JAN VAN RUUSBROECBIJ DE KARTHUIZERS
TE HERNE
door Andries DHOEVE

Het hoeft niet zozeeÍ te verwonderen, dat de geschiedenisvan het
in 131,4te Herne gesdchte Karthuizerklooster, evenalsdie van zovele
m[ddeleeuwse instellingen, vaak aanleiding heeft gegeventot het ontstaan van allerlei verhalen en legenden. Zo blijft in het Pajottenland,en
meer bepaald onder een deel van de bevolking van Herne, de mening
verspreid, dat niemand minder dan de grootste Nederlandsemystieker,
Jan van Ruusbroec, herhaaldelijk in het klooster der Karthuizers zou
irebben vertoefd en er zelfs vijf van zijn belangrijkste *.rk.r, ,o.,
hebben geschreven.Nog onlangs lazen wij in de inleiding van een totnogtoe onuitgegevenstudie over de Vlaamsestudentenbeweging,dat
zrjn tot stand gekomen.
"Vanden gheestelikenTabernakel, aldaar zou
Wat is nu de waarheid ? Het kan geenszinsin onze bedoelingliggen
hier een volkomen nieuwe, strikt wetenschappelijkebijdrage te leveren
tot de reeds onoverzichtelijk groot geworden Ruusbroec-vorsing.Het
enige wat ons aanbelangtis het feit dat wij, uit de reeds bekende gegevens en de algemeenaanvaardewetenswaardighedenin verband met
Ruusbroec, preciesdie punten zullen trachten te belichtenwaardoor een
erf ander uit de volkse verbeeldingkan worden rechtgezeten een onderscheid kan worden gemaakttussenwaarheid en verdichtsel.
Jan van Ruusbroec werd naar alle waarschijnlijkheid in het dorp
met name Ruisbroek, op 9 km van Brussel aan de'weg naar Halle, in
1,293geboren. De datum van zijn overlijden in het klooster te Groenendael, op 88-jarigeleeftijd, nl. op 2 december1381,staatonberwistbaar
vast. Toen hij 11 jaar was, nam hij zijn intrek bri ziinheeroom Jan Hinkaert te Brussel. Hii werd totpriester gewijd in 1317 enaangesteldals
kapelaan van de Sint-Goedelekerk. Omstreeks 1336(maar hier lopen de
meningen der Ruusbroec-specialistennogal uiteen) bestreed hii in
woord en geschrift de beruchte Bloemardine, een kettersgezindeBrusselse(edel?)-vrouw, die in die jaren niet weinig opspraakverwekte. In
1343 vestigde hij zích, samenmet zijn oom Jan Hinkaert en een vriend
Vrank van Coudenberg, in het Zoniënwoud, in een kluis, welke hertog
Jan IiI van Brabant ter beschikkinghad gesteld.In 13.4{legdehij met " +i
zrjn gezellende geloften af overeenkomstigde statutenvan de reguliere
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Portret van Jan van Ruusbroec. Tekening naar een portret van hem urt de zestiende eeun'

kanunniken van de H. Augustinus, wat meteenzoveelals het ontstaan
van het klooster van Groenendaelbetekende.
Ruusbroec schreef ten minste elf mystieke tractaten en enkele
brieven. Reeds tijdens zijn leven werd hij door de grootstenvan ziin
tijdgenoten, tot ver buiten de grenzen, geëerden naar waarde geschat.
Vandaag aan de dag ztjn zijn geschriften over de gehele beschaafde
wereld bekend. Steedsopnieuw vormen zijn leven en werk het onderwerp van studies en vorsingen op het hoogste niveau. Daar hij voor het
schrijven van zijn boeken de voorkeur gaf aan de Dietsevolkstaalin de
plaats van het te dien tijde meestalgebruikte latijn, wordt hij niet ten
onrechte beschouwd als een van de grondleggersder Nederlandsetaal.

