uiteenzetting met de deugden
i.2 De systemdtiscb-tbeologische

r37

dieinhoudenen techniekenook minder belangrijk.Ruusbroecsrweedewerk
Die
&q.brulochtvertoontqua opzet eenevengrote complexiteiten sysremariek alsDat
lieaen,maar stondeninher Rijche de kardinaledeugden
'op
nog
natuurlijkewijzèlin tgrctie van de gehelethematiek,in de Brulocht is aandacht voor het kwartet omsekee
ig aandievoor de liefde,het innerlijkeleven en de mystieke opgâng.rr7Hetzelfde
ztjnlaterewerk, het 'spirituele
statuut van de nieuwe gemeenschap"'8 te Groenen
de titel Vandengeestelihen tabernahel."sIn de latere,nog sterkercatechetisch
gùrc+prken van Ruusbroec,zoalsVandensevensloten,Een spieghelder eewzoigber
salic
trappen,t'ozijn de vier deugdenten slottehelemaalût zrjngezichrsveldverdù
j.2.2

Dionysiusd.eKartuizer

De bij Ruusbroecgeconstateerde
en in verhouding tot zijn oeuvre
systematische
summierebehandelingvan de kardinaledeugdenkomt ook voor bij diensbewonderaarDionysiusde Kartuizer (r4 oz/ r4o3-r47r),"' de ruim eeneeuwjongererheotbese de Brulocht (rf/arnar, Ruasbroec, p. 57) en stelt, dat Ruusbroecs teksten vana{ zijn verblijf in Groenendaal
veelconcreterdanvoorheenverbondenwarenmetzijnleefsiruatie(lTarnt,Ruusbroec,p
r7r),
r 16 \Tillaert,'Ruusbroec als auteur', p. 6o-62.
'Ruusbroec
rt7 Zo zegt'ï,/arnar:
koos eryoor de opgang naar het goddelijke zo gesrrucrureerd te beschrijven
dat de lezer gelegenheid krijgt zijn innerlijk bestaan te overzien' (\i?arnar, Ruusbroec, p. 91) Over het belang van
deninneinditwerk:Warnar,Rzusbroec,p.gy Dekardinaledeugdeninditwerk:DiegeestelihebrulochtS55878: Die slincleeside des cleedssal sijn eene cardinale doghet die heetet sedelijcb.estercheit (J. Alaens (eà),Jan
tan Ruusbroec opera omniz 3. Corpus christianorum, conrinuatio mediaevalis ro3 (Turnhout r988), p. 259-z6t).
De aparte vermeldingen van een of rwee væ de vier deugden zijn net als in alle andere werken te veryaarlozen
naar aantal en betekenis.
'V,/arnar,
t18
Ruusbroec,p 18r.
trg
Van den gheestelihen tabemahel 5, t7: Ende hier-omme sken si ter-neder iiij. oanen ocbte a, dat sijn: de
iiij cardinale doecbde; (de aTfte oane dat es de areese ons Heren) . Ende bier-omme, alse de princen der werelt
die iiij. doecbd.eter-neder slaen, dat es: uroetheit, gbematicheit, starcheit, ende gberechticheit, ende daer-toe de
o r e e s e o n s H e r e n( D . - A . S t r a c k e ( e d . ) , J a n v a n R u u s b r o e c . V e r h e nz ( z e d r u k ; T i e l t 1 9 4 6 ) , p . J 4 7 ) . I n t e r e s s a n t i s
Van den gbeestelih.entabenakel 2,9 (Stacke,Jan aan Ruusbroec,p. tï-ry),waar iiij principale d.oghed.eworden
gekoppeld aan (slechrs) drie vermogens van de ziel Het bereft echter niet de bekende vier definities, maar &esced.enheit-redeleheoacbt, stercheit-toneger tacht, compassien-begherlihe oacbt en onnoeselbeit/suoerheit- . , die
theologisch omgevormd worden nær de vier eigenschappen van Chrisrus (redelec, stercheit, ontfaermecheit en
onnoesel, die wrj moeten navolgen.
Izo Willaen,'Ruusbroecals auteur',p. 6o-62
rzr Overlevenenwerk,zieonderandere:K.EmeryJr.,'Introduction',in:K EmeryJr (ed),DionysiiCartus i e n s i s o p e r a s e l e a aCr o r p u s c h r i s r i m o r u m , c o n r i n u a r i o m e d i a e v a l i s r z r ( T u r n h o u r r g g r ) , p . r y - y 3 ; KE m e r y J r . ,
'Twofold
wisdom and contempladon in Denys of Ryckel (Dionysius Camrsiensis,r4o:- r47r )',tn:Joumal of medievalandrenaissancestudiesr8(r988),p 99-r;14;GG.F Guldentops,'Dekluizenaarpolitiseerr Dionysiusde
Kamrizeroverindividuengemeenschap',n:MillenniumrS(zoo4),p.69-8:;N
Maginot,Dellctusbumdnusnoralis unter dem Einfluss des Heiligen Geistes nacb Dionysius Cartbusianus. Mùnchener rheologische Srudien 3 5
'Dionvsius
(Mùnchen I968); PJ.A. Nissen,
de Kam:izer (r4o z/3-t47r): d.e'doctor extaticus'uit Roermond', in:
Spiegel.oanRoermond. Jaarboeh soor Roermond t998 Ç997), p 65-7t;T O'Reilly, 'Introduction', in: I.M Ni
Rjain,TbespiritaaloitingsofDenistbeCanhusian(Dublinzooy),p.ix-xiv;S
Podlech,Dzioetio:zurHemeneutik
d.erreligidsenErfahrungbeiDionysius dem Kartàuser Analecta cam:siana r94 (Salzburg zooz); M A. Schmidq'Dionysius der Kanâuser (D. Rickel, D de Leeuwis u.â)', in: V Stammler e a (red-), Die d,eutscheLiteratur desMittelaLters.Verfasserlexihon z (ze druk;Berlijn 6r New York r98o),p t66-t78; A. Sroelen, 'De chronologie van de werken van Dionvsius de Karruizer. De eerstewerken en de schriftuurkommentaren', rn: Sasts Erudiri 5 (tgli), p.
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loog uit de LageLanden die alsdoctorextaticuste boek staat.Deze auteurverdient
hier ruime aandacht,niet in de laarte plaatsomdat ook bij hem de combinatiekardinaledeugden-vermogens
van de ziel onaangetast
doorwerkt."'Dionysius, naar
zijn geboorreplaats
ook wel Dionysius van fujckei genoemd,is eenvan de meest
vruchtbareen veelzijdigeauteursvan zrjn tijd."r Tegelijk komt hij in de literatuur
naarvoren alsiemanddie wel heelveelschreef,maarslechtsweinig dat echtvan hem
zelf was: zrjnbrjna rweehonderd werken zijn eerderbewrjzenvan zrjnuitzonàerLjke belezenheiden compilerendewerkzaamheiddan productenvan eenorigineleen
K. EmeryJr. bijvoorbeeldbenadruktmet nameDiovernieuwendedenkkracht.r'z4
nysius' rationele,ordenendeactiviteit op basisvan bestaandmateriaal:'Denys the
Carthusian'scollectedworks representa comprehensiveliterary program, which
attemptsto gatherall of the pertinenttraditionalmatter on a subjectand to dispose
it accordingto generalorganizingprinciplesand to undergird it with a consistent,
coherentrationale'."t Hij plaatst dezemanier van schrijvenin de context van de
onrwikkelingenin de latemiddeleeuwen,waarinniet meerzozeeroriginelewerken
werden.J. Huizinga doelt op hetzelfdewanneerhij
alswel compilatiesgeschreven
zegt:'Ir{etis echtlaatwerk: samenvattend,
concluderend,niet nieuw scheppend'.r26
De overtuigingdat Dionysius niets nieuws scheptmaar allesweergeeftwat zijn
grotevoorgangersuitgedachthadden,"zmoet hier wel genuanceerd
worden. Dio.Tf'asserman,
Dionysius der Kartiiuser: Einfùhrung in Werh und Gedanhenwelt. Analecta carrusiana
36t-4ot;D.
t33 (Salzbvg t996) Editie vm de werken van Dionysiu s: Doaoris ecstatici D. Dionysii Cart*siani opera omnu r
r4,r7-r8 (Montreuil r898-r9or); r4bis-r6, 19-42 (Tournai rgoz-19r3); zlbis (Parkminster r935).
rz:
DionysiusdeKamizeriseenmonasdekdenkerwiensgeschriftendegeestvanhetkloosterdoorendoorademen. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in het klooster te Roemond; zijn geschriften sraanniet alleen
inloudelijk sterk in een monætieke traditie maar zijn ook het product vm de rypisch monasrieke schrijfarbeid van
'Kanâusisches
hen die'preken met de hand'; deze geschriften zijn 'eelal geschrevenvoor (H Dickerhof,
ApostolatirLebenund\0erkdesDionysiusvonRijkel(r4ozlo3-r47r)','n:FestgabeHeinzHiirtenzum6o
Geburtstdg
(Frankfun m Man etc. r98 8), p. i 87-z r z) en blijkens de handschriftenoverlevering ook gerecipieerd door (Emery1r., Dionysii Cartusiensis) ndereHoosterlingen. WauDionysius schreef voor wereldgeestelijken of andere maatschappelijke groepen staar het kloosterleven-/ kamizerleven toch alrijd model. Alles, dus ook de kardinale deugden, wordt geïnstrumentaliseerd voor het monastieke model Combineen men al deze dingen met het feit dat her
filosofische combinatiemotief kardinale deugden-vermogens væ de ziel in de Nederlanden zo niet uirsluitend dan
toch voornamelijk bij monastieke auteurs (Emo, Ruusbroec, Dionysius) voorkomq dan is de plaats van Dionysius binnen dit hoofdsruk over de kardinale deugden in hetnonastiehe discourshelemaal gerechtvaardigd.
rzl
E Brouetre,'DionysiusderKartâuser(r4oz,/o3-r47r)',n:TheologischeRealenzyhlopàdie9(BerLjnrgïz),
'Dionysius
p. 4-6, aldaar, p 6. J. Huizinga over Dionysius:
de Kartuizer is het volledigste rype van de machdge
de
laacste
middeleeuwen
hebben opgeleverd. Het is een onbegri.jpeLijk energisch Iegodsdienstige enthousiast, dat
ven; hij verenigt de vewoeringen van de grote mysdeken, de wildsre ascese,de voortdurende gezichten en revelaries van de geestenziener met een schier onafzienbare werkzaamheid als theologisch schrijver en prakrisch geestelijk raadsmm .. Zijn arbeidskracht moet onveryoesrbaæ zijn geweest Zijn geschriften rullen 4; kwano delen.
'Qui
Het is a.lsofde gehele middeleeuwse theologie nog eensuit hem terugstroomt.
Dionysium legic, nihil non legit', heette her onder de theologen van de zestiende eeuw' (Herfsttij d.ermiddeleeuwen Studies oaer leoens- en gedachtmvormen derveertiende envijftiende eeuw in Frankijh en de Ned.erland.en(z5edruk,Leiden t997),p. ry4)
'Dionysius
rz4 P. Nissen,
von Rijkel', in: P. Dinzelbacher (red.), Wijrterbuch der Mystih (Srungan r989),
p. r r 6- r r 8, aldaarp. r r 7; Nissen,'Dionysius de Kartu izer', p. 7o.
'Denys
rz5 K EmeryJr.,
the Canhusian and the invention of preaching materials',il: Viator z5 Ggg+),p.lZZ4o9,aroaarP.4a7.
tz6 Huizinga, Herfsttij,p. r95.
rz7 Hwi.zinga, Herfsttij, p. t95.
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niet alleswordt
nysiusis in de eerstepiaatsselectiefin het gebruikvan de bronnen:
van.evengrote
is
wordt,
zom ar overgenomenen niet alleswat wél overgenomen
blijkt
rnaar,hieruit
d,
geciteer
.waarde,roorbio.ryrius. Er wordt veelvuldigen vaak
bronnen'"8
betreffende
de
van
nog niet dat Dionfsius steedskennisheeft gào-.t
of asNJ", go"a middeieeu*sgebruikword.., gàg..r.., ook vaakuit pragmatische
lezer
de
hedendaagse
voor
dan
,o.i"tî.,r. overwegingen!.irrcorpo,.e rd' Zli dtagen
middeleeuwse
van
de
.,i., di..., bij toi.à bË,", beirip van de gedachtegang
die Dionysius aanhaalt,is dikwijls slechts
uit de grote hoeveelheid-arrterrrs
"ur.rr..
eenbeperktaantalvan wezenlijk belangvoor het betoog'
ziin bronIn di r-eede plaatsmoet men,regend. r.ro.rd".ttelling dat Dionysius
kritische
het
wijz-en-op
gebruiken'
nen willekeurig of onkritisch zou selecttte" en
op
merkt
Gruber
H'-G'
daarvan'
oordeeldat hij ierbindt aanhet lezenen gebruiken
wetenschaBeigen
een
van
middel
hoe zelfstandigDionysius zichzelf.ops;lt door
eenkritisch oordeel
pelijke positio"nering'teîaaîzienr"r, d" bronnen op basisvan
'Er beschrânktsichnicht nur auf die Auswahl
i.n opri.h,..ran d. [..ite.rde aureur:
seineigenstân,rnd 2ur"--e.rst.lù.rg von Exzerpren,sondernbehâltsichûberall
oordeel,dat
eigen
zi1n
door
leiden
zich
Jig"Jrlrir.tr.s Urteil Jrcr'.',gDioùsius laat
Immers'
van
citaten'
selectie
de
op
teielijk eenbelangrijkesturendewerking heeft
aangehaalen.de,vele
worden
d.".ige' ged"chte[angmoet gevolgdt" gt*'"tbotgd
daarvan'
ho. u.*.r.Èi[.rrd àok iri hrr' ii.rrr*iizen, statn altijd in dienst
d.
"rr"r..r."r,
inzichvaak
theologische
hoe
zijn
In de derdeplaatsmoet men zich ervanbewust
ervaring
eigen
Dionysius'
aan
ten die van anderenovergenomenzijn, beanrwoorden
.machtigegodsdienstige
Inzichtendiendenzelf begrepente kunenthousiast'.'ro
als
voor'recyciing'''3'ZowTeiDionysius'wijsr" gJrchiktwaren
,r.t*o.d.i
"lrror..ts
ook op persoonlijkeerhedenvaakni.t errkelg.itoeld op boekengeleerdheid,'r'maar
en de studie
beschouwing
de
gebed,
het
urri.rg.Omdat rroo, d".kamrizerDionysius
te comkennis
affectieve
en
begrip
intellecrueel
altijdlamengingen,Iilsrreefdehij ernaar
theologische
zijn
juist
in
overbruggen
ôionysius wilde d.r.'r.g.rrrt.lling'
bineren.,r+
'Theologein d., umg.eif.ndenBedeutungdes'w'ortes
kannalsonachdem
geschriften:

