OVER DE OECUMENISCHE OPDRACHT VAN CHEVETOGNE.
Inleiding van Dom Michel van Parijs, abt van Chevetogne, gehouden op 13 oktober 1993 bij de
ontvangst van de groep `Wladimirskaja' uit Utrecht.
Oprichting
Chevetogne is een benediktijns klooster met een geheel eigen gezicht. Het leven, het bidden,
het werken en de ontvangst van gasten staan in het teken van de oecumene, waarmee de
toenadering tussen de verschillende christelijke kerken is bedoeld. Het is een internationale
kommuniteit, waarin 32 monniken van 10 verschillende nationaliteiten leven.
Het onstaan van de gemeenschap hangt samen met de eerste moeilijke stappen van de
oecumenische toenadering, die binnen de katholieke Kerk werden gezet. De kommuniteit is
gesticht in 1925, nu bijna 70 jaar geleden, door Dom Lambert Beauduin, monnik van de
Keizersberg in Leuven en de initiator van de liturgische beweging in België. Hij was zich gaan
interesseren voor de anglikaanse en voor de orthodoxe Kerken. Er waren officieuse
theologische gesprekken op gang gekomen tussen kardinaal Mercier, de aartsbisschop van
Mechelen, en enkele katholieke en anglikaanse theologen.
Dom Lambert schreef in 1924 voor de kardinaal een verhandeling over de anglikaanse Kerk
met de titel Unie, mais non absorbé (Verenigd, maar niet opgeslorpt). Hierin gaf hij een visie
van eenheid in verscheidenheid: een eenheid, die geen eenvormigheid is.
In diezelfde tijd maakten westerse christenen kennis met de Russisch Orthodoxe Kerk via
de grote stroom van immigranten, die de russische revolutie en de burgeroorlog ontvlucht
waren. Ook ontdekte men de grieks-katholieke Kerken. Dit kwam vooral door het optreden
van Andrej Szepticky, de metropoliet van Lemberg (thans Lviv). Hij wekte belangstelling voor
het heroplevend monnikendom in zijn Grieks Katholiek-Oekraïense Kerk. Bij zijn kontakten met
verschillende benediktijnenkloosters heeft hij een aantal sympathisanten gevonden om hem
te helpen.
Waarom deed hij een beroep op de benediktijnen? De monniken zijn door hun
gebedsleven, door hun traditie van gastvrijheid en studie bij uitstek geschikt om bruggen te
slaan naar het christelijk oosten, maar ook naar de andere christelijke kerken. Want binnen de
benediktijnse kloosters treft men een traditie aan, waarin het geestelijk leven wordt
opgebouwd rond de liturgie, rond de lectio divina (het luisteren naar Gods woord in de H.
Schrift), het leven in een broederlijke gemeenschap en de gastvrijheid.
Doelstelling
Het idee van Dom Lambert Beauduin en de zijnen was een gemeenschap te stichten die aan
die brugfunctie zou beantwoorden, zonder enige bijbedoeling van bekering van individuen uit
andere kerken. Men wilde zich inleven in het gebed, de spiritualiteit, de cultuur en de
achtergrond van de andere christelijke Kerken en in het bijzonder van de orthodoxe Kerk.
De kommuniteit leeft tot op de dag van vandaag vanuit deze basisgedachte. Wanneer we
dat meer theologisch zouden uitdrukken, dan kunnen we het als volgt formuleren: de
verdeeldheid onder de kerken, de tegenstellingen, de godsdienstoorlogen in Europa en de
wederzijdse vervolgingen zijn een tegengetuigenis tegen de christelijke boodschap. Wij
kunnen niet zeggen dat God liefde is en elkaar op deze manier behandelen. Willen wij als
christenen en ook als monniken God zoeken en hem dienen dan moeten wij ook de andere
christenen leren kennen, begrijpen en liefhebben. Het proces verloopt aldus: om iemand lief
te hebben, moet je hem begrijpen; om hem te begrijpen moet je hem leren kennen; en om

hem te kennen moet je je vooroordelen leren afbreken.

Geschiedenis
Tijdens de stichtingsjaren van 1925 tot 1931 is er gaandeweg sympathie ontstaan voor deze
doelstellingen, maar dat leidde al gauw tot een zeker wantrouwen binnnen onze eigen
katholieke Kerk. Dom Lambert Beauduin werd reeds na drie jaar, in 1928, door kerkelijke
autoriteiten verwijderd uit de kommuniteit. Vanaf 1931 moest hij zelfs in het buitenland leven
zonder het recht te hebben in zijn eigen klooster terug te keren. De kommuniteit is een lange
moeizame weg gegaan die geduurd heeft van 1925 tot ongeveer 1950. Toen werden nieuwe
initiatieven ontwikkeld door met name de latere kardinaal Willebrands. Met enkele anderen is
hij binnen de R.K. Kerk de katholieke konferentie voor de oecumene gaan opzetten. De
eigenlijke oecumenische doorbraak kwam met de aankondiging van het Tweede Vaticaanse
Concilie door Paus Johannes XXIII in 1958.