Gezien de enorme betekenisvan Ruusbroecin de geschiedenis
van
de'W'est-Europesegodsdienstigeliteratuur kan men best begrijpendat
hij in zrjn relatie tot de kanhuizermonniken van Herne vrijwel spoedig
in een overdreven daglicht werd geplaatst.
Het blijft echter de vraag: in welk opzicht en in welke sfeermoet
de vriendschappelijke berekking tussen de GroenendaelseGodsschouwer en de Hernese monniken worden begrepenen gesitueerd?
Uit sommigewerken van Ruusbroecblijkt duidelijk diensgrondige
afkeer voor de verzwakking en de toenemendeaftakelingvan het geloof
in een oppervlakkige wereldsgezindheidwaardoor talloze orden werden
aangetast "alle ordenen en alle religien (sijn) ghedaelt aan haren beghinne, ende sijn ghelijc der zuereltzaorden,. Vrij dikwijls klaagdehij de
decadentievan de geestelijkheidaan en het ligt dan ook voor de hand,
dat hij in dit ontmoedigendperspectiefslechtséénuitkomsr zag en resoluut de voorkeur gaf aan het ascetischgeoriënteerde,diep gelovige bestaan van die kloosterlingen, die in de mate van het mogelijke elk contact met de wereld verzaakrenen zich terugtrokken in een volslagenafzondering op basisvan een beschouwendleven : ode ghene die niet ute
en gaen, alse de Sarteroise,,dus vooral de Kanhuizers.
'Waarom

evenwel nu juist die van Herne ? Een ex-secreraris
van de
Groenendaelseprior had, tegen diens wil in, doch met de bestebedoelingen, een kopie oVan den Rihe der GhelievenDaan de Karthuis te
Herne overgemaakt; daar verwekte het zoveel belangstellingdat men er
alles in het werk stelde om zoveel mogelijk van Ruusbroecswerken in
bezit te hebben.
Toen de monniken er een drietal bemachtigdhadden,bleekhet dat
enigen van hen niet helemaal de zin en de juiste betekenisvan Ruusbroecs leer begrepenof althans tot de diepere kern van sommige beschouwingen niet konden doordringen. Zij struikelden over duistereof
moeilijke passagesen beslotenderhalvezich rechtstreekstot Ruusbroec
te wenden om uitleg en opheldering te vragen. Zij schreveneen brief
waarin ze hem uitnodigden om naar Herne te komen en onwingen
spoedig daarop een gunstig anrwoord. Inderdaad: Ruusbroeckwam
van Groenendael naar Herne en zou er gedurende een drietai dagen
onder de Karthuizermonniken verblijven.
Het hele omstandige verhaal omtrent dit verbli jf lezen wij in de
* Prologhe) van een zekereBroeder Gheraert, die zichzelfnoemt : (uanden tSartroysen oerdenvan onser Vrouwen buys ter Capellen bi Herne,.
Om elke rwijfel omtrent dit verblijf uit de wereld te helpen, achten
wij het nuttig Broeder Gheraert zelf aan het woord te laten. Zijn Prologbe tot ..n verzameling van vijf hoogsrwaarschijnlijk door hem ge-
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kopieerde werken van Ruusbroec is immers een der belangrijkste
bronnen omtrent het leven van Ruusbroec en de litteraire geschiedenis
van diens geschriften.Het heeft echter geen zin hier de integraletekst
van dezeProloghe over te drukken. Wat volgt zijn preciesdie uittreksels
welke rechtstreeksverband houden met Ruusbroecsreis naar Herne.
