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Te gast
De aandachtige lezer van de Kroniek van Chevetogne weet wel dat de monniken van ons
klooster niet altijd stil en vroom in hun kamer zitten te mijmeren, maar er vaak op uit
trekken naar verre streken voor colloquia, studieweken, voordrachten, retraites en ontmoetingen. Meestal gebeuren die uitstapjes op uitnodiging van andere kloosters, universiteiten
of kerkelijke organisaties. Soms is het om er een eigen bijdrage te leveren, soms om er zélf
bij te leren. Maar vaak gaat het ook gewoon om het weerzien van vrienden uit andere
Kerken, om het onderhouden van contacten. Want niets draagt zozeer bij tot een beter
begrip van de ander, dan regelmatig bij elkaar ‘te gast’ zijn, samen te leven en te bidden. Een
gast is immers geen gewone toerist. Een toerist plant zijn eigen reis en gaat waar hij wil.
Dikwijls ziet hij daarom ook niet méér dan wat hij ervoor al gelezen heeft in zijn reisgids. Een
gast, daarentegen, staat open voor het onbekende. Hij moet zijn eigen principes opzij zetten,
zich ‘onderwerpen’ aan de gastvrijheid en zich laten leiden door zijn gastheer. Hij gaat altijd
een beetje bij deze in de leer. Hij staat open voor het nieuwe, het onbekende. Dan pas wordt
zijn reis een ontdekkingsreis, een reis vol onverwachte ontmoetingen en gebeurtenissen.
Een échte verrijking.
Mijn gastheer was deze keer Vader Dimitri Ageev, een orthodoxe priester uit Moskou,
rector van de parochie van de Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in het centrum van
de stad, een enthousiaste en trouwe vriend van ons klooster. In 2001 had de toenmalige verantwoordelijke voor interkerke-lijke relaties in Moskou hem als jonge theologiestudent naar
Chevetogne gestuurd om Frans te leren. Hij is hier toen zeven maanden gebleven, en daarna
nog zes jaar in Brussel, genoeg om een blijvend heimwee in hem op te wekken naar
Chevetogne en ons land. Wetende, dat onze ‘thuishaven’ in Rusland vooral in SintPetersburg ligt, wilde hij me nu eens “wat méér laten zien” en tegelijkertijd ook het netwerk
van onze contacten uitbreiden in de hoofdstad en omgeving.
Isaak van Nineve
De officiële aanleiding daartoe was een internationaal congres, dat op 10 en 11 oktober zou
plaats vinden in Moskou over de heilige Isaak van Nineve, een Syrische monnik en mysticus
uit de zevende eeuw, wiens geschriften tot vandaag in haast alle Kerken ijverig gelezen en
bestudeerd worden, al behoorde Isaak eigenlijk tot de Nestoriaanse Kerk, die in de ogen van
weldenkende orthodoxen ‘ketters’ en ‘afvallige’ was. Isaaks werken zijn echter zo authentiek, doorleefd christelijk en evangelisch, dat ze grenzen overschrijden, muren doorbreken en
vooroordelen doen vallen. In de loop van de laatste decennia zijn er bovendien nog nieuwe
teksten van hem aan het licht gekomen, die de universaliteit van zijn denken alleen maar
bevestigen. Het congres werd georganiseerd door het ‘doctoraal instituut’ (de Aspirantura)
van het Patriarchaat van Moskou, in samenwerking met de filosofische faculteit van de
Staatsuniversiteit Lomonosov. De beste specialisten uit Oost en West hebben eraan
deelgenomen, zowel professoren uit Oxford, Berlijn en Jerusalem als geleerde kluizenaars uit
Zwitserland of vanaf de Athosberg. Soms was het erg technisch, als het ging om nog niet
uitgegeven handschriften in oude mij onbekende talen of om de juiste betekenis van één of
ander moeilijk woord, maar soms was het ook heel boeiend en leerrijk – voor gewone
mensen zoals ik – als er werd stilgestaan bij de inhoud van die eeuwenoude teksten over het
gebed, het geestelijk leven en de liefde tot je medemens. Kortom, een tweedaags festijn
voor de geest, het hart en de ziel.

