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INTERVIEW ✯ BEN VINKEN SPRAK MET DOM KORNEEL VERMEIREN, DE BELGISCHE ABT VAN KONINGSHOEVEN DE WAARHEID ACHTER LA TRAPPE
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BPM: Vader Abt, kunt u eerst iets over
uzelf vertellen?

VA: Ik ben bijna 65. In 38 geboren in
Meer, waar ik lagere school liep waarna
ik mijn middelbaar deed  in het Klein-
Seminarie van Hoogstraten. Daarna stu-
deerde ik voor priester in Mechelen,
maar ontdekte dat dat mijn weg niet
was. Ik kende de trappisten van
Zundert, omdat ik dicht tegen de grens
woonde. In 1963 ben ik daar ingetre-
den, na mijn militaire dienst. Ik heb
daar een heel goede tijd gehad, en zou
daar normaliter gebleven zijn, maar er
was hier een moeilijkheid in het kloos-
ter t.a.v. de opvolging, en zo ben ik hier
in 1990 abt geworden. Zundert was een
heel kleine abdij, die van de landbouw
leefde, een milieu waar ik me van huis
uit in thuis voelde. Nu werd ik abt van
een van de grootste kloosters in
Nederland.

BPM: Hoeveel paters leven hier nog?

VA: Qua communauteit zijn we klein,
we zijn  met 16, met 21 samen, maar de
oudere broeders zijn enkele jaren gele-
den naar een verzorgingstehuis gegaan.
De helft van de paters waren op een
gegeven moment boven de tachtig, en
dat konden wij niet meer bolwerken
qua verzorging. Er zijn nu terug heel
wat jonge paters, van 32 tot 82, en we
groeien, er komen terug mensen bij.

BPM: Van de vijf trappistenkloosters
in Nederland bent u de enige brou-
wende gemeenschap. Kunt u even de
historiek schetsen van de brouwerij?

VA: Onze gemeenschap is in 1883
begonnen met het brouwen van bier als
bron van inkomsten. De broeders heb-
ben dit volledig zelf kunnen doen tot
1969. In  dat jaar hebben ze hier een
deal gemaakt met Stella Artois, maar die
is niet echt gelukt. In  1979 hebben ze

dan besloten om terug met de commu-
nauteit ambachtelijk bier te gaan brou-
wen, in de installaties van voor ’79. Dat
was moeizaam, er moest geïnvesteerd
worden in installaties en de verkoopka-
nalen waren weg: Koningshoeven had
zo’n 100 cafés in verplichting die na
Stella wegvielen. Ik kwam dus ten tone-
le op het moment dat die investeringen
liepen en we naar nieuwe distributie
zochten.

BPM: Nederland is ook een andere
markt dan België.

VA: Nederland heeft echt een andere
cultuur dan België. Het verschil tussen
de Zuid-Nederlander en de Noord-
Nederlander is groter dan het verschil
tussen de Vlaming en de Waal. Je moet
ons plaatsen met de brouwerij in die
Nederlandse context. Nederland is
zakelijk en goed georganiseerd. De situ-
atie van de godsdienst is hier anders.
Nederland is een calvinistisch land met

N.a.v. een uitzending over de kloostergemeenschap van Koningshoeven op de Nederlandse tele-

visie, nu ruim een jaar geleden, nam ik contact op met het klooster om vader abt te mogen inter-

viewen. De reportage van de hand van acteur-fotograaf Tom Hoffman had me erg aangegrepen.

Bovendien is Koningshoeven een brouwende kloostergemeenschap en is er nog steeds de con-

troverse of het nu een echt trappistenbier is of niet. Toen onlangs, net een jaar later de uitnodi-

ging kwam voor Bierpassie magazine om de abt te interviewen namen we ze dan ook met beide

handen aan en togen naar Koningshoeven, in de bosrijke buurt van Tilburg. Vanop de autoweg

naar Eindhoven zie je de twee torens van de abdijkerk het landschap beheersen. Aangekomen in

de abdij, nam Vader Abt ons mee naar zijn spreekkamer voor een heel open gesprek.  
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groot respect voor de godsdienst: daar
wordt de draak niet mee gestoken.
Nederland is altijd een land van kooplui
en dominees geweest. Dat speelt alle-
maal mee voor ons. In België is dat
anders, daar is altijd (met de liberalen)
een anti-klerikale strekking geweest. 