Broeder Gheraert verklaart waarom hij en zrjn gezellenzich rot Ruusbroec wendden en vervolgt dan (1):
oDoch soe aerboudic mi (verstoutte ik mii) ende enigheaan onsen
"broeders, ende wi senden(wij zonden) tot desenber Jan omaerclaert rc
owerden bi sijns selfs spreken aan enighen hoghen usoerden,die wi
oaonden in desenboehen; ende sonderlingbeaan aele dat hi seit in dat

(1) De in bovenstaande bijdrage overgenomen passus uit de Prologhe van Broeder
Gheraert kan als volgt gelezenworden
"Zo verstoutte ik mij en enige van onze broeders (met mii), tot deze heer Jan (een
brief te zenden) om uit zijn mond opheldering te bekomen van enigemoeilijke woorden uit deze boeken, in het bijzonder van vele woorden (passussen)uit dat eerste
boek, waar hij spreekt over de Gave van Raad en waarover we struikelden;wij baden
hem om tot ons (te willen) komen. En hij kwam vijf mijlen ver te voet uit goedertierenheid, alhoewel het hem pijnlijk viel. Veel stichtelijkswas er te schrijvenover zijn
bezadigd en toch opgew-ektvoorkomen, over zijn goedhartigeen ootmoedigeconversatie, over zijn geestelijk uirwendig wezen en over het religieus cachetdat over zijn
houding en geheledoen lag. Dit was bijzonder op te merken toen hij met ons veftoefde in het klooster en wij hem vroegen om een geestelijke voordracht van hem te
mogen horen; doch hij wou niet spreken als uit zichzelf; maarvertelde enigevoorbeelden en haalde enige woorden aan van heilige leraars,waardoor hij ons wou stichten in de liefde tot God en ons versterkenin de dienst der heilige Kerk. En roen we
met rwee of drie afzonderlijk met hem spraken over deze boeken en hem zeiden dat
wij ze gekregen hadden en afgeschreven,bleef zijn geestzo ontdaan van ijdele glorie'
alsof het ging over boeken die hijzelf niet had geschreven. En als ik hem alleen aansprak over die woorden die staan in het eersteboek dat hij gemaakt had, namelijk het
Rijk der Geliefden, en wa:rraanwij aanstoot namen, anrwoordde hij met kalm gemoed
en zeide dat hij niet wist dat dit boek verspreid was. Het speet hem dat het openbaar
was geworden. Een priester, de heer Jans, notaris, had het ons geleendom het af re
schrijven. Hem had hij (R.uusbroec)nochtans verboden het aan anderen door te
geven.
Toen ik dit begreep,wou ik hem dit eersteboek, Het Rijk der Geliefden, gevenmet
de bede het mede te nemen. Hij wou het niet aanvaarden. Maar hij zei dat hij een
ander boek zou maken waarin hij zou verklaren wat hij met die woorden bedoelde en
hoe hij wou dat men ze verstond. En dat heeft hij gedaan,en dat is het laatsteboekje
in deze reeks van vijf; het begint met de woorden : Die profeet Samuel...".
Deze drie dagen of die tijd dat deze kloosterling in ons midden vertoefde,schenenons
al te kort, want eeniederdie met hem sprak of bij hem was, had er geestelijknut bij
gevonden. En als we hem allen te zamen baden om nog langer bij ons te blijven, sprak
hij aldus : "Mijn goede broeders, wij moeten boven alle dingen de onderdanigheid
stellen. Ik zegdeaan mijn heer en p,relaat,onze provoost, dat ik meendeweerom thuis
te zijn tegen een bepaaldedag, en hij gaf mij oorlof tot die dag buiten het klooster te
zijn. Ik moet mij derhalve bijtijds op weg begeven orr. mij aan deze schikking te
houden". En dir woord heeft ons allenzeer gestichro.

