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Een kloosterdrama bij de trappisten 
Joep Ei jkens ' 

' Joep Eijkens (Tilburg, 

1950) werkte 27 jaar 

als verslaggever bij het 

Nieuwsblad van het Zuiden, 

later Brabants Dagblad. 

Hij fotografeert en schrijft 

onder meer voor Brabant 

Cultureel. Zijn speciale 

interesse gaat uit naar oude 

(amateurjfoto's van het 

alledaags leven. Momenteel 

werkt hij aan zijn project 

'Tilburgs familiealbum'. Een 

gelijknamig boek kwam in 

2009 uit. 

Antiklerikale romans waren bepaald niet on

gewoon in het Frankrijk van de negentiende 

eeuw. Anders was het in Nederland. Joep 

Eijkens schrijft over een curieuze roman 

waarin de trappisten van Koningshoeven het 

moesten ontgelden. 

Het leven van dom Willibrord Verbruggen (1859-

1935), de eerste abt van de trappistenabdij Onze 

Lieve Vrouw van Koningshoeven te Tilburg, heeft 

me jarenlang gefascineerd. Dom Willibrord was een 

omstreden abt die zelfs een pauselijk bevel naast 

zich neerlegde, maar tenslotte niet anders kon dan 

in 1909 de door hem gebouwde abdij te verlaten. Na 

een bestaan als rentenier in Zwitserland en Frankrijk 

keerde hij als een soort verloren zoon terug naar zijn 

orde. Uiteindelijk stierf hij in vrede te Rome.1 De oor

spronkelijk uit Berchem - bij Antwerpen - afkomstige 

Verbruggen was in meerdere opzichten een problema

tische figuur. Zo had hij de abdij op zijn eigen naam 

staan, maakte plezierreizen naar het hoge Noorden en 

de Cöte d'Azur, had niet alleen hooglopende conflic-

Dom Willibrord Verbruggen 

(1859-1935), de eerste abt 

van Koningshoeven. 

(Col Archief Koningshoeven) 

ten met andere trappisten, maar ook met bieragen

ten. Bovendien werd hij beschuldigd van oneerbare 

relaties met vrouwen. Al met al was hij het tegendeel 

van wat men van een sober levende, bezitloze monnik 

mocht verwachten. 

Onthullingen 
Op een zekere dag vond ik bij een Amsterdams an

tiquariaat een uit 1901 daterend schotschrift met 

de pakkende titel Onthullingen over de levenswij

ze van den Eerwaarden Pater Willibrord (Aloysius 

Verbruggen) Overste van de Abdij der Trappisten te 

Tilburg, door den gewezen Broeder-Trappist Romuald. 

Romuald was de kloosternaam van Charles (ook wel: 

Karl) Frech. Als trappist had hij leiding gegeven aan 

de bierbrouwerij van Koningshoeven, destijds De 

Schaapskooi geheten. In zijn pamflet noemt hij dom 

Willibrord 'De Wolf in de Schaapskooi'. 

De ex-trappist (hij trad uit de orde 'na diverse proble

men') vertelt hoe hij dankzij deze 'onmenschelijke' 

man tijdelijk in een krankzinnigengesticht terecht 

kwam en hoe de abt hem zelfs buiten het klooster 

bleef belagen door zijn voorgenomen huwelijk te sa

boteren. Ook de seksuele escapades van de 'Eerwaarde 

Pater' passeren de revue. Frech, die inderdaad een tijd 

opgesloten zat in krankzinnigengesticht Voorburg, gaf 

zijn pamflet hoogstwaarschijnlijk uit in samenwerking 

met de Brusselse bieragent Lambert Vinckx. Deze 

vertegenwoordiger van De Schaapskooi in België had 

ook diverse appeltjes te schillen met dom Willbrord. 

