AAN DE OORSPRONG VAN EEN OECUMENISCHE EN MONASTIEKE ROEPING
Autobiografische schets door Père Emmanuel Lanne (1923-2010)
De roeping waar het hier over gaat, tegelijkertijd monastiek en oecumenisch van aard, was
een gave van God, een gave om niet, of beter gezegd: het waren een aantal gaven van God.
Deze gaven volgden elkaar in een tamelijk kort tijdsbestek gedurende de Tweede
Wereldoorlog op, zonder dat de betrokkene ook maar enige stappen daartoe had
ondernomen. Wat ik hier ga vertellen, heeft geen ander doel dan God te bedanken, die mijn
stappen heeft geleid ondanks al mijn tekortkomingen. Alvorens echter over te gaan tot de
besluiten die de richting van mijn leven definitief hebben bepaald, meen ik dat het goed is hier
iets te zeggen over wat daaraan voorafging.
Het was in de jaren dertig dat ik voor het eerst besefte dat er christenen buiten de
Rooms-katholieke Kerk bestaan. Mijn vader, elektrotechnisch ingenieur, betrokken bij de
bouw van elektriciteitscentrales, werd in december 1930 uitgezonden naar de Sovjet-Unie om
er elektrotechniek te verkopen aan het communistisch bewind van Stalin.
Onder zijn technische medewerkers in Parijs was een Russische orthodoxe emigrant,
die de bolsjewistische revolutie was ontvlucht. Mijn vader stond in Moskou onder de
diplomatieke bescherming van de Franse ambassade. De tijden waren vreselijk. In dat jaar,
1930, vond de ‘liquidatie van de koelakken’ plaats, zelfstandige grote boeren die zich verzetten
tegen de collectivisatie in de landbouw. Op verzoek van deze Russische collega in Parijs, zocht
hij in Moskou heimelijk contact met de familie die deze daar had achtergelaten. Bij zijn
terugkeer vertelde mijn vader over de vervolgingen van de godsdienst door de sovjets.
In die tijd was ik niet ouder dan zeven jaar. Maar in mijn kleine kinderhoofd verscheen,
natuurlijk heel onnauwkeurig, een werkelijkheid die ik nooit had kunnen vermoeden: die van
christen die niet waren ‘zoals wij’, de Russische orthodoxen die werden vervolgd om hun
geloof.
Enige maanden na die reis van mijn vader naar de Sovjet-Unie in die tijd van
verschrikkelijke vervolgingen, riep de Heer mij om zijn priester te worden, ik was dus zeven
jaar, het was de namiddag van Goede Vrijdag 1931.
Bij deze eerste bewustwording – nog zeer elementair zoals zich laat denken – van het
bestaan van andere christenen vervolgd door atheïsten, voegde zich nog een andere
ontdekking, ook die van vóór de Tweede Wereldoorlog.
In 1938 was ik leerling op een college geleid door paters ongeschoeide karmelieten,
vlakbij Fontainebleau (60 kilometer ten zuiden van Parijs). Op een dag sprak onze leraar
geschiedenis over bijeenkomsten van niet-katholieke christenen die in Groot-Brittannië waren
gehouden met als doel de eenheid van de Kerk te herstellen. Het ging over de beroemde
oecumenische conferenties in Edinburgh van de ‘Faith and Order Movement’ en in Oxford van
de ‘Life and Work Movement’, beide gehouden in de zomer van 1937. Uit de bundeling van
deze twee conferenties zou de Wereldraad van Kerken ontstaan. Ik leerde ook dat er onder
de protestanten die in onze geschiedenisboeken werden afgeschilderd als ketters en
geëxcommuniceerden, een beweging voor de hereniging was. Natuurlijk viel dat voor ons,
jeugdige katholieken en een beetje naïef, samen met een stap tot terugkeer naar Rome.
Gedurende een aantal jaren bleef dat alles een beetje vaag hangen in mijn hoofd. Onze
geschiedenisleraar – een leek die wij zeer waardeerden en van wie wij hielden – bracht ons
immers in aanraking met deze oecumenische conferenties van 1937 bij gelegenheid van

een ander min of meer oecumenisch initiatief, dat ook in Oxford werd genomen, maar dan in
1938. Het ging over wat men de ‘Oxford Group’ (Beweging van de Morele Herbewapening)
heeft genoemd. Voor mij was het initiatief van Oxford dat in 1938 had plaatsgevonden,
verbonden met de twee bijeenkomsten van 1937; in feite was het daarvan geheel
onafhankelijk en van een geheel andere aard. Maar de oprichting van de ‘Oxford Group’ door
Frank Buchman had plaatsgevonden slechts enkele weken voordat onze leraar ons in de klas
erover sprak, en die gebeurtenis verschafte hem de gelegenheid om ons ook te spreken over
de oecumenische conferenties van Edinburgh en Oxford in het voorafgaande jaar.