rzg wassermam,DionTsiusderKartàuser,p.5o:Dionl'siusmaaktevaakgebruikvanbloemlezingen'rdPzn1
'Introduction', p' z6)'
-et de originele teksten (EmeryJr.,
ensunmae.vaarmogeljk *erkre Dioryrir,
".ir,.,
im r 5. Jab,iundert. Eine moralgescbichtlicbe Untersucbung
ibrorrrtardru
;';;
;.-.é. é^brr,Tb,rutlirbrlrzur
Gerchichte der karholischenMoralthe ologie z9 (Regensburg
Srudien
Kanàusers.
,ui Eb"lebre Dionysius' des
ry89),p.z6.Yergelijk,M'8...,D;ozys;ius'desKutàusersLehre,tomdesideriumnaturaledesMenschennacbd'er
theologischeSrudien z8 (Mùnchen ry6:D'P' 4t'
éoitrirbo".lrli"chener
r1o Huizinga, Herfsnij, P t94
13r TermvanEmeryJr.,'Denys theCanhusim" p t8t
r3: Nissen,'Dionysius de Karrulzer', p' 7o'
iV"t auf der.einen Seite das Leben des Gebecesund der Betrachrung
,33 Vrgi"o,, Drr'oaÆ hu-on),, p
Gott, seinem Schôpfer, und den ewigen
die Kraft seinesDaserns,,o *", ., Ld....seits doch ebenso bemùhr,
"''
'\(/ahrheiten
geisrigen Tradition nâherzukommen Fùr
durch intensive Beschâfrigung mir dem Erbe einer langen
ihn gehôren,wie wir schon sagten,Gebet, Betrachrung und Srudium zusammen"
r34 B.p.McGuire,.Denys"fniif..itj"U,-B.rn"idofCl"inawx',rn:DieAusbreitunghartàusischenLebens
rI
u7àG";st",i-Mittelaher't'Analectacamsiana63(Salzburgr99o)'pr1-3'1'aldaarP
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rVissenund christlicherGlaube,IntelKartâusernur der sein,in dem theoretisches
lektund Affekt,'Wissenschaft
und LebeneinenharmonischenBundeingegangen
sind'.'lr
Dionysius was eengroot compilator die veel van de tradide overnam,maar wel
planmatigen doordachr,naarde bepalingenvan het eigeninzicht. Hierom is Dionysius gééneclecticus:er zit eenonrwikkeling en eenrangordein zijn belangstelling voor verschillendestromingen.'r6In zijnjeugd volgde Dionysius de systematiek van Thomasen de beginselenvan het alberdsme,later werd hij beïnvloeddoor
Pseudo-Dionysiusen diensnegatievetheologie.Zijn behoefteaansystematisering
verdweengeleideiijknaarmatehij zich meertot de mystiekewerken aangetrokken
voelde.'rzDe chronologievan werken'j8en de afwisselingen verscheidenheid
erin
magduidelijk maken,hoe het denkenvan Dionysius op verschillendemomentenin
zijn levendoor verschillendegrotevoorgangersgevormden gekleurdis.
Men kan de geschriftenvan Dionysius naastchronologischook thematischindelen. M. Beer heeft eenoverzichtelijkecategoriseringgemaakt,waarin hij drie thematischegroepenonderscheidt:'ie
r. Filosofisch-theologische werken: Commentaria in w libros Sententidrlon, Elernentatio
philosopbica, Elementatio tbeologica, De lurnine christianae theoriae, Summa fidei orthodoxae, Surnma de vitiis et ztirtutibws lerc.l.
z. Schriftcommentaren falle bijbelboeken].
3. Dogmatisch-ascetisch-mystieke geschriften: Commentaria in librum de coelestiseu angelica hierarchin, Commentaria in librum de ecclesiasticabierarchia, Commentaria in
librwrn d.e diztinis nominibus, Commentaria in librum de mTstica theologia, De donis
Spiritus Sancti, De contemplatione lerc.l.

