nog dezelfde maand werden in Brussel een roerkuip en een gistkuip gekocht, 
alsmede ander materiaal dat nodig was om de nieuwe brouwerij in te richten. Veel 
aankopen werden verricht door broeder Eustachius (Arnoldus) Verschuren, die de 
taak had de contacten met de buitenwereld te onderhouden. Dat hij Tilburger was zal 
hierbij wel een rol bij hebben gespeeld. Hij overleed echter al in 1887 op 34-jarige 
leeftijd. 
Men probeerde ook elders materiaal voor de brouwerij te betrekken: bij brouwerij 
De Halve Maan van de familie Van Roessel te Veldhoven (nu een wijk van Tilburg) 
werd bijvoorbeeld geïnformeerd of men een ketel kon overnemen. Het mocht niet 
bekend worden voor wie de ketel bestemd was: misschien vreesde men een 
weigering omdat per slot van rekening een potentiële concurrent van materiaal zou 
worden voorzien!  
 
In juni 1885 worden bij de firma Raaymakers in Helmond een serie biervaten besteld. 
Tot 1890 nummerde men deze vaten en schreef er de naam van de klant op. Er werd, 
in tegenstelling tot nu, afgerekend in liters, dus de inhoud van de vaten was 
belangrijk. Omdat de vaten krompen hield men altijd een ‘overmaat'' aan. De vaten 
werden om de drie jaar geijkt. 
 

 
 

fustetiket 



 7  

Na 1890 etiketteerde men de fusten. De etiketten werden overigens ook aan 
bottelaars gegeven om op hun beugelflessen te plakken (kroonkurken waren toen nog 
onbekend). Een bekende bottelaar in Tilburg was de firma Van Riel in de Tivolistraat 
(toen nog de Bosscheweg). Zelf bottelden de paters nauwelijks. De weinige flessen 
werden ook niet geëtiketteerd, maar waren ingehakt met ‘Bierbrouwerij De 
Schaapskooi’. 
De kleine fusten waren voor afnemers in de omgeving; grote van 750 liter voor 
afnemers ‘van buitenaf’. Lagervaten waarin de biervoorraad bewaard werd, hadden 
een inhoud van 2.500 tot 10.000 liter. 
Controle van de vaten en eventuele vervanging van de peklaag aan de binnenzijde 
vond om de paar jaar plaats. Koeling van de nog warme vaten gebeurde met behulp 
van een molen die water uit de condensors van de koel- en stoommachines gebruikte. 
Jaren later, in 1894, vond er tijdens het ‘pikken’ (het van een deklaag voorzien van 
een vat) nog een ongeval plaats doordat de vlam in de lagervaten was geslagen: een 
Hongaarse kuiper is ‘op de plaats dood gebleven’, aldus een bericht uit die tijd. Pas 
in 1967 verdwenen de ruimtes waarin de vaten behandeld werden ten gunste van 
extra lagerruimte. De houten vaten zelf heeft men praktisch allemaal opgestookt. 
 



 8  

Nu nog brouwen… 
 
In 1884 was Isidorus (Florian) Laaber op de trein naar München gezet om de nieuwe, 
ondergistende brouwmethode onder de knie te krijgen. De keus was op dit 
zogenaamde ‘Beiersch’ bier (een voorloper van ons pilsener) gevallen uit 
concurrentieoverwegingen. In Tilburg bevond zich op dat moment nog een aantal 
andere brouwerijen zoals de bovengenoemde brouwerij De Halve Maan van Van 
Roessel, brouwerij De Posthoorn die zich op Korvel bevond, en brouwerij Het Hart. 
Laaber kwam in juli 1885 terug, maar trof een voor de bovengistende brouwmethode 
ingerichte brouwerij aan. De inrichting was verzorgd door de Groningse broeder 
Romualdus Frech, die van oorsprong brouwer was, maar blijkbaar in de 
veronderstelling was een bovengistingsbrouwerij te moeten inrichten. Pas in 1953 
werd de opstelling aangepast, waardoor jarenlang steile trappenlopen tot het verleden 
kon gaan behoren. 

Romualdus werd in 1890 overigens de 
eerste officiële directeur, alhoewel die titel 
als zodanig nog niet gebruikt werd. 
Broeder Isidorus liet zich overigens na de 
geconstateerde fout informeren door 
brouwerijen in de omgeving om tot een 
oplossing van de problemen te komen. Zo 
hard was de concurrentie nu blijkbaar ook 
weer niet!  
 
De complete brouwerij was destijds te 
vinden op de plek waar nu nog steeds het 
oude brouwhuis staat.  
Tegenwoordig zou men het een 
microbrouwerij noemen: de productie 
overtrof in het begin de 2.000 hectoliter 
niet (de hectoliter is ook nu nog de 
gebruikelijke inhoudsmaat in de 
brouwwereld; 1 hectoliter is 100 liter). 
Eind 1885 werd de eerste gerst geleverd en 

in 1886 kon na een tweetal mislukkingen als gevolg van fouten in de moutbewerking, 
het eerste geslaagde brouwsel de ketels uit stromen. Het geleverde bier was zoals 
gezegd van het Beiers ofwel Münchener type, dat op dat moment nog meer 
bekendheid genoot dan het huidige pilsener. 
 

Isidorus Laaber 
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voorgevel brouwerij 

In 1889 werd een bottelmachine gekocht bij de Duitse firma Enzinger: deze machine 
is wellicht aangeschaft om bier voor eigen gebruik te bottelen. Bottelen ten behoeve 
van de verkoop gebeurde pas in 1936. 
In 1890 werd het machinepark uitgebreid met een koelapparaat uit de beroemde 
Linde-fabriek. 
Daarvoor vond koeling van het bier in wording plaats met ijs uit omliggende vennen. 
Dit ijs werd ook aan klanten geleverd ter koeling van het gekochte bier. Ook toen het 
koelapparaat reeds geïnstalleerd was werd echter nog ijs uitgehakt uit 
zuinigheidsoverwegingen. En toen in de oorlog stroom schaars was, heeft men ook 
nog weleens ijs gebruikt. 
Een jaar later verzocht Romualdus Burgemeester en Wethouders van Berkel-Enschot 
om toestemming tot plaatsing van een tweede stoommachine. De eerste 
stoommachine, gemaakt door de firma Lebrun was al enkele jaren eerder geplaatst. 
Daarvoor maakte men gebruik van een zogenaamde ‘locomobiel’, een soort mobiele 
stoommachine. 
Met de nieuwe stoommachine werd ook een dynamo aangedreven die voor 
elektriciteit zorgde: al met al was het voor die tijd een moderne brouwerij. De 
stoommachine zorgde ook voor elektriciteit in de kerk en bijvoorbeeld in de 
varkensstallen. Dit laatste werd door tijdgenoten als verkwistende luxe gezien!  
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De eerste klanten  
 
Er werd snel met levering van het bier begonnen, zij het nog zeer lokaal: de eerste 
klant was het Tilburgse café van Mina Klaver, wier reputatie overigens niet geheel 
vrij van smetten was: er werd in het café geproost onder het motto ‘Op de zuiverheid 
van Mina Klavere!’ Het café heette Het Fortuin, maar werd later onder uitbater Kees 
de Reijer beter bekend onder de naam ‘Huis van de Duizend Likeuren’. 
 

 
café Het Fortuin 

Snel voegde zich het nu nog bestaande café De Roskam (In Tilburg beter bekend als 
‘Voskens’) bij de klanten, alsmede juffrouw Van Roosmalen, die een café uitbaatte 
op de plek waar nu studentensociëteit Plato gevestigd is. In de volksmond wordt het 
pand nog steeds het ‘Casino’ genoemd. 
In 1888 werd ook al Trappistenbier geleverd buiten de directe omgeving, 
bijvoorbeeld In Amsterdam, Schiedam en Alkmaar. In de loop van de tijd wordt ook 
bier geëxporteerd, bijvoorbeeld naar Engeland, maar vooral naar België: tot 1918 
ging ruim dertig procent van de omzet naar onze zuiderburen. Zelfstandige agenten, 
zoals Florin-Loustau In Brussel, zorgden daar voor verdere afzet. Na 1918 nam het 
belang van de export naar België sterk af. 
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briefhoofd Florin-Loustau (omstr. 1910) 



