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I Beknopt overzicht van de Geschiedenis  

der Wilhelmieten. 

 

De stichter der orde is de H. Wilhelmus van Malaval of de Kluizenaar.  

Veel is ons van den H. Wilhelmus niet bekend,  daar er tusschen de ver-

schillende historici verschil van meening heerschte over de persoon van 

dezen Heilige. Sommigen noemen St.Wilhelmus de Malaval de Stichter 

der eremieten Mont Virgine in Napels (feestdag 25 Juni), anderen ver-

warren hem met Wilhelmus van Aquitanië (gunsteling van Karel den 

Grooten, die later als kluizenaar ging leven. (+812), een derde zegt, dat 

het niemand anders is dan Wilhelmus, de laatste hertog van Aquitanië. 

Hoe het ook zij, dat hij eenmaal hertog van Aquitanië was, schijnt zoo 

goed als zeker. In het begin van zijn bestuur legde hij zich toe op het 

goede. Hij bevorderde de rust en de welvaart in zijn gewesten. Hij deed 

veel voor de godsdienst door alom kerken te stichten, en de missiona-

rissen te steunen in hun strijd tegen het heidendom. Doch allengskens 

kregen zijn driften en hartstochten de overhand, en in plaats van een 

vader was hij van nu af een tyran voor zijn onderdanen. Hij viel steeds 

dieper, zoo ver week hij zelf af, dat hij een vijand en vervolger der Kerk 

werd. Bisschoppen werden verbannen en door onwaardige zonen der 

Kerk vervangen. De Paus deed hem in den ban. Het hielp niet. Eindelijk 

werd hij bekeerd door het welsprekend woord van St. Bernard van Clair-

vaux. Zijn bekering was oprecht. Hij deed afstand van zijn hertogdom, 

verkocht zijn goederen en aanvaardde daarop het kluizenaarsleven, ver-

volgens deed hij een pelgrimsreis, eerst naar Rome, daarna naar het Hl. 

Land, eindelijk naar Compostella. Na dien tijd vestigde hij zich in Italië, 

waar hij op verschillende plaatsen als kluizenaar gewoond heeft, o.a. op 

den berg Pruno, waar later onder St. Petrus een klooster kwam en het 

laatst in het dal Stabulum Rhodis (bij Castellon), dat later de bakermat 

zijner orde werd. Zijn eerste gezel en leerling was alhier de H. Albertus. 
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Deze zette na den dood van zijn geestelijken vader H. Wilhelmus (1157) 

het kluizenaarsleven voort. Langzamerhand sloten er zich steeds meer-

deren bij hen aan en zoo ontstond de orde der Wilhelmieten (+ 1180) 

Regel van den H.Benedictus. 

De 13e eeuw was de eeuw van bloei voor deze orde. Men onderscheidde 

toen 3 provincie’s, nl.: 1 Italië, 2 Duitschland (ook Oostenrijk-Hongarije), 

3 Frankrijk, waarbij ook België en Nederland behoorden. Deze provincie 

telde 14 huizen, waarvan er drie in Nederland waren, nl. 2 in Noord-

Brabant: Huijbergen en ’s-Hertogenbosch (Bazeldonck) en een in 

Zeeland: Biervliet. De provinciën Italië en Duitschland waren reeds vóór 

de 16e eeuw grootendeels tot de minder strenge orde der Augustijnen 

overgegaan, zoodat alleen de Fransche provincie nog over bleef. Ook 

hier trad in het begin der 17e eeuw verslapping in. Doch door toedoen 

der bisschoppen herleefde de orde en opnieuw kregen ze een tijdperk 

van bloei. Toch waren er in de 17e eeuw reeds enkele huizen verloren, 

o.a. Den Bosch (1629). In 1784 hief Jozef II de laatst overgebleven kloos-

ters der orde op. Alleen Huijbergen bleef gespaard, omdat het kon be-

wijzen, dat het op het grondgebied der Republiek lag. Na de Fransche 

Revolutie trachtten de paters van Huijbergen de orde te doen herleven. 

Dit plan mislukte echter, en wel om de volgende redenen: 1e Het aantal 

paters alhier was te klein in getal. 2e De financieële toestand van het 

klooster was zoo ongunstig, doordat ze ten gevolge van het concordaat 

van 1801 al hun goederen verloren hadden. 3e De godsdienstvrijheid 

was onder Koning Willem I zeer beperkt.  
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Hoofdstuk II  

Ontstaan en Stichting van het klooster te Huijbergen. 