Tussen 1900 en 1903 zijn er minstens drie verschil

lende versies van het schotschrift in Nederland en 

België verschenen, in het Frans en Nederlands. De 

laatste editie (Groningen, 1903) verscheen onder de 

nog sensationeler klinkende hoofdtitel De Misdaden van 

een Gemijterden Abt. 

K hoeven 
Maar er bleek meer aan de hand. Ik ontdekte dat al in 

1897 - een paar jaar vóór het pamflettenoorlogje - in 

Amsterdam een antiklerikale roman gepubliceerd zou 

moeten zijn die zich afspeelde in en rond de Tilburgse 

trappistenabdij. Het boek zou ook in de bibliotheek van 

Koningshoeven zelf moeten staan, maar daar vond ik het 

toen niet. Ik moest ervoor naar de Bijzondere Collecties 

van de Universiteit van Amsterdam. Het titelblad van 

het 110 pagina's tellend boek in kwestie draagt de 

volgende tekst: Miserecordiam Ordinis! De barmhar

tigheid van de orde der "Zwijgende Broeders" Een 



Q^^S^^. 

Briefhoofd van brouwerij 'De 
Schaapskooi', 1891. (Col 

Archief Koningshoeven) 

Eén van de pamfletten die 
Karl (Charles) Frech tussen 
1900 en 1903 publiceerde 

tegen dom Wiliibrord. 
(Particuliere collectie) 

Nederlandsch kloosterdrama uit den tegenwoordigen 
tijd Door Georgius. Opmerkelijk dat het allereerste 
woord foutief gespeld is: Miserecordiam in plaats van 
Misericordiam. 

Mijn doel en innigste wensen is, dat dit boekje in han
den kome van hen, van wien een dierbaar familielid 
verdwaald geraakte achter de muren van K. hoe
ven',2 zo is te lezen in het voorwoord. 'Ter wille der 
waarheid en duidelijkheid was ik genoodzaakt enkele 
scènes eenigszins realistisch te schetsen. Mocht ik 
zoodoende een mijner gevoelige lezers of lezeressen 
kwetsen, dat hij of zij zijn of haar neus optrekke, hoog, 
zeer hoog, (een beroemd schrijver noemt die manoeu
vre een triumf der fatsoenlijkheid), mijn werk ter vure 
doeme en zijne of hare handen wasschen in een dés-
infecteerend watertje. In zijne of hare gebeden geden-
ke men Den Schrijver. 

ONTHULLINGEN 
OVER DE LEVENSWIJZE VAN DEN 

Eerwaarden Pater Wiliibrord 

(Aloysius Verbruggen) 

Overste van de 

Abdij der Trappisten te Tilburg, 

d<H>[ den geweien 

Broeder-Trappist Romuald. 

De toenmalige lezer kreeg nogal wat 'schandaligs' te 
lezen: een homoseksuele relatie tussen een pater en 
een boerenknecht, zelfmoord, schijnheilige paters, 
door overwerk in de brouwerij afgebeulde lekebroe-
ders en een uiterst onsympathieke Vader Abt die vaak 
en route was. Dit alles was beschreven door een ken
nelijke insider, die bovendien niet schroomde om vrij
wel iedereen bij zijn ware naam te noemen. Wat dat 
betreft leek het meer op journalistiek dan romanlec-
tuur. 
Pater Seraphinus Lenssen (1891-1960), de belang
rijkste huischroniqueur van Koningshoeven, vat het 
geschrift samen met de woorden: 'Een gemeen pam
flet maar met een kern van waarheid.' En hij voegt er
aan toe: 'Bij alle lasterpraat en verdraaiingen bevat 
het boekje toch niet louter leugens, helaas. Menige 
bijzonderheid daarin beschreven was in onze jonge 
jaren nog zo. Het pamflet leert in elk geval, hoe ge
makkelijk nieuwelingen en vreemden in de fouten van 
religieuzen ontsticht of geërgerd kunnen zijn, vooral 
bekeerlingen, die haast altijd hoog idealistisch ge
stemd zijn.' 