 12  

Bouwplannen 
 
De eerste abt, Willibrord (Franciscus) Verbruggen, wilde een nieuw klooster en 
begon ter bekostiging hiervan met uitbreiding van de brouwerij. Hiertegen rees wel 
verzet door brouwers uit de omgeving, die bisschop en zelfs paus inschakelden om 
uitbreiding te voorkomen. Dat daarna deze brouwerijen, zoals De Posthoorn en de 
Halve Maan, zelf spoedig verdwenen, hangt uiteraard niet noodzakelijkerwijs direct 
samen met de uitbreidingen bij De Schaapskooi. De uitbreidingen betroffen onder 
meer een nieuwe eesttoren. De toren wordt abusievelijk gewoonlijk mouttoren 
genoemd. Het mouten van de gerst gebeurde echter in een andere ruimte. 

 front brouwerij met links zgn. mouttoren 
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In de toren werd toen men het zelf mouten staakte een viertal silo's geplaatst die ieder 
80.000 kilo mout konden bevatten. Deze silo's zijn overigens nog steeds in gebruik. 
De gehele gevel, waar de toren onderdeel van uitmaakt, staat nu op de lijst van 
beschermde industriële monumenten. 
Opmerkelijk Is dat het materiaal voor de uitbreiding deels uit de sloop van een al 
onder Nivardus gebouwde maar nooit voltooide beerput kwam. Men bleef pogingen 
ondernemen de arme grond te verrijken ten behoeve van de boerderij. Met dat doel 
werd in Tilburg ook mest uit de lokale beerputten gehaald door de broeders met de 
zogenaamde ‘Boldootwagen’. 
Overigens is de benaming mouttoren eigenlijk foutief: de toren diende om de mout 
te eesten. Het mouten zelf gebeurde in het gebouw links van de toren. Het oppervlak 
van de moutvloer werd al vrij snel gehalveerd ten gunste van de weverij die gestart 
was om de productieproblemen in de brouwerij op te vangen. Dit tot leedwezen van 
degenen die zich met de bierproductie bezighielden.  
Aan de voorzijde van de toren bevindt zich nog steeds het beeld van Sint Benedictus, 
degene die de oorspronkelijke kloosterregel voor de Trappisten schreef, met 
daaronder de belangrijke richtsnoer: 
 
Tunc vere monachi sunt  
sic labore manuum suarum vivunt 
 
Reg. Scti Patris Benedicti Caput XLVIII 
 
Dan zijn zij waarlijk monniken  
wanneer zij leven van het werk hunner handen 
 
Regel H. Benedictus Hoofdst. 48 
 
De raaf hoort als attribuut bij Benedictus: deze kwam hem voeden toen hij als 
kluizenaar leefde. De gifbeker is een ander attribuut van Benedictus: de beker sprong 
uit elkaar nadat Benedictus een kruissteken had gemaakt boven de beker. 
Voor het bouwproject werd in 1890 een lening afgesloten van f 600.000,00 bij de 
Caisse Hypothecaire Anversoise. Dit bedrag werd ten behoeve van de 
brouwerij/mouterij spoedig verhoogd tot f 800.000,00. In maart 1891 wordt met 
nieuwbouw gestart. In juli 1893 kon men de oude schaapskooi verlaten, waarna deze 
meteen werd gesloopt. Op de plek van de oude schaapskooi staat nu het 
poortgebouw. De brouwerij zelf droeg op dat moment nog niet deze naam, maar werd 
‘Stoombierbrouwerij der Paters Trappisten’ genoemd.  
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Niet veel later werd de naam van de grootste van de oorspronkelijke koningshoeven 
gekozen als naam voor de brouwerij.  
Opmerkelijk is overigens dat men reeds in 1892 over telefoon beschikte. Het nummer 
was 54. Het afgebeelde briefhoofd vermeldt tevens de hoofdagent voor De 
Schaapskooi, de firma Berghegge. 
 

 
briefhoofd De Schaapskooi (eind 19 eeuw) 
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Problemen in de brouwerij 
 
Begin 1893 trad Romualdus uit de functie die hij sinds 1890 vervulde. Na de 
aanstelling van zijn opvolger, broeder Serapion, in 1897 verliet hij teleurgesteld het 
klooster. Hij zou, samen met een broer, nog wel een agentschap voor De Schaapskooi 
verzorgen in het Belgische Gent. 
Vóór Serapion kreeg een aantal kloosterlingen de leiding over de brouwerij, allen 
slechts korte tijd en blijkbaar met weinig succes. Isidorus Laaber was brouwer, geen 
zakenman. Tussen 1893 en 1897 moesten leken worden ingezet onder leiding van 
Albert Blaisl. Ze waren afkomstig uit de toen nog Duitse Elzas. Dit was mede een 
gevolg van het overlijden van een aantal kloosterlingen door de griep. 
Door interne conflicten en een aantal mislukte brouwsels - het bier voor de 
Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1895 bleek bedorven door de uit de hand 
gelopen experimenteerdrift van Albert Blaisl! - ging echter de omzet achteruit en 
dreigde een faillissement: de Antwerpse geldgever alsmede ene Van der Aa, 
hofleverancier en tweede grote schuldeiser, staan echter garant. Ter leniging van de 
nood start men naast de al genoemde weverij een distilleerderij in het poortgebouw 
onder de naam ‘St Joseph’: men produceerde er bijvoorbeeld ‘La Violette des Alpes’, 
een likeur, en een cognac. 

 etiket Distillerie St. Joseph 
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Ook werd in 1895-1896 korte tijd het ‘Bernardiner Brau’ verkocht. Alhoewel het als 
een verbeterde versie van het bestaande bier werd verkocht, was het een tafelbier van 
matige kwaliteit, waarvan de naam bewust niet verwees naar de Trappisten.  

 
 

De komst van Serapion Tunders luidde een ommekeer in. Hij kreeg het beheer van 
de mouterij en slaagde er na inwinnen van adviezen bij Belgische mouters weer in 
een goede kwaliteit mout te produceren. Blaisl bleef vooralsnog brouwmeester. Na 
een conflict stapte de Elzasser echter op en kreeg broeder Serapion de keus om hem 
op z'n knieën terug te vragen of de zaak zelf te gaan leiden: Serapion wordt op 7 
januari 1897 officieel directeur. 
  

etiket Bernardiner Brau 
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De Elzassers werden ver- 
vangen door kloosterlingen 
en knechts uit de buurt, 
waarvan de bekendste 
Toontje Adams zou worden: 
hij is de stamvader van de 
‘Trappistenfamilie’ Van der 
Bruggen. Er waren zoveel 
Van der Bruggens werkzaam 
in de brouwerij dat ze ten 
slotte een nummer kregen!  
 
Dat ook voor de buitenwacht 
het bier weer van goede 
kwaliteit was, bleek uit een 
wervend schrijven uit 1889 
van een café In Luik genaamd 
‘Taverne Brittanique’, die 
zijn aanbeveling van het 
‘Trappisten Bier de Tilbourg’ 
vergezeld liet gaan van een 
levend verslag van een 
chemische analyse door het 
Hoger Brouwerij Instituut in 
Gent waarin de medische 
wetenschap het bier 
aanbeveelt. 
 Serapion Tunders 
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De ‘affaire 1909’ 
 
In 1908 werd het besluit genomen een nieuw brouwhuis te bouwen, maar de ‘affaire 
1909’ gooide roet in het eten. De congregatie besloot dat de leden van de 
communiteit afstand moesten doen van het burgerlijk eigendomsrecht en dat de abdij 
de goederen voortaan onder beheer van een Naamloze Vennootschap moest laten 
vallen. Abt Willibrord Verbruggen weigerde echter afstand te doen van de abdij, die 
formeel tot zijn persoonlijke bezittingen behoorde: bij de start in 1881 had men 
verzuimd de eigendommen onder te brengen in een stichting zoals de Stichting 
Rooms Katholiek Kerkgenootschap. Het verzet van abt Willibrord had uiteindelijk 
de volledige leegloop van de abdij op 20 juli 1909 tot gevolg. Daarna was de abdij 
korte tijd zelfs tegen vergoeding te bezichtigen!  
 