De kommuniteit heeft tijdens deze lange wachttijd veel gebeden en hard gewerkt. Vanaf
het moment van de stichting heeft men het tijdschrift Irenikon uitgegeven en er werden vele
kontakten gelegd. In het begin met de Kerken uit de reformatie, vooral met de anglikaanse
Kerk. Daarna intensief met de Russiche emigratie. Een groot gedeelte van de Russische
theologen en filosofen, die in de jaren tussen 1917 en 1922 waren uitgeweken, bevond zich
vanaf 1925 bijna geheel in Parijs, in het beroemde instituut Saint Serge. Onder hen waren
grote namen als Florovsky, Berdjajev, Boelgakov en Fedotov, met Meyendorff en Schmemann
als tweede generatie. De kommuniteit heeft in die tijd voor het concilie veel ups and downs
doorgemaakt zowel naar buiten als naar binnen toe. Een duidelijke oecumenische visie op het
probleem van de toenadering van de Kerken komt niet zomaar uit de lucht vallen!
Bij de oprichting is men begonnen met twee liturgische groepen: een latijnse en een
byzantijnse. Beide groepen vieren de eigen officies, maar komen drie keer per week bijeen
voor een gezamenlijke Eucharistie. De kommuniteit probeert in haar leven de twee liturgische,
theologische en geestelijke tradities in levendige uitwisseling met elkaar te verbinden.
Christelijk gesproken is verdeeldheid, en niet verscheidenheid in de Kerk een
onmogelijkheid. Maar we kunnen geen oplossing vinden, als we ons niet op weg begeven naar
elkaar, als we ons niet proberen in te leven in het eigene van de ander, de andere gedoopte,
de andere Kerk: de manier waarop hij voor God staat.
De doorbraak is gekomen met het Tweede Vaticaanse Concilie. Er ontstond een enorme
euforie, omdat de generatie van de initiatiefnemers de indruk had, dat eindelijk de dooi was
begonnen; dat men nu uit de loopgraven kon kruipen. Zij voelden zich erkend in hun intentie
en in wat zij met zoveel moed en taaiheid, met gezegende koppigheid hadden doorgezet. Het
concilie heeft binnen de katholieke Kerk officieel de oecumenische gedachte naar buiten
gebracht. Misschien getuigde de reaktie van een typische katholieke naïviteit. Als katholieken
waren wij gewend als blok te evolueren. Het kwam van boven en het stroomde naar beneden.
Iedereen draaide vanzelf bij om het zo uit te drukken.
Deze periode van euforie duurde maar kort: van 1959-1970. Een heel eigenaardige tijd, als
men nu na 25 jaar terugkijkt. Er gebeurde ook zo veel. Het is nu voor een jongere generatie
misschien moeilijk te zien hoe de katholieke Kerk zonder enige noodzaak van buitenaf, maar
door een inwendige evangelische dynamiek gedreven, er in geslaagd is zich te openen voor
andere Kerken.
Thans hoort men vaak dat de oecumenische beweging niet of slechts met een
slakkegangetje vooruitgaat. We moeten echter de ontwikkeling op lange termijn zien. Het

volgende is een prachtig voorbeeld. Pater Thomas Becquet, toenmalig prior van Chevetogne,
was in 1952 uitgenodigd door het kapittel van de anglikaanse kathedraal van Chicester om er
een liturgische plechtigheid bij te wonen. Toen pater Becquet in Londen aankwam, werd hij bij
de nuntius geroepen, die hem zei, dat hij niet aan de bijeenkomst mocht deelnemen, omdat
op enigerlei wijze samen met de anglikanen bidden `communicatio in sacris' zou zijn. Becquet
is er toen toch naar toe gegaan, maar is buiten de kathedraal gebleven. Hij bleef daarmee
gehoorzaam, maar toonde wel wat hij wilde. Ikzelf ben in 1982 door het kapittel van
Canterbury uitgenodigd om het bezoek van de H. Vader mee te maken in de anglikaanse
kathedraal. Met eigen ogen heb ik de aartsbisschop van Canterbury en de paus samen hand in
hand naar voren zien lopen. Als men in 1952 aan mijn voorganger zou heben gezegd, dat over
dertig jaar de paus en de aartsbisschop samen in de moederkerk van de anglikaanse
communio zouden lopen, dan zou hij dat ongetwijfeld als volstrekt onmogelijk hebben
verworpen.