 
In het jaar des Heeren 1263 beleende Hendrik IV, heer van Breda,  J. 
Willem Bollaert met de gronden gelegen onder  
Huijbergen. Het doel hiervan was het in cultuur brengen en het doen 
bewonen dezer streken. Deze beleening beantwoordde echter niet aan 
de verwachtingen, die men er van koesterde. Daarom zochten Arnoud 
van Leuven en zijn gemalin Elisabeth van Breda op een andere manier 
dit doel te bereiken. Hun plan was te Huijbergen een klooster te stich-
ten. In 1277 hadden er op de heerlijkheid Ulvenhout onderhandelingen 
plaats met den provinciaal der Wilhelmieten: Gerardus. Het gevolg was 
dat Huijbergen plus 13 hoeven bruikbaar land in vollen eigendom kwam 
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aan de paters Wilhelmieten en dat zij in deze plaats een klooster moch-
ten stichten. Het aantal paters mocht minstens zes bedragen en hoog-
stens 12. Het klooster werd bevolkt door de paters van Bazeldonck uit 
’s-Hertogenbosch. De eerste prior was Joh. van Oorschot. In 1287 kwam 
de Heerlijkheid Huijbergen bij het markizaat Bergen op Zoom én onder 
het land van Rijen dat behoorde onder de heerlijkheid Esschen – 
Calmpthout. De laatste heerlijkheid behoorde aan de abdij van Tonger-
loo. Door de slechte grensregeling waren de paters Wilhelmieten onbe-
wust op het grondgebied van Tongerloo gekomen. Hierdoor ontstonden 
grensgeschillen tusschen de heer van Bergen en de abdij van Tongerloo. 
Eindelijk kwam men tot overeenkomst en door paalzetting werd de 
grens aangewezen. Toch schijnt de grens nooit afdoende geregeld te 
zijn, wat wel blijkt uit het feit dat de paters later aan de Staten beweer-
den, dat ze zich aan Jozef II, dat ze zo wel op het grondgebied van de 
Republiek woonden. 
 
 

Hoofdstuk III 
Verslapping der kloostertucht. 

 
Het aantal kloosters was in de Middeleeuwen verbazend toegenomen. 
In de 13e en 14e eeuw bereiken de verschillende Orden haar hoogsten 
bloei. In de 15e eeuw echter trad een algemeene verslapping in. De 
geest van het humanisme, die reeds zoovele Christenen in de wereld op 
een dwaalspoor had gebracht, drong door tot in de kloosters. Velen wer-
den door dien verderfelijken geest meegesleept, en het gevolg was; dat 
de kloostertucht verzwakte. Paus Nicolaas V wendde alle pogingen aan 
om de oude tucht te doen opleven. Hij zond in 1450 Nicolaas de Cusa 
(oud-leerling der Deventer school) als pauselijk legaat naar Duitschland 
en de Nederlanden om er het kloosterleven tot een nieuwen bloei te 
brengen. Deze werd hierin ijverig bijgestaan door Johannes Busch van 
het klooster van Hildesheim. Deze zending had het gewenschte gevolg. 
De talrijke kloosters bloeiden weer op; toen een eeuw later de Hervor-
ming in deze streken de Kerk met den ondergang dreigde, waren het 
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vooral de kloosterlingen die met kracht de dwaling bestreden. Ook in 
het convent der Wilhelmieten te Huijbergen was de geest van de ver-
slapping doorgedrongen en ook hier (In de kantlijn van p.8 “Hic jacet et 
sepultus fr. Corneli Voirdeel hujus monas …”) waren algemeen misbrui-
ken ingeslopen. Men vormde zelfs het plan, zich van de Wilhelmieten af 
te scheiden en zich aan te sluiten bij de Norbertijnen van Tongerloo. 
Volgens het Tongerloosche archief was het niet de zucht naar minder 
strenge regels welke de paters hiertoe deed besluiten, maar de voor-
beeldige tucht welke in de Orde van den H. Norbertus heerschte. Dit 
schijnt echter niet de reden geweest te zijn. De hoofdoorzaak zal wel 
geweest zijn de voortdurende moeilijkheden die tusschen Huijbergen en 
Tongerloo gerezen waren door de slechte grensregeling en die door 
deze vereeniging eenmaal zouden zijn opgelost. Het bestuur der Orde 
en de Paus weigerden hierin echter toe te stemmen. Een gevolg der 
nieuwe hervormingen in het klooster was een verarming der paters. De 
prior van het klooster Cornelis Voirdeel Jansen heeft veel gedaan om 
deze armoede op te heffen stierf in 1520.  
 

 

Hoofdstuk IV 
Eerste jaren van den 80-jarigen oorlog. 