In deze drie groepen kunnen de meestevan Dionysius' werken ondergebracht
worden. De bijbelse,scholastiekeen mystieke hoofdwerken vormen het fundament van zijn heleoeuvre,terwijl hij het materiaaldat hij ervoor gebruiktetevens
'Denys'corpus
herverdeeldeen aanpastevoor eenhoeveelheidkleineretraktaten:
is in many respectsa giant memory system.Certain works the commentarieson
Scripture,oîthe Sentencei,
the moruISumma- servedasstorehouses,
strictly speaking, books of invention,wherein Denys accumulatedmaterialsthat then could be
'each
usedand adaptedfor singletreatises,
sermons,etc.'.'4o
Gevolg:
of Denys's
works is an index to many others'.'4'
Dionysiusschreefverderook brievenenprekenvoor het liturgischejaar,hij dichtvisoenenen gafpraktisch-ethische
adviezen.'+'Metdezeomte hymnen,registreerde
t15 Beer, Dionysius' desKartàusers, p 46.
'Bromen
van Dionysius Camrsianus'
136 K Swenden,
erf zz (1948),p.
"mystica theologia"', in: Ons geesteLijh
z 59- 278, aldaar p z7 7 Zie ook: P odlech, Drsoe tio, p r 6 en z 3.
r37 Maginot,Der aaus bumanus, p 48.
r38 Stoelen,'Dechronologie'
Beer, Dtonysius' d.esKartàusers,p z6-j9
49
'Inrroducrion',
r4o EmeryJr.,
p z5
r 4 r E m e r y J r , ' D e n y s t h e C a r r h u s i a n 'p, . 3 8 r .
'Dionysius
r4: Zie ook: Nissen,
de Kamizer'. p 'o,
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vangriikehoeveelheidgeschriftenmoetenwe ons afuragenop welke bronnenDioZijn commentaren
op Boethius,r+rJohannes
Cassianus,r+4
nysiuszichpreciesbaseerde.
in hettheoThomasvanAeuino'+renveleandereauteursverradenzijn groteinteresse
vanzijn middeleeuwse
voorgangers.
Maar ook
Iogischeen filosofischegedachtegoed
auteursuit de klassiekeoudheid en de Arabischewereld schenkthil veel aandacht.
Voor eengoedoverzichtvan de bronnendie Dionysius- direct of indirect (middels
bewerkingen,vertalingen,commentaren)- gebruikt heeft,kunnenwe opnieuw terecht bij M. Beer.Hij onderscheidtvijf groepen:'a6

'

r. Commentatoren op de Sententiae van Petrus Lombardus: Thomas van Aquino, Albertus Magnus, Alexander van Hales, Bonaventura, Perrus van Tarantasia, Aegidius Romanus, Richard van Mediavilla, Durandus van St. Pourçain, Johannes Duns Scorus.
z. Auteurs van de grote Surnrnae: fde hiervoor reeds genoemde] Thomas van Aquino en
Alberrus Magnus, Willem van Auxerre, W'illem van Auvergne, Uirich van Straatsburg,
Hendrik van Gent.
'vroege
scholastiek':'az
3. Christelijke Griekse o{ Latijnse schrijvers uit de oudheid en de
Hièronymus, Ambrosius, Gregorius, Origenes, Gregorius van Nazianze, Cyrillus, Basilius, Johannes Chrysostomos, Johannes van Damaskus, Boethius, Anselmus, Bernardus van Clairvaux, Beda Venerabiiis, Hugo van St. Victor, Augustinus, Pseudo-Dionysius de Areopagiet.
4. Griekse en Arabische filosofen: Anaxagoras, Empedokles, Plato, Aristoteles, Plotinus,
Porphyris, Proclus, Theophrastis, Themistius, Alexander van Aphrodisias.
y. Verschillende kronieken en sulnmae, het hele burgerlijk en canoniek recht en de vele
middeleeuwse schriftcommentaren.

Vant zeker
Daarmeezijr. nog lang niet allevan de geciteerdeauteursgenoemd.'+8
moet ook op Latijnsefilosofen als Cicero en Seneca,alsmedeop meer eigentijdse
auteursalsJeanGerson,Jan van Ruusbroecen Geert Grote gewezenworden. En
wat te denkenvan de Vulgaatzelf?De conclusiemoet luiden dat Dionysius,sterk
bernvloeddoor de grote rijkdom van eenlangetraditie,eenoeuvreschiepdat evenâscetische,
myseensrijk was aan theologische,filosofische,ethische,esthetische,
tieke,liturgischeen didactischeinzichten.
\flat is nu de plaatsvan de kardinaledeugdenin Dionysius'rijke oeuvre?De doctor
extaticusbehandeltde vier deugdensamenop 36 plaatsenin zz van zijn bijna zoo
werken.'aeMeestalgebeurtdat terloops,maareenenkelekeerweidt hij ook over de
ry1 In vlibros B Boetii(Doctois ecstatici z6)
In libros Iohannis Cassiani (Doaori: ecstatici z7).
44
r4j
Elementotio philosophica (Doaoàs ecstatia 31); Elementatio theologira (Doctois ecstatia 33)
t46 Beer, Dionysius' d.esKartàusers, p. 22-23.
'kerkvaders
r47 Bedoeld zijn:
en kerkleraren'.
r48 VassernamidentificeertervoordeOperaminorareedsroototrzo(DionysiusderKartàuser,p.41)
r49 Bij ondersraæde behandeling van de kardinale deugden moet men bedenken, dat het belang vm deze deugden in verhouding tot de omvmg vm Dionysius' theologie sterk gerelativeerd moet worden. Vermeldingen van
een of rwee van de vier deugden apan laat ik buiten beschouwing. Het kwanet is terugte vrndcnin: In Job (cap
ro, art z5; Doaoàs ecstatici 4, p 448D); In Cantica Canticorum (cap. 3, an. t4 Docloris ecstatici 7, p. 358D'); In
Sapientiam(cap 8,art 8;DooorisecstaticiT,p rotD');InIsaiam(cap
54,an.82;DoaoisecstaticiS,p.6g3C');
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deugdenuit. De belangrijkstewerken in dit verband zijn het commentaarop de
Swmmatbeologiaevan Thomasvan Aquino (Sumrnaefidei orthodoxae),het commentaârop de Sententiënvan PetrusLombardus(ca. r roo-r r6o) (In w libros Sententiarum) en de verhandelingover de gavenvan de Heilige Geest(De donisSpiritus Sancti).De uitvoerigsteuiteenzettingmet de kardinale deugdenis die in
Dionysius'commentaarop distinctio33 in het derdeboek van de Sententiën."o
Daar'beperkt'Dionysiuszich tot drievragen(qwaestiones):'r'
r. Moetende theologaledeugdenvergezeldgaanvan de kardinaledeugden?2. Moeten de kardinale
deugdenin het hogeredeelvan de ziel (ratio et aoluntas)gelocaliseerd
worden of in
het lageredeel,dat van het zinruiglijke streven(appetitussensitiaus)?
3. Moeten de
'bovennatuurlijke,ingegoten'
van de 'naruurlijke,
deugdenonderscheiden.worden
verworyen' deugden?
In qwaestioz komt, net alsbij Emo en Ruusbroec,de verhoudingtussenkardinale deugdenen vermogensvan de ziel aande orde.Zeer opvallendis dat Bonaventura, die voor Ruusbroeceenautoriteit was bij dit probleem,ook eenvan de autoriteitenis bij de genoemdevragenvan Dionysius,alleenniet bij dezetweedevraag.rt2
Hier beroeptDionysius zich met Alberrus Magnus(sribit Albertus)op de ambrosiaansetraditie.Hij volgt Alberrus in diensopdeling vande appetitwssensitiausvan
de ziel in het toornigevermogen(irascibilis)en het begeeriijkevermogen (concupislnLucam(cap6,anr5:DoctoisecstatiaIr,p.5I3B);lnApocaLypsim(capzr,art z4Doctorisecstaticit4,p.
367A'); Swnmae fidei orthodoxae z (an. 64; Doaorc ecstatià ry, p. z7 5C'); In w libros Sententiarum z (d:Lsr.26,
quaest. r; dist. 29, quaesr.4 Doaoàs ecstatid zz, p 319A;p 366D'); 3 (dist 23, quaest.:; disr. 3 3, quaest. r; dist.
I J, quaest.z; disr. 33, quaest.3; dist 34, quaest.r; dist 34, quaest.z; Doaoàs ecstatici23,p. 4o68'' p. 5 ryA- 5z6B;
p.yz68-13o8';p.13oB'-53uC';p.;9C-A';p.5a9A');4(dist.14,quaes! r;Doctoàsecstaticiz4,p j58A);Inscahm paradisi (grad,.26, an. 3t; Doaoàs ecstatici 28, p 4o9B'); Sermones de sanc'tist (In festo S Joannis apostoli et
etangelistae(serm 5;Doaorisecstaticiir,p- zooB'));z(Insolemnitatededicationistempli(serm.8;Doctorisecstatici 32, p 69oD')); Elemenatio phiLosopbtca (prop. t8;96; Doaois ecstatici 13, p. ItA'; p. 99C); Elementatio
theologica (prop. r 46; 153; Doctoris ecstatici 33; p. z r9C-D en p. zz5B'); Opera minora z (Creaturarum in ordine
ad Deum consideratio theologica (art. ro5; Doctoris ecstarla 3a, p. r 8 5A)): Opera minora 3 (De donis Spiritus Sdncti(tract.t,an r4;tract-J,art.9;rract.lrart 49;tracr.4,add.çvzct4,add.6;DoctoisecstaticiS5,p
rToB';p.zr5C;
p z4y C'; p. z y88; p z6zC); Erpositio Missae (zn | \ Doctoris ecstatici 3 I, p 3aaA); De praeconio et dignitate Mariae4(arr.4Doctorisecstaticij5,p f6A));Operaminora4(DedignitateethudibasB.V.MariaelQn.g;Doctorisecstatici36,p.rrBD');Epistolaad.prinapescatbolicos(ur r4Doaoisecstatici36,p.5tjD'));Operaminora
6 (De regimine politize (an. 6; Doctois ecstatia 38,p ftD)); Opera minora 7 (Summa d.evitiis et virtutibus z (art5; Doaoàs ecstatiti;9, p. l68A)); Opera minora 9 (De contemplatione r (an.6o; Dodoàs ecstatia 4t, p. zrtD')).
r5o InwlibrosSententiarums,dist.3;,quaest r-1(Doctorisecstaticizj,p.5rgh-532C').
r 1r Ner als talrijke mdere auteurs neemt Dionysius de Sententiën vanLombardus als venrekpunt voor eigen bespiegelilgen, vaak am de hand vm een opsoming uan autoriteiren. In vergelijking met veel andere commentaren
blijft de verhandeling van Dionysius beperkt in omvug, omdat hij deze plaats zelf eigenlijk niet de juiste acht om
uitgebreid op de kardinale deugden inte gaan:plura bujusmodi introd.ucunt, de quibus in textu nulla est menuo, nec
huiclocoaidenturpertinentia(Doaoisecstaticizl,p.lrgA';veruijzingvanSynm,'Cudinalvimres',p
zz-24).De
ironie wil dat diq zoals gezegd, de meest omvangrijke verhandeling vm Dionysius over de kardinale deugden is.
t 5z Bij quaestio r cireert Dionysius Bonavenrura nota bene in verbmd met de krachten van de zrel: At vero de
necessitateponendi cardinales tinutes soibens Bonaoentura: Generalis (inqait) necesitas virtutum est ad rectificandunpotentiasarumae(Doaoisecstaticiz3,p yzoB').SynanwijsteropdatDionysiusBonavenrurarueroveral klakkeloos volgt, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de beanwoording van de derde vraag'.Plaeterea Bonaaenttrae
sentire pidetur, quod virtus card.inalisac moralis acquisita, perfiatur gratia et fornatur: sicque meitoriz red.d,itur,
'Cardinal
ita quod non oPortet uirtutem infusam superuenire, aut ab illa realiter distingui (Synan,
virrues', p. z4
over Dionysius, Doctor;s ecstotici23,p. Jl2B).
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cibilis)met alsaanvullingdaaropde.reCe(ratio) en dewil (ooluntas),en voegt daar'gangbare'(frequenter
aande
verbindingen
fatetur; dat wil zeggeî:ambrosiaanse)
concupiscibilis-temperantia,
irascibilis-fortitudo, ratio-prudentia en voluntas-justitia toe."r Ook hier is dus nietsnieuwsonder de zon.
van de vier deugdenten opzichte van de overigechristelijke
Een plaatsbepaling
deugdenverschaftDionysiuswaar hij spreektover de manierwaaropGod de menselijkeziel heeft opgebouwddoor verschillendebouwstenenduurzaamin eenbepaaldeorde te rangschikken:'r+
Primumque locum obtinent theologicae [virtutes]; secundum, septem dona Spiritus Sancti; tenium, vim:tes intellecruales;quartum, morales, inter quas praeeminent cardinales."r
Eerst zijn er de theologale