Oecumene vandaag
Er is dus veel gebeurd, maar er moet nog veel meer gebeuren. Alle kerken beseffen thans dat
er een prijs betaald moet worden, wil het niet bij vrijblijvende toenadering blijven. Wij zijn
eigenlijk op het punt gekomen, waar wij ons afvragen: Wat doen wij samen? Hoe bidden wij
samen en wat vraagt de H. Geest van ons? Niet om een soort compromis te sluiten in wat er
voor de gezamenlijke kerken nog net haalbaar is, maar om het antwoord te vinden op de vraag
waar de kerken het beste van zichzelf terugvinden in gehoorzaamheid aan de Heer. De euforie
in de jaren zestig vloeide voort uit de indruk dat er spoedig eenheid tot stand zou komen.
Maar dat is niet gebeurd.
Alle kerken ervaren de moeilijkheden en de traagheid. Als men de spanningen ziet tussen
de orthodoxe Kerken in Centraal- en Oost-Europa en de katholieke Kerk en de GrieksKatholieke Kerk dan krijgt men de indruk dat de oecumene plotseling weer vijftig jaar in het
verleden is teruggevallen. Dat is tegelijkertijd waar en niet waar. Zoals wij allen weten is goede
wil absoluut noodzakelijk, maar niet voldoende, om een duurzaam samenzijn op te bouwen.
Men moet ook de reële problemen die er zijn, onder ogen zien. Dat is nu precies de bijdrage
die Chevetogne vandaag aan de oecumene wil leveren. De oecumene is menselijk gezien een
werk van heel lange adem. De H. Geest moet eenheid geven, wij moeten haar ontvangen,
maar dat kan niet zonder dat wij ons voorbereiden. En deze voorbereiding is een biddende
voorbereiding, een psychologische voorbereiding van toenadering en kontakten, een
realistische voorbereiding door studie van de theologische problematiek, het leren kennen van
de anderen, en van alles wat wij van jaar op jaar ontdekken. De grote oecumenische crisis
begon al vanaf 1970. In 1971 vond er te Chevetogne een colloquium plaats over de crisis in de
oecumenische toenadering. Het was toen al duidelijk dat de grootmoedigheid en euforie
beproefd zouden worden.
Sindsdien heeft Chevetogne een eigen plaats gevonden in de oecumenische toenadering. In
de eerste periode van zijn bestaan was Chevetogne een soort duivelstoejager. Er waren toen
heel weinig geschoolde, goed gevormde krachten binnen de katholieke kerk op het
oecumenisch vlak. Dat is goddank veranderd. Anderen kunnen nu veel beter initiatieven
nemen. Chevetogne is geen oecumenisch instituut, maar een klooster. En dat is nooit erg
efficiënt. Zijn organisatie is ook niet primair gericht op efficiëntie. Het is het leven dag na dag.
Het is een gemeenschap zoals een gezin. Het wordt door de H. Geest samengebracht in geloof.
Men kiest zijn medebroeders niet; je krijgt ze. Niet altijd is de juiste bekwaamheid voor een
bepaalde taak beschikbaar.

Maar tezelfder tijd heeft een kommuniteit een enorme kracht. Als kommuniteit zagen wij
duidelijk dat wij onze oecumenische betrokkenheid binnen de eigen monastieke roeping
gestalte moesten geven. Daar ligt ook de band met het christelijke oosten; daar ligt een ideaal
en een vormentaal, die het orthodoxe bijna spontaan begrijpt. Het geeft ook - en dat is
belangrijk - een soort vrijblijvendheid. Wij zijn geen parochie. Wie komt, is welkom. Wie niet
komt, komt niet. Het klooster is dus geen gevaar. Het is er gewoon, als een teken. Dit geeft ons
de gelegenheid een soort grondwerk te verrichten; om de meer fundamentele problemen in
de theologie en in de spiritualiteit langzaam door en door te bestuderen. Ik zou zeggen:
benedictijnenwerk te doen.
De laatste 25 jaar zijn er kontakten mogelijk geworden met de orthodoxe kerken in
Centraal- en Oost-Europa. Er is heel veel heen en weer gereisd met de moeilijkheden die eigen
waren aan de tijd tot 1988. De kerken, met name de orthodoxe Kerken, hebben een zeer grote
rol gespeeld in de omwenteling daarna, die ook een geestelijk karakter had. Nu deze kerken
zich na 70 of na 45 jaar vervolging oprichten, ontstaan er nieuwe, grote en heel zware
problemen. Er groeit wantrouwen bij de orthodoxe Kerk. Wij horen beschuldigingen uit de
mond van de Russisch orthodoxe bisschoppen tegen de katholieke Kerk vanwege proselitisme.