BPM: Was uw markt hier dan moei-
lijker omwille van dat calvinisme:
tenslotte produceert u vrij bourgon-
dische producten in een markt waar
de vraag daarnaar veel kleiner is dan
in België. 

VA: Dat gaat niet helemaal op voor
Brabant, maar over het algemeen heeft
u gelijk. Die speciale contekst speelt
zeker mee. In 1990 zaten we dus met
die investeringen en het gebrek aan ver-
koopkanalen. De communauteit verou-
derde ook en er werkten steeds minder
monniken in de brouwerij. Wij zijn ook
niet in de wieg gelegd om dat zakelijke
van die brouwerij te managen. We trok-
ken dus een lekenmanager aan, de heer
Peeters, en dat is goed gelopen, maar
het is toch moeizaam gebleven. De
communauteit werd kleiner en ouder,
en we zijn dan op zoek gegaan naar een
groter verband. Na jaren besprekingen
is dat uitgemond in de samenwerking
die we nu hebben met Bavaria.

BPM: Hoe is die samenwerking tot
stand gekomen?

VA: We zochten het werk voor de men-
sen die in de brouwerij werkten te
behouden, alsmede de inkomsten voor
het behoud van de communauteit te
garanderen. Het trappistenbier moest
kunnen blijven. Welke mogelijkheden
waren er? Dom Hubert, de wijze abt
zaliger van Rochefort, heeft ons op dit
spoor gezet. De vereniging van trappis-
ten ( international trappist association)

was toen net opgericht. Na drie jaar
onderhandelen hebben wij een samen-
werkingsovereenkomst getekend met
Bavaria. De inventaris van de brouwerij
hebben we verkocht, de gebouwen blij-
ven van ons. We kopen de grondstoffen
in, en vragen aan de Brouwerij
Koningshoeven, een zelfstandige doch-
ter van Bavaria, om ons bier te brouwen
volgens ons recept, en als het bier
gebrouwen is waarbij we brouwmees-
ter en installaties ingehuurd hebben,
vragen we aan Bavaria dat ze het bier via
hun verkoopkanalen distribueren. De

reklame, de verpakkingen enz, dat ligt
bij ons.

BPM: Welk zijn de criteria volgens de
ITA om authentiek trappistenbier
genoemd te kunnen worden?

VA: Kent u de statuten van de trappis-
tenassociatie? Het bier moet binnen de
kloostermuren gebrouwen worden, de
doelstelling moet zijn om het klooster-
leven of liefdadigheid te bevorderen,
het moet volledig eigendom zijn van de
communauteit en de monniken moeten
er bij betrokken zijn. Westvleteren is
eigenlijk het beste plaatje dat je je kunt
voorstellen.
Voor de ITA zijn wij een probleem. Daar
komt dat cultuurverschil weer kijken.
Een voorbeeld is onze reklame: proef de
stilte. In een Nederlandse context staan
wij daar als klooster helemaal achter. In
België geeft dat oprispingen in de zin
van dat er een religieus woord mis-
bruikt wordt. Dat ligt daar heel gevoe-
lig. Ik kan me dat heel goed voorstellen,
ik herinner me de reklame van Tongerlo
abdijbier van enkele jaren geleden “
Zalig Gerstfeest”…Dat is voor ons in
Nederland niet mogelijk, “proef de stil-
te” is iets neutraals in onze ogen. 

BPM: U heeft vrijwillig afstand
gedaan van het logo “ authentieke
trappist”.

VA: Ja, en wel om sommige collega’s
van de ITA die moeilijkheden hadden
met onze beslissing ter wille te zijn. Wij
vinden dat wij, door de stipte naleving
van de samenwerkingsovereenkomst
met Bavaria, blijven beantwoorden aan
de criteria van de ITA, ook zonder dat
logo. Ons logo is in zekere zin, zonder
een uitgesproken logo te zijn, ‘neder-
lands enige trappist’. Voor de nauwkeu-

rige naleving van de samenwerkings-
overeenkomst  hebben wij een  stich-
ting opgericht die elke zes weken verga-
dert, waar de directeur van de brouwe-
rij zijn verslag komt doen, waar wij de
stukken tekenen om grondstoffen te
kopen, reklame goed te keuren, een
nieuw bier zoals de La Trappe Wit goed
te keuren…in die zin beantwoorden we
zeker wel aan het concept van trappis-
tenbier.