deugden, dan de zeven gaven van de Heilige

Geest, dan

de intellecrueledeugden,dan de moreledeugden,waarvande belangrijkstede kardinaledeugdenzrjn.Zljvormen samenhet geestelijkegebouv/van de ziel, dat bewaakt wordt door de muur van het geloof.'16Het geloof is gericht op de hoogste
waarheid.'rzDe theologaledeugden,waarvanhet geloofdeeluitmaakt, gaanaande
gavenvooraf,"8 terwijl die op hun beurt aande overigedeugdenvoorafgaan.
t51 Doctorisecstaticiz3,p.yz6C-A':Dehocnonbic,sedalibisqibitAlbertusd.iffuse,etinterdumoidetursentire quod. non sint realiter sensitiao in apPetitu, sed solum per quandam impressionen, ita quod supeior portio animae, ratio et volunt4s, per pinutes morales ipsis inbaerentes impimunt in aPpetitam sensitiaum, et sic regunt, refrenant atque reaifiunt eum. Nihilo minusfrequentn fatetur tenper4ntizm in conrupiscibili,fortitudinem in irasabili
consistereappetitu Etsiperconcupiscibilemetirascibilemintellegitduplicem*ppetitumsensitiaum,potesthocverbum ejus intelligi de inexsistentiz per impressionem; si rero appetit*m intellectioum, quiper similitudinem quamdamconcupiscibilisetirascibilisappeLlatur,possetintelligiquodsubjectiveessentinillis
Ponorationiattribuitduos
aaus,atdelicet,regere alias aires: et sicdicit in ea esseprudentizm; et ordinare bomines ad inpicem seu unum ad.alium: et ita ponit in ea justitian, quam philosophi et tbeologi communiter diant essesilbjectiae in poluntate Dnbeanrwoordtwatdeappetitussensitiousendepires/aoluntasbetreftaanAlbertusMagnus'Deanima3,tract
j,cap
J en tract. 4, cap. t (Alberti Magni opera omniz 7- r (Aschendorff r 968), p. zt z enp. zz9) Alberrus Magnus baseert
'The
zich hier op de platoonse trilogie (Bell,
tripanite soul', behandelt Albems niet) Her Compendium tbeologicaeaeritatis vanHugo Ripelin van Straatsburg, dat in de middeleeuwen meestal anoniem werd overgeleverd maar
door de redacteurs voor een werk van Albern:s werd gehouden, geeft overigens wel een eigen verbinding russen
deugden en vermo gers: Nam prudentiz reaificat rationalem, fortitudo irascibilem, temperantiz concapisabilem
Propter hoc justitia dicitur circuire omnes virtutes, quod, non tantum est airtus sPerulis, sed etizm generalis comprebend.enstotius animae reaitudinem, cum ipsa diutar rectitudo ?olant4tis (S.C A. Borgnet (ed ), B Alberti Magni Ratisbonensis episcopi, Ordinis Praedicatorum, opera omnia 34 (Partjs Â95), p t79).
t54 Enanatioincap rnlsaiae,an.Sz(DoaorisecstaticiS,p-693C'):Cujuslapides,bocestoirtutes,quaeProPterfimitatenlapidesvocantur,stenanturperordinem.Zieook:
Enanatioincap tttCanticiCanticorum,eri-rr
(Doctoris ecstatici 7, p. j t8D').
r11 Enaratioincap rrvlsaiae,an 8z(DoaoisecstaticiS,p 6yC')'Op
deeersreplaatsstaanderheologale
deugden,op de tweedeplaatsde zeven gavenvan de Heilige Geest,op de derde plaatsde intellectueledeugden,op
de 'ierde plaarsde morele deugden,waarvan de kardinale de belangrijkstezijn'.
r56 Enanatio in up. rrv Isaiae, an 8z (Doaons ecstatici8, p. 693C'-D'): Propugnacuh quoque animae sunt
;",a;,

)

."t

f;)""

t57 DedonisSpiritusSancti,ûact.r,art.6(Doaorisecsutici35,p-t638'):Fideienimobjeaumestaeritasprima.Zie ook: Elementatio tbeologiu,prop- t46 (Doaois ecstatia 33,p- zrgD')
r58 Summadeaitiisetvirtutib*s(Doctoisecstaticijg,p.169B):Haetresoinutesinteromnesoirtutesetdonaac
habitus aninae rationaLissortiuntur prtnatLm Let wel: onder de theologaledeugden heeft nier het geloof maar de
liefdeherprimaat: Hincceteraesirtutesordinanturadistas,praesertim4dcaritatem(Summadevitiisetpirtutibus
(Doctoris ecstatici 39,p. 169B)).
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De theologaledeugdenstaanboven alle andere,dat wil zeggen:intellecrueleen
morele,deugdenomdatze God alsobjecthebben,"ede anderedeugdenhet mense'verworv en'(acquisitae)
deugdenzijn dezelaatsteop
Als natuurlijk
lijk handelen.'6o
eennatuurlijk doel(finisnaturalis)gericht.Worden echrer,met behulp van de goddelijke genade,de liefdeen het geloofbrj dezedeugdengevoegd,dan bereidenze de
De deugdenzijn
mensook voor op eenbovennatuurlijk doel(finisswpernatwralis).
'ingegoten'(infusae)deugdengeworden,die de mens,net als de theoiogale
dan
deugden,tot dit hogeredoel kunnen brengenen op die wijze kunnen vervolmaken.'6'Zoalsook blijkt uit de genoemdequaestio3 rn zljn Sententiën-commenEaar,
en ingegoten(infwsae)deugdeneen
is het onderscheidrussenverworten(acqwisitae)
van de belangrijkstetraditioneleindelingendie Dionysiushanteert:
Quocircasciendum,quodvirn-rsprimo dividirur in vimrtem naruralemet acquisitam,quae
per naturalemrationemet srudiumpotestacquiri(dequaloquunturphilosophi,ervimrtes
infusam,ut sunt fiLujusmodimulti habueruntgentilium);et in vircutemsupernaruralem
.1""

"^".