Het zijn katholieken geweest, die na 1988 als eersten aktiviteiten zijn gaan ontplooien in
Rusland en de Oekraïne. Het betreft daarbij vooral de nieuwere stichtingen en bewegingen
binnen de katholieke Kerk; zij hebben de grootste mobiliteit. Zij zijn heel goedwillend, maar uit
onkunde niet altijd fijngevoelig. De gemiddelde orthodox die al tientallen jaren alleen maar in
negatieve zin heeft horen spreken over het katholicisme, wordt gewoon bevestigd in zijn
historische vooroordelen tegen de katholieke Kerk: de katholieke Kerk gaat nogmaals onze
zwakheid en ons lijden exploiteren om opnieuw te proberen bij ons invloed te krijgen. Zij
maakt onze hernieuwing en herbronning onmogelijk. Dit is objektief weliswaar niet juist, maar
het wordt zo ervaren. En dus moet men er rekening mee houden. De vraag is, wat we daar aan
kunnen doen. Het is mooi om te spreken over oecumene en toenadering. Maar als er dan
moeilijkheden komen, dan moeten we bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.
Chevetogne heeft geprobeerd een ander gezicht te laten zien van de katholieke Kerk; een
geluid te laten horen dat aansluit bij het gemeenschappelijke erfgoed. Dat is het religieuze
leven en de oude traditie die terug gaan tot voor de scheiding der kerken. Daartoe heeft
Chevetogne in de afgelopen twee jaren in Sint Petersburg en in Moskou een tentoonstelling
georganiseerd over de monastieke traditie in de katholieke Kerk. Deze twee tentoonstellingen,
die elk tien dagen duurden, werden begeleid door konferenties over vergelijkende spiritualiteit
in de katholieke Kerk en de orthodoxe Kerk. Zo werden de H. Benedictus met de H. Sergius van
Radonezj, en de Vlaamse primitieven met de ikonen vergeleken. Daarmede vertalen wij de
religieuze gevoeligheid en de waarden, die leven in de katholieke Kerk, naar de Russische
cultuur toe.
Wij proberen met de nieuwe monastieke gemeenschappen, die in de voormalige SovjetUnie als paddestoelen uit de grond schieten, kontakten te leggen. De laatste vier jaar zijn 130
kloosters heropend. Gezien de plaats van het monnikenleven in de orthodoxe Kerk, is dit een
zeer positieve ontwikkeling. Het grote en eerste probleem voor zo'n nieuwe kommuniteit is de
materiële opbouw van een half vervallen kerk en een kloostergebouw. Daarna komt
onmiddellijk de geestelijke vorming van de monniken en monialen. Als er eenheid komt, dan
kan dat vanuit de orthodoxie nooit zonder het monastiek leven, dat daar zo essentiëel is.
In het religieuze leven moeten bruggen worden gebouwd in omstandigheden, die
overigens geheel verschillend zijn. De situatie in de Oekraïne is niet dezelfde als in Rusland, of
in Roemenië, of in Albanië, of in Georgië. Er komen thans veel meer gasten uit Oost-Europa. Er

zijn heel goede kontakten gelegd met leken, vooral met de orthodoxe intelligentsia, die heel
aktief zijn.
Men hoort vaak alarmerende geluiden over de russisch orthodoxe Kerk. Maar men vergeet
de honderden en duizenden initiatieven die worden genomen op het niveau van de parochies:
om te gaan helpen in een hospitaal; om zich bezig te houden met jongeren, die aan drugs zijn
verslaafd, met weeskinderen, met gevangenen. Het leeft; er gebeurt iets. Het spreekwoord
zegt: "Een bos dat groeit, maakt minder lawaai dan een boom die valt". Men moet die
optimistische kijk hebben om te zien wat de H. Geest aan het doen is. Onze grote opgave is:
aanmoedigen, proberen te begrijpen en ook om te luisteren naar hetgeen ons verweten wordt
en dat recht te zetten. Wij willen helpen, maar dat moet belangeloos zijn. De informatie over
wat feitelijk gebeurt in de orthodoxe Kerken, moet worden doorgegeven naar de katholieke
Kerk en naar de Kerken van de reformatie. Helaas is de onwetendheid even groot als de goede
wil.
Een echte dialoog in alle geledingen van de kerk op het niveau van bisschoppen, theologen
en parochies is broodnodig. Maar het zijn soms heel konkrete problemen, waarin men moet
proberen een kleine bijdrage te leveren. Zo is het van onschatbare waarde als een orthodoxe
parochie met een gewone katholieke parochie in het westen kontakt heeft. Hoe meer
kleinschalige initiatieven er zijn, hoe beter. Als men mensen ontmoet, gaat men ook vragen die
heel theoretisch lijken, beter begrijpen. Men ziet de mensen, men ziet hun reactie, hun
vreugde en pijn. De rest kunnen we toevertrouwen aan de H. Geest.
Père Michel van Parys
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