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familieonderneming, in aanmerking genomen dat één van de 
oud-directieleden samen met een gastauteur de verantwoording 
voor de invulling draagt. Het voormalige dorpsbrouwerijtje is nu 
bekend tot ver over de landsgrenzen mede door een uitgekiende 
marketingstrategie rond bijvoorbeeld het voetbal en het 
Nederlands elftal (de fameuze Leeuwenhose van het WK 2006 in 
Duitsland en het Bavariajurkje van het WK 2010 in Zuid-Afrika) en 
commercials met onder meer Derek en recent Hugh Hefner. Dat 
lag uiteraard heel anders in de begintijd van Bavaria. De vroege 
geschiedenis kan - ondanks het toezicht en de belastingheffing 
van overheidswege - ook nu niet precies gereconstrueerd 
worden, maar gaat in ieder geval terug tot einde zeventiende 
eeuw. Het is dan een van de drie dorpsbrouwerijen in Lieshout, 
een landelijk dorp circa 14 km ten noordoosten van Eindhoven. 
Zoals in heel de Nederlandse provincie Brabant loopt in de 
achttiende eeuw bierconsumptie en het aantal brouwerijen 
achteruit. In 1756 is brouwerij De Kerkdijk nog de enige in zijn 
soort in het dorp. In 1764 is er voor het eerst sprake van een 
Swinkels als eigenaar en exploitant. Het bescheiden bedrijfje 
trotseert de diverse omwentelingen op politiek gebied en midden 
negentiende eeuw staat er een derde generatie Swinkels aan het 
hoofd, die dan de modernisering aanpakt. Het statisch beeld 
van een achterblijvende brouwerijnijverheid in het zuiden van 

Noord-Brabant geldt met Limburg in Nederland als een 
buitenbeentje qua biertraditie. Consumptie én bereiding toonden 
hier lange tijd een ander patroon dan in de rest van Nederland. Zo’n 
100 jaar geleden, begin twintigste eeuw, telde Noord-Brabant bijna 
1/3 van het landelijke totaal aantal brouwerijen, maar die waren 
bijvoorbeeld slechts goed voor circa 13% van de werkgelegenheid. 
Anno 2013 is het aantal Brabantse brouwerijen teruggelopen 
van 144 uit 1914 tot vijf, als alle zogenaamde micro- en 
hobbybrouwerijen (die de laatste twintig jaar zijn ontstaan) 
niet worden meegerekend. Vier ervan dateren nog van begin 
twintigste eeuw, de vijfde, een vestiging van Heineken in 
‘s-Hertogenbosch, stamt uit 1958. Van deze vier - Dommelsch 
in Dommelen, de Budelse Brouwerij, Bavaria in Lieshout en 
de trappistenbrouwerij De Schaapskooi te Berkel-Enschot, bij 
Tilburg - is van twee redelijk recent een historisch overzicht 
gepubliceerd, waaruit dit artikel grotendeels is gedestilleerd.