.'rir'<'r6l

Hier wordt niet alleenduidelijk dat ook heidenenverworven deugdenhadden,
maartevensdat onder ingegotendeugdenvaakde theologalebegrepenworden.
Echter,niet altrjd:Deniqwepirtutesqwaedamnaturalesacquisitae,ut mititas,continentia, temperantia,etiam per infusionemposswnthaberi.'6t ZoaIs gezegdkunnen
ook de verworven deugdeningegotendeugdenzijn, nameliik wanneerze door de
rg
DedonisSpiritasSandi,racr.r,an 6(Doctoàsecstatici15,p.:63B'):Vinutesitaquetbeologicaenonjam
dumtaxat ceteriscunctis airtutibus, sed et donis praestantiores putandae sunt, quonian Deum pro immediato ac
proprio habent objeao. Z:Leook: De donu Spiritus Sancti, rracr. r, an. r 8 (p. 171C); In w libros Sententiarum 3,
disr. 33, quaest. t (Doctois ecstatia 4, p. 5zoC' en p. yz5B); De praeconio et dignitate Mame 3, an. 3 (Doctois
ecstatici 35,p. 516D); De vita et re7imine curltorun, an' 6 (Doaoàs ecstatici j7,p. z45A); en Sunma de eitiis et
virtutibus z, an. 6 (Doaoris ecstatici 19,p rToB).
16o Eveneensisereenonderscheidmetdegaven; undegeneralkd.it'ferentiainterttirtutesetdonaest,quodoirtutes agilnt nodo bumano, qu*m oirtus, secund,um Tullium, sit babitus in modum naturae, rationi consentaneus;
don7 autem agunt modo aheioi atque divino (Commentariz in tv libros Sententizrium 3, disc a4, quaest. r
( D o c t o r i s e c s t a t i c i z 3 , 5 a r C ' ) ) . Z i eo o k : M a g i n o q D e r a c t u t h u m a n u s , p ) ) 6 O p a n d e r e p l a a r s e n i s D i o n y s i u s
mirder duidelijk, zoals bijvoorbeeld in De donis Spiitus Sandi, rract. r, art j (Doctoris ecstatià 35, p r6IB'):
Hdnc auten qudestionem bic soloere nolo: est nemPe (ni fallor) multun dfficilis, sahem qwantum ad.aliqua dona.
6t
DedonisSpiritusSancti,vacr-t,an.6(Doctoisecstatici15,p.r6lC'):Deniqueairtutesmoralesacintellec'
tuales prout de eisloquuntur pbilosophi, non ordinant neque perficiunt bominem nisi ad beatudinem naturalem;
sed caritate adjuncta et fide, sine quibus nec oere necProPrie apPelki possunt airtnes, disponunt dc ordinant hominem ad supenaturalem felicitatem seufinem; sed in quantum sunt vinutes infusae, non acquisitae, perfectius
enDe
faaunthoc.Zieook:Enaratioincap repistolaecdtbolicaeB.Jacobi,n.t(Doctorisecstatici13,p.15tA)
donis Spiàt*s Sanal, tract. r, an. 18 (Doctois ecstatici 35,p' t73C).
16z Elementatiotheologica,prop.146(Doaoàsecstarja33,p.zr8C-D).'Daarommoetmenweten,datdedeugd
eersr onderverdeeld wordt ir de naruurlijke en vevonen deugd, die door de naruurlijke rede en door inspanning
vemoruen kan worden (o'er deze deugd spreken de filosofen en velen onder de heidenen hadden dergelijke deugden), en de bovennaruurlijke en ingegoten deugd, zoals geloof, hoop en Liefde'.Zie ook: Enanatio in cap. N Canti'
IT,quaest j
ciCanticorum,afi.rJ(DoctoisecstatiaT,p.STSD');CommentariainwlibrosSententiaiuml,dist.
(Doaoisecstatiàr9,p zoCev);InwLibrosSententiarrm3,dist 33,quaest 3(DoaorisecstatiazS,p. 13oB'-532C');
De consolationepbilosophiae r, metr. r, an. 4 (D oaoàs ecstaticiz6; p. 3tA); De consolationepbiLosophiaeJ, metr. I,
an. 1(Doaoris ecsratici 26,p. zgrC'); De doaina schohiun, an. zç(Doaoris ecstatici 37' p. 3688); Summa de aitiis etùrtutibus 2,aft. t (Doctoris ecstatici 39,p. t688) enDe contemPhtione t,atr.6o (Doaois ecstatici4r,p. zttD')
'Tenslottekanmenbepaaldenaruurt 6 3 E l e n e n t a t i o t h e o l o g i c a , p r o pt 4 6 ( D o c t o r i s e c s t d t i c i 3 3 , p . z I 8 D - C ' )
door
ingieting hebben'.
lijke veruoruen deugden zoalsmildheid, zel{beheersing,matigheid ook
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goddelijkegenadeendeliefdeophetbovennatuurlijke
doel(finisswpernaturalis)gericht worden.'6+Het heil kan immersniet slechtsop naruurlijke wljze bereiktworden.'6tHet rweedeonderscheidis dus dat tussennâtuurlljke (natarales)en bovennaruurlijke(szpematurales)deugden.'66
Dit is te vergelijkenmet het eersteonderscheid,
dat van verworvenen ingegotendeugden,in die zin dat naruurlijkedeugdenop natuurlijke wijze verworvendeugdenzijn en bovennatuurlijkedeugdendoor de genade ingegotendeugden.Met bovenstaand
schemavoigt DionysiusvoornamelijkThomasvanAquino. lVat deindelingenbetreftdie Dionysiusmaakttussendeverschillende
soortendeugdenen de vele auteursdie hij citeert,toont hij zich opnieuw meereen
creatievecompilator dan eenvernieuwendedenker.Zijn ideeënover samenstelen
samenhang
der deugdengrijpenterug op wat gangbaarwasin de laatmiddeleeuwse
moraaltheologie,I6z
n't.t belangrijkstebronnenThom as'Summatbeologiaeeneen
"1t
werk alsde Swrnmade aitiis et airtutibus van \Tillem van Auvergne.'68
Het derdeonderscheidis het door Dionysius meestgebruikte:theologale,intellecrueleenmorele(waaronderkardinale)deugden.Dit is eendoor veeltheologengebruikt onderscheid.'6e
De theoiogaledeugdenzijn zoalsgezegdfid.es,spesen carttas.'ToDeze
deugdenvrordenook wel goddelijkof bovennatuurlijkgenoemd.'7'Zij
zijn de hoogstedeugdenen zelfshogerin rangordedan de ze'oengenadegaven.'z'Zij
zijn andersdan de overigedeugdenomdat zij zich onmiddellijk richtenop het hoogstedoel,God alsonmiddellijk objecthebben,en bovennatuurlijkzijn.'ztZlj zijnbot 6 4 I n t v l i b r o s S e n t e n t i z r u m 3 , d i s t . 3 S , q u a e s t3 ( D o a o r i s e c s t a t i c i z l , p . y 3 t C ) : H i n c o p o r t e t i l l a s a i r t u t e s n o bisinfundiaDeo,aquoadfinemillumordinamuretinclinamur;lnrvlibrosSententi4rumJ,dist
1 3 , q u a e s rj
(Doctorisecstaticiz3,p 5jzB'):Sufficitcaitasadreferendumeasetactionesearunadfinemsupematuralem
165 De diainis nominibus, cap. 8, an 84 (Doaoris ecstatia ft,p zSzD'): Virtutes quippe naturales et acquzsrtae
n o n s u f f i c i u n t a d s a l u t e m . Z i e o o k : D e c o n s o l a t i o n e p h i l o s o p b a e r , m e t r . 4 , a1f t6. ( D o c t o i s e c s t a t i c z 6 , p 8 8 C ' ) .
166 Summa d,eoitiis et pirtutibus z, an. 5 (Doctois ecstatici 39, p. t68B); De donis Spiitus Sanai, tacr. t, an 6
(Doctoris ecstatici3y, p. r63C'). Zie over de verschillendenatuurlijke deugden verder ook: In scahm parad.isi,
grad. 26, arr. )o (Doctois ecstatio z 8, p. 3 894' e v )'Vems',
167 Een handig overzicht daaryan biedt: J.-M. Aubert,