Dit zijn de twee ontdekkingen van een jongen in de jaren dertig. Er waren dus
christenen in Rusland; zij waren niet katholiek, maar werden vervolgd en moesten zich
schuilhouden gelijk de eerste christenen van de ‘catacomben’. En vervolgens waren er
christenen in de protestantse landen, al eeuwenlang van ons gescheiden, die hun best deden
de door Christus gewilde eenheid voor zijn Kerk te hervinden.
Het was niet veel, maar deze twee gegevens, over vervolgde Russische orthodoxen en
over de protestanten van Edinburgh en Oxford hielden zich in een hoekje van mijn hersenen
schuil tot de dag waarop mijn vader een onverwacht initiatief nam.
Het was midden in de Tweede Wereldoorlog. Frankrijk was bezet door de Duitsers. Op
Pinksterzondag 1941 zei mijn vader tegen mij en mijn oudste zus dat het goed zou zijn als wij
de mis zouden bijwonen in de Russisch-katholieke kerk, in die tijd bediend door de dominicaan
Christophe-Jean Dumont. De mis zou ín het Russisch worden opgedragen (in werkelijkheid in
het Kerkslavisch). Inderdaad was Pinksteren het goede moment voor ons jongeren om ons te
realiseren dat het christelijk geloof ook in andere talen en andere tradities werd beleefd. Mijn
zus en ik zijn dus naar die viering van de Russische Goddelijke liturgie geweest. Na de viering
ontving pater Dumont ons allerhartelijkst. Deze onverwachte ervaring liet in mij een diepe
herinnering na, ook al had ik niet al te veel begrepen van deze liturgie. Diezelfde pater Dumont
heeft mij twaalf jaar later ontvangen in het ‘Centre Istina’, het oecumenisch huis dat onder
zijn leiding stond, toen ik naar Parijs werd gestuurd om mijn studie voort te zetten aan de
Sorbonne. Later was hij gast op het Grieks College te Rome tijdens het Tweede Vaticaans
Concilie. Samen met hem heb ik het ontwerp van verschillende delen van het Decreet over de
Oecumene geschreven, maar dat is een ander verhaal. Ik vermeld het hier alleen om te laten
zien hoe de Voorzienigheid buiten mij om alles voorbereidde.
Na het baccalaureaat in de filosofie, waarmee de studie aan de middelbare school in
die tijd werd afgesloten, ben ik in de herfst van 1942 in Parijs naar het Séminaire universitaire
de l’Institut Catholique gegaan, ook wel het ‘Seminarie van de karmelieten’ genoemd, omdat
het was ondergebracht in het klooster dat vóór de Franse Revolutie het klooster van de
ongeschoeide karmelieten was. Daar waren in 1792 talrijke religieuzen gevangen gezet om
onder de guillotine te worden onthoofd of te worden doodgeschoten. Een aantal van hen zijn
enige jaren geleden door Johannes Paulus II zalig verklaard. Het vermelden van deze
karmelieter martelaren is niet onbelangrijk, want in het seminarie werden zij vereerd en
leefde de herinnering aan hen voort.
In hetzelfde jaar als ik ging ook een zekere Jean-François Arrighi naar dit seminarie, die
later als monseigneur Arrighi in Rome bekend zou worden, aanvankelijk bij de Congregatie
voor de Oosterse Kerken, daarna op het Secretariaat voor de Eenheid der Christenen en
tenslotte, als secretaris van de Pauselijke Raad voor het Gezin. Zijn moeder was Griekskatholiek, uit Cargèse op Corsica. Arrighi was ouder dan ik, maar om

verschillende redenen voelden wij ons vanaf de eerste maanden op het seminarie tot elkaar
aangetrokken. Tijdens de recreaties sprak hij graag over de Oosterse Kerken, die hij goed
kende. Vanaf zijn kinderjaren bezocht hij met zijn moeder geregeld de Grieks-katholieke Kerk
van Cargèse, en in Parijs de Melkitische Kerk in Saint-Julien-le Pauvre.
Toen ik naar het seminarie ging was Frankrijk dus bezet door de Duitsers. In de lente
van 1944 kwam de Gestapo, de geheime staatspolitie van de nazi´s, om mij te arresteren,
omdat ik de Arbeidsdienst in Duitsland had geweigerd. Dankzij de econoom van het seminarie
ben ik erin geslaagd te ontkomen aan arrestatie en dook ik onder tot mijn moeder mij een
valse identiteitskaart bezorgde. Ik begon toen mijn ogen op de wereld te openen en in mijn
tamelijk geïsoleerd leven voelde ik in mij de roep tot een leven dat nog vollediger aan God was
gewijd. Mijn ideaalbeeld was Charles de Foucauld, de kluizenaar van het Hoggar- gebergte in
de Sahara (1858-1916).