De Kerkdijk

Het boek gewijd aan Bavaria is een kloeke pil en weerspiegelt qua 
uitvoering en omvang het inmiddels mondiale karakter van dit 
familiebedrijf. Ook de boekproductie zelf is trouwens deels een 
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regelmaat en leiding. Brouwerij De Kerkdijk gaat bijna letterlijk 
de boer op om haar productie en klantenkring uit te breiden, van 
voornamelijk lokaal naar regionaal. Dit gebeurt onder leiding van 
Jan, de oudste van drie broers. Hij heeft een brouwtechnische 
opleiding in Aken gevolgd. Ook zijn twee andere broers komen in 
het vak terecht maar beginnen na verloop van tijd voor zichzelf. 
Carel neemt in 1880 een brouwerij in Gemert over, zijn broer Janus 
verhuist in 1889 naar Schijndel met hetzelfde doel. Ondertussen 
speelt eind negentiende eeuw de overgang van het traditionele 
bovengistende bier naar het nieuwe, ondergistende met het 
pilsener als meest bekende verschijning. De hiervoor benodigde 
kennis en apparatuur (een koelinstallatie is vereist) is voor bijna 
alle dorpsbrouwers als Jan voorlopig een stap te ver. Maar ze 
voelen wel degelijk de concurrentie van het nieuwe bier. De grote 
moderne brouwerijen die zich voornamelijk in het westen van 
het land bevinden hebben inmiddels het zuiden met zijn grote 
bierconsumptie als afzetgebied ontdekt. Hun bier vindt via cafés 
en de vele bottelarijen (waar ze op fles overgebracht worden) 
afzet. Brouwerij De Kerkdijk weet rond 1900 echter onder meer in 
het nabije opkomende industriestadje Helmond een vinger in de 
bierplas te krijgen. Maar dan zorgt de Eerste Wereldoorlog voor 
een keerpunt. Door grondstofgebrek wordt er steeds dunner 
bier (met een lager stamwortgehalte) gebrouwen wat het imago 
op de langere duur niet goed doet. De anti-alcoholbeweging is 
verder ook niet positief voor de afzet. Het bierverbruik loopt dan 
ook terug: landelijk van 38 liter per hoofd per jaar in 1910-14 tot 
net geen 25 liter in de periode 1915-19. Toch zijn er in de provincie 
in 1919 nog 123 van de 144 brouwerij uit 1914 actief, maar lang 
niet alle even bruisend. De neerwaartse trend zet zich in de jaren 
twintig door als bij de concurrentie van de grote brouwerijen ook 
nog accijnsverhogingen (1917 en vervolgens in 1924 en later nog 
in 1933) komen. Maar vooral het Bierbesluit uit 1926 dat nogal 
wat eisen stelt aan product en productie betekent de nekslag voor 
veel Brabantse dorpsbrouwerijen in de marge. In 1930 zijn er nog 
30 brouwerijen over. De sinds dat jaar NV Beiersch-Bierbrouwerij 
Bavaria hoort daar natuurlijk bij. Het bedrijf heeft de naoorlogse 
teruggang opgevangen door een actieve afzetcampagne op het 
omringende platteland, waartoe ook vanaf begin jaren twintig 
een aantal vaste agentschappen behoort.

Nederland is zeker niet juist. Heel wat brouwers, vaak leden van 
brouwersfamilies, maakten meer werk van hun vak en opleiding. 
Was het brouwen voorheen vaak een neven- en seizoensbedrijf 
gecombineerd met andere bedrijfsmatige activiteiten (vooral 
landbouw), nu worden het ambachtsbedrijven met een zekere 

Een blikken reclameplaat met daarop het nieuwe brouwerijgebouw dat 

in 1925 in gebruik is genomen. Het gebouw is groter voorgesteld dan in 

werkelijkheid en ook een extra schoorsteen is toegevoegd. (Collectie Bavaria)
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De drie broers zitten ook verder in Lieshout niet stil in de jaren 
dertig. Terwijl andere Brabantse brouwerijen sluiten of inkrimpen 
groeit Bavaria tegen de verdrukking in. Ondanks de daling in 
het bierverbruik (van 26 liter per hoofd in 1925/29 tot nog geen 
15 liter in de tweede helft van de jaren dertig) investeert men. 
In 1933/34 komt er een bottelarij waar het bier gepasteuriseerd 
en in flessen met een kroonkurk word afgevuld. Hierbij komt 
heel wat kijken zoals een organisatie rond het verzenden en 
inzamelen van vol en leeg goed, en het spoelen van en controle 
op het flessengoed. Maar het betekent ook de mogelijkheid voor 
nieuwe afzetkanalen. Al in het eerste jaar van de ingebruikname 
levert Bavaria flesjes bier onder huismerk voor het Helmonds 
levensmiddelenconcern EDAH. Een tweede belangrijke 
uitbreiding betreft een eigen mouterij. Deze belangrijke 
grondstof werd uit Hongarije en Tsjecho-Slowakije gehaald maar 
mede vanwege aanvoerproblemen besluit men dit onderdeel 
in eigen hand te nemen. Voor de aanvoer van brouwgerst is de 
brouwerij gunstig gelegen nabij het Wilhelminakanaal.

Naoorlogse groei

De bezettingsperiode tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt 
weinig goed bier maar wel superwinsten. De winst in deze 
periode is groter dan het totaal van de 15 daaraan voorafgaande 
jaren. Ondertussen bereikt mede vanwege de minderwaardige 
kwaliteit de bierconsumptie een laagte record, met 10,4 liter per 
hoofd in 1949. De al aardig gedecimeerde brouwerijnijverheid 
dikt nu nog verder in. De publieke voorkeur geeft, met name 
boven de grote rivieren, een verschuiving te zien van donkere 
bieren met een laag stamwortgehalte (donker lager, oud bruin) 
naar lichte bieren met een hoger stamwortgehalte (pilsener). Een 
steeds groter deel van de afzet bestaat in de naoorlogse periode 
uit flessenbier, voor de groeiende thuisconsumptie. Bavaria weet 
hier een aardig aandeel te verwerven door haar kortingenbeleid 
ten opzichte van groothandels en winkelbedrijven en haar 
flexibiliteit om onder eigen huismerk te produceren. Deze 
schrijver heeft als vakantiewerker eind jaren zestig heel wat 
flesjes CHV- en VéGé-pils voorbij zien komen op de bottellijn. 
Naast de brouwerij en mouterij - beide dus voor de bierproductie, 
hoewel de mouterij ook in loon voor derden werkt - komt er midden 