in: Dlcrionnaire de spiritualité fi (Panjs ry91,
p. 186-497, Aubert volç met name Thomas van Aquino. In het algemeen kan men zeggen dat vanaf de rwaalfde
eeuw de oudere deugdentraktaten,die met name over de geestelijkestrijd tegen de zonde gingen, onder invloed
van de toenemenderationaliseringverdrongen werden door een nieuw dùcozrs over logischeindeling, classificatie en verhouding tussende deugden.
r68 Editie in: Guilielmi Alaemi episcopipaàsiensis .. oper4 omnia (onueranderde herdruk; Frank{un am Main
1963) De Summa stamt uit de tweede helft van de r J e eeuw.
169 Summa de vitiis et airtutibus z, an 5 (Doctoris ecstatia 39, p. :688): Theologi oero distinguunt otrtutem in
virtutem tbeologicam et moralem ac intelleaualem Zie ook: Elementatio theologica, prop. t46 (Dodoris extatia
33,p zrgC-D).
r7o Dezedeugdenkomenookinandereschema'svoor,bijvoorbeeldrnd,atvanfides,caritas,poenitentiaenlatia rn: Enanatio in cap ru Ezecbielis, an 47 (Doctois ecstdtià 9, p. 6r6C)r7r ZobijvoorbeeldinDedonisSpiritusSancti,vact.r,an.6(Doctoisecstatia35,p t63C')enDevitaetregï
mine curatorum, ar.. 16 (Doctois ecstatn j7, p z4j A)
ryz Z),e buiten de hieruoor genoemde plaatsen bij'oorbeeld ook: Enanatio in cap xw Epistolae r B. Pauli ad
Cointbios, an. t3 (Doaoris ecstatici t3, p ryoC'): Tamen pirtutes theologicae digniores sunt ceteris omnibus d,onis atque vinutibus.
t 7 3 S u m m a d , e e i t i i s e t e i r t u t i b u s 2 , a r r6 ( D o a o i s e c s t a t i c i 3 9 , p r T o B - C ) ;Q w o d a i r t u t e s t b e o l o g i c a e a c e t e r i s
distinguuntur, quonizm circa ultimum finem immediate lersontur, babentque Deum pro immeditte objeao, et
supematuralessunt, secundumquod Deus omnen copnitionemet omne desideium mentis humanae excedit
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vennatuuriijk omdat ze de mens afstemmenop een bovennaruurlijkdoel, op bovennaruurlijkewijze ingegotenwordenen niet op naruurlijkewijze verworvenkun'deugd
nen worden.'z+De liefdeis de hoogsteen meestvoorreffelijke deugd,'zrde
'moeder
der deugden'.'77
Het geloofzeteltin het intellect;de hoop
der deugden','76
de
en de liefde bevindenzich in de wil.'28In moreelopzicht is zonder dezedrie deugden eenverdienstelijkedaadùberhauptniet mogelijk.'zrOnder intellectueledeugHiertoe wordt ook
denmoetensapientia,intelleaws,ars eflscientiaverstaanworden.
welprwdentiagerekend.'3o
Deze deugdis in essentieeenintellectueledeugd,omdat
ze in het intellectbestaat,maar naarhaarobjecris ze eenmoreledeugd.'8'Erzijn dus
vijf intellecruele
het menselijke
intellectvervolmaken.'8r
deugden,'8'die
Bij de theologaleen de intellecrueledeugdenhorenten slotteook de moreledeugden. Hieronder vallen de vier kardinale deugden:prud.entia,iwstitia,temPerdntiaen
ook'waardigheid'((r.,irtu)honorumamatùta),'3+
grootmoedigfortitwdo,vervolgens
edelmoedigherd(rnagnificentin),zachtheid(rnagnanùnitas),vnjgevigheid(liberalita.i),
vriendelijkheid(ffibilitas) engezelligheid
zinllgheid(mansuetudo),eerhjl<heid(verius),
(eutrapeliaof socialitas).'8tf)itzijn er rwaalfin totaal,'86
maarop eenandereplaatsnoemt
ry4 De donis Spiritus Sanai tract. r, an. 6 (Doaoris ecstatici j5, p. r63C'): Vocantur insuper supenaturaLes,
quoniam ad supenaturalem finem qui est oisio Dei benedioi per tpecien, ord,inant bominen, et per creotionem
sLpemdturaliter infrnduntur, nec naturalibus viribws possbnt acqktn
175 InterJesanetpuerumdinLogus,^ft.9(Doctoitecstatia3S,p.zo5C):Q*od,quumcaitassitsilmmaetpraeclaissina pirtws Zie ook: De distanta perfectionis diainae et humanae, an- z8 (Doaoris ecstatia 34,p z87B'-C');
DemunificentiaetbenefiaisDei,arr t5(DoaorisecstatitiSq,p. lo6C');DedonisSpiitusSanai,rac! r,art.ro
(Doctoris ecstatici Jt,p. t678'); De satenento ahais et missaecelebratione dialogus, an. ry (Doaoàs ecstatici 35,
p. 4o7A); De monificatione oiaifica et reformatione intema, an. 4,6 en 7 (Doctois ecstatia 4o, p 938', p 98A en
22(Doctoritecstaticiao,p a97C');Dedistantinperfectionis
p.rcrD');DeprofectusPiritualietcustodiacordis,an
divinae et humanae, art zB (Doctois ecstatici 4t, p. z87B') en De munificantiz et benefiais Dei, m t 5 (Doctoris
ecstatia 4r, p. jo6C')
176 Directoiumaitaenobelium,tt35(Doaorisecstatici3T,p.
16lD'):CaritasDeiestoirtuspirtutum.Zre
ook: De perfeaione caitatis d.izlogus,an 6 (Doctoris ecstatia 4r, p 3 51A).
r77 CreaturoruminordineadDeumconsideratiotbeologrc4,art t4z(Doctonsecstatici34,p.zzoB-C):Ipsacaz,an-9(Doaoisecstatici35,p
tSzB')
àtasmaterairtutum.oocatur.Zieook:DedonisSpiitusSanai,vact
ry8 Summa d.eaitiis et virtutibus z, arr. 6 (Doctoris ecstatia 39, p rToA'): Fides quoque est in intellecta, speset
caritas in ooluntate.
r79 DepraeconioetdignitateMaiaeyart-3(Doctoisecstttici15,p.536D-A'):Neq*eenimsinefide,speetcaitate, aliqua oalet adio neitorit censei.
tïo Prud,entia als sapientia: wrlsheid.
r8r InwlibrosSententiarum3,dist.:3,quaesr.t(DoaoisecstaticizS,p-qorA):Prudentiatamenmediomodose
babet inter airtutes morales et intellectuales: realiter quippe in inteLlectuest, r4tionemque Perficit.Zie ook: In w librosSententizrum3,dist.33,quaest r(Dodoisecstatici33,p.5zrC);Dedistantiaperfeaionisdeoinaeetbananae,
art. 3 (Docroris ecstatici 34,p. z6rD); Sumna de oitiis et ainwtibus z,an. 5 (Doaoris ecstatici 39,p. r67C'-D')
t8z Elementatio pbilosophica, prop. 96 (Dodoàs ecstatici 3j, p. 99C) Zie ook: De praeconio et dignitate Mariae
4, pro. (Doctoris ecstatia Jt, p. t66A).
r81 Depassionibusanimae,ar..5r(Dooonsecstatæ4o,p 38oD'):.Sicqueperficiturperintelleaualestinutes.
r84 De praeconio et dignitate Mariae 3, art. rc (Doaoris ecstatici 35, p- 54zC'-D'): Denique bonorun amativa,
airtus est qua quis circa mediooes honores ordinate afficitur.
185 Depraeconioetdignitatelvlarue3,an rc(Doctoisecstatici35,p.S4zB'ev.).
t86 DepraeconioetdignitateMaineyan.rc(DodoisecstaucijS,p
54zB'):Duodeamexsistuntairturesmorales Dit gaat terugop Aristoteles' ErEica Nicomachea,hoewel bij Aristoteles prud.entia inhet rijtje van rwaalf mocastitas(temperantiz), ÈTstotpi.u/liberalius, ptyalarele deugden niet voorkomr: dvôpeic /fortitudo,caôpoatwl/
xpêr*a/magnificentia,