oiesteboec (Van den Rike der Ghelieven),daer hi sprectaander gaztedes
oRaetsal doer, daer rsi ons aen stieten;ende baden hem dat hi zaildetot
(ons cornen. Ende hi quam ean ouer oVn grote milen te aoet gaen bi
osijnre goedertierenheit, al wast hem pijnlijc. Daer redren aeel religioesoheden af te sqiaen aan sinen ripen ende bliden aensiene,aan sinen
ogoedertieren ende oetmoedighenspreken, aan sinen geestelihenuut*arcndigltep zaesen,ende aan sinen religiosenhebben (houding) in sinen
*babite ende in al sinen doene. Ende sonderlingheis datte merhen, als
*bi met ons-lieden sat int convente, ende wi bem aensprahenorn te
ohoren yet gheesteliherreden aan sinen hogben aerstane,soe en woude
*hi niet sprehenals uut bern selaen; mer bi vertrac (vertelde, cireerde)
oenigbe exernpeleende woerden uten heylighen lereren, daer hi ons
"mede stichten utoude in der rninnen Gods, ende versterken in den
"dienste der beyligher Kerken. Ende alsoeu.titwee, ofte uti drie, hem be"siden (afzonderhjk) toesprakenaan desen boeken, ende wi seidendat
*wise al bewervet (verworven) ende beschreaenhadden, scbeenhijs
n(scheen hij des, of daarom) in sinen geest alsoe ledich staende aan
*ydelre glorien, alsoeofte hise nie ghemaecten hadde. Ende als ic allene
"bem aenspracals van dien utoerden die int ierste boec staen daer hi
ohadde ghemaect, als in den Rihe der Ghelieaen, daer z.o,ions den
<stieten, antzaoerdehi met ghestadenmoede, ende seidedat hi niet en
otaistedat die boec voirt ghecomenreAer, ende dat hem leet uas dat hi
ogheopenbaertzaas.Ende het hadde ons heymelicgbeleentuut te scriaen
oeenpriester, die ber Jans Notarius (kopiïst of secretaris)ghetueesthadnde, dien hi nocbtan aerboden hadde dat hijs nietaoirsetten en soude
- daervan- niets bekend maken soude)".
"(dat hij des
.Als ic dit aerstont,soe woude ic hem desenierstenboec aan den
-Rihe der Ghelievenhebbengbegevensinenzaillemede te doene: ende
oen utoude. Mer hi seide,hi soudemaken eenander boeckaander aer.claringhe hoe bi die woerden meinde, ende hoe hi soude zaillen dat
<(mense
aerstonde. Ende alsoedede bi; ende dat is dat lesteboexhenaan
odesenaizten, dat begbint : Die prophete Samuel".
oDese drie dagben, ofte dig tijt dat dese Religiosehier bi ons-lieden
<tets, docbte ons al te cort;'@ant elherlic die met hem sprac,ofte bihem
<<,tuas,
mochte yet ghebetert z.aerden.Ende alseuti hem ghemeinlicbaden
.dat bi langher bi ons bleae, sPrachi al dus : .Mijne goede broedere,
owi moeten boaen alle dinc onderhorich houden. Ic seydeminen here,
orninen prelaet, onse Proefst, dat ic rneinde weder thuys te sine tenen
' osek,eren
gbesettendagbe; ende tote dien tide gaf hi mi oirlof uut te siin;
odaer bi moet ic mi te tide ten roeghesetten, om die onderhoricbeitte
*aolbringhen,. Ende in dit woert zaarenzai alle r.uelgbesticht".
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Tot daar Broeder Gheraert, die ons in zijn relaaswel is waar merkwaardige inlichtingen verstrekt over de persoonlijkheid van Ruusbroec
zelf, doch met geen woord repr over de tijd waarop dit bezoek zou hebben plaats gehad. Veel werd hieromtrent reedsgediscussieerd
en allerlei
jaartallen,lopende van 1358 tot 1363,werden dan ook vooropgesteld.
Thans echter wordt door vele Ruusbroec-specialisten
het jaar 1362 aangenomen en zulks dank zij demerkwaardigestudievan Dom J. Huyben
O.S.B., nl. nUit RuusbroecsVriendenh,ring,,waarin hij aan de hand
van een vernuftige redenering Ruusbroecsleeftijd bepaaltroen dezehet
" Boec der hoechsterWaerltelr" voleindde. Ruusbroeczou dan de leeftiid
van 69 jaar hebben bereikt en daar Broeder Gheraert in zijn Prologhe
met kennis van zaken handelt over datzelfde boek, dat overigensdeel
uirmaakt van de vijf door hem gekopieerdeen ingeleide*erkenl lijkt het
helemaal niet uitgesloten dat het vooropgestelde jaanal 7362 met de
werkeliikheid overeensremr.
