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Vijfhonderd jaar geleden, op 20 mei 1521, raakt Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde, 
zwaargewond aan beide benen bij de verdediging van de burcht van Pamplona. De crisisperiode die 
daarop volgt, betekent het begin van zijn bekeringsproces. De voormalige ridder zal uiteindelijk een 
van de voornaamste vernieuwers van de christelijke spiritualiteit worden. Hij laat een schat aan 
geschriften na – van constituties tot brieven en intieme dagboeknotities – waarin je zijn persoonlijke 
spirituele groei kan volgen. 
 
Het boek Ignatius – Kernthema's uit zijn spiritualiteit van Mark Rotsaert S.J. komt passend uit in 2021, 
het jubileumjaar van Ignatius. Dat begint precies dag op dag vijfhonderd jaar na die noodlottige 
gebeurtenis in Pamplona. Rotsaert heeft uitdrukkelijk geen boek willen schrijven over de Ignatiaanse 
spiritualiteit, maar wel over de spiritualiteit van Ignatius. Het is dus geen boek geworden waarin 
toepassingen worden gemaakt van de traditie die de jezuïetenorde verder heeft ontwikkeld en telkens 
heeft geactualiseerd. Het is daarentegen een terugkeer naar de bronnen waaruit die traditie ontstond.  
 
Mark Rotsaert laat dan ook vooral Ignatius zelf aan het woord. De lezer wordt geconfronteerd met 
lange fragmenten uit Ignatius' Geestelijke Oefeningen, zijn autobiografie (zoals opgetekend door Luís 
Gonçalves en bekend als Het verhaal van de pelgrim), zijn Geestelijk Dagboek, de Constituties van de 
sociëteit en zijn briefwisseling. Rotsaert heeft zelf veel teksten van Ignatius in het Nederlands vertaald. 
Zijn levenslange, zorgzame omgang met het bronnenmateriaal maakt hem een uitmuntende 
begeleider bij het aanbieden ervan. In zes hoofdstukken laat hij enkele onmisbare, met elkaar 
verbonden aspecten van Ignatius' spiritualiteit oplichten, wat in theologisch jargon respectievelijk het 
christologische, pneumatische, mystieke, ecclesiologische, missionaire en ethische aspect zou heten.  
 
Wat telkens opvalt, is het relationele karakter van Ignatius' spiritualiteit. Ze vertrekt van een diep 
doorleefde ervaring van hoe wereld, mens en God met elkaar verbonden zijn. Spirituele groei heeft 
voor Ignatius alles te maken met een inbedding in en verdere ontplooiing van die verbondenheid. Het 
contemplatieve leven is dus geen solipsistische bezigheid die zich louter in afzondering afspeelt, maar 
een gesprek en ontmoeting met een Schepper van verbindende liefde. Vertrouwen in en trouw aan 
die Schepper schenken de mens uiteindelijk de mogelijkheid om ten volle te leven. Ignatius getuigt 
voortdurend van een rotsvast geloof in een God die het beste met zijn schepselen voorheeft. Loyale 
en vertrouwensvolle gehoorzaamheid aan die God leidt dan ook paradoxaal genoeg tot meer vrijheid, 
wat de in die zin "gehoorzame" mens dan weer in staat stelt om ook anderen te bevrijden. 
 
Dat wordt misschien duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Een alcoholverslaafde die leert te 
gehoorzamen aan de stem die het beste met hem voorheeft, zal zich gaandeweg misschien kunnen 
bevrijden van zijn onmiddellijke "goesting" en opnieuw verantwoordelijkheid opnemen voor 
medemensen. Dat is een kleine stap op weg naar de levenswijze waarin Ignatius vervulling en 
vertroosting vindt: de navolging van een "arme en vernederde Christus". Die verdroeg geen lijden 
omwille van het lijden, maar omwille van een liefde die verbinding en leven zoekt. Genot dat een doel 
op zich wordt, zoals bij een alcoholverslaving, is uiteindelijk mensonterend en destructief. Wie zich 
ingebed weet in de dynamiek van de liefde, kan een "onverschilligheid" of innerlijke vrijheid 
ontwikkelen van waaruit genot, eer, rijkdom en macht geen doelen op zich zijn. Eventueel zijn die 
fenomenen wel gevolgen (voor zover het genot en eer betreft) of middelen (voor zover het rijkdom en 
macht betreft) die ondergeschikt zijn aan het doel om ten volle mens te worden door te groeien in 
liefde. Genot, eer, rijkdom en macht mogen wel, maar hoeven niet. Dat soort onverschilligheid, die 



teruggaat op de zaligsprekingen, treft de lezer samen met Rotsaert aan in het Uitgangspunt en 
fundament van Ignatius' Geestelijke Oefeningen. De Geestelijke Oefeningen vormen een handleiding 
voor wie mensen begeleidt in een intensere periode van spirituele ontwikkeling. Wederom vindt die 
ontwikkeling dus plaats in een relationele context, waarin de begeleider zelf voldoende loyaal dient te 
zijn aan de stem van Gods liefde om zelf ook "bevrijdend" aanwezig te kunnen zijn. Mark Rotsaert geeft 
deze duiding bij wat er dan gebeurt tussen begeleider en retraitant (p. 20):  
 