'Realistische romans' 
Kende dom Wiliibrord het boek niet? Of heeft hij het 
wijselijk doodgezwegen onder het motto: waarom sla
pende honden wakker maken, dit soort lectuur komt 
toch niet onder ogen van katholieken? Miserecordiam 
Ordinis! werd uitgegeven door A. van Klaveren. Deze 
Amsterdamse uitgever had zich gespecialiseerd in 
'realistische romans' en boeken over 'het geslachtsle
ven', maar gaf daarnaast ook protestantse lectuur uit 
en romans van schrijvers als Dickens en Zola. In een 
uit 1902 daterende verkoopcatalogus stond het boek 
van Georgius overigens tamelijk onschuldig tussen de 
Atlas der in- en uitwendige deelen van het menschelijk 
lichaam en Beknopte schets der ontwikkeling en ge
boorte van het kind. 

Evangelische Maatschappij 
Tegenwoordig is het boek een antiquarische rariteit. 
Het exemplaar in de Amsterdamse Universiteits
bibliotheek was voorzien van een stempel van de 
Evangelische Maatschappij. Deze in 1853 opgerichte 
organisatie keerde zich in diverse geschriften fel te
gen de groeiende macht (ook op politiek gebied) van 
de katholieken. De toename van het aantal kloosters 
in Nederland in de negentiende eeuw werd door haar 
beschouwd als een groot gevaar. 
In 1896, een jaar voordat Miserecordiam Ordinis!^ ver
scheen, begon de Evangelische Maatschappij met een 
eigen blad, De Protestant. Het werd geredigeerd door 
F. G. Lagers. Deze had al in 1883 - de pionierstijd van 
de trappisten van Koningshoeven - de brochure De 
kloosters van Nederland gepubliceerd. Hij beschreef 
daarin kloosters als 'boven de fiscale en andere wet
ten staande en opererende instellingen'. Degene die 
er intreedt, aldus Lagers, verliest niet alleen zijn in
dividuele vrijheid maar bovendien zijn bezit. En dat 
bezit, nog vermeerderd met allerlei testamentaire be
schikkingen van niet-kloosterlingen, wordt zo aan de 
maatschappij onttrokken. Ook kan men grote vraag-



Artikel in de Tilburgsche 

Courant van 4 februari 1894. 
opgenomen, en i» heden morgen overleden. 

Een smartelijk ongeluk in Donderdag 
namiddag omstreek» 6 aar »»n de brou
werij der EE. PP. Trappisten voorgevsllen. 
Terwijl men bezig was met het pikken der 
4000 liters groots lagervaten, sprong op 
eenmaal de bovenste bodem TUI het »«t 
en raakte door die ontploffing hetcveraeh 
gepikte i*t in brand met het ongelukkig 
gerolg dst een werkman, sekere Vieior 
Kabath, oad 28 } u r , welke reeds 
drie jaar in dese brouwerij werkzaam 
T i t , stervend tegen eeneo maar werd 
geworpen , en eenen anderen werkmsn, 
genaaid Johsnnes Hevsels, eenige doeh 
niet gevaarlijke brandwonden ontving. De 
HoogEerwaarde Abt, die onmiddellijk ter 
plaatse snelde, heeft den ti)d oog gehad 
eerstgenoemde het H. Oliesel toe te dienen 
en hem in zyae laatste oogenblikken bjj 
te staan, daar de dood tien minoteo^aarna 
volgde.. Den andere, na de eerste aorgen 
in het klooster ontvangen te hebben, heeft 
men op aanraden van den Doctor naar 
het gasthuis verroerd en wij mogen hopen, 
dat hij welhaast zal hersteld tjjn. 
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tekens plaatsen achter de 'kloosterzedelijkheld', aldus 

de schrijver, die stelt dat zich de laatste tijd heel wat 

buitenlandse kloosterlingen in Nederland gevestigd 

hebben zonder dat men hun doopceel gelicht heeft. 