Zulks verhindert echter niet dat men hierbij enkele bedeÀkingen
van louter menselijkeaard kan maken.
Vooraf deze : in 1362had Ruusbroecde leeftijd bereikt van69 jaar.
Hij was dus reedseen bejaardman toen hij zich op weg naar Herne begaf en de hele afstand, zijnde vijf mijlen (of 30 k-..t re voet wou afleggen. Dergelijke prestatieis natuurlijk niet onmogelijk; maar her wordt
dan toch een beetjebedenkelijkwanneerwij van die andereRuusbroecs p e c i a l i s t,p ê t€ r D .A . S trackeS .J., nog op de koop roe moeten vernemen, dat Ruusbroec last had van stramme knieën. Bovendien betekenen die 30 km. een afstandin vogelvlucht- de verbinding tussen
Groenendaelen Herne zal in die tijd wel niet in reselrechtelijn gelopen
hebben. Wanneer men er dan nog rekening mede houdt in welke onvoorstelbare toestand de middeleeuwseverkeersv/egen
zich bevonden
(zand- en modderkuilen, diepe karresporen,smalle gevaarlijkepaden
door duistere wouden) dan gaat men er toch enigszinsaan twijfelen of
die zachtzinnige grijsaard met strarnmeknieën zomaarop zijn eentjede
lange en vermoeiendereis zou hebben ondernomen,en zulks gewoonweg om aan de Karthuizers uitleg te verstrekken omtrenr enige onorthodoxe, laat staan iewat duisterepassages
uir zijn geschriften.
In tweede instantievraagt men zich als vanzelfsprekendaf waarom
Broeder Gheraert zelf de reis naar Groenendaelniet ondernomen heeft,
.daar waar beroemde lieden als Geert Groote uit Nederland, of de
Duitse Dominikaan Tauler uit Straatsburgnaar Groenendael kwamen
om er Ruusbroec te consulteren.Wellicht schuilt het antwoord in de
verklaringen van Ruusbroec zelf waar hij de Karthuizers rypeert lls "de
gbene die niet ute en gaen,,, of *die in beslotenecloesteresijn,. Inder-

daad: de Kanhuizers behoorden tot de steeds schaarserwordende
kloosterorden die *harde ufenachtig sijn, en zich nier buiten de muren
'sflellicht
van hun gemeenschapverplaatsten.
heeft de eenvoudige.ootmoedige Ruusbroec die stelregel van zrjn vrienden willen eerbiedigen
om zelf de tocht naar Herne aan te vangen.
'Ten slotte kan men nog dit aanstippen: uitgaandevan het in de
middeleeuwen zozeeÍ in ere gehouden gastenprincipezou men misschien tevens de onderstelling kunnen maken, dat de Karthuizers er een
van hun vele schatplichtigepachters met kar en paard op uitgestuurd
hebben om de grijze Groenendaelseprior af te halen of tegemoet te
gaan ?
Allerlei gissingenblijven mogelijk. Maar Dom J. Huyben zalwaarschijnlijk het dichtst de waarheid benaderenwaar hij de mening oppert
dat Ruusbroec de reis niet in één dag, doch in twee etappesheeft gedaan. Het argument van Ruusbroec om het verzoek van de Karthuizers,
nl. dat hij nog enige dagen langer bij hen zou blijven, van de hand te
wijzen, duidt in die richting : odaer bi rnoet ic mi te tide ten wegbe sette n ...,, - i k mo e t m i j b i j ti j ds op w eg begeven...
"i
:i

:i

Een zeer belangrijke kwestie blijft deze van de identiteit van Broeder Gheraert.