"Vanaf het 'Uitgangspunt en fundament [23]' wordt de ervaring beschreven binnen een relatie, de 
verbondsrelatie tussen God en mens, tussen God en de hele schepping. De retraitant wordt 
uitgenodigd te (her)ontdekken dat God hem draagt, hem liefheeft en naar hem verlangt. Meer nog 
dan dat Hij er is voor hem, wordt de retraitant er zich van bewust dat hij er is voor Hem, 'om Hem te 
loven, eerbied te bewijzen en te dienen.' Binnen die fundamentele relatie gaat wie de oefeningen doet 
op zoek naar God in zijn leven, naar wat God met hem of haar voorheeft. Wie de oefeningen doet, zal 
daarom moeten groeien in innerlijke vrijheid ten opzichte van zijn eigen verlangen en voorkeur. Wat 
is Gods voorkeur voor mij, 'Hij die al wat leeft liefheeft' (Wijsheid 11,26)? Die innerlijke vrijheid is in 
functie van een voorkeur: 'Het enige wat wij moeten verlangen en kiezen is wat ons meer [más in het 
Spaans, magis in het Latijn] brengt bij het doel waarvoor wij geschapen zijn [23].'" 
 
Ignatius verduidelijkt meer dan eens dat onze redelijke vermogens onontbeerlijk zijn om te 
onderscheiden welke concrete keuzes in ons leven die groei bevorderen dan wel verhinderen. Het 
verstand dat zich bekwaamt in dergelijk onderscheidingsproces, ontwikkelt een subtiele gevoeligheid 
– een "intuïtie" – om, in plaats van "slaaf", ten volle mens te worden, in alle mogelijke 
omstandigheden. Naar het beeld van een "Drievuldige God" denkt Ignatius de mens als in wezen 
relationeel. Indien de mens zorg draagt voor die wezensverbondenheid, dan kunnen ook anderen ten 
volle tot hun recht komen – om op hun beurt de dynamiek van een scheppende liefde door te geven… 
In zijn bespreking van de Beschouwing om tot liefde te komen, een tekst uit de Geestelijke Oefeningen, 
gewaagt Mark Rotsaert van "een mystiek van het dagelijks leven". Hij karakteriseert die als volgt (p. 
75):  
 
"Het zoeken en vinden van God in alle dingen, betekent niet dat God gevonden wordt ondanks 'alle 
dingen', alsof die een scherm zouden zijn tussen God en mens; het betekent ook niet dat de dingen 
gebruikt worden als instrumenten, als middelen om tot God te komen, het betekent dat God gevonden 
wordt ín alles, in mensen en dingen. Dat veronderstelt een contemplatieve attitude van liefde en dienst 
in het dagelijkse leven. Ignatius gaat ervan uit dat men blijft zoeken naar een steeds diepere 
vertrouwelijke omgang met God, waarmee de Geestelijke Oefeningen een begin hebben gemaakt. Het 
veronderstelt een groeiend inzicht in Gods aanwezigheid en werkzaamheid in de wereld, in iedereen, 
in alle dingen, in de hele kosmos in evolutie. Dat groeiend inzicht brengt – wie contemplatief is in de 
actie – tot een steeds fijngevoeliger aanvoelen van de wijze waarop God hem of haar uitnodigt om 
medeschepper te worden." 
 
Dat "medeschepper worden" betekent niet dat je de wereld en de mensen om je heen op een 
angstvallige, controlerende manier vormgeeft, wel integendeel. Het betekent dat je anderen op een 
gecontroleerde manier, zonder hen zomaar aan hun lot over te laten, meer en meer ruimte geeft 
vanuit een fundamenteel vertrouwen in hun vermogen tot "vruchtbaar leven". De spirituele dynamiek 
waarvan Ignatius getuigenis aflegt, laat mensen toe om elkaar die scheppende liefde te schenken. Aan 
wie anderen op basis van de Geestelijke Oefeningen begeleidt, schrijft Ignatius dan ook (p. 20): 
 
"Hij moet de Schepper in direct contact met zijn schepsel laten werken en het schepsel met zijn 
Schepper en Heer [15]." 
 
Iets gelijkaardigs doet Mark Rotsaert in zijn boek. Gaandeweg laat hij de lezer meer en meer los om 
hem directer met de geschriften van Ignatius zelf te laten werken. Het laatste hoofdstuk eindigt met 



een relatief lange brief van Ignatius uit 1549. Wie zich de (lonende!) moeite getroost om de Ignatiaanse 
spiritualiteit te leren kennen, en nadien dit boek leest over de spiritualiteit van Ignatius, wacht een 
troostende ervaring. Dat het goed is om mens te zijn. En dát door de ontmoeting met een mede-mens 
die vijfhonderd jaar geleden leefde. Daarmee toont Mark Rotsaert zich, inderdaad, een uitmuntende 
geestelijke begeleider. 
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