“LEEF DE DROOM DIE JE KUNT DROMEN”.
Interview met Père Thaddée Barnas, diaken van Chevetogne, door Huub Vogelaar
Naast monnik en diaken van de Byzantijnse ritus is père Thaddée Barnas docent oecumenica
aan het Studium Notre-Dame in Namen, en kroniekschrijver en redactiesecretaris van het
tijdschrift Irénikon, de meest prominente publicatie van Chevetogne. Hij geeft meermaals
tijdens ons gesprek persoonlijke antwoorden op algemene vragen en regelmatig gebruikt hij
het woord ‘vriendschap’ als het gaat over de eenheid tussen christenen uit de diverse
tradities. Het interview begint bij zijn oecumenische droom.
Hoe kom je als 19-jarige jongeman uit een arbeidersgezin in Chicago (VS) terecht in
Chevetogne?
“Dat is een lang verhaal. Ik kom uit een vrome katholieke Poolse familie. Mijn grootvader
was uit Europa weggetrokken, omdat hij zijn gezin een normaal leven wilde geven en niet
wilde laten opgroeien in een continent dat werd geteisterd door oorlogen en economische
crisis. Op 12-jarige leeftijd had ik na de eucharistieviering tijd vrij om naar de TV te kijken
waar ik lutherse, methodistische en orthodoxe kerkdiensten zag. Het viel me op dat ze goed
met elkaar samenwerkten en dat boeide me enorm. Als katholieke jongen was dat een hele
ontdekking voor mij. Eenmaal 17 jaar oud droomde ik dat de dag zou komen waarop wij als
katholieken met die andere kerken goed konden samenwerken. Later als seminarist kon ik
dat verlangen delen met een kleine open en moderne Poolse congregatie met ontwikkelde,
verstandige mensen. Ze waren er evenwel van overtuigd dat het de wil van God was dat ik
bij hen later priester zou worden. Het was de periode van het Tweede Vaticaanse Concilie en
ik was ondertussen zelf veel te weten gekomen over de benedictijnenabdij in Chevetogne
door er over te lezen, maar vooral door verhalen van een priester uit Wit-Rusland en mijn
biechtvader op het seminarie. Het serieuze gebedsleven en het oecumenisch leven in
Chevetogne boeiden me enorm en het werd mijn droom om daarnaar toe te gaan. Mijn
vader begreep er niets van: hij wond het waanzin om terug te keren naar Europa waar mijn
grootvader bewust was weggetrokken. Pas vele jaren later had hij er vrede mee en gaf hij
me zijn zegen. Dat was iets geweldigs voor me, want katholieke arbeiders delen niet zomaar
zegeningen uit. Het gebeurde twee maanden voor zijn dood.”
Als monnik en diaken in Chevetogne ben je de verantwoordelijke voor oecumene in het
bisdom Namen en heb je nog andere oecumenische taken. Zie je jezelf als een oecumenisch
bruggenbouwer?
“Ja, als monnik van Chevetogne word je geacht dat te zijn. Ik heb geleerd God aan het werk
te zien in de verschillende christelijke tradities, hoewel de Orthodoxie het dichtst bij ons,
katholieken, staat. In de loop der jaren heb ik met vele mensen uit andere kerken
vriendschappen gesloten en ik besefte dat de eenheid er eigenlijk al helemaal en
onvoorwaardelijk is. Als je dat ontdekt hebt, dan blijf je enthousiast over en dankbaar voor
het fenomeen oecumene. Als journalist voor Irénikon nam ik deel aan vele internationale
oecumenische ontmoetingen. Ik was dikwijls geen officieel waarnemer of deelnemer, maar
ik merkte dat ik me steeds meer deelnemer voelde. Misschien ben ik dat zelfs wel te veel.
Wat bruggen slaan betreft besteedt ons tijdschrift Irénikon veel aandacht aan wat de
Wereldraad van Kerken doet. Ik werd in 2006 zelfs door Sam Kobia, de toenmalige
secretaris-generaal van de Wereldraad, uitgenodigd als bijzonder waarnemer op de

Assemblée in Porto Alegre, Brazilië. Het was een erkening voor het werk van ons tijdschrift.
Maar die uitnodiging van Genève moest worden ingetrokken omdat die had moeten lopen
via het Vaticaan. Ik ben toen toch als journalist naar Porto Alegre gegaan. Maar ook als de
Wereldraad van Kerken iets onaanvaardbaars zou doen, zouden we kritisch daarover
schrijven. Bij secretaris-generaal Philip Potter van de Wereldraad kreeg ik soms de indruk dat
hij ons katholieken niet wou begrijpen. Dat gevoel leefde ook bij de orthodoxen, maar bij
andere, latere secretarissen-generaal zoals Konrad Raiser, heb ik die indruk nooit gekregen.
Ik kijk nu ook anders aan tegen bepaalde ontwikkelingen van de Wereldraad. Met het
programma tegen het racisme in de jaren ’70 ging ik indertijd niet volledig akkoord, maar
later heb ik ingezien dat het voor een rechtvaardige zaak was. Veel mensen weten niet wat
er allemaal voor positiefs gebeurt in de Wereldraad en daarom schrijven wij erover: in die
zin zijn we ook bruggenbouwers.”