 
Door zijn ligging tusschen de prinsgezinde vestingen Antwerpen en Ber-
gen op Zoom stond Huijbergen voortdurend bloot aan de strooptochten 
der garnizoenen dezer steden. Zo werd b.v. in 1575 een der paters ge-
vangen genomen en slechts tegen een hoogen losprijs vrij gelaten. Het 
jaar 1583 werd voor Huijbergen een waar rampjaar. Generaal Biron, be-
velhebber der Fransche hulptroepen, gelegerd bij Antwerpen, rukte op 
om de Spanjaarden te dwingen, het beleg van Eindhoven op te breken. 
Onderweg veranderde hij van krijgsplan en viel het Markizaat. Verschil-
lende plaatsen en streken werden bezet. Zoo werd onder anderen ook 
het kasteel van Wouw belegerd. Tijdens het belegeren en de inname 
van het kasteel werd het klooster herhaaldelijk bezocht door muitende 
en plunderende benden. Alles werd geroofd; de prior Laurens Paridaens 
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(1575-1600) werd gevangen genomen, en voor een zeer hoogen prijs 
weer bevrijd.  Zoo lastig werd het verblijf Huijbergen, dat de paters be-
sloten te vluchten. Zij zochten een onderkomen te ’s-Hertogenbosch en 
te Luik. Door een inval in het land van Luik kwam Paridaens weer met 
zijn paters terug.  Het klooster was echter geheel verwoest. In 1600 
stierf de prior L. Paridaens. Tusschen het jaar 1600 en 1610 waren er 
hier niet minder dan 5 prioren, wien het, wegens hun korte bestuur, niet 
kon gelukken, het klooster weer tot bloei te brengen. Toen kwamen 
weer eeuwige priors, die met krachtige hand het klooster bestuurden,  
en een nieuw tijdperk va bloei trad in. Van 1600-’27 vervulde Dyonisius 
Amandus van Loemel het ambt van prior. Zijn opvolger werd Adolphus 
Beyharts (geboren te Oisterwijk). Deze voerde hier de vereering in van 
den H. Siardus, abt van Mariëngaarde (+ 1239), mede een krachtigen 
stoot was tot opbloei van het Huijbergsche convent. 
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Hoofdstuk V 
Eerste helft der 17e eeuw 

 
De 17e eeuw was de tijd van vervolging en onderdrukking der Katholie-
ken. De uitoefening van de Roomsche godsdienst werd verboden.  Al-
leen in geweten mocht men nog de R.K. godsdienst aanhangen. Bij het 
retorsie plakkaat van 1636 werd bepaald, dat alle R.K. priesters binnen 
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14 dagen het land moesten verlaten. Hun plaats zou overal door domi-
nées worden ingenomen. Een groot deel der priesters bleef echter en 
vanuit hun schuilplaatsen bedienden zij de verlaten kudde. In deze tijd 
bewezen de Wilhelmieten goede diensten. Door de ligging van het 
klooster, even buiten het markizaat konden de paters gemakkelijk in de 
zielzorg van de streek voorzien. Met de Franciscanen van Antwerpen 
bedienden zij bijna alle parochieën van het markizaat. Zoo b.v. had Putte 
tot 1731 een Wilhelmiet tot pastoor. In deze moeilijke tijden was het 
vooral Siardus Bogaarts die onder de paters den moed levendig hield in 
de zielzorg der verlaten parochiën. Siardus Bogaerts werd in 1614 te Ois-
terwijk geboren en studeerde te Leuven op kosten van den markies van 
Bergen. Hij werd geprofest in 1634. Hij brandde van ijver voor het zie-
lenheil der geloovigen, hij trok van parochie naar parochie, om de H. Mis 
op te dragen, de geloovigen in de waarheden van den godsdienst ie on-
derrichten en hen te bewaren voor den verderfelijken invloed der pre-
dikanten. In 1647 werd hij pastoor van Putte. Na veel moeite mocht het 
hem gelukken hier in 1659 een kerk te bouwen. Hij werd hierbij ge-
steund door de markiezen van Bergen op Zoom, aan wier invloed het 
vooral is te danken, dat hier het Katholiek geloof bewaard bleef. 

 

Hoofdstuk VI 
Na den vrede van Münster 

 
Bij den vrede van Münster (1648) kwam het Markizaat Bergen op Zoom 
dus ook dat deel van Huijbergen, dat onder B.o.Z. hoorde, aan de repu-
bliek. Daar reeds vroeger was uitgemaakt, dat het klooster geheel en de 
kerk voor verreweg het grootste deel binnen het markizaat was gelegen, 
gingen de paters gewoon door met de uitoefening van den godsdienst. 
In 1649 echter werd door den Staten Generaal bevolen dat het houden 
van processiën was verboden, de kerk moest gesloten worden, kortom, 
de R.K. godsdienst mocht niet meer in het openbaar worden uitgeoe-
fend. Ook op Huijbergen werd dit bevel toegepast. Een protest der pa-
ters had niet het minste gevolg, de kerk bleef gesloten. In 1649 ver-
scheen plotseling de burgemeester van B.o.Z. met een bende soldaten 
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te Huijbergen. Het klooster werd grootendeels leeg geplunderd en de 
kerk werd opnieuw gesloten. De prior (Beijaarts) wendde zich nu tot den 
landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, aartshertog Leopold. Deze 
stuurde Nicolaas van Parick , markgraaf van het land van Rijen naar Huij-
bergen. Opnieuw werd de kerk geopend. Doch pas was Varick met zijn 
troepen weg, of de classis van Tholen vroeg en verkreeg van het Leenhof 
van B.o.Z. het recht om kerk en klooster van Huijbergen in bezit te mo-
gen nemen. Tevens kregen ze verlof, de paters uit Huijbergen te verdrij-
ven. Het gevolg hiervan was, dat in 1649 de burgemeester van B.o.Z. 
opnieuw met een kleine troepenmacht naar Huijbergen trok.  De bende 
overviel de paters toen zij in de kloosterkerk de H. Mis bijwoonden. De 
priester werd van het altaar gesleurd, de Heilige Vaten ontwijd, de beel-
den omver geworpen en verbrijzeld, en al wat van hun gading was in 
kerk en klooster, werd geroofd. Dit alles ging gepaard met bespotting 
en zelfs mishandeling der kloosterlingen. De procurator Siardus Bo-
gaerts richtte een luid protest aan de Staten, doch het hielp weer niets. 
Integendeel, de wederrechtelijke in bezitname werd zelfs door de Sta-
ten bekrachtigd. Er kwam een protestantse predikant (Pinson) te Huij-
bergen; de paters werden verdreven, alle goederen werden hun ont-
vreemd en het hele klooster werd ingericht voor pastorie van den Calvi-
nistischen dominée. 
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Hoofdstuk VII 
Driejarige ballingschap. 

