MIJN EERSTE ONTMOETING MET DOM LAMBERT BEAUDUIN
Uitgesproken op 4 augustus 1998 bij gelegenheid van de 125ste geboortedag van Dom
Lambert Beauduin door Père Nicolas Engender
Vandaag is het 125 jaar geleden dat Père Lambert Beauduin, de stichter van ons klooster
Amay-Chevetogne, werd geboren. Het aantal monniken van onze communauteit die hem
persoonlijk hebben gekend, wordt steeds minder; ik tel er nog een negental.
Mijn eerste ontmoeting met Père Lambert vond plaats in juni 1945 bij de benedictinessen
van Vanves, waar hij mij gevraagd had te komen. Hij woonde er een vergadering bij van het
Centre de Pastorale Liturgique (CPL). Ik werd vergezeld door een vriendin van mij uit Parijs,
Claire Lamy, die op dat ogenblik lerares was in een lyceum te Colmar. Zij was een
`Daniélouïde'; zo noemde wij de leerlingen van Père Daniélou. Wij voelden ons allebei
aangetrokken tot het monastieke leven. Zij heeft trouwens in het tijdschrift Dieu vivant een
mooi artikel geschreven `Bios angelicos'.
Wat mij allereerst trof bij Père Lambert was zijn gulle lach die mij onmiddellijk voor hem
innam. Hij fascineerde mij. Hij zou binnenkort 72 jaar worden en ik 22: er was een halve eeuw
leeftijdsverschil tussen ons. De oorlog en de Duitse bezetting waren nog maar net voorbij. Ik
was terug in Frankrijk, en voor het eerst van mijn leven in Parijs. Ik herondekte het lekkere
franse brood, dat ik verslond ondanks mijn maagzweer. Ik was toen zeer verlegen; dat is
sindsdien wel veranderd.
Père Lambert liep reeds met een stok: `Ah!, mijn jicht'. Die stok zouden wij dagelijks horen,
toen hij in 1951 dankzij de inspanningen van Père Thomas Becquet, de toenmalige prior, kon
terugkeren in Chevetogne. `Pom, pom, pom' zo klonk het iedere ochtend een half uur voor de
lauden, want hij was altijd bezorgd te laat te komen, hetgeen hij niet kon verdragen, noch van
zichzelf, noch van anderen.
In de tijd dat ik Père Lambert voor het eerst ontmoette, was hij aalmoezenier bij de zusters
te Chatou in de omgeving van Parijs. Hij bevond zich tussen twee van zijn apofthegmata. In
1943 had hij gezegd: `Ik ben nu 70; het wordt tijd om uit te rusten'; en in 1946 zei hij: `Ik ben
nu 73; op die leeftijd wordt de duivel kluizenaar'. Maar in 1952, teruggekeerd in Chevetogne,
zei hij: `Welaan, binnenkort word ik 79. Ik ben de gelukkigste van de monniken'.
Jong en verlegen, was ik dus aanwezig bij die vergadering van het CPL, waar eerbiedwaardige
geleerde lieden over de liturgie spraken. Onder hen bevond zich de pas benoemde bisschop
van Straatsburg, monseigneur Weber. Hij was mijn bisschop, want ik was nog seminarist van
het bisdom Straatsburg. Hij zou trouwens zeer ontevreden zijn over mijn keuze voor
Chevetogne, want hij had liever gezien dat ik zou intreden in de abdij van Clairvaux, waar
reeds verschillende Elzassers waren, op wie hij rekende om een klooster te beginnen in zijn
diocees, vroeger zo rijk aan monastiek leven. Ik was nauwelijks voorgesteld aan Père Lambert;
enkel en alleen met `Het is een Elzasser'. Welnu, de Elzas genoot binnen de CPL een zekere
faam vanwege zijn rol als katalysator in liturgische zaken, tussen enerzijds de Duitstalige
liturgische beweging (Duitsland en Oostenrijk) en anderzijds die in Frankrijk.
Tijdens de maaltijd hoorde ik een van de deelnemers aan Père Lambert vragen: `Wie is die
kleine jonge man?'. Père Lambert antwoordde zonder aarzelen: `Het is een postulant van
Amay!'. Ik had hem echter nog niets gezegd en ik zou het klooster van Chevetogne pas in
november 1945 leren kennen. Père Lambert had mij met zijn onfeilbare intuïtie reeds
ontmaskerd. Toen ik later novicenmeester in Chevetogne was en hij er definitief was
teruggekeerd, kon hij mij soms met diezelfde intuïtie bij het verlaten van de refter, waar hij

alert was op de wijze waarop de gasten aan tafel zaten, zeggen: `Dat is een geschikte
kandidaat voor ons' of juist `Die is niets voor ons'.