Het boek van Georgius moet koren op de molen van de 

Evangelische Maatschappij zijn geweest. Wie weet, 

werd dit exemplaar als propagandamateriaal gebruikt. 

Exploderend biervat 
Op 4 februari 1894 plaatste de Tilburgsche Courant 

het hierboven geplaatste artikel. Een week later kwam 

de Nieuwe Tilburgsche Courant met een soortgelijk 

bericht. Met daarbij als extra gegeven: 'Naar wij ver

nemen was het leven van Cuboth (sic) voor fl. 1000,-

verzekerd.' Een gigantisch bedrag voor die tijd. 

Titelblad van het boek 

van Georgius. (Bijzondere 

Collecties van de Universiteit 

van Amsterdam) 

£»!,- y r- /, 

MISËRECOIMAM' ORDINIS! 

D E B A R M H A R T I G H E I D 

VAK DE ORDE DEK 

„ZWIJGENDE BROEDEBS" 

EEN NEDERLANDSCH KL00STERDRAMA UIT DEN 

TEGENW00RDIGEN TIJD 

Q - E O E G - I T S 

AMSTERDAM 

VAN KLAVEREN 

Het is deze Victor Kubath die model heeft gestaan 

voor Ulrich, de hoofdpersoon van Miserecordiam 

Ordinis! Een deel van Ulrichs wederwaardigheden lijkt 

echter ontleend aan de kortstondige kloostercarrière 

van Georgius zelf. Of hij het boek zelf heeft geschre

ven of dat er een ghostwriter aan te pas is gekomen, 

valt helaas niet meer na te gaan. 

Bekeerling 
Wie was deze Georgius? Op 20 januari 1861 werd in 

Amsterdam Everhard Staudenmaijer geboren, zoon 

van een uit Stuttgart afkomstige - vermoedelijk pro

testantse - bediende en zijn Nederlandse echtgenote.3 

Later verhuist Everhard naar Amersfoort om in 1881 

weer terug te keren naar zijn geboorteplaats waar hij 

de kost verdient als bediende en kok. In 1884 verhuist 

hij naar Den Haag, daarna raakt zijn spoor bijster tot 

het voorjaar van 1896, wanneer hij toetreedt tot de 

katholieke kerk. Op 9 april van dat jaar wordt hij in 

Den Bosch gedoopt en nog dezelfde maand treedt hij 

in bij de trappisten van Koningshoeven te Tilburg. Hij 

is dan 35 jaar oud. Aanvankelijk was het de bedoe

ling dat Staudenmaijer pater zou worden maar enige 

maanden later - in juni 1896 - maakt hij de overstap 

naar de lekebroeders. Hij gaat werken op het kantoor 

van de brouwerij onder leiding van pater Johannes-

Baptist, de boekhouder. De huischroniqueur noemt 

hem broeder Georgius of fr. George. Met laatstge

noemde naam ondertekent Staudenmaijer ook zijn za

kelijke correspondentie. Lang hield de novice het niet 

uit; eind 1896 verliet hij definitief Koningshoeven. 

Hemel en hel 
Miserecordiam Ordinis! kan men kortweg samenvat

ten als het verhaal van een jongeman die op zoek naar 

een hemel op aarde terecht komt in een aardse hel. 