 
het nieuwe klooster 

Voor de brouwerij betekende de affaire een forse omzetdaling: enkele medewerkers 
van de brouwerij bleven om de machines onderhouden en de biervoorraad uit te 
verkopen. Gebrouwen werd er niet meer. De kostbare mout werd aan de kippen 
gevoerd. Dat het bier echter van goede kwaliteit was, moge blijken uit het feit dat 
een collega-brouwer de nuntius benaderde met het verzoek toch maar zeker geen 
toestemming te geven de brouwerij weer te starten! 
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De zaak werd echter opgelost en oktober 1909 wordt Simon Dubuisson voorlopig de 
nieuwe overste. Een maand later werd hij tot prior benoemd. Op 10 oktober 1909 
was Serapion Tunders al teruggekeerd: de inkomsten van de brouwerij waren hard 
nodig. 
Op 12 november 1909 werd de oprichting van de ‘N.V. Maatschappij tot het 
bebouwen en ontginnen van gronden De Koningshoeve en tot het exploiteren der 
daarbij behorende bierbrouwerij’ notarieel vastgelegd. Deze NV nam ook de 
schulden van de nieuwbouw op zich. 
Voornaamste schuldeiser was de Belgische bank Caisse Hypothecaire Anversoise. 
Door bloei van de brouwerij en de forse koersdaling van circa vijftig procent van de 
Belgische franc ten opzichte van de Nederlandse gulden na de Eerste Wereldoorlog 
kon de lening al in 1924 afgelost worden. Gepland was 1940. 
Overigens bezit het klooster in juridische zin dus geen brouwerij, maar heeft het wel 
de aandelen in bezit. 
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De brouwerij tot 1945 
 
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog speelde de zogenaamde 
‘vuilwaterkwestie’: de gemeente Tilburg wilde gronden die behoorden tot de 
gemeente Berkel-Enschot onteigenen om er drainagevelden voor de Tilburgse 
textielfabrieken te kunnen aanleggen. Deze loosden hun afvalwater tot dan in het 
riviertje de Leij. Voor de brouwerij was het risico van slecht brouwwater groot. Mede 
op voorspraak van de abdij verbood de Rijksoverheid uiteindelijk de onteigening. 
 
Desalniettemin had Dom Simon Dubuisson maar weinig affiniteit met de brouwerij: 
aanvankelijk schijnt hij haar zelfs te hebben willen sluiten. Vlak na de Eerste 
Wereldoorlog bestond daartoe een reële mogelijkheid doordat de schuldenlast niet 
meer zo hoog was en de brouwerij als gevolg van een gebrek aan grondstoffen tussen 
maart 1918 en augustus 1919 stil kwam te liggen: de omzet die met uitzondering van 
het dal rond 1909 gestaag gegroeid was tot rond de 16 à 17.000 hectoliter per jaar 
viel terug tot nul. De inkomsten uit de brouwerij bleken echter broodnodig. Toch zag 
de abt er geen been in om ergens in de lijst van klanten een grote rode streep te zetten 
om de clientèle en dus de omzet van de brouwerij te beperken. 
Pas tegen het begin van de Tweede Wereldoorlog was men terug op het oude peil. 
Meestal schommelde de productie in die jaren rond de 10.000 hectoliter per jaar. 
Vanaf 1926 werden herstel- en uitbreidingswerkzaamheden aan de brouwerij 
uitgevoerd. Vaak gebeurde dat met tweedehands materiaal van gesloten brouwerijen 
in Duitsland. In 1927 wordt een fustenloods gebouwd en worden de houten 
lagerfusten vervangen door stalen tanks, die toen echter al ouderwets waren: evenals 
de houten vaten moesten deze gepekt worden, wat een hels karwei was. 
Geëmailleerde of aluminium tanks hadden dit grote nadeel niet. 
In 1928 Introduceerde de brouwerij het Trappistenbier Licht. Ter onderscheiding 
van de rest van de markt met een alcoholpercentage van vier, terwijl 3,5 
gebruikelijk was. 

  Trappisten Bier Licht Pilsener 
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In 1931 werd het inmiddels overbekende pilsener geïntroduceerd. Het succes was 
beperkt: het werd veelal te bitter gevonden. Men had het originele pilsener uit de 
Tsjechische plaats Pilzen (of Plzen) willen benaderen, maar ook toen al leek de in 
Nederland verkochte pilsener niet meer zo op het bitterder origineel. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog, in 1950, kreeg men met een nieuw pilsrecept meer succes. 
Ook de verkoop van het Donker liep achteruit. In 1938 introduceerde de brouwerij 
de Dubbel Gerste. 

 
Al eerder, in 1936, ging de brouwerij zelf bottelen ten behoeve van de verkoop. De 
bottelarij kwam onder leiding van broeder Eligius Martens, die daar tot 1942 de 
scepter bleef zwaaien. Zijn naam zou later bijna synoniem voor De Schaapskooi 
worden. De bottelarij was gevestigd op de benedenkamer van de mouterij en werd al 
snel de ‘flessenkelder’ genoemd. De daar geplaatste bottelmachine had een capaciteit 
van circa 6.000 flesjes per uur (ter vergelijking: in 1969 bezat men reeds drie 
bottellijnen met elk een capaciteit van 15.000 flesjes per uur waarvan twee voor de 
limonadefabriek waren gereserveerd en één voor het bier). Men bottelde er zowel 
beugel- als kroonkurkflessen. De nieuwe kroonkurktechniek bood de mogelijkheid 
om te gaan pasteuriseren. Een pasteuriseermachine werd echter pas in 1954 geplaatst. 

Dubbel Gerstebier 
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In de Tweede Wereldoorlog produceerde men gewoon door: gerekend naar het aantal 
brouwsels was 1942 zelfs een topjaar, maar dat was haalbaar omdat men maar bier 
met een gering alcoholpercentage mocht brouwen. In hectoliters bleken de 
oorlogsjaren echter topjaren met een productie van meer dan 20.000 hectoliter per 
jaar. De abdij, en dus ook de brouwerij, kwamen de laatste oorlogsmaanden echter 
verre van ongeschonden door en in de periode oktober 1944 tot mei 1945 moest de 
brouwerij dan ook enige tijd sluiten als gevolg van stroomuitval. Een nog intacte 
stoommachine kon geen soelaas bieden vanwege onvoldoende capaciteit. 

 reclame en eindproduct 
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De brouwerij na 1945 
 
In 1945 wordt de overleden abt Simon Verbruggen opgevolgd door Willibrordus van 
Dijk. Serapion maakte na 1945 nog wel vernieuwingsplannen, maar liet uitvoering 
over aan zijn opvolger, broeder Eligius Martens, die hem al als assistent bijstond. 
Serapion trok zich in februari 1947 uit de brouwerij terug. Hij overleed in 1955. 
 De Diemenaar Eligius (Willem) Martens, die vóór zijn intreding in 1934 als leerling-
elektricien nog leidingen had gelegd in de Amstel-brouwerij, bleef van 1947 tot 1983 
directeur van de brouwerij. Hij was geheelonthouder, maar moest voor zijn vak wat 
dat betreft soms wel concessies doen. Zoals zijn voorganger weleens zei ‘Een kat die 
bij het spek zit, moet je op z'n minst een zwoerdje gunnen’. Slechts drie korte 
periodes lag de leiding bij iemand anders, namelijk in de jaren 1950-1952, toen 
broeder Guido van de Boogaard de scepter zwaaide, tussen juni 1970 en juni 1971 
toen broeder Jan-Baptist Geven nog even directeur is geweest, en tussen 1976 en 
1980 toen de brouwerij stillag.  
Op 9 maart 1993 overleed broeder Eligius op 8l-jarige leeftijd. 
 