 
Na de uitdrijving uit Huijbergen vertrokken de paters naar de hoeve 
Creytenborch onder Calmphout. Dat hier veel armoede en gebrek werd 
geleden, laat zich begrijpen. Gelukkig was er één onder hen die door zijn 
moed en volharding de paters steeds met nieuwe vertrouwen bezielde. 
Het was de kloeke en vastberaden procurator Siardus Bogaerts (werd in 
1652 prior).  Daar zijn protest aan de staten niets gebaat had, besloot 
hij zelf het goed recht der paters te gaan verdedigen. Voorzien van een 
vrijbrief van markgravin Elisabeth van B.o.Z. reisde hij zelf naar Den 
Haag, maar het lukte niets, de Staten bleven blind voor zijn bewijsgron-
den. Nog meermalen reisde hij naar Den Haag en naar Brussel, en ein-
delijk wist hij het , met medewerking van den Spaanschen gezant Brung 
(?) zoo ver te brengen, dat een commissie de zaak zou onderzoeken. 
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Doch de commissie, vooral door den onwil der afgevaardigden der 
St.Generaal haar doel niet; zij werd spoedig. Brung zet nu alleen de on-
derhandelingen met de Staten Generaal voort, doch deze schuiven de 
kwestie op de lange baan. Brum, het wachten moe,  breekt in 1652 de 
onderhandelingen af en zendt aan het Hof van Brabant bevel om met 
geweld de paters in het bezit van het klooster te herstellen. Een kleine 
troepenafdeling rukte van Santvliet naar Huijbergen en verdreef den 
predikant. De paters, hiervan verwittigd, keerden nu spoedig terug. 
Maar weldra rukte een nieuw legertje naar Huijbergen op. Het was een 
deel van het Bergsche garnizoen. De hier nog aanwezige Spaansche sol-
daten dreven de staatsgezinden met geweld terug. De paters woonden 
thans weer te Huijbergen; dat nu weer geruimen tijd in het bezit bleef 
van de Wilhelmieten. 
 

Hoofdstuk VIII 
Verval van het klooster te Huijbergen. 