Tijdens mijn verblijf in Parijs zou ik Père Lambert nogmaals ontmoeten. Mijn vriendin Claire
Lamy had mij meegenomen naar Vladimir en Madeleine Lossky en hun vier kinderen die mij
als hun broer hadden ontvangen en mij onderdak boden. Zij leefden heel sober achter Saint
Étienne du Mont. Op dat ogenblik was juist de vader van Vladimir, de filosoof Nicolas Lossky,
op bezoek en heel de Russische kolonie van Parijs kwam hem begroeten: eindeloze discussies
met koppen thee die voortdurend werden gevuld. Voor mij een ware Russische
onderdompeling! En de eerste ontmoeting met de Orthodoxie.
Ik zag Père Lambert terug tijdens de colleges die hij gaf aan het Institut orthodoxe SaintDenis op het Île Saint-Louis waar ik ook de andere professoren ontmoette, zoals Léon Zander,
Vladimir Iljine et Monseigneur Eugraphe Kovalesky die mij meenam naar Madame Winnaert,
een nieuwe omgeving van orthodoxe Fransen die mij in hun netten wilden vangen. Tijdens
deze colleges ontmoette ik trouwens Paul Lhuillier die tot de orthodoxe kerk overging en thans
Monseigneur Pierre in Amerika is.
Ik bezocht Chevetogne in november 1945 en trad er begin januari 1946 in, tijdens een van de
strengste winters van de eeuw, nadat ik Père Lambert in Parijs had teruggezien, en ik was als
het ware `wit gewassen' door het russisch-orthodoxe bad waarin ik was ondergedompeld en
door de ontmoeting met Père Lambert.
Ik bleef met hem in briefwisseling en voor mijn professie en die van Père Emmanuel op 15
april 1947, verstuurde Père Lambert samen met Père Basile ons een gelukstelegram dat in ons
archief bewaard is gebleven. Op 1 mei 1947 kwam Père Lambert naar Chevetogne om zijn
vijftigjarig priesterschap te vieren. En welk een vreugde was het, toen hij vier jaar later naar
Chevetogne kon terugkeren, na meer dan twintig jaar ballingschap. Hebben echter tijdens de
gehele geschiedenis de grote getuigen van de Kerk niet de ballingschap gekend: Cyrille van
Jeruzalem, Athanasius van Alexandrië, Hilarius van Poitiers en in onze tijd Père Congar?
Tijdens het `Colloque Lambert Beauduin', bij het vijftigjarig bestaan van Amay-Chevetogne,
heeft kardinaal Willebrands op 3 september 1976 een woord van Père Lambert in herinnering
gebracht, dat deze sprak tijdens de eerste Week van de Eenheid na de Tweede Wereldoorlog
(januari 1945) aan het Institut Catholique te Parijs: `Et exsultabunt ossa humiliata' (Zij zullen
onze vernederde beenderen verheerlijken, als de eenheid er zal zijn). De kardinaal zei:
`Wanneer het uur, dat aan de Heer bekend is, gekomen is, waarop wij de volmaakte
gemeenschap in het geloof en de liefde hebben hervonden, waarbij wij deelnemen aan de
liefde die de Vader en de Zoon verenigt, wanneer de eenheid tussen de christenen van het
Oosten en het Westen zal zijn hersteld, dan zullen wij het aankondigen, zoals Père Lambert het
heeft gevraagd. Wij zullen het gaan zingen op zijn graf: `Et exsultabunt ossa humiliata'. Is deze
exsultatio juist niet de glorie die de Heer ons heeft beloofd, die Hij zelf heeft ontvangen aan
gene zijde van het kruis, en die de manifestatie is van zijn vereniging met de Vader'. De Vader!
Hoorde men Père Lambert aan het eind van zijn leven in onze tuin, waar het stemgeluid sterk
weerklinkt, niet zeggen aan de jonge monnik die hem in zijn rolstoel had meegenomen: `Je
houdt toch van Hem, nietwaar, van de Vader!'.
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