Hoe zie je de ontwikkelingen in de oosterse kerken over de laatste 40 jaar?
“Zoals je zult begrijpen betekent de liturgie van de oosterse kerken veel voor mij. Maar als ik
merk dat orthodoxen in bijvoorbeeld Estland elkaar overdopen als ze overgaan van de ene
orthodoxe kerk naar de andere, dan gaat mij dat te ver. Zo bont kan je het niet maken. Ook
vind ik dat de Russisch-orthodoxe Kerk de relatie met de Lutherse Kerk in Zweden in 2005
niet had mogen afbreken omwille van de kerkelijke zegening van homoseksuele relaties. Je
kunt dat betwistbaar vinden, maar we hebben in de geschiedenis van de kerken al te vaak
met elkaar gebroken. In het met elkaar breken kan ik het Evangelie van Christus niet
herkennen. In 1991 was ik in St. Petersburg waar mijn Russisch-orthodoxe gastheren me
vertelden dat hun traditie werd afgebroken door de evangelische kanalen, met name door
hun tv-uitzendingen. Ik heb op een zondagmorgen vroeg naar hun tv-uitzending gekeken,
maar ik vond het niet kwetsend of afbrekend. Je mag mij niet vragen om tegen mannen en
vrouwen te werken die het Evangelie verkondigen. Maar je wilt geen van je
gesprekspartners nodeloos kwetsen. Er zijn dus wel wat zorgelijke ontwikkelingen.”
Hoe heb je Chevetogne in het begin ervaren?
“Bij mijn intrede heb ik erg moeten wennen. Het viel me niet gemakkelijk om me de oosterse
ritus met al zijn rituelen eigen te maken, maar na twee jaar voelde ik me er thuis. Verder
vond ik het erg interessant als we bezoek kregen van orthodoxe en anglicaanse bisschoppen
of van dr. Willem Visser ’t Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Het was
zeer boeiend om die ontmoetingen mee te maken. Maar later relativeerde ik de waarde van
die bezoeken. Ik heb vooral geleerd om mensen van andere tradities ‘buiten’ het klooster te
ontmoeten en te zien wat ze beweegt. Ik heb daar veel vriendschap ondervonden en ook in
hun liturgieën of in hun prediking heb ik geleerd dat wat je daar beleefd en hoort, je leven
als gelovige en als mens kan verrijken. Zoals ik zei: je voelt dat de eenheid er al is en na die
ontdekking blijf je heel enthousiast over de oecumene. Het raakt aan mijn droom die ik als
jongen had.”
In welke mate is Chevetogne betrokken bij de dialoog met de oriëntaalse kerken?
“Onze vorige abt, Père Michel Van Parys had veel interesse voor de monastieke traditie, met
name voor de woestijnvaders in Egypte. Ik was een van de eerste monniken in Chevetogne
die de Koptische Kerk in Egypte bezochten en ook hier heb ik blijvende vriendschappen aan
overgehouden. Later hebben wij verschillende Koptische en Armeense orthodoxe priesters
in Chevetogne op bezoek gehad die ons de monastieke traditie nader leerden kennen. Ook
hebben we momenteel uitstekende contacten met de Syrisch-orthodoxe Kerk.”

Je schrijft kronieken voor Irénikon. Heb je na zoveel jaar niet de behoefte om over het trage
proces van de zichtbare eenheid te schrijven in columns die wat provocerend kunnen zijn?
Misschien leent de naam Irénikon zich daar niet toe, maar toch …
“Nee, wij hebben opinies, maar we schrijven niet provocerend. Met de verklaring Dominus
Iesus uit 2000 bijvoorbeeld was ik het absoluut niet eens. Ik presenteer het document dan zo
objectief mogelijk in ons tijdschrift, maar laat de lezers tussen de regels door wel voelen dat
ik er tal van vragen bij heb. Een ander voorbeeld zijn de bilaterale dialogen. Daar besteden
we de nodige aandacht aan, zonder er op een polemische manier op in te gaan. Mijns inziens
is in de vele bilaterale dialogen tussen de kerken bijna alles nu wel besproken. Ik vind dat
men meer aandacht zou moeten geven aan de multilaterale dialogen, maar ik heb de indruk
dat het Vaticaan daar nogal terughoudend tegenover staat. Wat Chevetogne betreft vind ik
dat we meer aandacht aan de islam moeten geven. Tegelijkertijd moeten we ook geduld
hebben.
De discussies tussen de orthodoxe kerken onderling zijn vaak ook fel. Veelal zijn het
conflicten op canoniek territoriaal gebied, maar ook het primaat van de patriarch van
Constantinopel speelt tussen de Griekse en andere orthodoxe kerken. Ik vind dat de kerken
vergeving moeten vragen aan elkaar over zaken waar ze naar elkaar toe niet rechtvaardig
waren, maar we moeten bescheiden blijven over zaken die ons niet direct aangaan.”