De gehele brouwwereld zat vlak na de 
Tweede Wereldoorlog in de malaise 
als gevolg van grondstoffengebrek (in 
de oorlog was men al op een lager 
alcoholgehalte overgestapt): het 
aantal Nederlandse brouwerijen liep 
in korte tijd terug van ruim 80 tot nog 
geen 30. De brouwerij zelf bevond 
zich in bedenkelijke staat: 
noodzakelijk onderhoud was niet 
gedaan omdat elke cent op dat 
moment nodig was voor de bouw van 
het Trappistinnenklooster in Berkel-
Enschot en ook de tot zo'n 160 
personen gegroeide klooster- 
gemeenschap onderhouden moest 
worden. Een bezoekende collega-
brouwer vond de brouwerij in 
vergelijking met zijn vorige bezoek in 
1924 zelfs een ruïne. Het opzetten van 
een nieuwe brouwzaal bleef in de 
planningsfase steken. De omzet 
daalde in die tijd fors. 
  

Eligius Martens 
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De mouterij werd in 1947 gesloten, alhoewel de installatie in dit geval nog bij de tijd 
was: betrekken van de mout elders bleek toch rendabeler. 
In 1951 werd, mede als gevolg van de pas ingevoerde vennootschapsbelasting, die 
de winstmarges flink deed kelderen, zelfs overwogen de brouwerij te sluiten! 
Men besloot echter tot behoud van de brouwerij, deels om dezelfde redenen als 
waarom de brouwerij opgericht werd: men vond nog steeds dat een brouwerij per 
traditie bij een klooster hoorde en de boerderij als zodanig leverde nog steeds te 
weinig op. Men was altijd zelf bedruipend geweest zodat ook geen beroep gedaan 
kon worden op de aalmoezen van weldoeners. Een volledig ander soort bedrijf 
opstarten werd ook niet overwogen omdat dan forse investeringen nodig zouden zijn, 
die ook in de brouwerij konden worden gestoken. 

 
 

 
Wel besloot men vlak na de oorlog om een limonadefabriek op te zetten, die onder 
leiding kwam te staan van pater Raymundus en Alphons Spaninks; men produceerde 
er gazeuses, limonades, siropen, sappen en dergelijke, onder meer onder de namen 
Ariston en Whist. Het bedrijf vermeed koppeling van de naam trappist aan de 
limonadefabriek: men vond ze niet bij elkaar horen. Alhoewel een niet 
onaanzienlijke hoeveelheid limonade en dergelijke werd geproduceerd, bleef de 
fabriek een annex van de brouwerij: in 1969 bedroeg de productie circa 35.000 
hectoliter tegenover zo'n 130.000 hectoliter bier. 
De voornoemde problemen brachten de communiteit ertoe een commissie in het 
leven te roepen waarin onder meer de bekende Tilburgse econoom professor 
Cobbenhagen zitting had. De commissie concludeerde dat behoud van de brouwerij 

etiketten voor de limonadefabriek 
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inderdaad wenselijk was, maar dat er wel investeringen noodzakelijk waren en dat 
de verkoopmethoden aan de tijd aangepast moesten worden. Ook werden suggesties 
gedaan die de nadelige gevolgen van de binding tussen communiteit en brouwerij 
moesten opvangen. 
Op grond van deze aanbevelingen werd een adviesbureau binnen de poorten gehaald, 
dat in augustus 1951 een rapport liet verschijnen. In dit rapport werd forse kritiek 
geleverd op de administratieve, logistieke en organisatorische processen en op de 
toestand van de brouwerij. Men spreekt van het ontbreken van werkplannen en het 
voeren van een ad hoc-beleid door de leiding van de brouwerij. De limonadefabriek 
zou ook zo opgezet zijn, met vervelende gevolgen. 
Het rapport had tot gevolg dat pater Guido voor vijf jaar als nieuwe directeur werd 
aangesteld. Eligius bleef echter waarnemer en werd in 1953 zelfs weer officieel 
directeur. 
Ook werd een soort raad van bestuur in het leven geroepen, die uiteindelijk van 1953 
tot de overname door Artois in 1969 functioneerde en die tot taak had het 
functioneren van de brouwerij, met name op het financiële vlak, te controleren. In 
het rapport werd gesteld dat de brouwerij meer als een echte N.V. moest gaan 
functioneren. De commissie moest zich buigen over problemen als het doorvoeren 
van vernieuwingen in de brouwerij en het vervangen van monniken door 
lekenpersoneel. Ook het opvangen van de gevolgen van de invoering van de 
vennootschapsbelasting - de gedaalde winstmarges hadden uiteraard lagere 
opbrengsten tot gevolg - behoorde tot de zorg van de commissie. Daarnaast moesten 
verplichte afnemers van het bier geworven worden. 
Deze plannen hadden uiteraard grote financiële consequenties, maar lenen bij de 
bank bleek aanvankelijk moeilijk: banken wilden liever geen klooster als onderpand. 
Pas na 1958, als de Boerenleenbank een lening verstrekt, verloopt het contact met de 
banken soepeler. Daarvoor werden leningen verkregen uit de religieuze wereld. 
De beoogde omzetvergroting moest echter steeds groter zijn dan voor de 
communiteit strikt noodzakelijk was, immers de loonkosten van het personeel 
moesten ook gedekt worden alsmede de financieringen voor afnemers. 
Men kwam aldus in een vicieuze cirkel terecht, die uiteindelijk tot de fusie met het 
Belgische Artois zou leiden: voor bekostiging van de plannen was geld nodig, wat 
weer omzetstijging vereiste, wat weer tot investeringen in het bedrijf leidde, 
waarvoor weer geld nodig was enzovoort. Er was wel weerstand tegen deze groei, 
maar remmen bleek onmogelijk. Een gevolg was dat uiteindelijk in 1969 nog maar 
tien monniken tegenover ruim 120 leken in de brouwerij werkten. Met z'n allen 
wisten die een productie te bewerkstelligen van zo'n 130.000 hectoliter bier. De 
productie lag daarmee al vijftienmaal zo hoog als in het begin van de jaren vijftig. 
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Introductie van het Spar-bier 
 
De omzetstijging werd deels verkregen doordat men met korting bier begon te 
leveren aan De Spar, een keten van samenwerkende supermarkten. De Spar Is 
overigens een afkorting: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen 
Regelmatig. 
Vanaf begin 1952 was er contact tussen De Spar en De Schaapskooi, in de personen 
van Eligius en van Guido, die op dat moment de leiding van de brouwerij had. 
Inleidende contacten waren er al geweest tussen de voorzitter van het Centraal 
Brouwerij Kantoor Kortenhorst en de toenmalige abt. In mei 1952 werd een contract 
met De Spar afgesloten voor minimaal vijf jaar en met voorbehoud van acceptatie 
van de regeling door het CBK, het Centraal Brouwerij Kantoor.  
Een dergelijk contract was in de brouwerijwereld al bekend: ook de Dommelsche 
bierbrouwerij en het inmiddels ter ziele gegane supermarktbedrijf De Gruijter sloten 
zo’n contract. Het produceren van zogenaamde B-merken zou vanaf de jaren zestig 
een grote vlucht nemen.  
Voor De Schaapskooi was er met name concurrentie van de toen nog zelfstandige 
Amstelbrouwerij, maar ook de inmiddels verdwenen Amersfoortse brouwerij 
Phoenix (die al aan ETOS leverde voor half geld!) lag op de loer.  
  