BPM: Maar in België zou dat “not
done” zijn om Witte Trappist te
maken?

VA: Dat geloof ik wel, ja, dat is weer
zo’n cultuurverschil. Het bier is eigen-
lijk vanuit  een vraag van onze afnemers
ontstaan,  wij hebben dat idee opgepikt.
Er is niets dat daar tegen is. Ik houd van
ambachtelijkheid, laten we daar duide-
lijk over zijn, maar anderzijds bevinden
we ons in een wereld waar je met
ambachtelijkheid alleen niet klaarkomt.
De nostalgie naar de ambachtelijkheid
speelt nog altijd een rol, maar in de con-
crete situatie van de meeste monniken-
gemeenschappen in het westen kan dit
niet meer. Je moet je kost kunnen ver-
dienen, en daar als communauteit aan
mee bijdragen. We hebben een klooster
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in Indonesië, in Kenia, die maandelijks
van ons een grote som toegestuurd krij-
gen. Er is het onderhoud van ons eigen
klooster, bovendien doen we nog heel
wat plaatselijk caritatief werk. De huidi-
ge wereldeconomie vraagt van onze
kloosters andere oplossingen dan het
vasthouden aan een economie uit de
vorige eeuw.

BPM: Ontmoet u nog uw collega’s
trappistenbrouwers in België? Wordt
er nog over die zaak gesproken?

VA: Ja, maar ik zend mijn prior uit naar
die vergaderingen. Het is nooit goed dat
de laatste verantwoordelijke in een ver-
gadering stelling moet nemen, dat doet
hij liever thuis. Hij is ook degene die
namens het klooster de dagelijkse
belangen behartigt bij de brouwerij en
alles van zeer nabij volgt. Moet ik nu
met u een interview doen of mijn prior?
( lacht)

BPM: U bent wel de eerste abt die ik
rechtstreeks interview.

VA: Wel, ik denk dat we daar in
Nederland volledig  kunnen achters-
taan.

BPM: Maar we interviewden ook
Kardinaal Danneels reeds.

VA: Over bier? Dat artikel moet u me
eens opsturen, ik ben net een boek van
hem aan het lezen.

BPM: Terug naar het bier nu, er is de
La Trappe Enkel, Dubbel, Triple en
Quadrupel. En nu ook de Witte. Wat
is uw lievelingsbier?

VA: Ik drink niet zoveel bier, weet u.
Maar de dubbel is toch mijn geliefkoosd
bier. (neemt een slok)  Die scoort ook
goed op de blindproeverijen.  De witte
heb ik onlangs geproefd, maar hij was
nog niet helemaal klaar. 

BPM: Vindt u het , als abt van een
brouwende kloostergemeenschap,
een verrijking om zulk brouwers-
leven mee te maken?

VA. Ja en Neen. Het is boeiend, je werkt
met vakmensen van buiten, maar het is
toch wel in concurrentie met het mon-
nikenleven. Er is een duidelijk span-
ningsveld tussen die twee, en ik ben erg
blij met de constructie die we nu met
Bavaria hebben opgezet. De stichting
die we opgezet hebben, waar beslissin-

gen worden voorbereid, die de broe-
ders dan nemen, verlost ons van heel
wat materiele zorgen. Als overste kan ik
me dan met het kloosterhuishouden
bezig houden, en het moeizame dat we
altijd met de brouwerij hadden is nu
weg. Ik vind het nog altijd een heel
goeie zaak. De contacten zijn zakelijker,
maar beter. Vroeger was de combinatie
brouwerij-klooster als een familiezaak,
met alle zorgen vandien. We werken nu
ook terug op  de brouwerij, twee uur
per dag pakken we met alle monniken
op de brouwerij bier in. Maar de con-
crete administratieve, financiele- en
marketing zorgen rond de brouwerij
zijn van ons af. alhoewel onze prior er
toch nog een hele taak aan heeft.

BPM: Bedankt voor dit boeiend
gesprek, vader abt. 

✯✯✯
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