Bavaria

Als een van de eerste overgebleven traditionele brouwerijen 
gaat men in 1924 bij de Kerkdijk over tot de bouw van de nodige 
installaties om ondergistend bier te kunnen brouwen. De daarop 
volgende jaren volgen andere zuidelijke brouwerijen als De Ridder 
en De Keizer te Maastricht en De Kroon te Oirschot en te Boxtel. 
Sinds 1925 staat een trio aan het hoofd van de onderneming, 
ook nu weer drie broers, Jan, Frans en Piet. Onder hun leiding 
ondergaat de bedrijfsvoering een verdere professionalisering. 
De boekhouding, die voorheen in handen van de vrouw van de 
brouwer was, komt nu bij een bezoldigde staffunctionaris en 
in 1926 wordt zelfs een brouwmeester van buiten de familie 
aangesteld. Die komt als zodanig naast Piet Swinkels te werken 
die ook een brouwtechnische opleiding heeft genoten. Een 
combinatie die blijkbaar minder goed uitpakt en tot het vertrek 
van de buitenstaander leidt. Bavaria heeft nu ook ondergistend 
bier in haar productieprogramma en durft de concurrentie 
aan, eerst in de grotere steden in Brabant (agentschappen in 
Tilburg 1928, Eindhoven 1930 en Breda 1931) en vervolgens ook 
in de grote steden boven de rivieren: Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht en Den Haag krijgen alle begin jaren dertig via een vaste 
vertegenwoordiger met het Bavaria bier te maken.

Eind jaren dertig telde de brouwerij een 40tal agentschappen. De agenten 

met hun dames voor het nieuwe brouwhuis uit 1935. (Collectie Bavaria)
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in 1970 een geheel nieuwe bottellijn komt om ook literflessen te 
kunnen afvullen. Maar ook de mouterijafdeling draagt bij aan het 
succes. Het overgrote deel van de productie hier is bestemd voor 
derden en dankzij een uitgekiende (of gekiemde?) bedrijfsvoering 
slaagt Bavaria boven het vereiste rendement te werken. De 
Nederlandse biermarkt wordt eind jaren zestig nog opgeschud 
door een fusie- en overnamegolf. Daarbij zijn grote brouwerijen 
uit het nabije buitenland actief: het Britse Allied Breweries neemt 
in 1967 Oranjeboom en een jaar later Drie Hoefijzers over, het 
Belgische Artois verwerft twee kleinere Brabantse brouwerijen, 
de Dommelsche en De Schaapskooi. In 1968 fuseren ook nog 
Heineken en Amstel. Bavaria was wel als serieuze kandidaat 
bij de overname van Dommelsch betrokken, maar daar gaf de 
familie Snieders de voorkeur aan een `’buitenstaander’’.

Heropleving

De jaren zeventig geven een diversificatie in het bierassortiment 
te zien. Bavaria is met het dan geïntroduceerde alcoholvrij bier 
zeer succesvol in Islamitische landen. De grote groei vindt plaats 
in de jaren negentig. Een verdere verbreding van het aanbod 
wordt dan mogelijk door de overname van twee Brabantse 