peya)"oyttyia/magnanimitas,'rpu6r1ç'/mansuetudo

(humilitas),

o.)'î,eera/oeritas,
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Dionysius bijvoorbeeld ook nog welbespraaktheid(gratia r.,erbflen onbaatzuchtigheid (abstinentia),'tzt^r7t6eid(mititas),'88en lijdzaamheid(patientia),ingetogenleid
(sobrietas)enkttrsherd(castita.il'8e
alsmoreledeugden.Over het algemeenkan menzeggen dat dezedeugdeneenhouding of dispositie(habitus)van het verstandzijn die in
overeenstemmingmet de natuur'eoen op natuurltjke wrjze vzerkzaamis,'r' .tt 4'. ,o,
taakheeftde passies
te beteugelen
en te matigen.'e'De passies
leidenhet verstandnamelijk af van de gerechtigheid
en moetendoor de deugdenweer aande eisenvan het
verstandendeversandigevo ortgang(rationis
exigentiamatqweprofeaum) onderworpen
worden,'e3Pasdankan hetverstandafgewogenen juisrebeslissingen
nemen.'e4
Dionysius' definitievan morele deugd,waarvanhij met PetrusLombardus zegt
dat ook Augustinushaargeeft,sluit nauw aanbij die van Thomasvan Aquino: Vlrtwsestbona qwalitasnlentisqua recteaioitur, qua nullusmale utitwr, qwamDewsin
nobissinenobisoperatur.'etDe deugdis eengoedeeigenschap
van de geestmet bextrpanel"ia/eutrapelia,@r)"ia/aniàtiz,ui6àç/wremnd.ia,vépeatç/nemesis,}xanootvn/iwstitit(AistotLe,Tbe
Nicomachean etbics. Loeb classicallibrary 73 (Londen Er Canbridge r96z)).Zie ook: De praeconio et digniute Marize4,pro.(Doaoisecstatici35,p.566B)enELementatiophilosophiu,prop
97(Doaoisecstatia33,p.99A').
r87 Elementatio tbeologica, prop. t46 (Doaoàs ecstatia 33, p zrgC).
r88 Elementatio theologica,prop. r46 (Doaoris ecstatici 33,p. ztBC').
û9
De profeau spiituali et custodia cord,is,arr. ry (Doaois ecstatici 4o,p. 4948').
t9o De disoetione et examinatione spiituum, arr- zo (Doaois ecstatici 4o, p. z98D'): Virtus est habitus rationi
et ndturae consentaneus.Zie ook: Creaturdrum in ordine ad Deum consid,eratiotheologica, afi. 99 (Doctoris ecttatici 34,p. ry9C).
r9r Elementatio tbeologica, prop- t46 (Doaoàs ecsutici 33, p- zrgC): In modum naturae oPerdns Zie ook: De
donis Spiritus Sanai, tact. 4, add 5 (Doaoris ecsutia 35, p z6oA') en De araa piz salutis ac mundi contemptu,
an. 4 (Doctoris ecstatici 39,p. qrC).
t9z Deoitaetregiminecuratorum,afi.fi(DoctorisecstaticiST,p.z46A):Perquasaniruepassionesrefrenantur
acmoderantwr.Zieook:CommenuàuninPsalmumx4zn
68(Doaoùecnaùat,p-594D);ElementatiophiIosophica, prop- 97;98 (Doctoàs ecsutici 33,p. 998, p. 99D' en p. rooA; p. rooB'); D e regimine praektorum, art 8;
za (Doctoris ecstdtici 37,p. 7zA; p. 89D'); De aita et regimine pincipum 4 an. z1 (Doaoris ecstatici 17,p 4orC):
Directoriam vitae nobelium, an. 3t (Doaoris ecstatià 37,p- 5 58A); Inter Jesum et puerum dizlogus, an 9 (Doctorisecstatici3S,p.zoyA');Dekud.eetconnend.ationevitaesolitariae,an-17(Doctorisecstatici3S,p
35oB);Summ de eitiis et eirtutibus z, an- 6 (Doctoris ecstatici j9,p. t69D); De passionibus animae,art. zo;44; 19 (Doaoàs ecstatia4o,p.3SoD'e.v.;p.37zD'enp.373L;p-3878')enDecontemphtione,an.6o(Doaoàsecstatià4t,p
zrrC').
ry1 De passionibus animae, an. t5 (Doaoris ecstatici 4o, p. 34yC'): Passionesoero a rectitudine ean abducunt:
idcirco necessarizeei sant oirtutes norales, quibus passionessecund.umrationis exigentiam atque profeaum d.ispondntar.Zie ook: DePassionibasaninae,afi 5r (Doaoàs ecstatici4o, p.38rA).
ry4 Summa de oitiis et oinutibus z, art. z (Doctoris ecstatici 39, p. r63B'-C'): Virtus est habitus eleaipus in med.ietate exsistens,quoad nos deteminatus recta ratione, prout utique sapiens deteminabit Quae definitio oirtuti
morali et acquisitae praecipwe competit Er bestaat dus een habitus (gesteldheid), waarmee men de keuze maakt
'de
voor
gulden middenweg' Deze gedachtegang gaat terug op Arisroteles Die zegr in zrjn Ethica Nicomachea:
'De
deugd is dus een gesteldheid die weet re kiezen en het op ons afgesremde midden houdq herwelk bepaald
wordt door de rede en wel zo, als een verstmdige mens het zou bepzlen Zij is een midden tussen rwee ondeugden, waanan de ene door een teveel, de ander door een te weinig wordt bepaald. Ook is zij nog een midden, inzover de ondeugden hetgeen op het gebied van de passiesen handelingen passend is te boven gaan of daarin te kort
schieten, temijl de deugd het nidden én vindt én kiest' (Ethiu Nicomacbea z, 6, in: Aristotle, The Niconachean
ethics, p. 94-97).Yenalirg van R \7 Thujs, Aistoteles Ethiu Nicomachea (Amsterdam & Artwerpen 1954), p
'de
deugd nu gaat over de passiesen de handelingen, waar het teveel fout is en het
4z-43).Yerd.er zegt Aristoteles:
te weinig gelaakt wordt, maar waar her midden *ordt geprezen en het juiste is' (Thuijs,,4zstoteles, p- 4z).
zr8C').Thomasgeeftdeze
ry5 Zie bijvoorbeeld: Elementatiotheologicae,prop.r46(Doaorisecstatici3J,p
definirjs in Sumna tbeologize razae, t t, 4 (Busa, S. Tbomae Aquinatis opera omnia, p. 4zl Zie ook: In rv libros
Sententiarun z, dist. 27, quaest r (Doaois ecstatici zz, p. 34rC)
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hulp waarvanmenjuist leeft,waar niemandslechtgebruikvan maakt,en die God in
ons en zonder ons bewerkt.Uit het kwaadkomen de passiesvoort.Ie6Deze moeten
door de morele deugdenhervormd,'rzbeheerst's8
en gematigdree
worden. Zijktnnen de passiesniet uitroeien,mâar vormen wel een remedieertegen.'oo
Zy helpen
namelijk de ziel de passieste beteugelen,te overwinnen en te ordenen,'o'opdat
dezeniet instabielwordt door vreugde,verdriet,verlangen,vreesof kwaadL"id.zoz
Zoals gezegdkunnen de morele deugdeningegoten zijn, maar normaal gesproken zijn ze op eennaruurlijk doel gericht en op natuurlijke wijze verworven: Ind,iget homo airtwtibwsrnoralibws... quaeinterdwmper cTeationern
habentur,tuncque
dicwntwrairtwtesinfusae;interdurn labore ac studio seuProprio exercitioadipiscwntur, et tunc'uocanturuirtutesnaturalesseuacquisitae.'ol
Naast dit schemalaat Dionysius in het derde onderscheid(theologale,intellectuele en morele deugden)
voortdurend de uit de tradide bekendetriade zuiveringQtwrgatio)-verlichting (l/luminatio)- vervolmaking (perfectio)terugkeren. Over de morele deugden zegthij
dat zrj de menszuiveren,over de intellectueledeugdendat zrj de mensverlichten,
over de theologaledeugdendat zij de mensvervolmakenen met God verenigen.'zo4
Op dezewrjzezijn alledeugdenmet elkaarverbonden.'ot
196 Elementatio pbilosopbica, prop. 97 (Doctoris ecstatici J3, p. 99D'): Si auten passionesnascuntur ex malo
prae senti no bis aut no stris ilhto rg7 De praeconio et dignitate Mariae 3, art. rc (Doaois ecstatici 35, p 54;,A): His airtutib*s, unioersae senstttoae partis affeaiones, tristitiae, delectationes et notus refomantur atque reguntur.
r98 D e prae conio et dignitate M dàne y an. rc (D octoris ecstatia 3 5, p I q A)
ry9 De passionibus animae, art- zo (Dodoris ecstatici 4o, p 3yr1'): Nec expellantar per oirtutes moraLes,sed regantur et moderantur,
zoo De passionibus animae, art. 44 (Doaoàs ecstatici 4o,p 373A): Qaum oirtus noralis sit quaedam passionum
oppositarwm medietas.Zie ook: Commentaium in Psalmum cmn, aft- z9 (Doaoris ecsutia 6, p. 5538'); Enarratio in cap w Prooerbiorum, art. 4 (Dodoris ecstatici 7, p. 18A'); Enatratio in cap. wt Ecclesiastae,an. 7 (Doaois ecstatici 7, p. zr1[)t Enaratio in cap w Jeremiae, art. rc (Doctois ecstatir) 9, p. 5zB'); Enanatio in cap w
Mattbaei,art ty (Doaoàs ecstaticirr,p 94D); Enanatio in cap.yJt Lacoe,{t.44e\
5o(Doaoris ecstatta rz,p.
r87C' en p. z57B) en Enanatio in cap nJoannis, an. 48 (Doctoù ecstatici rz, p. 6o7D).De deugden vormen ook
tegenoverdezondeneen'midden'.Ziebijvoorbeeld:Decoelestihierarchia,cap 9,an.5o(Doaoàsec*aticir5,p.
r76B-C): Quemadmodum uirtus est media ac quaedam medietas inter aitiz duo extrema
zot De vita et regimine pàncipilm r, art. z3 (Doctoàs ecstatici 37, p- 4orC): Virtutes morales dicuntur per qaas
anina passionessnasrefrenat, oincit et ord,inat.