 
Onder het bestuur van Siardus Bogaerts bereikte het klooster te Huij-
bergen een ongekenden bloei. Door Bogaerts’ optreden kreeg het kloos-
ter een zekere beroemdheid, zowel in de Noordelijke aks als in de Zui-
delijke Nederlanden. In 1670 stierf Siardus Bogaerts. Toen brak een tijd-
perk van verval aan, niet alleen voor Huijbergen maar voor de geheele 
orde. De oorzaken daarvan waren de volgende:  
1e De opleiding van novicen en studenten was zeer gebrekkig. Ieder huis 
moest zelf zorgen voor aanneming van nieuwe leden en voor de oplei-
ding der priesters. Daardoor had men gewoonlijk een zeer beperkte 
keuze voor personen die met de opleiding belast waren; en zoo ge-
beurde het meermalen, dat deze lieden weinig of geen geschiktheid 
hadden voor de hun opgelegde taak.  
2e Mede een zeer groote oorzaak van het verval der orde was gelegen 
in den voortdurenden toestand van oorlog, waaraan Europa vooral 
West – in het laatst der 17e en in het begin der 18e eeuw verkeerde. 
Reeds in dit tijdperk gingen vele kloosters voor de orde verloren (voor-
gaande zin stond in de marge).   Alle Wilhelmietenkloosters in de 
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Zuidelijke Nederlanden (alleen Beveren uitgezonderd) ondergingen een 
of meermalen de gruwel der verwoesting. In 1676 werd ook Huijbergen 
geplunderd.  
Voor Huijbergen golden nog andere oorzaken van verval. Vooreerst de 
kwellingen van de zijde der predikanten en der Staten, verder de voort-
durende afwezigheid van den prior Siardus Bogaerts, het gebrek aan re-
ligieuzen. Wel trachtte men dit aan te vullen door het opnemen van we-
reldsche geestelijken, doch hierdoor leed de religieuze geest zeer. De 
fraters werden hier niet meer in het klooster opgeleid, maar in de uni-
versiteit van Leuven. Zolang Bogaerts nog met krachtige hand be-
stuurde, was er van geen verval sprake, doch onder de zwakke leiding 
zijner opvolgers vertoonden zich al aanstonds de duidelijkste tekenen 
van verval. Zijn eerste opvolger was Nicolaas Huberti (Huibrechts). Zijn 
bestuur is een aaneenschakeling van processen Beveren. Het viel dit 
proces met Beveren voor Huijbergen niet ongunstig uit, maar door den 
twist tusschen deze twee kloosters verdween meer en meer de oude 
kloostertucht, het gezag werd niet meer geëerbiedigd, de studiën wer-
den verwaarloosd enz. Daarbij kwam nog de zwakheid van prior Huberti 
(gestorven 1680) en was zijn opvolger Fredericus Coebergen. Door den 
dood ontvielen het klooster binnen korten tijd verschillende paters; dit 
tekort werd bijna niet aangevuld. De prior Coebergen wendde alle po-
gingen aan om den religieuzen geest te herstellen en het tekort aan 
priesters aan te vullen; maar alle moeite daartoe aangewend was tever-
geefsch, slechts enkele nieuwelingen meldden zich aan. In 1687 deed hij 
afstand van zijn waardigheid. Zijn opvolger was Siardus Bogaerts, even-
als zijn voorganger en naamgenoot, te Oisterwijk geboren. Met deze 
had hij echter alleen den naam gemeen, diens talenten en gaven om een 
klooster te besturen ontbraken hem geheel. Hij verzuimde den ouden 
kloostertucht te herstellen; ook de financiën verwaarloosde hij. Dieper 
dan onder zijn voorgangers zonk het convent, steeds hooger klom de 
schuldenlast. De toestand van het klooster was erbarmelijk. Om aan 
dien wantoestand een einde te maken werd hij in 1690 uit zijn waardig-
heid ontzet (stierf in 1707). Hij vond een opvolger in Petrus Borrekens. 
Wendde alle pogingen aan om den financiëelen toestand te verbeteren. 
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Het mocht hem echter niet gelukken, integendeel, de schulden namen 
toe. Ook zijn pogingen om het gebrek aan priesters op te heffen, hadden 
evenmin een gunstig resultaat. Door al die tegenstand ontmoedigd 
deed hij in 1697 afstand van het prioraat. Het volgende jaar nam hij de 
functie van prior weer opnieuw op zich. Het tweede tijdperk van zijn 
bestuur was een tijd van onderlinge oneenigheid, van droevig getwist. 
Ziende dat al zijn pogingen, om het Huijbergschen convent tot nieuwen 
bloei te brengen mislukten, zocht hij naar een laatste redmiddel. Dit 
vond hij in een vereeniging met de Norbertijnenabdij van Tongerloo.  
 