De hoofdpersoon, Ulrich, is een halve wees wiens 

moeder de kost verdient als cabaretzangeres. Na 

een tijdje gewerkt te hebben op een brouwerij, trekt 

hij de wijde wereld in - een romantische, bedeesde 

zwerver die nergens het ware geluk vindt. Op weg van 

Constantinopel naar Algiers ontmoet hij een trappist 

die wel wat in hem ziet. De beste plaats voor Ulrich, 

zo vindt de pater, is een trappistenklooster. En hij kent 

een abdij waar ze zo'n goedaardige, gezonde knaap 

uitstekend kunnen gebruiken: Koningshoeven. De 

twijfels van Ulrich - die inmiddels emplooi heeft ge

vonden bij een vriendelijke baas en bazin in Algiers -

worden vakkundig weggepraat door de trappist, een 

ordinaire ronselaar met homo-erotische trekjes. Met 

name de bazin moet het daarbij ontgelden als poten

tiële verleidster. Na ontvangst van een vleierige brief 

van abt Willibrordus besluit de jongeman naar Tilburg 

af te reizen. Als hij door de poort het klooster binnen

komt, is het alsof hij een kille gevangenis betreedt. In 

het gastenkwartier, waar hij als postulant de eerste 

dagen verblijft, hangt een deprimerende, dreigende 

atmosfeer. Ook de abt -'Vadertje' wordt hij soms ge

noemd - boezemt allerminst vertrouwen in. Tijdens 

een persoonlijk onderhoud met de postulant spreekt 

hij over een leven van boetedoening en versterving 

maar snoept ondertussen stiekem chocola en gaat 



Een bladzijde uit een 

catalogus uit 1906 van 

uitgeverijA, van Klaveren. 

Voorde illustratie tekende 

Albert Hahn sr. (Bijzondere 

Collecties van de Universiteit 

van Amsterdam) 

zelfs even weg om zijn keel te smeren met een 'me

dicijn'. Dom Willibrordus, zo leert Ulrich al snel, heeft 

het door 'sluwheid' en 'buigzaamheid' tot abt ge

bracht. Al op de boerderij van zijn vader te lui om mee 

aan te pakken, had hij ook als kloosterling een broer

tje dood aan hard werken. 

Vuile was 
Aanvankelijk is Ulrich voorbestemd om koornovice te 

worden. Maar het geloof van 'pater Dionisius', zoals 

hij na de vernederend ervaren inkleding heet, wordt 

wel erg op de proef gesteld door het hypocriete en 

weinig christelijke gedrag van de paters om hem 

heen. Als hij op een dag de was moet doen, wordt 

de walging hem teveel. Het is overigens bij passages 

als de volgende dat je sterk de indruk krijgt dat niet 

Staudenmaijer de pen voert maar een broodschrijver 

die goed wist wat de lezers van Van Klaverens 'realis

tische romans'lustten: 

De vorige week had hij zich bij den Sub-prior beklaagd 

dat de lucht, welke uit de kuip vuile sokken omhoog 

steeg, hem hoofdpijn bezorgde. Nu mocht hij het eens 

probeeren hoe of de "Aroma" welke uit de hemden 

opsteeg hem bekwam. Dionisius rilde toen hij de hee-

ten damp inademde. Ofdatzoo'n walgelijk werk was? 

Hoevele arme huismoeders, jonge dochters en wasch-

bazen deden dat werk in de wereld. O juist. Maar zij 

waren ook niet van een beschaving en kieskeurigheid 

als een jongeling gelijk Ulrich. (...) Daarbij, wereldsche 

vuile hemden en religieus vuile hemden. Hier allen van 

mannen in de kracht van 't leven, die in dat wolle ser

ge-hemd sliepen en ook... droomden. Had hij het niet 

gehoord hoe Pater Vincentius, welke juist naast hem 

sliep, met verrukte, sidderende stem de Heilige maagd 

aanriep. "O pia, o dulcis virgo Maria", hoorde hij fluis

teren. "Dank, dank", en zijn stroozak ruischte terwijl 

hij zich eens op de andere zijde legde met de zalige 

hoop dat de Heilige maagd hem wel weer met zulk een 

"genade" mocht deelachtig maken. "Ik wil niet, ik wil 

niet", hoorde hij weer een paar cellen verder, "mijn 

kuischheid te moven, vervloekte satan", bazelde men 

dan half slapend. Een ander verzocht om "nog meer, 

nog meer". 

Bidprentje van Victor 

Kubath die model stond 

voor de hoofdpersoon van 

'Miserecordiam Ordinisl'. 