jaren vijftig nog een extra pijler onder het bedrijf. In 1955 startte 
Bavaria met de productie van frisdrank. Ook bij deze nieuwe 
activiteit komt heel wat nieuwe kennis kijken, van essences tot 
de afzet. Naast vruchtenlimonades met echt vruchtensap maakt 
Bavaria vooral limonadegazeuses. Dit gebeurt onder de eigen 
merknaam 3-Es, een naam die verwijst naar de drie gebroeders 
Swinkels en tevens een woordspeling is op de merknaam 7-Up. 
De frisdrankenproductie is binnen korte tijd een groot succes en 
in 1963 qua hoeveelheid al belangrijker dan het bier. Het heeft 
bovendien onder meer het bijkomend voordeel dat het tot een 
hogere beladingsgraad leidt van het transport, de bierverlading 
kan nu uitgevuld worden met de frisdrank. 
Een verhaal apart vormt de export. Die is begin jaren vijftig met 
bijna een kwart van de productie aanzienlijk. Maar door diverse 
oorzaken komt de export van onder meer labels als Spijker, 
Golden Girl en Old Skipper in 1964 nagenoeg stil te liggen. 
Bij nadere calculatie blijkt men veel te goedkoop en zelfs met 
verlies te leveren, terwijl ook hogere importtarieven meespelen. 
Men richt zich weer geheel op de binnenlandse markt en 
daar heeft men de handen aardig aan vol: het bierverbruik 
vertoont een spectaculaire stijging, van 23 liter per hoofd per 
jaar in 1960 via ruim 40 liter in 1970 tot een 90 liter in 1980. De 
frisdrankenproductie blijft een belangrijk onderdeel, waarvoor 

De ‘oude’ Jan Swinkels heft het glas met zijn drie zonen Jan, Frans en Piet, 

1939. (Collectie Bavaria)

Gezicht op het bedrijfscomplex (met links de mouttoren) vanaf de overzijde 

van het Wilhelminakanaal, 1982. (Stichting Historie der Techniek)
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niet meer dan 10% gastarbeiders (geworven in een bepaalde 
streek van Marokko) om het Brabants karakter niet te veel te 
beïnvloeden. De oudere generatie werknemers meent dat die 
oude sfeer van weleer inmiddels toch wel echt verleden tijd is1.

Trappist!

Dat Brabantse karakter is in ieder geval onderstreept door de 
betrokkenheid bij twee kleinschalige Brabantse brouwerijen 
in de jaren negentig. Naast de overname van De Kroon in 
Oirschot komt er een samenwerking met Nederlands enige 
trappistenbrouwerij tot stand. Deze ‘deal’ was de meest tot de 
verbeelding sprekende, maar een echt Brabants karakter had 
deze brouwerij, de uit 1884 daterende De Schaapskooi, niet. Ze is 
min of meer vanaf het begin een onderdeel van de internationale 
brouwerijtraditie bij de Trappisten geweest, die teruggaat tot de 
oorsprongsdagen van deze kloosterorde. Pas in de negentiende 
eeuw echter begonnen verschillende trappistenkloosters ook 
voor de markt te brouwen, zoals het klooster in Westmalle dat 
eerder in de negentiende eeuw eerst bier voor eigen gebruik 
brouwde en pas vanaf 1856 voor de verkoop. De eerste abdij van 
de Trappistengemeenschap in Nederland is echter vanaf het begin 
gebaseerd op de inkomsten van de brouwerij. De marktwaarde 
van het merk Trappist was rond 1880 al zodanig groot dat een 
commerciële exploitatie van de brouwerij een integraal onderdeel 
was van de financiële planning van de abdij. De andere bron van 
bestaan, de landbouw, zou lange tijd verlieslatend zijn, wat de 
afhankelijkheid van de brouwerij alleen maar vergrootte. Binnen 
de internationale Trappistengemeenschap bestond dus al een 
ruime ervaring op brouwerijgebied - zo ook in het vaderhuis van 
de nieuwe abdij bij Tilburg, Katsberg - maar ook binnen de muren 
van het nieuwe klooster liepen ervaringsdeskundigen rond. Zo 
was de eerste overste een brouwerszoon uit München en was 
broeder Romualdus Frech eerder brouwer te Groningen geweest. 
En ook de uit Moravië afkomstige broeder Isidorus Laaber was 
bekend met het vak, maar ging nog anderhalf jaar naar München 
om daar de geheimen van de bereiding van het ondergisten te 
leren kennen. De voorwaarden om een brouwerij met de nieuwste 
methoden en technieken te realiseren waren dus grotendeels 
voorhanden, maar golden niet echt. De financiën speelden, naast 