etiketten Spar Oud Bruin en Pilsener 
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Men vreesde overigens dat het contract met De Spar een conflict met het CBK zou 
kunnen opleveren: men zou immers de prijsovereenkomst tussen de Nederlandse 
brouwerijen loslaten! Tevens voorzag men problemen met agenten van hun eigen 
Trappist-bier. 
De vrees dat het CBK het contract niet zou accepteren bleek gegrond, maar als gevolg 
van procedurefouten achtte De Schaapskooi zich niet meer gebonden aan het oordeel 
van het CBK. In juli 1952 schreef De Schaapskooi een brief op hoge poten naar het 
CBK: de brouwerij had toegezegd het contract met De Spar te willen opzeggen als 
zou blijken dat de belangen van de Nederlandse brouwers in het algemeen geschaad 
zouden worden, maar het CBK bleek zelf ook niet neutraal: de vertegenwoordiger 
van het CBK, de heer Benders, was nota bene adjunct- directeur bij concurrent 
Amstel! Het bleek dat Amstel De Spar ook oogluikend, dat wil zeggen buiten het 
CBK om, tien procent korting zou toestaan. Amstel bleef ook na het afsluiten van 
het contract proberen De Spar binnen te halen. Men verweet de Amstelbrouwerij een 

dubbelspel te spelen. Bovendien wilde 
het CBK geen precedenten scheppen 
die de eventuele ondergang van 
Nederlandse brouwerijen zouden 
kunnen veroorzaken, maar staat wel 
toe dat anderen met diezelfde 
supermarkt onderhandelen! 
De brouwerij deed dus het contract 
met De Spar gestand, en wilde 
vervolgens uiteraard zoveel pils en 
oud bruin afzetten als mogelijk. 
Dat zou ten koste moeten gaan van 
Amstel, wat ook door Spar verkocht 
werd. Met name buiten het zuiden was 
vaak nog geen Sparbier verkrijgbaar. 
Ook wilde men producten uit de 
limonadefabriek, zoals Ariston, aan de 
Spar gaan verkopen.  
Begin 1957 presenteerde De 
Schaapskooi het Spar Super als 
tegenhanger van het Amstel Gold. In 

de overeenkomst van 1952 was het traditionele Donker bier (dat toen mogelijk al 
verward werd met het zoete Oud Bruin) al niet meer betrokken Het bleek de opmaat 
voor de verdwijning van dit klassieke bier in 1970 ten gunste van pils en de Super-
variant hiervan. 

het nieuwe Spar Super 
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Tot 1969: steeds verder uitbreiden 
 
In de jaren vijftig en zestig vonden tal van vernieuwingen plaats, echter vaak met 
tweedehands materiaal. Hiertoe was de brouwerij genoodzaakt als gevolg van 
geldgebrek: ook de in de oorlog opgelopen schade aan de abdij moest hersteld 
worden.  
De ingrepen behelsden onder meer het buiten gebruik stellen van de ‘biervijver’ (die 
daarna als zwembad en nog later als visvijver dienst ging doen) en het slaan van een 
eigen tweehonderd meter diepe bron. Daarnaast wordt een nieuwe pompinstallatie 
geplaatst. In 1953 nam men een nieuwe brouwketel in gebruik (tot dan werd nog met 
hout gestookt) en verdween de zeer ongemakkelijke, voor bovengisting bedoelde 
opstelling van de apparatuur. In 1954 werd een pasteuriseermachine neergezet. Het 
pasteuriseren verliep aanvankelijk niet geheel naar wens. In 1961 werd de machine 
alweer vervangen. In 1955 werd de gistkelder gerenoveerd en werden acht nieuwe 
aluminium kuipen geplaatst (in 1967 kwamen er nieuwe gistkelders). In 1956 werd 
een nieuwe stoomketel geplaatst. In 1959 werd een nieuw laboratorium gebouwd. In 
1963-1964 werd een nieuwe bottellijn opgezet en werd de lagerkelder uitgebreid met 
twaalf aluminium tanks van 240 hectoliter elk. De brouwerij groeide hiermee uit tot 
een voor Nederlandse begrippen middelgrote brouwerij. Ook het ‘gezicht naar 
buiten’ werd vernieuwd: de ovale ‘schaapjes’-etiketten werden afgedankt en 
opgevolgd door etiketten zonder schaapjes. Toen echter bleek dat de verkoop 
hierdoor terugliep greep men tijdelijk terug op het vertrouwde trio schapen, zij het in 
een iets moderner jasje. Later verdwenen de schapen alsnog. 

 
 

Etiketten in het nieuwe ‘schapenjasje’ 
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In 1959 trad de brouwerij naar buiten met een oude bekende, namelijk het 
Bernardiner Brau. Het was een eenmalig brouwsel dat werd gemaakt voor de 
tentoonstelling ‘Hart van Brabant’. Het eerste glas werd geschonken aan Tilburgs 
toenmalige eerste burger Becht. 

 
 

Ter voorkoming van de mogelijkheid dat de communiteit volledig financieel 
aangesproken zou kunnen worden voor alle in de voorbije jaren gedane 
investeringen, werd in 1959 de N.V. Habeté (de naam duidt de centrale ligging tussen 
Hilvarenbeek, Berkel en Tilburg aan) opgericht ten behoeve van financieringen aan 
afnemers en het innen van huren van de verplichte afnemers, alsmede voor het kopen 

van panden. Deze panden kwamen 
meteen als onderpand in het Shell-
pensioenfonds, waardoor ze niet als 
onderpand voor nieuwe leningen 
konden dienen. 
Mede als gevolg van deze beperking 

werd ook de ‘N.V. tot Aankoop, Verkoop en Exploitatie van Roerend-Lichamelijke 
en Onroerende Goederen A.R.O.’ opgericht met de Koningshoeven als enige 

advertentie Nieuwsblad van het Zuiden 21 juli 1959 

beeldmerk Habeté 
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aandeelhouder. 
De oprichting van ‘Van Dijck's Drankenhandel NV’, voluit ‘Ad van Dijck's Bier-, 
Limonade- en Drankenhandel’ te Beek en Donk werd in 1969 notarieel vastgelegd. 
Directeur is dan broeder Jan-Baptist Geven, commissarissen zijn Eligius en Alphons 
Spaninks. Onder Artois wordt de naam omgedoopt tot ‘Omnidrink’. 
 
Het Jaarverslag van de NV Koningshoeven van 1968-9 maakte melding van de 
productie van Donker, Pils (Trappist en Tilbury), Dortmunder, Oud Bruin, Super en 
Bok, alsmede de producten uit de limonadefabriek. 

 
Op dat moment bezat de brouwerij ruim honderd cafés in heel Brabant, die verplicht 
waren de producten van De Schaapskooi af te nemen. Gevolg was een Tilburgs 
grapje, vervat in de vraag ‘Witte gij wörum de Trappisten zoveul bars zèn 
begonnen?’, waarop het antwoord diende te luiden: ‘Die wille dè aander meense ôk 
om twee uur snaachs wakker moete worre’. 

etiketten Bockbier en Dortmunder 
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1969 - 1979: de periode Artois  
 
In 1969 moest een beslissing gaan vallen omtrent de toekomst van de brouwerij. Er 
werden drie opties bekeken: ten eerste kon men de brouwerij in eigen beheer verder 
uitbreiden, ten tweede was er de mogelijkheid de brouwerij af te bouwen en als klein 
bedrijf zonder lekenpersoneel voort te zetten en ten slotte kon men nog opgaan in 
een andere brouwerij. Op 1 oktober 1969 werd, na toestemming van de Heilige Stoel 
in Rome, de orde van Trappisten en de leden van de communiteit, voor de laatste 
optie gekozen: het Belgische Artois-concern werd de ‘grote sterke broer’ van De 
Schaapskooi via de Nederlandse dochter Nederlandse brouwerijen Artois (N.B.A.). 
Het volgende persbericht werd naar aanleiding van de overname verspreid: 
 