De bisschop van Antwerpen, de internuntius en natuurlijk de abt van 
Tongerloo gaven duidelijk van hun instemming met het plan blijk en aan-
vankelijk koesterde ook de provinciaal weinig bezwaren. Weldra echter 
was hij een verklaard tegenstander der vereeniging met Tongerloo. Ook 
de meerderheid der Huijbergsche paters was er tegen. Toch wil de prior 
zijn plan doorzetten, de provinciaal maande hem er van af te zien. Bor-
rekens stoorde zich niet aan de provinciaal. Deze, ziende dat al zijn ver-
maningen en bedreigingen niets op den prior vermocht, ontzette hem 
uit zijn waardigheid. Borrekens stoorde zich hier niet het minst aan; hij 
blijft het ambt van prior uitoefenen. Evenals de provinciaal (De Pres-
seux) doet hij een beroep op den Raad van Brabant en de Internuntius. 
Borrekens verdedigt zich in zijn dupliek.  Het verdere verloop der kwes-
tie is onbekend, daar de archieven van dit feit niet meer gewagen. Wel 
weten we dat Borrekens als prior gehandhaafd bleef. Zoo was dus de 
rust in het Huijbergsche convent weergekeerd; spoedig echter werd de 
vrede weer gestoord. Opnieuw ontstond twist met de Staten over de 
twijfelachtige ligging van het klooster. Ook met Calmphout weer geschil 
over ’t bezit van grond. Het onrustige prioraat van Borrekens eindigde 
eindelijk bij zijn dood in 1703. Zijn opvolger was Johannes de Beauguë. 
Onder zijn bestuur ontstond gebrek aan priesters. De opengevallen 
plaatsen werden door vreemde priesters aangevuld; meestal waren het 
Dominikanen uit Antwerpen. Hoe slecht de opleiding der priesters te 
Huijbergen was, blijkt wel uit deze twee feiten:  
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a. In 1712 werd aan De Beaugué wegens onbekwaamheid het bestuur 
der parochie ontnomen; in 1713 werd hij ook als prior door een ander 
vervangen. (stierf in 1717).  
b. In 1713 was in Huijbergen geen geschikte pastoor te vinden die Beau-
gué kon opvolgen. Daarom moest een vreemdeling hiertoe gekozen 
worden.  De keuze viel op Nicolaas Moutwise (?) Onder zijn bestuur 
kwam er weer herleving in het convent. Door herleving der priesters. De 
goede gevolgen hiervan vertoonden zich langzamerhand; zoodat na 
1724 geen vreemde priesters meer in dienst genomen behoefden te 
worden. Moutwise stierf in 1721. Zijn opvolger was Wilhelmus Brou-
wers uit het Huijbergsche klooster.  
Zijn bestuur kenmerkt zich door een verbetering van den financiëlen 
toestand, waartoe veel bijdroegen de groote bijdragen hen door zijn 
zusters Margaretha en Cornelia, begijnen te Mechelen, geschonken. 
Brouwers stierf reeds in 1725. Hij werd opgevolgd door Albert de Brau-
were. Ook onder zijn bestuur bleven kwesties en moeilijkheden uit. 
Meerendeels kwamen deze voort uit de twijfelachtige ligging van Huij-
bergen. Onder zijn bestuur ontstond er bij de Huijbergsche Wilhelmie-
ten een streven om bij het Markizaat van B.o.Z. dus bij de Noordelijke 
Nederlanden ingelijfd te worden. Dit kwam vooral voort uit de eenigs-
zins gunstigen omstandigheden waarin de Katholieken in het Noorden 
thans verkeerden; en ook omdat ze wel begrepen dat het gemakkelijkst 
van Oostenrijksche zijde ontheffing van belasting zou te krijgen zijn. Zoo 
ze zich bij het Noorden aansloten. In 1745 wendde men hiertoe pogin-
gen aan bij de Staten, maar door de toen heerschende Oostenrijkschen 
successie oorlog liep deze op niets uit. Van dezen oor1og ondervonden 
de paters, vooral tijdens het beleg van Bergen op Zoom, grooten last, 
zooals inkwartiering, plundering, verwoesting enz. Na den oorlog ont-
stonden opnieuw tal van kwesties, o.a. met den abt van Tongerloo, met 
Calmpthout en het Hof van Brabant.   
Het proces met Brabant kwam zelfs zoo ver, dat in 1755 de prior Alber-
tus de Brauwere gevankelijk naar Brussel werd gevoerd. Pas in 1757 
werd hij weer vrijgelaten. De grenskwestie bleef nog steeds onbeslist.  
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1762: Dood van de Brauwere. Zijn opvolger was Petrus Jozef de Kever. 
Hij bestuurde het klooster tot 1770. Na hem werd Guill de Quanter prior.  
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Hoofdstuk IX 

Onder keizer Jozef II 

In 1776 werd Mgr. J. Wellens bisschop van Antwerpen. Aanstonds stelde 
deze zich op de hoogte van den geestelijken toestand van zijn diocees 
en kwam zoodoende tot de treurige ontdekking, hoe in het Huijbergsche 
klooster de ware religieuze geest zo goed als verdwenen was. Hij sloeg 
de handen ineen en in vereeniging met den prior de Quanter liet hij niets 
onbeproefd om het convent tot nieuwen bloei te brengen. Hun pogin-
gen mislukten niet spoedig. Toch herleefde de kloostergeest te Huijber-
gen; ook de studiën werden niet meer verwaarloosd. Zoo scheen het 
dus, dat het klooster weer tot zijn vroegeren bloei zou terugkeeren, 
toen plotseling het despotisme van Jozef II als een machtig schrikbeeld 
oprees voor de oogen der kloosterlingen. Jozef II, de zoon van Maria 
Theresia, de afstammeling van een Rudolf van Habsburg, hij, een Room-
sch Keizer, hij was het, die zoowel in de Oostenrijksche erflanden als in 
het Katholieke België, de Kerk met de ondergang bedreigde. Hij was een 
der verlichte despoten die geen andere macht boven of naast zich duld-
den; die niet alleen de staat maar ook de Kerk geheel in hun macht wil 
hebben. Hij sloot niet minder dan 2000 kloosters, verdreef 36.000 reli-
gieuzen, legde beslag op de kloostergoederen, beroofde kerken van hun 
gouden sieraden enz. enz. Hij trad op als wetgever in de Kerk. Nauwkeu-
rig omschreef hij zelf de kleinste handelingen van den godsdienst, bv. 
Hij bepaalde het aantal kaarsen dat in een kerk mocht branden, verbood 
de processiën, schreef den vorm voor van de religieuze kleeding enz. 
(31) De reis van Pius VI naar Weenen in 1782 kon den tyran niet tot in-
keer brengen. Hij bepaalde dat alle religieuze orden in de Zuidel. Nederl. 
onafhankelijk zouden zijn van vreemdelingen. In 1783 hief hij alle kloos-
ters op die volgens hem “onwettig” waren voor den godsdienst en de 
maatschappij. De meeste der in België nog bestaande Wilhelmieten-
kloosters werden tengevolge van dit besluit, gesloten. Huijbergen, 
nochthans, bleef gespaard, om welke reden is echter niet bekend. Nog 
meer hatelijke bepalingen maakte de Keizer voor de Kerk. Hij sloot de 
bisschoppelijke seminariën en richtte het “algemeen seminarie” op te 
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Leuven, waarvan hij zelf de leeraars benoemde. Ook de religieuzen 
moesten hier hun studenten heen zenden. Het gevolg van het tyran-
nieke bestuur van Jozef II was de Belgische opstand (1789- ’92). In 1790 
stierf Jozef II; zijn broer, Leopold II volgde hem op. Deze herriep alle 
edicten, door Jozef II uitgevaardigd en zoo kreeg de Kerk weer haar volle 
vrijheid terug. Treurig was de toestand der paters te Huijbergen. Hun 
klooster was verwoest. De gemeenschap met de nog enkele bestaande 
kloosters in Frankrijk, was verbroken. Huijbergen stond geheel op zich-
zelf. De prior, de Quanter, wilde een algemeen kapittel samenroepen. 
Zijn plan mislukte. In 1795 stierf de prior G. de Quanter. In 1799 werd 
Alb. Geers tot prior gekozen. Hij was de laatste die op kanonieke wijze 
gekozen werd. 