brouwerijen, De Kroon in Oirschot en de Schaapskooi. Tenslotte 
komen er ook filiaalbedrijven in Rusland en Zuid-Afrika. Nieuwe 
biersoorten komen en gaan ook soms, Bavaria profileert zich 
verder als brede brouwer en in deze groeistrategie kiest het 
bedrijf uiteindelijk voor haar oorspronkelijke vak en draagt in 
2008 de frisdrankendivisie (nog geen 10 jaar na de overname 
van Herschi in Hoensbroek) over aan Refresco. De moutdivisie 
is al langer een internationale speler, zeker na de overname van 
de exportmouterij Wageningen, in 1987. Twintig procent tot 
een kwart is dan voor de eigen bierproductie, de rest vindt zijn 
bestemming wereldwijd tot bijvoorbeeld Cyprus en Japan toe. 
De mouterij Wageningen wordt in 2006 overgeplaatst naar een 
nieuw bedrijf in de Eemshaven, waar Bavaria in een joint venture 
met de agrarische coöperatie Agrifirm onder de naam Holland 
Malt nu Europa’s grootste mouterij exploiteert. 
Bavaria is niet meer het vertrouwde, oude Brabantse brouwerijtje 
maar een wereldconcern, na Heineken de tweede brouwerij van 
Nederland en actief op de wereldbiermarkt. De binnenlandse 
bierconsumptie is al tijden stabiel, groei zit in een groter 
marktaandeel en het buitenland. Beleving vormt daarbij een 
belangrijk onderdeel; op smaak en prijs valt niet heel veel meer 
te winnen. Toch blijft men, met Lieshout als basis, het Brabantse 
en familiekarakter benadrukken. Al in de jaren zestig wilde men 

De bottelarij, 1982. (Stichting Historie der Techniek)
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particuliere brouwerijen een belangrijke doorslag gaf. In 1888 
werd een agent in Schiedam (toch het mekka van de jenever) 
aangesteld en kwamen er slijters in Amsterdam en Alkmaar. Ook 
de export nam men ter hand. In 1893 schafte De Schaapskooi een 
bierwagen aan voor het huis-aan-huis venten en in die periode 
werd ook een hoofdvertegenwoordiger aangesteld, waarbij 
niet duidelijk is of er nog meer vertegenwoordigers waren. De 
bijzondere concurrentie werd door de regionale brouwers en 

menselijk malheur, een hoofdrol in de verdere geschiedenis van 
deze brouwerij. De Trappistengemeenschap deed de exploitatie 
en inrichting op hun eigen en vaak ook eigenzinnige wijze waarbij 
men zoveel mogelijk voor een dubbeltje op de eerste rang wilde 
zitten. De brouwerij (genoemd naar haar eerste onderkomen, 
een voormalige schaapskooi) was vanaf de start berekend op de 
productie van het ondergistend bier; koeling gebeurde de eerste 
jaren met natuurijs, maar al in 1887 werd een koelmachine (van 
Franse makelij, Lebrun) aangeschaft, in 1890 vervangen door 
een Linde ijsmachine. De inrichting werd verder gemoderniseerd 
door de installatie van een tweede stoommachine in 1893 die 
mede diende voor de elektrische verlichting. 

Afzet en problemen

De afzet gebeurde dus vrijwel geheel buiten de kloosterpoort 
en daarvoor werden de nodige voorzieningen en middelen 
aangewend en aangeschaft. Daarbij kon het klooster natuurlijk 
beschikken over een groot reservoir aan katholieke klanten, 
zoals de vele religieuze instellingen met hun internaten in de 
regio. De overste van de Fraters van Tilburg was bijvoorbeeld 
op hun hand, wat in de concurrentieslag met de plaatselijke 

Traditie of verkeerde zuinigheid? Een enkele trappist op een ouderwetse 

ladder tussen moderne lagertanks vol trappistenbier. (uit besproken boek)

Het afvullen van de flessen: leken en paters bijeen, ca. 1970. (uit besproken 

boek)
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priorij te Zundert, kwamen leeg te staan maar door een schikking 
met de belangrijkste schuldeiser, een Antwerpse bankinstelling, 
kon men door omzetting in een naamloze vennootschap alsnog 
een soort doorstart maken. Wel waren nu de kloostergebouwen 
inclusief later het nabijgelegen trapistinnenklooster en de 
abdij te Zundert hypothecair verpand en leverde het feit dat de 
transactie op de naam van de abt persoonlijk was gesteld nog de 
nodige problemen. Om de schuld te delgen ging men onder meer 
over tot de verkoop van de eikenbomen langs de toegangslanen. 
De brouwerij diende in het interbellum vooral geld op te brengen 
en mocht niets kosten: alleen het noodzakelijke onderhoud 
gebeurde, investeringen werden er amper gedaan. Toch leverde 
dit `bedrijfsonderdeel’ voldoende winst op om bijvoorbeeld de 
bouw van het trapistinnenklooster mogelijk te maken. 

