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H
et is 1958 – de toe-
stroom aan aspirant-
monniken is al aar-
dig opgedroogd – als
de abt van Konings-
hoeven een kloek

besluit neemt. De vijver die niet
meer nodig is als waterbron voor de
brouwerij van de trappisten, mag een
zwembadje worden. Dat zal de jonge
mannen binnen zijn kloostermuren
goed doen, denkt dom Willibrord.

Van de abt van het Franse moeder-
klooster, dat in 1880 een toevluchts-
oord oprichtte onder de rook van Til-
burg, krijgt Willibrord het uitgeme-
ten. Er is geen enkel klooster binnen
hun orde dat een zwembad toestaat!
Er is geen enkele regel die een zwem-
bad verbiedt, luidt de kalme respons
van de abt van Koningshoeven.

De hoog opgelopen kwestie wordt
uit de doeken gedaan in de even ge-
degen als lezenswaardige biografie
van Willibrord van Dijk. Zijn neef
Arnold gaf er de titel Hoge idealen,
 nederige aanvaarding aan.

‘Het archief staat open’
In zijn proloog schrijft de auteur dat
hij na zijn pensionering in de weer
ging met de veelvoud aan brieven
van heeroom. Ze zaten veilig opge-
borgen in het familiearchief. Maar
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▲ Olieverfportret van
Willibrord van Dijk als
abt van de paters
trappisten van
 Koningshoeven in Ber-
kel-Enschot. 
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kenbroeders en de baardloze koor-
monniken, die wél als priester gewijd
zijn. Gebroederlijk gaan ze samen ap-
pels en peren schillen onder de
avondlezing. Ook vader abt bindt de
schort voor.

Ondertussen ziet dom Willibrord
de vitaliteit van zijn kloosterge-
meenschap aan spankracht verliezen.
Op Java en in Kenia heeft hij nieuwe
kloosters opgericht, maar thuis wor-
den de monniken, voor zover ze niet
zijn uitgetreden, alsmaar ouder en
brozer.

Uitgeput
Een reactie op alle vernieuwing blijft
ook niet uit. Een nieuwe lichting no-
vicen die voor het strenge kloosterle-
ven kiezen, meent dat monniken die
tv kijken ‘verburgerlijkt’ zijn. Dom
Willibrord staat dan al niet meer aan
het hoofd van Koningshoeven. Hij
heeft in 1966 het hoofd moeten bui-
gen. Geplaagd door een wankele ge-
zondheid en uitgeput van alle in-
spanningen, laaft hij zich opnieuw
aan de aandacht van vrouwelijke reli-
gieuzen, Duitse trappistinnen deze
keer. Hij put ook kracht uit zenmedi-
tatie.

Als een wijze, belezen monnik –
haast een ziener – keert hij terug in
de abdij van Koningshoeven. Hij gaat
er de ascese weer omarmen die Wil-
librord in zijn jonge jaren had verko-
zen boven een veelbelovende carrière

in de roomse journalistiek. Zo prakt
hij al het eten door elkaar om zichzelf
het plezier in de maaltijd te ontne-
men.

Novicen ondersteunen hun emeri-
tus-abt bij zijn dagelijkse wandeling.
Als ze eenmaal weer binnen het
schilderij passeren waarop hij als abt
staat afgebeeld, permitteert Willi-
brord zich graag een macaber grapje:
‘Nu zeggen ze daar hangt-ie en straks
zeggen ze daar ligt-ie’.

Op 21 oktober 1989 overlijdt Willi-
brord van Dijk, als Johan van Dijk in
1903 te Vleuten geboren. Tot het
laatst is hij blijven bidden voor het
zielenheil van Do, het meisje dat hij
ook voor het klooster had opgegeven.

Het regent als een lange stoet de
baar volgt naar het hof met eenvou-
dige kruisen achter de trappistenab-
dij. Achteruitlopend houdt een no-
vice een paraplu boven het hoofd van
bisschop Ter Schure, zelf wars van
nieuwlichterij in de kerk van Rome.

Als ze bij het graf aankomen, strui-
kelt de monnik in spe met zijn witte
kleed over de berg zwarte aarde. ‘Had
Willibrord dit kunnen zien, dan had
hij er later smakelijk over kunnen
vertellen’, vermoedt zijn neef en bio-
graaf.

n Hoge idealen, nederige aanvaarding
- Willibrord van Dijk en de vernieuwing
van het kloosterleven, door Arnold
van Dijk. Valkhof Pers, 19,50 euro.

Van zwijgen naar praten: die vernieuwing binnen het
trappistenleven probeerde dom Willibrord van
Dijk in goede banen te leiden. Een wijze, belezen
monnik, haast een ziener, zo wordt Willibrord door zijn
eigen neef geportretteerd in een pas verschenen
biografie. 

De abtdie
een appeltje
mee schilde

ging de abdij van Koningshoeven
haar papieren voor hem ontsluiten?
De verwachtingen van Arnold van
Dijk waren laag gespannen. Maar dit
antwoordde dom Bernardus Peeters,
de huidige abt: ‘Het archief staat voor
je open’.

Die mededeling mag ook tot de na-
latenschap van zijn voorganger Wil-
librord gerekend worden. Hij slechtte
de muren rondom het monastieke
 leven, al leek het daar bij de aanvang
van zijn abbatiaat in 1945 nog niet op.

Dom Willibrord wenste net als
zijn autoritaire voorganger, dom
 Simon Dubuisson, niet te marchan-
deren met de eeuwenoude regels van
Benedictus en Bernardus. De wil van
vader abt hoorde ook wet te zijn.
Willibrord waarschuwde zijn mede-
broeders ‘voor een geest, die over de
oversten oordeelt als was hij een ge-
woon mensch en niet de plaatsver-
vanger van God’.

Geen pardon 
Toch tekende zich al gauw een groot
verschil aan met dom Simon, die in
de Tweede Wereldoorlog weinig tot
niets ondernam om het wegvoeren
van drie van zijn medebroeders tegen
te houden. De Duitsers kenden ook
voor Joden die naar het katholicisme
over waren gegaan geen pardon. Drie
gebroeders Löb overleefden de oorlog
evenmin als hun drie zussen die wa-
ren ingetreden bij de trappistinnen.

Willibrord, die zelf in de oorlog
rust heeft gevonden als rector en
biechtvader van de trappistinnen van
Berkel-Enschot, etaleert veel meer
broederliefde dan zijn voorganger.
De pater die al negen jaar met de-
pressies in inrichtingen verblijft en
zelfs aan de poort van de abdij gene-
geerd werd door dom Simon, krijgt al
snel bezoek van zijn nieuwe abt.

De worsteling met stilte en een-
zaamheid, die bij menig monnik met
‘seksuele neurosen’ gepaard gaat,
maakt Willibrord letterlijk bespreek-
baar. De zwijgplicht uit vroeger da-
gen lost ook op in gespreksgroepen.
Wandelingen buiten de kloostermu-
ren zijn voortaan zelfs toegestaan,
wat Willibrord op een officiële beris-
ping van hogerhand komt te staan.

Tot de vernieuwing die Willibrord
doorvoert, hoort ook het verkleinen
van de afstand tussen de bebaarde le-

▲ Dom Willibrord knielt bij paus
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