 
 

Hoofdstuk X 
Fransche Overheersching. 

 
 
De Zuidel. Ned. werden bij Frankrijk ingelijfd; ook daar kreeg men dus: 
opheffing der kloosters, verbod om geloften af te leggen, secularisatie 
der geestelijke goederen; invoering van den “godsdienst der rede”. Vele 
priesters werden naar Cayenne verbannen.  
Noord Nederland echter, behield echter, onder den naam Bataafsche 
Republiek een eigen bestaan. De Katholieken kwamen in gunstiger om-
standigheden. Vele der vroeger ontnomen kerken werden teruggege-
ven; de staatsgodsdienst werd afgeschaft, zodat de Katholieken met de 
Hervormden gelijk gesteld werden. 
Reeds aanstonds waren door Huijbergen pogingen in het werk gesteld 
om zich als deel van N. Nederland erkend te zien. Het plan mislukte want 
in 1798 kwam een afdeeling infanterie der Franschen om de paters te 
doen vertrekken en de kloostergoederen in beslag te nemen. Den paters 
werd het verblijf in de gemeente toegestaan. Huijbergen was dus door 
de Franschen erkend als te behooren tot de Zuidelijke Nederlanden en 
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werd zoodoende een deel der Fransche republiek. Het gevolg hiervan 
was een algemeene verdrukking van den godsdienst. Slechts met de 
grootste moeite konden de paters in schuren, op zolders en afgelegen 
plaatsen de H. Diensten verrichten. De paters hielden zich schuil op het 
grondgebied der Bataafsche republiek. In het klooster kwam een com-
mies, die van Fransche zijde, met de bewaking ervan belast was. In 1799 
werd het klooster publiek verkocht voor 295.000 francs. De kooper nam 
nu zijn intrek in het klooster. Al wat waarde had in of aan het klooster 
werd verkocht door den eigenaar. Het gebouw werd letterlijk geplun-
derd.  
 
1802: Door het concordaat van paus Pius VII met Napoleon kwam de 
Katholieke godsdienst weer vrij. De kerk te Huijbergen werd weer open 
gesteld. Er was ook bepaald, dat de kerkelijke goederen, die nog niet 
verkocht waren, weer aan hun vroegere eigenaars terug kwamen. De 
koopster van het klooster Julie Dauphin, vreesde dat ze het gebouw 
moest teruggeven, daar de koopsom nog niet voldaan was. Daarom 
stond zij de helft af aan twee inwoners van Brussel. De pogingen der 
paters om het klooster terug te krijgen van de staat, mislukten.  
 
1804: Baullieu koopt de helft van het klooster terug. Hij deed dit in naam 
van de paters. De overgeblevenen namen hun intrek weer in het kloos-
ter. Korte tijd daarna was heel de priorij weer in ’t bezit der Wilhelmie-
ten, of beter: in ’t bezit van Baullieu. De paters waren thans weer te 
Huijbergen; hun aantal was zeer klein, het was hun verboden novicen 
aan te nemen, de meeste paters waren reeds op leeftijd; de armoede 
des kloosters was zeer groot, de toestand was dus allesbehalve roos-
kleurig, de orde dreigde uit te sterven. In 1807 overleed de laatste prior 
Albetus Geers. Als prior had hij geen opvolger. In dit jaar stierven nog 
twee andere paters (Osemans en Tijsmans).  
In 1814 verloor de orde weer een harer leden n.l. Jos Sophie. Nu bleven 
er nog 4 religieuzen over, n.l. Bellens, Vermeulen, Van Bladel, de Wit. Zij 
bedienden Huijbergen en omliggende parochiën. Hun toestand was al-
ler treurigst, de armoede der paters was groot, de schulden bedroegen 
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niet minder dan 39.000 gulden. Daarbij kwam nog dat de soldaten, die 
hier in 1809 (inval der Engelschen in Zeeland) verbleven, groote schade 
en verwoesting aan het klooster aanrichtten. 
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Hoofdstuk XI 
Onder koning Willem I 