De bierbrouwerij ‘de Schaapskooi’, onderdeel van de N.V. Maatschappij tot het bebouwen en 
ontginnen van gronden ''de Koningshoeve'' en het exploiteren der daarbij behorende 
bierbrouwerij, werd steeds beheerd door de monniken van het Trappistenklooster te Berkel-
Enschot bij Tilburg. 
Gezien de groei van het brouwerij-bedrijf en het toenemen van het aantal medewerkers in de 
brouwerij, niet behorende tot de monniken-gemeenschap, zijn de monniken van mening dat het niet 
in het belang is van de medewerkers, de thans bestaande sterke binding van bedrijf en klooster op 
dezelfde wijze als tot nog toe, te handhaven. 
Om de continuïteit van het bedrijf, onafhankelijk van het klooster, zekerder te maken, is men een 
verregaande samenwerking met het Belgische Brouwerijconcern Artois te Leuven, aangegaan. 
Daar de samenwerking is aangegaan om de bestendiging van het bedrijf voor de toekomst veilig 
te stellen, zal deze samenwerking geen invloed hebben op de personeelsbezetting en zullen ook de 
monniken hun arbeid in de brouwerij voort kunnen zetten, 
 
afgegeven, 2 november 1969  
 
Artois kreeg daarmee de beschikking over een brouwerij met een capaciteit van 
130.000 hectoliter op jaarbasis met als voornaamste producten Trappist Pils en 
Tilbury Pils. 
De brouwerij had daarmee rond de drie procent van de Nederlandse markt in handen. 
Ter vergelijking: Artois zelf produceerde op dat moment circa vier miljoen hectoliter 
en had toen zo'n 2.500 mensen in dienst. 
Trappist en Tilbury waren aparte biersoorten. Artois onderzocht meteen de 
mogelijkheden de productie te verhogen. Men zou door toename van het aantal 
brouwsels en het combineren van beide biersoorten tot één product de omzet tot circa 
165.000 hectoliter kunnen verhogen. 
Eventuele tekorten konden vanuit Leuven, de thuishaven van Artois, aangevuld 
worden. Tevens overwoog men overplaatsing van materiaal uit de gesloten brouwerij 
Mena in Rotselaar (B), zodat de productie verder zou kunnen worden opgevoerd tot 
zo'n 225.000 hectoliter. Daar de hieruit voortvloeiende omzetverhoging de 
investeringen niet rechtvaardigde, werd hiervan afgezien. 
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Er waren overigens nog andere gegadigden, waaronder het Nederlandse Heineken. 
Deze kwam met een in wezen aantrekkelijker voorstel dat onder meer afbouw van 
de pilsproductie inhield, echter met behoud van werkgelegenheid voor het 
lekenpersoneel. Toch deed men Artois het voorstel te kappen met de andere 
gegadigde als men een garantie voor werkgelegenheid kon geven. Dit voorstel was 
ingegeven door directeur Snieders van de Dommelsche brouwerij, die zei dat de 
gesprekken tussen Artois en Dommelen tot ieders bevrediging verlopen waren. 
 

 
 
De Schaapskooi besloot op grond hiervan de brouwerij toch aan Artois te verkopen 
en de gebouwen te verhuren. In het contract werd wel de naam La Trappe exclusief 
voorbehouden aan de Trappisten! 
‘U kwam tot ons daar u bij Artois ervaren had dat de menselijke waarden hoog 
geprezen werden’, aldus toenmalig Artois-vertegenwoordiger Boon tijdens het 
(achteraf tijdelijke) afscheid van broeder Eligius als directeur van de brouwerij op 6 
juni 1970. Opzet was om door samenwerking tot gemeenschappelijke bloei te 
komen. 
De Schaapskooi zag vooral voordelen in gezamenlijke research, in- en verkoop en 
transport. Behoud van werkgelegenheid voor het lekenpersoneel was echter de 
voornaamste drijfveer. Uiteindelijk bleken de bedoelingen van Artois echter meer 
economisch dan sociaal van aard: al in 1970 besluit Artois De Schaapskooi alleen 
nog voor de productie van zogenaamde B-merken te gebruiken. De winstmarge zou 
gegarandeerd worden door overschrijving van de gederfde winst. 

etiketten Trappist bier en Tilbury Pilsener 



 33  

De verplichte afnemers moesten het bordje ‘Trappist’ vervangen door eentje van 
Artois. Ook de cafés waren immers door Artois overgenomen. De stap zette kwaad 
bloed bij de afnemers, omdat het Trappist pils beter bekend stond dan het bier van 
Artois: de naam Artois zou later zelfs volledig van de markt verdwijnen ten gunste 
van het merk Dommelsch! 
De omzet van B-merken was ondertussen sterk gedaald, waardoor de brouwerij niet 
meer rendabel kon produceren. Uiteindelijk werd besloten de pilsproductie volledig 
naar de vestiging in Dommelen over te hevelen; wel kon een deel van het 
lekenpersoneel In Dommelen weer aan de slag. Vanaf 1976 werd niet meer 
gebrouwen in De Schaapskooi, met uitzondering van een kleine hoeveelheid La 
Trappe. Er werd verder alleen nog maar gehandeld in bier van elders. Nog maar 32 
mensen zijn op dat moment werkzaam in het bedrijf. 
Nadat duidelijk was geworden dat de N.B.A. de productie-eenheid van De 
Schaapskooi zou opheffen, volgde nog wel het bod om aldaar opslagruimte te huren 
ten behoeve van Omnidrink met als voorwaarde dat De Schaapskooi geen bier meer 
zou brouwen: de vestiging zou dus moeten gaan dienen als depot voor Artois! 

 
 
Artois leek inmiddels geen prettige gesprekspartner meer: men bleek slechts te willen 
profiteren van de goede naam van de Trappisten en daarbij goedkoop te huren, was 
de indruk. Artois deed overigens nog wel het voorstel om exclusief voor Artois La 
Trappe te gaan brouwen, hetzij in De Schaapskooi, hetzij In Dommelen. Dit voorstel 
werd zeer nadrukkelijk afgewezen. Productie van La Trappe in Dommelen was zelfs 

B-merk etiketten 
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principieel onmogelijk: het zou geen trappistenbier meer genoemd mogen worden! 
Door de brouwerij werd er inmiddels over gedacht om zelf weer te gaan brouwen 
onder de (beschermde) naam La Trappe. Het begin van de wedergeboorte van 
brouwerij De Schaapskooi! De benodigde financiën en het aantrekken van personeel 
werden wel als probleem gezien. Een alternatief was het zelf in licentie laten 
brouwen van La Trappe naar voorbeeld van het Trappistenbier van Achel: ook in dit 
geval zou men echter niet meer van Trappistenbier mogen spreken. De twee grote 
loodsen zouden dan toch nog verhuurd kunnen worden. In 1979 werd de 
overeenkomst met Artois beëindigd. Op 1 april van dat jaar kwam het bedrijf geheel 
stil te liggen. 
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Trappistenbier geen biersoort 
 
De kwestie van ‘Trappist’ als naam voor bier heeft vanaf begin jaren zestig aardig 
wat stof doen opwaaien. In de jaren vijftig en zestig werd de naam steeds meer 
misbruikt uit louter commerciële motieven: het Trappistenklooster van Orval in 
België spande daarom in 1962 een proces aan, dat nog door een aantal andere 
gevolgd zou worden. De processen werden steeds gewonnen. Men concludeerde dat 
de naam ‘Trappist’ en daarvan afgeleide namen een oorsprong aanduiden (gemaakt 
in een Trappistenklooster door Trappistenmonniken) en geen soort, en zijn dus 
voorbehouden aan een vijftal Belgische Trappistenkloosters, namelijk Westvleteren, 
Westmalle, Orval, Rochefort en Scourmont (Chimay), en natuurlijk De Schaapskooi. 
Niet-Trappistenbrouwerijen bezondigen zich dus aan consumentenmisleiding als ze 
de naam ‘Trappist’ gebruiken: men pronkt nu eenmaal graag met andermans veren!  
De congregatie vindt dat men ervoor moet waken niet in dezelfde valkuilen te vallen 
die andere ordes voor zichzelf groeven, waardoor niet alleen bier, maar ook kaas,  
brood en vele andere producten onder de naam van een (al of niet nog bestaande of 
zelfs volkomen verzonnen) kloostergemeenschap op de markt zijn gebracht.  