Uit een ander vat

De brouwerij overleefde de Duitse bezetting en ging aanvankelijk 
op dezelfde schaal verder. In 1947 werkte er bijvoorbeeld tien 
man lekenpersoneel, in 1955 was dat twaalf. Dit ondanks de 
start van wat met een weidse naam limonadefabriek heette, 
in 1949. De analyse van een technisch bureau uit 1958 loog er 
niet om: het was een zooitje. Toch ging men grotendeels verder 
op het ingeslagen pad, zij het dat het bedrijf op steeds grotere 
schaal werd uitgebreid. Zo maakte De Schaapskooi werk van de 
productie van flessenbier, waarvoor men in 1952 een contract 
met de kruideniersketen Spar afsloot. In 1964 kwam er hiervoor 
een `nieuwe’ bottelmachine, een tweedehandse van Heineken. 
De afzet vond ook plaats via eigen cafés, waarvan er rond 1965 
135 waren. Eind jaren zestig telde De Schaapskooi 135 leken 
als personeel (onder wie een enkele vrouw, op het kantoor) en 
was het bedrijf vooral vanwege de private labelcontracten met 
supermarktorganisaties en de greep op de horeca in en rondom 
Tilburg een interessante overnamekandidaat. De trappisten 
dachten die in het Belgische Artois gevonden te hebben, maar 
kwamen bedrogen uit. Van 1976 tot 1979 stond de brouwerij 
nagenoeg stil. Maar ook nu vond er een herstart plaats en ging 
men in 1980 weer aan de slag, onder meer als loonbrouwerij 
voor Chimay, met bier van hoge gisting. Aanvankelijk nog 
heel bescheiden: begin 1985 werken er negen personen, zes 

hun kringen niet altijd even gewaardeerd. Vormen van protest 
kwamen onder meer de kloostermuren over en in 1904 kwam 
het zelfs tot een boycot van Tilburgse herbergiers. Maar de 
bieromzet was niet genoeg om de financiële dorst van de 
kloostergemeenschap te lessen. Er moest stevig geleend worden 
- totaal fl. 800.000 - om nieuwbouw van klooster en brouwerij 
te kunnen bekostigen en nog was dat onvoldoende. Er dreigde 
een faillissement en het klooster evenals de nevenvestiging, de 

Pater Godfried tijdens controlewerkzaamheden bij de brouwketel. (uit 

besproken boek)
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Antoon Swinkels en Peter Zwaal, Bavaria: biografie van een brouwerij en een fami-

lie uit Lieshout = A biography of the brewery in Lieshout and the family that owns 

it (Lieshout 2008) 576 pagina’s € 69,95. ISBN 90-73110-03-3

Paul Spapens m.m.v. Jan Stads, Bier in alle eeuwigheid. 125 jaar Trappistenbrou-

werij de Koningshoeven 1884 - 2009 (Tilburg 2010) 208 pagina’s € 24,95. ISBN 

978-94-6032-008-8

leken en drie monniken. In 1989 besluit men tot een algemene 
modernisering, die de daarop volgende jaren geleidelijk tot 
stand komt: een nieuw brouwhuis, een fustenvullerij en nieuwe 
gist- en lagerkelders. Onder de eerste lekendirecteur, die in 
1990 in dienst komt, vindt een verdere modernisering plaats, 
waarbij duidelijk wordt dat voor een rendabel voortbestaan 
een sterke partnerorganisatie nodig is. Uiteindelijk komt men 
bij de Brabantse biergenoot Bavaria terecht, waarmee sinds 
1999 een vaste samenwerkingsovereenkomst bestaat. Dat leidt 
tot de nodige twijfels bij de Internationale Vereniging Trappist 
rond de authenticiteit van het bier, waardoor de eerste jaren 
het Trappist-logo niet gevoerd mag worden. Maar sinds 2005 is 
Koningshoeven (zoals klooster en brouwerij sinds 2000 herdoopt 
zijn) weer Trappist-waardig. Dit keurmerk lijkt na al die eeuwen 
alleen maar aan kracht en onderscheidenheid gewonnen te 
hebben. De vroegere afsplitsing, de Abdij Maria Toevlucht te 
Zundert, overweegt nu ook om een huisbrouwerij op te starten. 
Nog meer keuze en bierplezier voor de liefhebber! 

Broeder Jozef aan de tap in de oude kantine. De oude vaatjes waren gewild 

als omhulling voor de tapinstallaties. (uit besproken boek)