Op de achterkant van het 

bidprentje staat met de 

hand geschreven: door 

eene ontploffing om 't leven 

gekomen in de brouwerij'. 

'Coli Archief Koningshoeven) 

! Wees in uwe godvruchtige gebeden Indachtig 
de ziel ran zaliger 

VICTOR KUBATH, 
I geboren te Tunfkirchen (Hongarije» 19 Dec. 1865, * 
I j>lotseling Overleden in het klooster der EE. PP. 

. Trappisten hg Tilburg 1 Februari 1894. 

i
H ij was een voorbeeld van getrouwheid en 

eerbied jegens zjjne oversten; zyns gelyken 
misprees hij niet; zijn omgang was liefelijk en 
vreedzaam. v 

^ Het is vastgesteld, dat de menschen eenmaal 
|' moeten sterven en daarna geoordeeld worden. 

Hebr. 9. 27. 
^ Waakt dan, daar gy noch dag noch uur weet. 
I Matth. 25. 13. 
S Weest altijd bereid en leeft zoo, dat de dood 
^ u nooit onbereid vinde. Thom. a Kemp. 
| Ieder mensch leert een ambacht; het ambacht 
J van alle menschen is zalig te worden. P. Crasset. 

GEBED. 
I Genadige Jesns, die ow lijden en kruisdood voor 
I ons aanvaard hebt, zie ons met het hart vol droef-
^ heid het hoofd buigen voor uwe ondoorgrondeiyke 
5 raadsbesluiten en verleen uwen dienaar VICTOR 
H lafenis en rast. Amen. 

J. van Elderen, koster Tilburg. 
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Briefhoofd van de -
trappistenbrouwerij, uit 

1896, kennelijk aangepast 
voorde Duitse markt. (Col 

Archief Koningshoeven) 

De kleine abt 
Ulrich klaagt dat hij dit alles niet meer aankan en 
wordt overgeplaatst naar de afdeling van de broeders, 
waar hij komt te werken op het kantoor van de brou
werij. Daar maakt hij kennis met een Mefistoachtig 
mannetje in de persoon van pater Johannes-Baptist. 
De 'kleine abt' wordt hij ook wel genoemd, en dat is 
te merken. Zowel dom Willibrordus als de prior dan
sen naar de pijpen van deze trappist met zijn 'meis
jestronie'. Pater Johannes-Baptist doet zo'n beetje 
alles wat verboden is. Het klooster is voor hem een 
vrijplaats om ongecontroleerd te genieten van alle 
aardse geneugten. Zo blijkt hij seksueel aan zijn trek
ken te komen tijdens stoeipartijtjes met de boeren
knecht Klaas. Wanneer deze relatie ontdekt wordt, 
dreigt knecht Klaas ontslagen te worden, maar de 
'kleine abt' chanteert de prior en Klaas mag blijven. 
De storm drijft over tot zich een nieuw incident voor
doet. Ditmaal blijkt pater Johannes-Baptist een vuil 
spel gespeeld te hebben bij de verkoop van ongekeurd 
koeienvlees op de Tilburgse markt. En al is de rol van 
de prior ook niet helemaal zuiver, de pater vreest dat 
zijn 'Boeren-Klaas' nu definitief de laan uit wordt ge
stuurd en dat hij zelf ook overgeplaatst zal worden. 

Verschijning van Marie 
Niet lang daarna besluit Ulrich Koningshoeven te ver
laten. Op een ochtend loopt hij naar het Mariabeeld in 
de kloostertuin om afscheid te nemen. Zijn gebed tot 
de H. Maagd wordt wel op een zeer wonderlijke wijze 
verhoord als er aan de andere kant van de klooster
muur geroepen wordt: 