 
Voor De Schaapskooi bestond op dit vlak het bijzondere probleem dat de naam La 
Trappe al sinds 1910 gebruikt werd door wijnstekerij Uelingsheide in Tegelen, die 
de naam ook gedeponeerd had in het Benelux-merkenregister. In 1971 werd De 
Schaapskooi licentie verleend tegen het symbolische bedrag van .één gulden per jaar, 
te betalen aan Uelingsheide. 

etiket wijnstekerij Uelingsheide 



 36  

Een nieuw begin 
 
In 1980 besloten de monniken zelf weer bier te gaan brouwen. Op kleine schaal dan 
wel: dat eerste jaar brouwde men zo'n 1.000 hectoliter (300.000 flesjes). Men kocht 
daartoe een deel van de brouwinstallatie terug van Artois. Wezenlijk verschil met de 
voorgaande periode was de keus om louter bovengistend bier te gaan brouwen: was 
de keus voor ondergisting in 1984 gebaseerd op de wens af te willen wijken van de 
standaard, evenzo gold dit in 1980 voor de keus bovengisting te gaan gebruiken. Pils 
was immers al genoegzaam bekend. 
De basis van de uit haar as herrezen brouwerij zou het merk La Trappe worden. In 
het contract met Artois was het de Belgische biergigant niet toegestaan deze naam 
voor eigen doeleinden te gebruiken. Nieuwe brouwmeester werd Harrie Vermeer. 
Deze is nog steeds werkzaam in de brouwerij. In de onder zijn beheer staande ketels 
vloeide de herrezen La Trappe: een amberkleurig, volmondig bier van hoge gisting 
met 7% alcohol met nagisting op fles. 
 

Het oorspronkelijke recept 
was al in 1958 ontwikkeld 
door broeder Jan-Baptist 
Geven. Het merk La Trappe 
deed in datzelfde jaar op zeer 
bescheiden schaal zijn intrede. 
Het bovengistend bier van die 
naam werd vanaf die datum 
onafgebroken, dus ook tijdens 
de periode Artois, verkocht, zij 
het echter zeer mondjesmaat. 
De pilsmarkt had immers alle 
aandacht nodig. 
De continuïteit van het nieuwe 
bedrijf vormde een probleem. 
Deze was vereist om een 
optimaal product te kunnen 
leveren. Uitbreiding van het 
personeelsbestand was bij- 
voorbeeld geen overbodige 

luxe; de door Artois verwaarloosde installatie vergde veel onderhoud. De eerste 
werknemers waren technische duizendpoten met veel geduld en impro- 
visatievermogen. 

het gouden La Trappe etiket 
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Het tij keert 
 
De eerste jaren van de nieuwe brouwerij waren zeker niet de gemakkelijkste. De 
consument beschouwde La Trappe nog steeds niet als een volwaardig product. De 
reden hiervoor was dat de brouwerij nog steeds een pilsimago had. Daarnaast werd 
de brouwerij nog met Stella Artois geassocieerd, een naam die inmiddels een 
negatieve bijklank had gekregen. De goede naam van de brouwerij kreeg door deze 
‘Stellatisatie’ een forse deuk. In het begin van de jaren tachtig was de 
speciaalbiermarkt in Nederland al volop in beweging. Belgische speciaalbieren zoals 
Duvel, Westmalle en De Koninck verwierven een plaats in die markt. De 
Schaapskooi kwam eigenlijk net iets te laat om in deze ontwikkeling een rol van 
betekenis te kunnen spelen. Men hield het hoofd boven water onder meer door in 
opdracht bier te brouwen, zoals voor een groep die in die tijd onder de naam ‘Sloth’ 

een brouwerij In het oosten van het 
land trachtte te starten. 
In 1983 werd broeder Godfried 
Looyaard, een voormalig Tilburgs 
opticien, benoemd tot directeur. 
Hij bracht nieuw leven in de 
brouwerij. Onder zijn leiding werd 
een aantal contracten met grote 
afnemers gesloten, die een 
bepaalde minimum omzet zouden 
garanderen. 
Al in datzelfde jaar werd met 
Oranjeboom (toen nog Verenigde 
Bierbrouwerijen Breda Rotterdam 
geheten) een overeenkomst 
gesloten met betrekking tot de 
productie van het merk Konings- 
hoeven. Omdat Oranjeboom al 
veel cafés van hun producten 
voorzag, kon de horeca beter 

bereikt worden door de Schaapskooi. Op 25 november 1983 werd het 50.000-ste krat 
afgeleverd. Bij deze feestelijke gebeurtenis schreef A. Jacobs een loflied op het 
Koningshoevenbier: 
 
Heeft het slechte nieuws me weer eens plat  
Dan haal ik een Trappistje uit mijn krat  
Het volle roodbruin bier uit de abdij 
Verwent, verdrijft, verwarmt en stemt me blij 

etiket Sloth double  
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Is mijn optimisme aan de haal 
Dan pak ik mijn Trappisten-Bier-Bokaal 
Het bitter Brabants bier schuimt naar benêe 
Ik klink, ik drink, geniet en zing tevrêe 
 
Koningshoeven, Koningshoeven 
Ouderwets gebrouwen als Trappist 
Koningshoeven, Koningshoeven 
Volgens de traditie hoog-gegist 
 
Koningshoeven, Koningshoeven 
Nooit, mijn roodbruin gerstenat 
Word ik jouw bekoring zat 
Eén slok schuimt me tot een optimist! 
 
Aanvankelijk bood men slechts één type aan onder de naam Koningshoeven. Begin 
1987 presenteerde Oranjeboom op de Horecava een afzonderlijke Dubbel en Tripel 
op fles. In 1992 volgde het Koningshoeven Blond. Het Dubbel op fust werd in 1986 
al geïntroduceerd. De Koningshoeven onderscheidt zich van La Trappe door gebruik 
van een andere gistcultuur. 

Eveneens in 1987 verdween ook het oorspronkelijke La Trappe waarmee in 1980 
werd gestart ten faveure van twee nieuwe soorten, La Trappe Dubbel en Tripel. De 
Dubbel was nieuw, de Tripel een zwaardere versie van het al bekende bier. 
  

het eerste Koningshoeven-etiket etiket Koningshoeven Blond 
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Ook werd in 1986 het Abdij Pilsener in de handel gebracht. Dit bier, ook bekend 
onder de naam Oranjeboom Royal, werd bij Oranjeboom gebrouwen en was een luxe 
pilsener met een alcoholpercentage van zes. In 1993 werd besloten de productie van 
het Abdij Pilsener te verhuizen naar brouwerij De Kroon In Oirschot. Het 
alcoholpercentage werd teruggebracht naar vijf. Zelf heeft De Schaapskooi 
vooralsnog geen mogelijkheden om pils te brouwen. 
 

In 1985 koos De Schaapskooi het exportpad. Een overeenkomst met John Martin uit 
Antwerpen werd gesloten, waarbij de biergroothandel buiten Nederland wereldwijd 

La Trappe-etiket John Martin 

etiket Koningshoeven Dubbel etiket Koningshoeven Tripel 

etiket Abdij Pilsener Extra 



 40  

exclusiviteit genoot wat betreft distributie van het bier. In het topjaar 1986 bedroeg 
de afname door John Martin circa 4.000 hectoliter. 
De collega-Trappistenbrouwers in het Belgische Scourmont ontwikkelden 
ondertussen in 1986 een nieuw bier, de Chimay ‘witkap’. De vraag hiernaar werd 
echter zo groot dat de Belgen serieuze capaciteitsproblemen kregen. Tussen 1986 en 
1992 werd daarom deze Chimay in Berkel-Enschot gebrouwen en per tankauto naar 
Scourmont gebracht, waar het bier werd gebotteld. De productie van de ‘witkap’ was 
in 1991 het grootst: circa 11.000 hectoliter. 
Op de Horecava van 1988 werd onder de naam Tilburg Trappist een nieuwe Dubbel 
en Tripel gepresenteerd door Bestebier BV, een biergroothandel ontstaan uit een 
samenwerking tussen Grolsch en Gulpener. Doordat deze firma echter onvoldoende 
aan promotie van speciaalbier werkte en haar invloed op de markt relatief gering 
was, flopte het project en besloot men in 1990 te stoppen met Tilburg Trappist. 
Het merk La Trappe bleef tot 1991 het enige merk dat door de brouwerij zelf op de 
markt werd gebracht. De totale productie van La Trappe bedroeg tussen 1986 en 
1990 jaarlijks zo'n 2.000 hectoliter. 
De in totaal geproduceerde hoeveelheid hectoliters deed de oude brouwerij in haar 
voegen kraken. In 1988 besloot de Abdijraad dan ook tot een totale modernisering 
van het bedrijf. 