Tijdens de pauzes was er gelukkig ook tijd om eens over iets anders te praten, en ook
hier waren er onverwachte ontmoetingen. Zo kwam ik in gesprek met een Russische
filosofiestudent die zich tot de Anglicaanse Kerk had bekeerd, reeds in de archieven van
Lambeth Palace has gesnuffeld, Engels sprak alsof hij altijd in Engeland had gewoond en zich
voorbereidde op de holy orders, het priesterschap.
Vladimir en Soezdal
Vader Dimitri had me voorgesteld al enkele dagen voor het congres te komen, zo dat er nog
tijd zou zijn voor iets anders. Op maandag 7 oktober, de dag na mijn aankomst, wilden hij en
zijn vrouw Elena met mij een uitstap maken naar Vladimir en Soezdal, twee middeleeuwse
steden op een dikke 200 km ten noordoosten van Moskou. In Soezdal gingen we eerst even
langs bij Vader Andrej Davydov en zijn vrouw Marina, vrienden van Chevetogne uit de jaren
negentig, toen ze nog met hun kleine kinderen in Pskov woonden. Vader Andrej is
iconenschilder en was ooit een leerling van Vader Zenon (Teodor), die de fresco’s schilderde
in onze Latijnse kerk. Samen kwamen ze voor het eerst naar Chevetogne in december 1992.
Van allebei hebben we ook enkele mooie iconen en de prachtige bronzen ‘Koninklijke
deuren’ die nu tijdelijk in het nieuwe gastenverblijf ten toon zijn gesteld. Later is Vader
Andrej zijn eigen weg gegaan. Hij schildert nu iconen in een heel aparte stijl, maar wel
volgens de eeuwenoude ‘encaustische’ techniek, waarbij de pigmenten met vloeibare was
vermengd worden, wat heel warme en bestendige kleuren oplevert. Marina maakt traditionele, met de hand geborduurde iconen, processievaandels, grafleggingen en altaardoeken.
Samen hebben ze een iconenatelier opgericht waar ze ook les geven en schoolklassen
rondleiden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een kleine parochie-gemeenschap in een fraai
kerkje dat ze zelf hebben ingericht en beschilderd. Vader Andrej en Marina stonden ons op
te wachten voor hun huis toen we aankwamen. Er stond thee klaar met gebak en een fles
huisgemaakte honingwijn, een lokale specialiteit. Er was na al die jaren heel wat bij te
praten. Daar zij echter zelf op familiebezoek moesten naar Moskou, zijn we niet te lang
gebleven. Ze zegden ons wel nog even wat we absoluut moesten bezoeken in zo korte tijd:
het middeleeuwse kremlin met de kathedraal en het oude bisschoppelijk paleis, waarin
vandaag een museum is ondergebracht over de geschiedenis van de streek, maar ook een
beroemde iconenverzameling. Voor de tientallen andere kerken en kloosters zouden we
vandaag geen tijd hebben, wilden we op onze terugweg nog iets zien van de kathedraal van
Vladimir en het wondermooie kerkje van de Bescherming van de Moeder Gods (Pokrov) aan
de Nerl uit de twaalfde eeuw.
Sergius van Radonezj
De volgende dag, 8 oktober, was het de feestdag van de heilige Sergius van Radonezj (13141392), één van de populairste Russische heiligen. Zijn betekenis voor het kloosterleven in
Rusland kan het best vergeleken worden met die van de heilige Benedictus in het Westen.