"Mot je mij hebben? Roep je mij", klonk een jeugdige 
stem hem spottend toe. Verbaasd richtte hij zijn be
traand gelaat in de hoogte en keek in een vol, frisch 
lachend meisjesgezicht, wat boven den muur uitstak. 
"Verduiveld wat lieve jongen, wat jammer dat hij rok
ken aan heeft. Hé, krullebol, als jij een broek aan trekt 
mag je met mij doen watje wil." Ulrich, door het on
gewone gezicht van dat meisjesgelaat verrast, legde 
angstig den vinger op den mond. "Kom, kom, daar 
stoor ik mij niet aan. Zeg lieve broeder, loop daar de 
muur langs en kruip dan het rasterwerk door. Ik wil, ik 
moetje spreken. Hier zoo op dien muur geleund houd 

ik 't niet langer vol, mijn melkinrichting gaat me pijn 
doen". 

Marie, want zo heet de reddende engel die de schrij
ver eerder met Amsterdams dan Brabants accent ten 
tonele voert, weet Ulrichs hoofd danig op hol te bren
gen. Maar vooralsnog laat de jonge held zich door de 
prior overhalen om als gewone knecht in de brouwerij 
te werken en intern te blijven. Dat laatste tot verdriet 
van zijn liefje. Als Ulrich tenslotte voor de verleiding 
bezwijkt en een nacht bij Marie blijft slapen, komt pa
ter Johannes-Baptist in het geweer. De sluwe pater 
waarschuwt Ulrich dat Marie een ordinaire slet is die 
zich met allerlei manvolk afgeeft. Ulrich begint weer 
te twijfelen. De jonge vrouw heeft inderdaad al eens 
gezegd dat hij beslist niet haar eerste is. Uiteindelijk 
lijkt het hem het beste om eerst fatsoenlijk met haar 
te trouwen. 

Kwaadsprekerij 
De goede zondares kan haar geluk niet op en begint 
al een huisje in te richten. Maar weer komt de kwade 
genius in de persoon van pater Johannes-Baptist tus
senbeide. Ditmaal met een wel heel smerig verhaal, 
waarvoor hij Klaas heeft ingehuurd. De boerenknecht 
vertelt tegen Ulrich dat hij de nacht tevoren het pas 
aangeschafte huwelijksbed heeft uitgeprobeerd met 
de toekomstige bruid. En om hem ervan te overtuigen 
dat hij geen onzin vertelt, maakt Klaas ook nog gewag 
van de moedervlek op de 'linkeruier' van de jonge 
vrouw. In werkelijkheid heeft de boerenknecht zijn 
wetenschap uit de tweede hand. Maar het leed is al 
geschied. Ulrichs wereld valt in elkaar. Diepbedroefd 
neemt hij tenslotte afscheid van Marie die niets be
grijpt van deze plotselinge wending. Pater Johannes-
Baptist verheugt zich over de terugkeer van de jon
geman. Van schuldgevoelens heeft hij geen last. Als 
Ulrich zijn kloosterleven hervat, scheelt dat weer 80 
gulden aan loonkosten, zo becijfert hij koud. Het lijkt 
er bovendien op dat de ontaarde pater bang was dat 
zijn slachtoffer, eenmaal buiten het klooster, uit de 
school zou gaan klappen. 

Bastaard 
In dezelfde lijn ligt het onderhoud dat dom Willibrordus 
vervolgens met Ulrich heeft. De abt confronteert hem 
met de verschrikkelijke waarheid, die tot dan toe ver
borgen is gebleven voor de jongeman: hij is een bui
tenechtelijk kind. Zo'n 'bastaard' kunnen ze hier niet 
gebruiken, aldus de abt, de zaak mocht eens uitlek
ken. Om mogelijke moeilijkheden te vermijden kan 
Ulrich maar het best weer intreden. Volkomen over
stuur loopt de ex-monnik de heide achter de abdij 
op en komt daar tot rust. Maar het is de rust van ie
mand die al afscheid heeft genomen van deze wereld. 
Teruggekeerd bij de brouwerij stookt hij een groot 
vuur op onder een ketel met pek. Hij wil nog een groot 
biervat 'pikken', zo zegt hij tegen pater Johannes-
Baptist die, tevreden over zoveel ijver, naar de kerk 
gaat. Het vat explodeert en verplettert Ulrich. De ge
alarmeerde abt probeert hem nog het Heilig Oliesel 
toe te dienen maar het slachtoffer duwt 'de hatelijke 