 
Het eerste opreden van Willem I boezemden den Katholieken een groot 
vertrouwen op hem in. Hij verzekerde vrijheid van godsdienst, schreef 
den heiliging van den Zondag voor en zond een gezant naar Rome, om 
te onderhandelen met den paus.  
Bitter was de teleurstelling; vooral voor de kloosterlingen, die zulke 
hoopvolle verwachtingen van hem hadden. Reeds in 1814 werden in 
België enkele kloostergemeenten, die zich aanstonds na de verdrijving 
der Franschen hersteld hadden, op zijn bevel uiteen gedreven. In 1815 
werd bepaald dat orden, die een beschouwend leven leidden, geen no-
vicen meer mochten worden aangenomen, het afleggen van eeuwigdu-
rende geloften werd verboden. Voor niet-beschouwende orden werd 
bepaald: dat alle leden Nederlanders moesten zijn, en dat, telkens maar 
voor 5 jaar geloften mochten afleggen. In 1822 werd zelfs het aantal re-
ligieuzen dat in ieder convent hoogstens () mocht worden toegestaan. 
In ’t kort: het doel van Willem I was niets anders dan de kloosters te 
vernietigen. De weinige kloosters, die nog bestonden, bevatten niets 
meer dan enkele oude, afgeleefde religieuzen. In 1820 waren in Huijber-
gen nog 2 religieuzen over. In 1814 hadden de paters zich in een ver-
zoekschrift tot den Koning gewend om teruggave hunner goederen. Het 
antwoord was weigerend. Door stuk voor stuk terug te koopen (dit deed 
een weldoener) waren in 1847 de meeste goederen aan de priorij terug-
gekomen. Deze had er slechts het gebruik van,  in eigendom hoorden ze 
nog aan den kooper Baullieu; bij diens dood kwamen ze aan zijn erfge-
naam v. Geel. In 1829 kocht het kerkbestuur van Huijbergen alles terug. 
1829 Dood van pater Th. Bellens. Als pastoor van Huijbergen werd hij 
opgevolgd door den Zeer Eerw. Heer M.de Bie. Pater van Bladel, de 
eenige nog levende Wilhelmiet,  benoemde pastoor de Bie tot univer-
seel erfgenaam (1833). 
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Hoofdstuk XII 
Opheffing van het Wilhelmietenklooster. 

 
Pater van Bladel wendt nog een laatste poging aan, om de orde te doen 
opbloeien. Hij vroeg aan de paus verlof, om de novicen die hij aan nam, 
hun opleiding te geven te Bornhem.  Dit verlof verkreeg hij in 1840. 
Twee novicen meldden zich aan. De eerste was Wilhelmus van den Berg 
(1828) geboren te Calmpthout) . in 1844 werd hij priester gewijd en 
kwam daarna te Huijbergen. De tweede, Alb. van Malst (?) (1828), geb. 
te Friesland (?)). In 1847 toen het klooster te Huijbergen werd opgehe-
ven, had hij zijn noviciaat nog niet voleind. Hij trad toen in de orde der 
Cisterciënzers te Bornhem, later pastoor te Oud Gastel, sterft in 1883. 
(40) Het was echter duidelijk, dat de orde spoedig zou uitsterven. De 
vicaris Mgr.Van Hooijdonk wilde de goederen van het klooster overdra-
gen aan de Redemptoristen zoodat in Huijbergen deze paters hun kloos-
ter hadden. Door tegenwerking echter van Van Bladel en Van den Berg 
die tegen deze overgave van goederen protesteerden, kwam er niets 
van. De onderhandelingen tusschen de Redemptoristen (hun onderhan-
delaar was pater Bernard) en Van Bladel mislukten. Van den Berg was 
nu de eenige Wilhelmiet. Ziende dat zijn orde toch niet meer zou herle-
ven, vormde hij een nieuw plan. Hij wilde overgaan tot de Cisterciënzers 
van Bornhem en de goederen van het Huijbergsche klooster aan deze 
abdij schenken en dat ’t Huijbergsche convent dan door Cisterciënzers 
bevolkt zou worden. Na veel onderhandelingen werd door de Congre-
gatie der Propaganda besloten; 
1e dat V.d. Berg kon overgaan tot de orde der Cisterciënzers. 2e dat de 
goederen van Huijbergen zouden komen aan het vicariaat Breda en dat 
de bisschop van Dardanië (i.p.i.) ze tot een of ander geestelijk doeleinde 
kon gebruiken.   
(1847) Van den Berg stemde nog niet toe, doch na krachtige aanmaning 
en strenge bedreiging van Mgr. Van Hooijdonk onderwierp hij zich en 
deed afstand van de goederen ten gunste van het vicariaat Breda. Er 
werd bepaald dat hij jaarlijks f 500 uit de goederen zou krijgen. 
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