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OVERWEGING AVONDWAKE BROEDER IGNATIUS RAVIER – 20 NOVEMBER 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijbeltekst: Daniel 6,23-24 
Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij 
niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! 
tegen u geen misdaad gedaan. 
Toen werd de koning bij zich zelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniël uit den kuil trekken 
zou. Toen Daniël uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, 
dewijl hij in zijn God geloofd had 
 
Broeders, een avondwake-overweging bij het overlijden van br. Ignatius heb je niet zomaar 
gemaakt. Deels heeft het natuurlijk te maken, dat broeder Ignatius al heel lang buitenshuis 
verbleef. Dat op zich heeft al het nodige kruim gekost. Ondanks de feiten dat hij zijn vaste 
fietsmiddag had op vrijdag, dat zijn familie heel belangrijk voor hem was en dat hij verzot 
was op uitjes, verkoos hij de abdij steeds weer als zijn vaste stek en dat was meer dan een 
aantal vierkante meters. Het was zijn Koningshoeven met zijn gemeenschap. Toen het er 
naar uitzag dat Notre Dame zijn laatste woonplaats zou worden, deed hem dat in eerste 
instantie veel pijn. Hij zag de abdij en zijn kamer binnen de gemeenschap als zijn vaste honk. 
Ook dat laatste was niet vanzelfsprekend. Weinigen onder u zullen het weten, maar broeder 
Ignatius was - met broeder Martinus - eigenlijk de laatste portier, die zijn tent ook had 
opgeslagen in het Poortgebouw. Broeder Ignatius woonde er ook. Het is aan broeder 
Korneel te danken dat hij  - en meerdere broeders die elders op het terrein hun woonsteden 
hadden -  weer onder één dak zijn komen wonen en ook weer echt lid van de gemeenschap 
werden. De gemeenschap groeide langzamerhand weer tot een geheel. De lekenbroeders 
van toen, Samuël, Ignatius en Martinus, liepen tot het laatst toe in het bruine habijt. Dat gaf 
een onderlinge solidariteit en het was een deel van hun identiteit. Broeder Ignatius heeft 
zich op het laatst bekeerd tot het wit-zwarte habijt en voelde zich daarmee toen ook volledig 
helemaal broeder. Het lekenbroederschap stierf daarmee uit.  
 

Broeder Ignatius had ogenschijnlijk een wat los-vaste relatie met 
de gemeenschap. Maar elke keer als hij op een andere plek moest 
verblijven: in het ziekenhuis, in het revalidatiecentrum Damast of 
in het verzorgingshuis Notre Dame, de hang om naar huis te gaan, 
de abdij, was hevig en daar vocht hij wel voor. Die strijd duurde 
totdat hij na zijn  laatste hersenbloeding wel besefte, dat de gang 
van Notre Dame naar huis niet meer mogelijk was. Hij heeft zich 
daar ook bij neergelegd, maar dat is niet zonder verdriet gegaan. 
Br. Ignatius heb ik die ene keer  echt zien huilen. Het jezelf erbij 

neer moeten leggen was geen gemakzucht; het was echt overgave, want wat was die hang 
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naar huis, naar de abdij groot. Ik kan me herinneren, dat hij daar nog echt voor heeft 
proberen te lobbyen. Wat daarop een sterk moment was: toen de abt sprak volgde hij. De 
gelofte van gehoorzaamheid was geen loze gelofte, maar zeker ook niet de weg van de 
minste weerstand.  
 
Ik denk dat zijn monastieke leven met veel meer emoties was omkleed dan de stoïcijnse 
uitstraling die we vaak van hem zagen. Het heeft even geduurd voordat ik er een woord bij 
kon vinden. Je blijft namelijk niet 70 jaren lang in het klooster ‘hangen’, omdat het de 
gemakkelijkste weg is of omdat je niet goed weet wat je anders zou moeten doen. Er moet 
dan een innerlijke kracht zijn, die jou bindt en dan kom ik uit bij het woord geloof. Broeder 
Ignatius - ik ben ervan overtuigd - moet een groot geloof hebben gehad. Je kunt niet 70 jaar 
de schone schijn ophouden, er een soort fakeshow van maken. Daarvoor is zijn leven als 
monnik te bewogen geweest, ook al hebben we dat lang niet allemaal mee gekregen. 
Broeder Ignatius was er de man niet naar om met zijn gevoelens te koop te lopen. Maar het 
feit dat hij als enige van de drie broers op Koningshoeven is achtergebleven, kan niet worden 
gezien als een te makkelijk genomen en lichtvaardig besluit van: ‘Ik heb een dak boven mijn 
hoofd’, ’ik heb te eten en te drinken’ of ‘mijn kostje is gekocht’. Ik heb altijd het gevoel 
gehad dat er in zijn, aan de buitenkant lijkende lauwheid, een kracht verborgen zat. 
Misschien wel een kracht van die leeuwenkaken die konden vermorzelen, maar ook die door 
zijn Godsgeloof geen kans hebben gekregen hem te vermorzelen. Die leeuw moet gezien 
hebben: ‘Hier moet ik vanaf blijven, dit is een Gods kind’.  
 