hand' weg en sterft. Pater Johannes-Baptist heeft 
meer oog voor Klaas die slechts licht gewond blijkt. 
Wel laat hij uit zijn naam een krans bezorgen en hon
derd bidprentjes maken; 'Aan een ieder deelde hij ze 
uit. "Bid, bid voor hem, 't was mijn vriend". Hij veegde 
eens in zijn seraphijnsche oogen'. 

Bloedend hart 
Het laatste hoofdstuk voert de lezer naar 'den 
"Alcazar" te Keulen'. Ulrichs moeder geeft er haar af-
scheidsvoorstelling als cabaretzangeres. De volgende 
dag vertrekt ze naar Tilburg om haar zoon na jaren 
weer terug te zien. Alvorens zich naar Koningshoeven 
te begeven woont ze in de stad een mis bij, waar haar 
oog valt op een bidprentje. Op de voorkant ziet zij een 
'kruis waaraan een bloedend hart'. Dan draait ze het 
prentje om en leest de naam van haar zoon. 
In haar hotel hoort ze van de toedracht: een bedrijfs
ongeval. Zonder zich nog nader te informeren verlaat 
ze de stad. Dat was maar goed ook, aldus de schrijver 
en hij besluit: 

Dat hier toch de waarheid voor haar bedekt blijve, 
want wat een wroeging zou die moeder gevoelen. 
Nu had zij de overtuiging haar plicht gedaan te heb
ben (...). Hoe gevaarlijk het was een jongeling van een 
karakter en uiterlijk als Ulrich op dien leeftijd aan zich 
zelve over te laten, daaraan had die eenvoudige, reine 
moeder niet gedacht. Nooit gedacht, dat het hem tot 
die vervloekte muren, tot dat vervloekte huis zou voe
ren, waar hem, arme verdwaalde, zoekende vlinder, 

't troostende licht der Godslamp wenkte en aantrok, 
maar waar hij verzengd, verloren ging in den verdel-
genden, verraderlijken gloed der barmhartigheid der 
orde van Onze lieve Vrouwe van "la Tr.pe". 

Vreemdelingenlegioen 
Hoe het Georgius alias Everhard Staudenmaijer zelf 
na zijn uittrede vergaan is, heb ik overigens niet kun
nen achterhalen. In het voorwoord van Miserecordiam 
Ordinis! geeft de schrijver aan dat er bij voldoende 
belangstelling voor zijn geschrift een tweede deel 
zal verschijnen, maar dan over zijn eigen ervaringen. 
Alsof die niet al in dit boek verwerkt waren! 
Over eventuele andere pennenvruchten van Stauden
maijer is mij evenmin iets bekend. Wanneer en waar 
hij overleden is, weet niemand. Misschien wel ergens 
tussen Algiers en Constantinopel in dienst van het 
Vreemdelingenlegioen... 

Noten 
1. Zie de biografische schets van Joep Eijkens over Dom Willibrord 

Verbruggen in Brabantse biografieën deel 1, p. 175-79, J. van Oud-

heusden e.a. redactie. Boom/Brabantse Regionale Geschied

beoefening, 1992. Het betreffende artikel is ook te lezen via http:// 

www.thuisinbrabant.nl/personen/v/verbruggen,-dom-willibrord. 

2. De auteur schrijft steeds K. hoeven, het aantal puntjes klopt precies 

met het aantal ontbrekende letters. 

3. Genealogische gegevens welwillend ter beschikking gesteld door me

vrouw P.M. Marbus-Staudenmaijer. 

De trappistenabdij 
Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven anno 

2015. (Foto Joep Eijkens, 
beeldbewerking Bart 

Rademakers) 
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