Beiden lagen aan de basis van een grote monastieke vernieuwing en talrijke
kloosterstichtingen. Is Benedictus de patroon van Europa, dan is de heilige Sergius zeker de
patroon van Rusland. Ik mocht de vieringen bijwonen in de Lavra van de HeiligeDrievuldigheid, het klooster dat door de heilige Sergius zelf gesticht is, waar hij ook begraven
ligt en vereerd wordt, op een 70 km buiten Moskou, in Sergiev Posad. Vanwege de grote
toeloop van pelgrims, werden er drie Liturgieën tegelijkertijd gecelebreerd in drie
verschillende kerken, één door de patriarch Kirill, één door metropoliet Hilarion (Alfeyev)
van Volokolamsk – het hoofd van Departement voor buitenkerkelijke relaties – en één door
de abt van het klooster, aartsbisschop Theognost (Guzikov). Daarna zou iedereen zich
verzamelen op het grote binnenplein van het klooster voor een moleben, een liturgisch
gebed van dank en voorspraak. Onder de aanwezigen had ik enkele vertrouwde gezichten

opgemerkt uit het orthodoxe Saint-Vladimir’s Seminary in New York. Ik kon me nadien bij
hen aansluiten om kort de patriarch te begroeten en metropoliet Hilarion. Honderden genodigden verdrongen elkaar daarna rond de lange, rijk gedekte tafels van de gastenrefter, voor
een feestmaal dat zoals gebruikelijk, begeleid werd door religieuze gezangen en
onderbroken door plechtige redevoeringen en toasten à la russe. Aan de eretafel van de
patriarch zaten, naast de bisschoppen en lokale politici, ook de verantwoordelijken voor de
grootse restauratiewerken die nu volop aan de gang zijn in het klooster en die zouden
gereed moeten zijn voor de vieringen rond het zevende eeuwfeest van de geboorte van de
heilige Sergius in 2014.
Na de maaltijd stond mij een oude bekende op te wachten, aartspriester Pavel
Velikanov, die ons drie jaar geleden al had rondgeleid, toen ik samen met Vader Abt Philippe
in Moskou op bezoek was. Deze keer wou hij me de ‘Skite van Getsemane en de Moeder
Gods van Tsjernigov’ laten zien, een klooster dat in 1844 niet ver van de Laura was gesticht
voor monniken die een strengere levensvorm verkozen. Een gedeelte ervan was in vlakbij
gelegen rotsen uitgehouwen en de korte geschiedenis van de skite tot aan de Russische
Revolutie is gekenmerkt door wonderbaarlijke genezingen voor de Moeder-Gods-ikoon en
door de grote uitstraling van de heilige starets Varnava Merkulov, gestorven in 1906, die de
schrijver Ivan S. Sjmeljov (1873-1950) en de filosoof Konstantin Leontjev (1831–1891) onder
zijn geestelijke kinderen telde. Deze laatste, die in het laatste jaar van zijn leven monnik
werd onder de naam Kliment, ligt er nog begraven, niet ver van een andere denker en
schrijver, Vasilij V. Rozanov (1856-1919).
Eustachius Gizelius
’s Woensdags had ik een vrije dag, waarvan ik gebruik maakte om de ‘Russische
Staatsarchieven van Oude Akten’ te bezoeken in verband met mijn onderzoek naar de
uitstraling van Thomas a Kempis’ Navolging van Christus in Oost-Europa. Over de
verspreiding en populariteit van dit wereldberoemde katholieke boekje in Rusland heb ik
hier al eens geschreven in 2005. Nu was ik door verdere lectuur op het spoor gekomen van
een Griekse vertaling van de Navolging die in 1626 in Frankfurt an der Oder was uitgegeven
en vervaardigd door een Oekraïense anti-trinitariër (sociniaan), een zekere Eustachius Gizelius, een polemist waarover verder weinig bekend is. Zijn vertaling zelf werd voor het eerst
en het laatst vermeld in een bibliografie uit 1684 waarna niemand ze blijkbaar nog gezien
had. In de bibliografieën en studies van de 19e en de 20e eeuw werd het niet meer vermeld.