Enerzijds werd deze beslissing ingegeven door de slechte staat waarin de installaties 
zich bevonden, anderzijds door een aantal nieuwe intredingen in het klooster. Voor 
deze jonge monniken moest passende arbeid worden gevonden. Tenslotte verwachtte 
directeur Looyaard een snelle expansie van het bedrijf omdat in de jaren tachtig het 
aandeel van de speciaalbieren in de Nederlandse markt sterk groeide. De kosten van 

etiket Tilburg Trappist Tripel etiket Tilburg Trappist Dubbel 
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de vernieuwingen, die nog steeds in uitvoering zijn, zullen uiteindelijk zo'n acht 
miljoen gulden bedragen. In 1990 werd een nieuw brouwhuis gebouwd. Een jaar 
later volgde plaatsing van een fustenvullerij, waardoor De Schaapskooi de eerste 
Trappistenbrouwerij werd die haar bieren op commerciële basis op vat verkoopt. Tot 
de ingebruikname van de fustenvullerij werden fusten in Rotterdam (in de 
voormalige Oranjeboombrouwerij) en in Oirschot (bij brouwerij De Kroon) 
afgevuld. Op het moment is de Dubbel het gehele jaar op vat verkrijgbaar, terwijl de 
Tripel voor de maand maart gereserveerd is. In mei en juni is de Enkel aan de beurt. 
De Quadrupel zorgt dat de maanden november en december met een verwarmde ziel 
doorgebracht kunnen worden. In 1992 werden nieuwe gist- en lagerkelders inclusief 
een volautomatische reinigingsinstallatie geplaatst. In 1993 is een begin gemaakt met 
de renovatie van de bottelarij. Volgens planning moet dit project, dat goeddeels onder 
eigen regie wordt uitgevoerd, in de winter van 1995 gereedkomen. 
De Schaapskooi is daarmee een bijdetijdse brouwerij geworden waar traditie en 
moderne technologie hand-in-hand gaan, en samen garant staan voor het 
kwaliteitsproduct La Trappe. 
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Een nieuwe benadering van de markt 
 
In 1989, één jaar nadat de communiteit van de Abdij van Koningshoeven besloten 
had tot een volledige modernisering van de brouwerij, werd aan een extern 
adviesbureau de opdracht verstrekt een onderzoek te doen naar de toekomstige 
kansen en bedreigingen voor de brouwerij. 
De rode draad die door de conclusies van het onderzoek liep was, dat het roer 
volledig om zou moeten wat betreft de benadering van de markt: van een passief 
commercieel beleid moest overgestapt worden op een actief verkoop- en 
marketingbeleid met een daarop afgestemde organisatie van het bedrijf. Voor De 
Schaapskooi een grote stap. Geleidelijk werd steeds meer nadruk gelegd op het eigen 
merk La Trappe, dat actief op zowel de Nederlandse als de exportmarkten werd 
gebracht. Afhankelijkheid van anderen, zoals John Martin en Chimay, moest 
afnemen. Medio 1990 nam pater Godfried Looyaard afscheid als directeur. Hij werd 
opgevolgd door Peter Peeters, de eerste lekendirecteur sinds de Elzasser periode aan 
het einde van de 19e eeuw. 
Doelstelling van het huidige management van het bedrijf is om Nederlands enige 
zelfstandige speciaalbierbrouwerij van redelijke omvang te laten groeien naar een 
omzet van circa 40.000 hectoliter in het jaar 2000. Het moge duidelijk zijn dat dit 
geen eenvoudige opgave is, gezien de zware concurrentie van grote Belgische 
brouwerijen die merken als Leffe en Grimbergen als pseudo-Trappist op agressieve 
wijze op de Nederlandse en buitenlandse markten brengen. 
Om het eigen merk La Trappe sterker in de markt te krijgen is reeds een aantal 
maatregelen genomen, zoals een wijziging van de huisstijl in 1991 en introductie van 
het seizoensbier Quadrupel in dat zelfde jaar. In 1992 werd het commercieel apparaat 
versterkt, wat temeer noodzakelijk was na het wegvallen van een aanzienlijk deel 
van de omzet doordat Chimay weer in België gebrouwen kon gaan worden. Met John 
Martin werd een nieuw exportcontract gesloten dat het afzetgebied voor John Martin 
beperkte tot België, Frankrijk, Italië en Spanje.  

etiket Sainsbury Trappist Ale 
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Vanaf 1993 is men zelf gaan exporteren naar Groot-Brittanië (onder andere voor de 
supermarktketen Sainsbury), Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. 
Ook in 1993 werd besloten La Trappe naast de luxe 33 centiliter-flessen ook 
verkrijgbaar te laten zijn in de Nederlandse standaardfles van 30 centiliter. In 
september 1994 werd definitief overgeschakeld op de standaardfles. De ‘eigen’ 
flessen verdwijnen geleidelijk uit het assortiment: ze worden voor de export als 
flessen zonder statiegeld opgebruikt. Het exclusieve karakter van La Trappe komt nu 
tot uitdrukking in de vernieuwde huisstijl. Na introductie van de Enkel in 1993 
bestaat het volledige assortiment nu uit Enkel, Dubbel, Tripel en Quadrupel. Om het 
feit dat het hier om Trappistenbier handelt nog beter tot uitdrukking te brengen, zijn 
de soortnamen ook in het Latijn weergegeven (Angelus, Duplus, Triplus, 
Quadrupulus), en wordt de soort ook aangeduid met respectievelijk één, twee, drie 
of vier kruizen. Ook de band met de monniken en de abdij valt zo meer in het oog. 
In de experimentele fase van de Enkel is deze overigens ook nog met een volledig 
blanco etiket verschenen in navolging van de Westmalle Extra. Alle wettelijk 
verplichte gegevens stonden op de kroonkurk. 

Tevens werd in 1993 voor de lokale markt het Kruikenbier Tripel op de markt 
gebracht. De stad Tilburg staat rond carnaval bekend als ‘Kruikenstad’. Daar het 
experiment als een succes bestempeld kon worden, is besloten dit Kruikenbier 
permanent in de verkoop te houden. 
  

etiket Kruikenbier 
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Met vier bieren verder op weg 
 
De Schaapskooi brouwt momenteel vier soorten Trappist: de Enkel, de Dubbel, de 
Tripel en de Quadrupel. 
De Enkel, de Dubbel en de Tripel zijn het hele jaar op fles verkrijgbaar. Hetzelfde 
geldt voor de Dubbel van het fust. De Enkel wordt alleen in de maanden mei en juni 
op fust uitgebracht. De Tripel alleen in maart. De parel van La Trappe, de Quadrupel, 
komt in september op fles en in november op fust uit. Elk van deze bovengistende 
bieren heeft zijn eigen karakter, zijn eigen smaak. Dat komt niet alleen door het 
verschillend alcoholgehalte, maar ook doordat elke Trappist volgens een uniek recept 
wordt gebrouwen.  
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De Enkel is een frisse dorstlesser met een alcoholpercentage van 5,5. De Dubbel 
bevat 6,5 procent alcohol en heeft een zachte aromatische afdronk. Tripel bevat 8 
procent alcohol en heeft een fruitige, bitterzoete smaak. Quadrupel ten slotte is de 
zwaarste specialiteit. Het heeft een alcoholpercentage van tien en een volle ronde 
smaak. Mede dankzij de investeringen kan brouwerij De Schaapskooi de toekomst 
met vertrouwen tegemoetzien. Een toekomst die niet gemakkelijk zal zijn. De 
Nederlandse consument denkt helaas nog maar al te vaak dat goed speciaalbier per 
definitie uit België komt, maar zonder de brouwkwaliteiten van onze zuiderburen in 
twijfel te trekken, mag gesteld worden dat het Nederlands bier kwalitatief minstens 
even goed is. Daarnaast lijkt het begrip Trappistenbier bij de consument te vervagen. 
De zogenaamde abdijbieren van de grote Belgische brouwerijen weten zich heel 
goed te vermommen als echt Trappistenbier. Het marketingbeleid is gestoeld op 
kwaliteit, authenticiteit en traditie. In combinatie met het feit dat La Trappe 
‘Neerlands enige trappistenbier’ is, nog steeds verbonden met het monnikenwezen, 
zal dit het geplande succes opleveren voor deze unieke Nederlandse brouwerij. 
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