Hij is de uitdaging van het monastieke leven niet uit de weg gegaan. Daarom trof mij zo de 
tekst van Daniel 6. God heeft gezien wat wij als broeders waarschijnlijk niet hebben gezien of 
wat hij ook niet liet zien: een gelovige man die de confrontatie met de leeuw niet uit de weg 
ging. Hij moet gevoeld hebben, dat God achter hem stond en ingegrepen zou hebben als het 
fout zou gaan. De muil van de leeuw is op tijd toegesloten door de engel. Die leeuw staat 
voor het voortdurend op de loer liggende kwaad van de makkelijke weg te kiezen, opgeslokt 

te worden door wat, ja eigenlijk, was. Maar dat liet hij niet 
gebeuren en de engel die hij daarbij nodig had is, hem ook nabij 
geweest. Dat er een engel op zijn schouders zat, is mij wel 
duidelijk geworden. Hij viel namelijk op één van zijn vrijdagse 
fietstochtje, brak zijn heup maar herstelde weer snel. Die engel 
heeft hem veel geholpen in de strijd tegen de verleiding  van het 
ongeloof, maar ook in de redding van het opnieuw terugkrijgen 
van zijn autonomie. In zijn autonomie was broeder Ignatius een 
heertje, die er piekfijn kon uitzien zonder dat de herkomst ervan 

altijd of meestal niet duidelijk was.  God zag daar doorheen en zag wie broeder Ignatius was 
en hoe toegewijd hij was; omdat zijn geloof zo groot was dat hij uit de kuil kon worden 
getrokken zonder dat hem een haar was gekrenkt. Nogmaals, we hebben het misschien 
allemaal niet zo meegekregen, maar God ziet meer dan wij met elkaar kunnen zien en zeker 
bij broeder Ignatius, die niet veel liet zien als het ging om zijn innerlijke geloofsleven.  
 
Ik kan niet zeggen dat ik nooit iets daarvan heb meegekregen. Ik was nog een monastiek 
broekje van 43 jaar oud, toen ik door omstandigheden gevraagd werd de taak als 
gastenbroeder te gaan vervullen. Ik was, denk ik, 6 maanden in de abdij. Pater Adelbert viel 
de dag nadat hij zijn gouden priesterfeest had gevierd, uit. Pater Adelbert was prior en 
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gastenbroeder, hij was gewoon het gastenhuis. Je hoefde hem nooit te zoeken: hij was daar 
dag en nacht. Als kijkjongen deed ik enorm mijn best om bij hem in de smaak te vallen. In 
zijn nuchtere kop van Noord-Hollandse blik was nooit iets te herkennen van goed of 
afkeuring. Hoe kon ik zo’n man/monnik opvolgen? En als kers op de taart werd broeder 
Ignatius de tweede man. Ik kwam uit een Utrechts ziekenhuis waar ik een team van 250 
mensen aanstuurde. Ik kan u vertellen, dat ik dat 100 keer makkelijker vond dan als jongste 

leerling met een groot geprofeste broeder te moeten 
samenwerken. In die periode van mijn monastieke leven waren 
alle monniken, die hun professie hadden gedaan, heilig. Dat was 
broeder Ignatius in zekere zin ook. Ik heb in die periode mogen 
ervaren, dat hij een groot geloof had in die zin van: het komt 
allemaal wel goed, vertrouw op God. Dat was overigens ook een 
uitspraak die hij vaak bezigde. Ik  heb hem nooit in paniek gezien 
op één uitzondering na: als zijn familie kwam. Dat jaarlijkse 
bezoek haalde dat uit zijn evenwicht. Hij was de gevierde ome Jan, 

maar zijn middagdutje was heilig en hij wilde zijn dagritme zeker niet loslaten: alles op zijn 
tijd en zijn uur. Ik kan me niet één moment herinneren, dat hij ooit maar een teken gaf dat 
hij zich als geprofeste monnik boven mij verheven voelde. Absoluut niet. Nu zou de cynicus 
kunnen zeggen: ‘Natuurlijk niet, want dan zou hij meer verantwoordelijkheid moeten 
dragen’. Maar dat was niet in het geding. Broeder Ignatius kende zijn eigen kwaliteiten en 
zijn eigen grenzen, daar was hij heel trouw aan. Hij wist wat hij moest doen en deed dat 
zonder enige tegenspraak of discussie. Maar zijn werk was meer dan tafeldekken en het eten 
op tafel zetten. Ignatius was een perfect gastheer, die op zijn sterkst was al hij gasten 
ontving: hij was uiterst charmant.  
 
Is broeder Ignatius die leeuw geweest die brulde en de wereld schrik aanjoeg. Zeker niet. 
Soms kon hij venijnig uit de hoek komen en dat had dan dikwijls met een gevoel van 
bedreiging te maken of als een ander zich boven hem verheven voelde: daar was hij heel 
gevoelig voor als jongen van het Utrechtse Kanaal-eiland. Hij vreesde die leeuw ook zeker 
niet, omdat ik hem wel een rotsvast geloof in God toedichtte die in alles zal voorzien. Die  
hem twee engelen op zijn schouders had geplaatst en geloofde dat het goed zou komen. Dat 
is nogmaals gezegd geen gemakzucht van hem geweest. Van de stilte in zijn hart, van het 
stille verdriet, maar ook van uitbundige uithalen zullen we niet weten; we kunnen het 
slechts vermoeden. Ik denk dat we kunnen zeggen, dat het een uiterlijk normaal monastiek 
leven is geweest met moeilijke laatste jaren waarvan hij er toch geen heeft over willen slaan. 
Hij nam ook het lijden zoals het was in Gods geloof. Hij was misschien wel heel realistisch: 
waarom God onrealistische dingen vragen die Hij toch niet geeft? Ik geef Hem mijn geloof. 
Want meer dan ooit geloof ik, dat het belangrijk is dat we weer leren bidden. Je kunt geen 
monnik zijn zonder dat het gebed een grote rol speelt in je leven. Gebed is het hart van het 
christelijk geloof, hopen en liefhebben. Weinigen kunnen hem dat zomaar nadoen. God 
zegene hem en neemt hem in zijn geloof op.    