Al mijn zoekpogingen in bibliotheken en op internet waren vruchteloos gebleven tot er in de
lente van dit jaar een Russische specialist mij antwoordde, dat hij ooit wel eens een GrieksLatijnse uitgave had gezien in de Staatsarchieven te Moskou, maar dat hij toen de referentie
niet genoteerd had uit gebrek aan belangstelling. Bovendien ontbrak de titelblad-zijde, maar
wie weet, misschien was het dát wel wat ik zocht… Gelukkig bleek één van de
verantwoordelijken van het Archief op mijn navraag heel behulpzaam, al moest ik wel nog
wachten tot in de herfst om het boekje te kunnen inzien, omdat wegens restauratiewerken
alles in containers was opgeborgen.
De archivaris had het voor me klaar gelegd en ik zag meteen dat het dát was, wat ik
zocht! De titelbladzijde ontbrak, waardoor het in de catalogus alleen maar in vage
bewoordingen stond beschreven. Bovendien was het voor-woord van Gizelius niet in
Frankfurt an der Oder ondertekend, waar het boekje was uitgegeven, maar in Beuthen an
der Oder, waar hij toen, in 1626, blijkbaar woonde en studeerde. De vertaling – die alleen
het eerste boek van de Navolging bevat – was een soort vingeroefening van een ijverige en
begaafde theologiestudent die aan zijn Poolse weldoener wilde laten zien dat hij zijn eerste
studiejaar niet in ijdelheid had verbracht. Een interessant detail viel me onmiddellijk op: de
Latijnse tekst die Gizelius had vertaald, was niet de originele tekst van Thomas a Kempis! Hij

had een protestantse vertaling gebruikt van Sébastien Castellion (1515-1563), een eerder
sympathieke tegenstander van Calvijn, die in 1563 de Navolging had hervertaald “in goed
Latijn” onder de titel De imitando Christo. Castellion, die de laatste jaren weer in de
belangstelling staat, wordt beschouwd als een van de eerste voorvechters van de
gewetensvrijheid in moderne tijden. Hij heeft ook twee Bijbelvertalingen gemaakt, één in
het Latijn, de andere in het Frans zoals het écht gesproken werd.
De hoogstwaarschijnlijk zeer kleine oplage van Gizelius’ Griekse vertaling verklaart dat zij
vandaag haast nergens meer te vinden is. Ze was waarschijnlijk alleen voor vrienden
bedoeld. Dat we het boekje vandaag in een Staatsarchief hebben teruggevonden in plaats
van in een bibliotheek (waar je het eerder zou verwachten) is te danken aan een
uitzonderlijke omstandigheid. Het behoorde ooit toe aan een zekere Sylvester Medvedev
(1641-1691), een westersgezinde drukker, uitgever en hofdichter in Moskou. Toen hij
omwille van zijn Latijnse gezindheid en overtuigingen werd terechtgesteld (het waren ook
daar moeilijke tijden!), werd zijn rijke bibliotheek door de overheid in beslag genomen. Zo
kwam een gedeelte ervan in het Staatsarchief terecht…
Misschien denkt u wel: nou én? Wat voor belang heeft nu zo’n privéuitgave die niemand
kent, een Griekse vertaling van een herschreven Latijnse tekst door een protestantse
scholier voor een kleine vriendenkring? Ja toch ! Vertalen betekent: zich intensief met de
inhoud van een tekst bezighouden, hem doorworstelen en mediteren, hem willen doorgeven
aan anderen. Het bewijst nog maar eens, hoe grensoverschrijdend, verzoenend en oecumenisch dit kleine oude boekje uit Zwolle is geweest en het dat ook vandaag nog kan zijn.