In de zomer van 1944 landden de Geallieerden in Normandië, daarna volgde de strijd
om de bevrijding van Parijs. Ik maakte in die tijd kennis met een pater Jezuïet die veel aanzien
genoot, pater Jacquinot de Besanges. Hij was missionaris in China geweest en tijdens de oorlog
tussen de nationalisten en de Chinese communisten had hij daar de zogenaamde ‘Lieux de
Genève’ in het leven geroepen, plaatsen waar mensen veilig waren voor de gevechten. Pater
Jacquinot wilde ze ook in Parijs vestigen, maar door de tamelijk snelle terugtrekking van het
Duitse leger was dit plan niet meer nodig. In plaats daarvan bemiddelde hij om te verhinderen
dat de gewonde gevangenen - Amerikanen, Engelsen en Fransen - die in de militaire hospitalen
lagen, met de Duitse troepen mee naar Duitsland zouden worden gedeporteerd. Als
oorlogsinvalide had hij mij aangeboden hem te vergezellen naar de militaire
bezettingsautoriteiten voor de daartoe te ondernemen stappen. Deze contacten midden in de
gevechten om Parijs en andere in deze periode genomen initiatieven zorgden voor ingrijpende
ervaringen die mij voor het leven hebben getekend.
In de herfst van 1944 keerde ik terug naar het seminarie voor het eerste jaar theologie.
Op de theologische faculteit ging de jonge pater jezuïet Jean Daniélou doceren, die aan de
Sorbonne een heel belangrijk proefschrift over de heilige Gregorius van Nyssa glansrijk had
verdedigd onder de titel Platonisme et théologie mystique. De colleges van Daniélou vormden
mijn eerste inwijding in de Griekse Kerkvaders; het werd een stralende ontdekking.
Onder de studenten die deze theologische cursus aan de universiteit volgden, was een
wat vreemde benedictijner-monnik. Hij was orthodox en maakte deel uit van de kleine
communauteit van de westerse ritus die werd gesteund door het patriarchaat van Moskou.
Omdat ik me aangetrokken voelde tot het monastieke leven en geboeid was door de Russische
Kerk, ben ik met deze monnik bevriend geraakt. Hij heette Père Jean Damascène en is ruim
tien jaar geleden als kluizenaar in Frankrijk overleden. Hij heeft mij in 1944 ingewijd in de
liturgie van de Russische-orthodoxe Kerk. Hij nam me mee naar een kapel van Russische
vluchtelingen, die onder de jurisdictie van het patriarchaat van Moskou viel. Deze kapel was
in werkelijkheid een oude garage; ze was armoedig ingericht, maar bezat grote, prachtige
iconen, die uit Rusland waren meegenomen door de Russen die voor de bolsjewistische
revolutie waren gevlucht. Ik viel ervoor.
Tijdens de Russisch-orthodoxe vieringen maakte ik kennis met de theoloog Vladimir
Lossky en zijn familie, met wie ik bevriend raakte. In dat jaar 1944 was het beroemd geworden
boek van Lossky net verschenen: Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient. Voor mij
betekende dat dus talrijke ontdekkingen: de Orthodoxe Kerk, de Griekse

Kerkvaders, de mystieke theologie van het Oosten, het monastieke leven. Zoveel zaken
tegelijk. En het is nog niet alles.
In het schooljaar 1944-1945 waren er op het seminarie ook twee
benedictijnermonniken - zij katholiek - van de abdij van Ligugé, het oudste klooster van
Europa, in 360 gesticht. Ik raakte bevriend met een van deze twee monniken. Hij wist dat ik
van tekenen en schilderen hield. Rector van het Institut Catholique van Parijs, waar wij
studeerden, was in die tijd monseigneur Jean Calvet, leerling van de beroemde abbé Fernand
Portal (1855-1926), oecumenicus van de Mechelse Gesprekken en betrokken bij de stichting
van ons klooster van Amay (Chevetogne). Vier maanden na de bevrijding van Parijs besloot hij
op deze katholieke universiteit een plechtige viering van de Gebedsweek voor de Eenheid van
de Christenen te organiseren.
Parijs was bevrijd, maar de oorlog was nog niet voorbij. Er heerste gebrek aan
materiële zaken. Voor de Gebedsweek was een affiche nodig om de studenten van de
verschillende faculteiten uit te nodigen voor de vieringen. De benedictijnse vriend van Ligugé
bezorgde mij de opdracht om dat affiche te maken. Het werken eraan verschafte mij de ruimte
na te denken over de zin van bidden voor de eenheid.