Vind je dat Chevetogne erin is geslaagd om de eenheid van de kerken dichterbij te brengen
met zijn gewoonte van bi-ritualiteit? Zijn er door Chevetogne in de loop van de tijd ook
verschillende accenten gelegd naar de oosterse kerken toe?
“Ik hou volstrekt niet van de term bi-ritualiteit. Wij zijn één klooster met twee polen. In de
praktijk kiest een monnik voor een van de twee ritussen. Je kunt overstappen, de scheiding
is dus niet strikt, maar het is geen rollenspel. We hebben één kapittel dat beslissingen neemt
voor het hele klooster. Toen ik in Chevetogne aankwam, zei men mij: wij zijn een profetisch
teken van de toekomstige eenheid tussen katholieken en orthodoxen. Wij weten hoe het
moet worden gezegd en gedaan. Ik dacht nog wel even: moeten we zo nodig profetisch zijn?
Zijn we dan zo zeker dat onze partners meer van ons te leren hebben dan andersom?
Zouden we onze taak niet beter kunnen zien als een bescheiden toenadering dan als een
profetische zending? Natuurlijk zijn er veel vruchten van wat we als abdij gedaan hebben.
We moeten vooral trouw aan het Evangelie zijn en strijden voor de eenheid. Maar achteraf
zie je pas of het gelukt is of niet. Mijns inziens hebben het Oosten en het Westen elkaar bij
ons wel beter leren verstaan. Wat dat betreft is het zeker wel gelukt. Maar ik moet niets
hebben van ritualisme in de zin van hoe je een wierookvat juist moet vasthouden of hoe je
een kruis slaat. Dat is niet de kern van de zaak. Toch zijn we er ons in Chevetogne van
bewust – en dat lijkt een beetje tegenstrijdig, maar zo voel ik dat niet – dat je respect moet
hebben als je de liturgie van de andere traditie uitvoert. Maar de kern blijft voor mij dat God
liefde is.
Ik kan ook een pijnlijk voorbeeld uit ons verleden geven. Voor de Tweede
Wereldoorlog kreeg Chevetogne een apostolische visitatie uit Rome op bezoek die het
klooster dwong zich te conformeren aan het proselitisme-model van missie van het
Vaticaan. De monniken werd een papier in die zin voorgelegd dat ze moesten ondertekenen.
Wie het voor zijn geweten niet kon verantwoorden het papier te ondertekenen, moest het
klooster voor de vespers verlaten. De meeste monniken zijn gebleven om het klooster in
stand te houden terwijl de meer principiëlen weggingen. Hiermee werden de oecumenische

grondbeginselen van Chevetogne fundamenteel in vraag gesteld. Zouden onze monniken
naar Rusland moeten gaan om orthodoxen te bekeren tot het katholicisme? Later is het wel
nog tot verzoening gekomen tussen hen die bleven en hen die waren vertrokken.”
Je hebt in ons gesprek regelmatig het woord vriendschap laten vallen. Kan je dat wat
toelichten?
“Ik heb geleerd om niet-katholieken als christenen te zien, als vrienden, als broeder en
zuster. Vriendschap heeft trouwens wel wat te maken met het begrip koinonia, de
communio in de heilige Geest, die het wezen van de eenheid is. Je wordt een beter christen
en een beter mens door anderen te leren kennen. Ik vind dat de benadering van de anderen
niet gemist kan worden. Ik zie het als mijn taak om hiervan te getuigen. Maar naast het
aspect van vriendschap vraag ik bewust aandacht voor de receptie van de theologische
dialogen. Het receptieproces laat zien dat er theologisch al heel wat bereikt is voor de
eenheid tussen de christenen. Ik vind dat het katholieke oecumenische discours meer
rekening moet houden met de andere tradities waar de kerk van Jezus Christus ook
zichtbaar is. Kerkelijke institutioneel leven we mijns inziens nog altijd in het jaargetijde van
de winter. Er is te weinig oog voor het geheel van de oecumene en dat geldt eigenlijk ook
voor het gesprek met andere wereldgodsdiensten. Welk seizoen het voor orthodoxen is
weet ik niet precies. Dat zou je ze zelf moeten vragen, maar wat betreft de oriëntaalse
orthodoxen zie ik een bloeitijd. Maar ik laat me als katholiek niet lenen tot een
bondgenootschap om daarna samen te strijden tegen anderen. Eenheid is niet bedoeld om
de ander weg te drukken.”

Dit interview is met toestemming van de redactie overgenomen uit Pokrof,. Oosterse
christenen, kerken en culturen, 60 (2013), nr. 4 (sept.-okt.), pp. 14-17. Deze aflevering 2013,
nr. 4 was geheel gewijd aan Chevetogne, met interviews met Vader Abt Philippe
Vanderheyden, Père Ugo Zanetti, Père Michel Van Parys, Père Thaddée Barnas, Frère
Michael Evelson en Père Antoine Lambrechts. Exemplaren van deze aflevering zijn – zolang
de voorraad strekt! – te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius
en Willibrord.
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