Te gast in een priesterfamilie
Een paar dagen later kreeg ik een telefoontje van een nog jonge priester en
theologieprofessor, Vader Michail Asmus, die niet zolang geleden met zijn vrouw en zoon in
Chevetogne op doorreis was. Hij vroeg me of ik op zondagavond het patroonfeest van hun
kerk – de Pokrov of de Bescherming van de Moeder Gods – bij hen in de parochie kwam
meevieren. Na de vigilies zouden we samen iets eten en gelegenheid hebben bij te praten.
De dienst begon om vijf uur in de namiddag en zou meer dan vier uur duren. Ik was er goed
op tijd en de kerk liep langzaam vol. Een reeds oudere priester met lange witte baard en
even lang haar, die in een hoek van de kerk de biecht aan ’t horen was, kwam meteen naar
me toe, stelde zich voor als Vader Valentin en nodigde me uit in het heiligdom op zijn zoon
te wachten, Vader Michail, die inderdaad even daarna op mij toekwam. Het was een
hartelijk weerzien. Hij stelde mij meteen voor om tijdens de vespers de drie Bijbellezingen
van het feest in het midden van de kerk te zingen en ook om samen met hem, om beurten,
de volledige canon van de metten te reciteren, alles natuurlijk in het Kerkslavisch. Aan een
dergelijk open en gastvrij onthaal had ik me eerlijk gezegd niet verwacht. Vooral Vader
Valentin, die de rector is van de parochie, stond mij bekend als een eerder strenge,
conservatieve orthodox met antiwesterse of zelfs antikatholieke standpunten. Het bleek
allemaal niet zo erg te zijn. Na de vigilies nodigden vader en zoon Asmus me uit voor het
avondmaal in de woning van Vader Valentin. De eetkamer was er niet van de bibliotheek te
onderscheiden. Zoals vaak bij Russische intellectuelen waren de gangen en alle kamers van
het appartement van vloer tot zoldering overdekt met boeken, en hier niet zomaar gelijk
wat: Latijnse en Griekse tekstuitgaven en naslagwerken die je gewoonlijk alleen maar in
openbare bibliotheken tegenkomt: de volledige Patrologia Graeca van Migne (“spijtig
genoeg niet de hele Latijnse”, zei hij meteen), de Conciliedecreten van Mansi, (in 31 delen),
studies in alle talen, oude en moderne boeken. Vader Valentin heeft dan ook zowat de
belangrijkste disciplines van de theologie onderwezen op de Theologische Academie, maar
vooral ook Grieks, Latijn en Kerkslavisch. Hij heeft een grote bewondering voor de Latijnse
cultuur en duidelijk meer voor de oude Katholieke Kerk dan voor de hedendaagse. En

natuurlijk is hij monarchist. We hebben het de hele avond zowat over alle mogelijke
kerkelijke en theologische thema’s gehad, tot het om 1 uur ’s nachts stilaan tijd werd om
naar mijn hotel terug te keren. Ik kreeg als aandenken nog een mooi Ethiopisch handkruis,
de Russische vertaling van het Nieuwe Testament door K. Pobedonostsev en een fles
uitstekende miswijn (Kagor) voor de Liturgie in Chevetogne.
De volgende dag liep mijn verblijf in Moskou ten einde. Ik woonde nog de Liturgie van
het feest bij in de parochiekerk van Vader Dimitri Ageev, voorgegaan door metropoliet
Hilarion, en voor ik de sneltrein naar Sint-Petersburg nam kon ik nog een indrukwekkend
nieuw privémuseum voor Russische ikonen bezoeken (‘Musée de l’icône russe’ in de Rue
Gončarnaïa, nr. 3/1). In Petersburg bezocht ik mijn oude trouwe vrienden. Een uitstapje
bracht me naar het bescheiden landhuis van Ilia Repin (1844-1930), waarschijnlijk de
geniaalste Russische schilder uit zijn tijd. Een ontroerende figuur, die omging met de
grootsten alsof het gewone mensen waren.
Père Antoine Lambrechts
© Stichting Sint Benedictus