Voor de opening van de vieringen van deze Gebedsweek voor de Eenheid had de rector
monseigneur Roncalli uitgenodigd, de nieuwe nuntius in Parijs en de toekomstige paus
Johannes XXIII. Mijn vriend Arrighi, ceremoniarius van het seminarie, had mij aangewezen als
kruisdrager van de nuntius. Mijn trots laat zich denken! Welnu, monseigneur Roncalli was
bevriend met de stichter van ons klooster van Amay, dom Lambert Beauduin. Monseigneur
Calvet had ook père Beauduin uitgenodigd het woord te voeren tijdens de vieringen van de
Gebedsweek. Van Arrighi wist ik wie die père Beauduin en de nuntius Roncalli waren. Genoeg
ontdekkingen om mijn ogen te openen voor de roep van de Heer. Bovendien werd er tijdens
de Gebedsweek voor de Eenheid elke dag in het Institut Catholique een liturgie in een van de
verschillende Oosterse riten gevierd. Talloze nieuwe ontdekkingen. Zo markeerden deze
dagen van 18 tot 25 januari 1945 een uiterst belangrijke etappe voor mij, maar ik zag nog niet
duidelijk in welke richting ik me moest oriënteren.
Een maand later, begin maart, werd ik onder de wapenen geroepen. De oorlog was
nog niet voorbij. Van maart tot augustus heeft men gepoogd van mij een onderofficier te
maken (en misschien ook wel een officier, maar ik toonde niet de minste aspiratie voor een
militaire carrière…, te meer omdat er op 7 mei een einde aan de oorlog was gekomen!). Die
maanden in militaire dienst zijn voor mij een gezegende periode gebleven. Dat kan vreemd
lijken maar daar heeft mijn monastieke en oecumenische roeping tot rijping kunnen komen.
Ik had veel tijd om te lezen. Ik had tussen tal van andere boeken Catholicisme van Père Henri
de Lubac, het mooie tijdschrift Dieu Vivant, werken over de Russische Kerk, over de eenheid
van de Kerk, enz. ontdekt. Ja, het was een gezegende tijd. In het militaire opleidingskamp
waren wij met 200 seminaristen op 3.000 soldaten. Ik heb daar met een flink aantal mensen
kennis gemaakt en met sommigen ben ik bevriend geraakt. Met hen heb ik over mijn
monastieke en oecumenische roeping gesproken. Het was een periode van lezen, van
nadenken, van vriendschap.
In dat legerkamp heb ik in de maand april besloten me nader te informeren over het
klooster van Amay (in die tijd was het al meer dan vijf jaar verplaatst naar Chevetogne, maar
de naam Amay bleef eraan verbonden). In augustus kreeg ik een week verlof en heb ik in
Solesmes een retraite gehouden. Kort daarop ben ik erin geslaagd het leger te verlaten. Ik heb
toen de dominicaan Christophe-Jean Dumont opgezocht, die ik met Pinksteren 1941 had leren
kennen en in januari had teruggezien tijdens de viering van de Gebedsweek voor de

Eenheid. Ik vroeg hem wat hij dacht over een roeping voor Amay-Chevetogne. Hij heeft mij
sterk aangemoedigd om daar in te treden. Eind september ben ik dan ook naar Chevetogne
gegaan om kennis te maken met het klooster en toen heb ik het besluit genomen om daar te
vragen als novice te worden toegelaten.
In oktober, terug van Chevetogne, heb ik het eerste trimester van het academische jaar
als externe student aan de theologische faculteit van het Institut Catholique doorgebracht en
in diezelfde tijd heb ik aan École des Langues Orientales colleges Russisch gevolgd. Met een
zekere regelmaat bezocht ik ook de diensten van de Russische kerk van het Patriarchaat van
Moskou vanwege mijn vriend Père Jean-Damascène.
Uiteindelijk ben ik op het feest van Théophanie in 1946 in Chevetogne ingetreden. We
waren met vijf novicen en alle vijf zijn door Gods genade monniken van Chevetogne geworden.
Drie zijn al overleden en hun lichamen rusten op ons kerkhof. Ik zelf en Père Nicolas Egender
(voormalig kloosterprior van Chevetogne, vervolgens van 1979 tot 1997 abt van de abdij
Dormition in Jeruzalem), wij zijn nog, in de verwachting van het hemelse vaderland, op deze
aarde, waar alle leerlingen van Christus, katholieken, orthodoxen en protestanten leven in de
hoop elkaar te vinden in het Koninkrijk, dat geen einde heeft.
Zoals blijkt uit dit verslag is alles vanaf het begin tot het einde met al zijn toevallige
omstandigheden, voor mij een gave van de Voorzienigheid geweest, die ik alleen maar te
ontvangen had. Elke dag ben ik God daar dankbaar voor.
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