Tot bii het begin van deze eeuw vereenzelvigdemen Broeder
Gheraert met niemand minder dan Gheraert Naghel, afkomstig uit
Delft, die als seculier priester zijn intrede in het klooster te Herne gedaan had en er in 1435 tot prior werd benoemd.In 1437nam hij echter
vanwege zijn gestrengheidvoor zichzelf en de medebroedersontslag en
verbleàf da^riaals .enuoudig monnik tot aan zíjn dood, op 1. 1l+7í, in
het klooster.
Vanwaar die verwarring ?
Het autenthieke handschrift van Broeder Gheraert is zoek geraakt.
In de rwee kostbaarste Ruusbroec-handschriften, het ene, D, (Kon,
Bibliotheek Brussel nr.341,6-24),geschrevenin 1461, en het andere,G,
(Bibliotheeh Rijh,suniaersiteitGent nr. 693), geschrevenin 1480, vindt
men vooraan de Prologbe die Gheraert schreefals inleiding op de hogergenoemde 5 werken. De kopiïst van het handschrift "D" zegt van GheraerÍ: oDit is die prologhe her Gberardus dier'íeilen prioer uas inder
oerden adn tsartroysen ende die dese boeke ztergaderde,. Gheraert
wordt hier dus oprioer" genoemd. En omdat men in de lijst der prioren
van Herne geen andere met dezelfde voornaam vond, werd de auteur
van de Prologhe tot in 1914beschouwd als zijnde GheraertNaghel. Als-
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H e t k a r r u i z e r k i o o s t e rt.e H e r n e , g e t e k e n d
d o o r A d r i a a n d e M o n t r g n i e so p h e t e i n d ev a n
d e z e s r i e n d ee e u w ( W e n e n . N r r . ' b i b l i o t h e e k ) .

of het volstond een prior mer name Gherardus.
die een eeuw later leefde, tor een van de iijdgenoren en ,ri."a."
Ruusbroecre promo"r,
veren !
, l{., zijn parer L. Reypens
advokaat van Ierse ,fko-ri, die
w e rk z a a m w a s ), d i e , z o n d e r van
"Dietsche Warande en Belfort,, l(.
d'Histoir€,,, lgl4), als hei ware r(
dat Broeder Gheraert niemandan<
of Gerard van Santen.
over het leven van die Gerardus de Sanctis,
van wie men thans
algemeenaanneemt.dat hiy de schrijv., urr-, proroghe
a.
is, is srechts
bitter.weinig-g.ekend.
De meeste, zijÍr., .rog.r.., rrr,r.rËg.g;;;r,
vindt
men in de
"QfiTsniqye de la chartreuse de"la chapelle i iiaià]rs-lezEnghien", van Arnóld Beeltsensen
Jean Á--orri.rs, uitgegevenen ge_
ral l eS .J. D aari n l .r.níi j dat Gerar_
p van Jan van B ouchoutei n 133gre
3.1339 bi j testamentai re
beschi kki ng
te SaintesrussenHalle en Edingen,
r resramentwordt hij genoemdals :
; Iegitimus'Joannis diáe Hanne
d.e
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Om te besluiten: het lijdt geenru'ijfel, dat bovenstaande
gegevens
omtrent de relatie Ruusbroec-Kanhuis van Herne eerder karig zijn.
Toch volstaan zij, menen we, om die hele geschiedenis
op geloofwaardige wijze in te kaderen, mede in verband met de persoonlijkheidvan
Broeder Gheraert.
\flii hebben wel eens horen beweren, dat het bezoek van de
Groenendaelsemystieker gewoon tot het rijk der verbeeldingbehoort
... H e t z a l e c h te r w e l z o w ezen, dat ui t de thansbekendefei ten overduidelijk blijkt, dat Ruusbroecwel degeliykin de Karthuisvan Herne op
bezoek is geweest,zonder evenweler één of meerdereboekente hebben
geschreven.En voorts : dat Broeder Gheraert wellicht niemand anders
was dan Gerardus de Sanctis.
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