zoz DirectoriumvitaenobeLiun,an-3r(Doctorisecstatià37,p.5588):Utnonafficiztur,necgaudeat,neccontristetur, nec appetat, nec timeat, nec irascatur. Ook Emo plaatsr de deugden tegenover de vier affecten (Jansen,
Kroniek, p. 256; zie paragraal 1 r.r)2 o j D e c o n t e m P h t i o n e 4 a r t - 6 o ( D o c t o r i s e c s t a t i c i 4 r , pz r r D ' ) . ' D e m e n s h e e f t d e m o r e l e d e u g d e n n o d i g . . d i e
hij soms door de schepping heeft, en dm worden ze ingegoten deugden genoemd, en soms door inspaming en ijver en eigen oefening verkrijgt, en dm worden ze natuurlijke of vemoruen deugden genoemd'.
zo4 Defontelucisacsemitisoitae,art.zo(Doaorisecstatia4t,p.t4D'-rz41^):Potestetiamdici,q*odadpurgatiaam [vian] pertineant rirtates norales, praesertim ad sensitivum appetitum sPectantes,quae circa passionum
refrenationem versantur; ad illuminati!4m tirtutes intellectuales, ad unitioam vinutes tbeologicales,praesertim
secundwm saum esseperfectum, et maxtme cantas
zo5 Dedoctrinaetregulisviuechistianorumz,afi.rt(Doctoisecstatici39,p
55oB'):Virtutesnanquedptae
;nter se atque connexae dicantur.Zie ook: Commentaiun
in Psalmum cxfiox, art. 53 (Doaois ecstatici 6, p
635A'); Enanatio in cap tThrenorum,an. 3 (Doaoris ecstatici to,p. 33zA); Enanatio in cap r Epistolae r B. Paali ad Corintbios, an r (Doaoàs ecstatici 13,p n1C); Dominica wrpost tinitatem, serm. 4 (Doctoris ecstatici jo,
p. t97A); In festo decollationis S.Joannis Baptistae, serm. 1 (Doctois ecstatici 32, p. 374C); In festo SS.reliquia-
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Dionysius noemt echternog anderedeugdenschema's
dan de drie hierbovengenoemde(acqwisitae-infwsae;
natwrales-supernaturales;
tlteologicae-intelleauales-morales).Zo bijvoorbeeldhet monastiekeschemavan armoede,kuisheid en gehoorzaamheiduit de regelvan Benedicrus:Haec vero ilLaswntquaetribus correspondent
'uirtutibus quae de uniuscujusquereligionis ac Ordinis integritate consistunt:paupertatem,castitatemet obedientiamloquor.'o6Deze
drie deugdenzijn essentieel
voor
iederereiigieuze orde.'o7Castitasis zoalsgezegdook eenmorelecrirtus.Yerdernoemt
Dionysius nederigheid(humilitas)en Godsvrees(timor Dei) als deugdenvoor her
monastiekeleven,'o8
en ook vroomheid@ietas)en liefde(caritas)ontbrekenbij hem
niet alsmonastiekedeugden.'or
Met dezeschema'szijn nogniet alle aspecrenvan het deugdenlevenaanbod gekomen. Een nog niet genoemdschemavan Dionysius is bijvoorbeeldciviele deugd(oirtus ciailis/politica),zuiverendedeugd(virtuspurgatoria) endeugdvan de gezuiverde
geest(virtwspurgati anirni\"o op eenandereplaatsnog aangel.uidmet exemplarische
deugd(virtwsexempkris).4'
DitschemagaatterugopMacrobius"'enisniet gebaseerd
op soortendeugden,maarop de verschillende
positiesen rangendie zij bekleden:,'l
de civieledeugdis bijvoorbeeldeenbeginnersdeugd,
de zuiverendedeugdeendeugd
voor gevordenden,
de deugdvan de gezuiverdegeesreendeugdvoor volmaakren.,'a
Dionysiusnoemtin dit verbandnog eenanderedeugd,deheroïsche(oirtusberoica),,,s
rum, serm. z (Doaois ecstatici 32, p 5 53C); De vita et regimine praesulun, tt 4 (Doaoris ecstatici 37,p. ,+A);
De vita et regimine curatorum, art. 5 (Doaoris ecstatici 37,p. zzBD'); De regimine politize, art. 6 (Doctoris ecstatici 38, p- l6D); De vita et fine soliurii r, an tz (Doctois ecstatià 38, p. z76C') en De passionibus anrnde, arr. 2
(Doctoris ecstatici4o, p. 3z8C').
zo6 De aita et fine solitaii r, an. 6 (Doaois ecstatici 38, p. zToC').'Deze d.eueden zijn het namelijk die overeenkomen met de drie deugden die bestaan door de zuiverheid vm iedere religieuze levenswijze en orde: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid'. Zie ook: De monificatione ù.oifica et refomatione intema, aft. 4 (Doaork ecstatiri 4o,p. 954', B' en D').
zo7 Denortifiutioneoiaificaetrefomationeintena,aft.4(Doctorisecstdtici4o,p-yD):Inquibusfundantur
tres ?irtutes ael trii oota quae sunt de essentiacujuslibet religionis seu Ordinis.
zo8 Delaud,eetcommendationepitaesolitariae,an ro(Doaorisecstatici3S,p.ygD):Talisintereatotamsaan
conpersationem in rera ac forti fundat humilitate ac Dei timore: qaas duas lirtates d.ebetonnis religtosus
zog Deprofessionemonastica,an.z(Doaoùecstatià38,p.y138):Etcaritatisacpietatisobsequiasibimutuo
administrant.Zie ook: Enanatio in tertitm reguhn S. Francisci,xr. rr (Doctoàs ecstatici 38,p. a56D).
zrc Elemenatiotheologiu,prop.tSS(Doaorisecstaticil3,p
zzSC')-Zieook:sunmadevitiisetairtutibusz,
art. 5 (Doctoris ecstatici j9, p. r68D e.v.).
ztr Elementatiotheologiu,prop.t46(p.zt9D)Zieook:summadcoitiisetoirtutibus2,artt(Doctorisecstatici 19,p. r68C e v ).
ztz
CommentariiinsomniumScipiozlsr,8 Edirie:I \Yillis(ed.),AmbrosiiTheod.osiiMaqobiiComnentariiin
somniwm Scipionis z (ze druk; Stuttgan Er Leipzig 1994),p. 37.
211 Elenentatio theologiu, prop. I il (Doaoris ecstatici 11, p zz5C'): Non est divisio oirtutis in speciesdffirentes, sed,d.ivisio virtatis ejtsdem secundum status et gradus distinctos
zr4 Elementatiotheologica,prop.ryj(Doaoisecsàtici3j,p
zz5C'):Itaquodeademairtussecundumgradum
suwm infimum, quo pertinet ad,incipientes, aocatur politica; purgatoriz oero secundun gradum medium, quo spectat ad,proficientes; atque secundun gradum suum tertiun ac supremum, quo concemit perfectos, appelktur purgab antmtottus
zr5 Dedistantiaperfectionisdiainaeethumanae,aft-zz(Doaorisecstatici3a,p.zSrC')Zreook:Dedignitate
et laudibus B V. Marize 3, an. 9 (Doaois ecstatici 36, p. r r 8D') en Ep istola ad pincipes catboLicos,an 6 (Doaoris
ecstatia j6,p 5rtD).
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die tegengesteld
is aandierlijkheid."6Een anderdeugdenschema
maaktonderscheid
russende zln usspeculatirtaen de'uirtwsprd.ctica,waarbij de eerstegericht is op de beschouwingen de tweedeop de uirerlijkehandelingen."z
Ook noemt Dionysius hecschemattirtwspitalis,ztirtusanirnaliscognitiqraenvirtus animalismoti'ua.Met behulp van de eerstewordt het lichaamgetraind;met behulp van de tweedehet denken(in waarneming,verbeelding,beoordelingen herinnering);metbehulpvandederdedebewegingvandewil."8 Ten slottemaaktDionysius
nog onderscheidtussenztirtusuxoraria,oirtuspaterna,airtus chrimatisticaof.tbeDoor dezedeugden,die afkomstigzijn van Aristoteles,
sawritiaaenztirtusdespotica.
is het mogelijk eenhuishoudengoedte besruren:door de virtus uxorarh behandelt
menzijnvrouw goed.Door devirtuspaternais meneengoederaadgever
enbesruurder.
Door deairtus chrimatisticabeheertmenzijn vermogenop juistewijz e.Door deoirtus despoticagaatmen goedom met zijn dienarenen dienaressen."e
In de deugdenleervan Dionysius,waarvanhierboveneenschematischoverzichtis
gegeven,ztjn de kardinaledeugdende voornaamste"oen nuttigstez2londer de morele deugden. Zij volgennet als de overigemoreledeugdende ratio in de bepaling
van de juiste maaten het juiste midden:airtus estbabituselecti'ttus
in medietateexrectaratione."'Door de kardinaledeugden,die door
sistens,
quoadnosdeterrninatus
goedewerkenverworvenworden,is menin staatzich te richten op het goedeenzich
af te wendenvan het kwade.Dionysius wijkt niet af van de raditie waar hij zegt dat
'uirtutescaPitales,zzt
airtutesgenehet er vier ztjn,"t ook wel rtirtutesprincipales,2'+
zt6 In n libros Sententiarum 3, dist 34, quaest. r (Doaoris ecstatici 21, p 5448'): Ad hunc tertium modun est
virtus beroica, quam Philosophus dicit bestialitati esseoppositam Dier\jkheid zou men hier op kumen varten als:
het anima-televen, zonder sruring van de ratm en uirsluirend naar de prikhels van de zintuigen en de driften.
zr7 De donis Spiritus Sancti, tracr z, an rc (Doaois ecstatici Jt, p rSzD')'. Ille igitur babitus, illa scientia, illa
virtus, illud donum specuhtivum locltur, cuius finis est specul4tio; prdcticum vero, cujus finis est actus exteàor.
Z i t e o o k : D e c o n s o l a t i o n e p b i L o s o p b w e 2 , p r o s e T , ^ n . 2 t ( D o c t o r i s e c s t a t i c i z 6z,6pt A ) e n S u m n a d , e v i t i i s e t v i r tutibus z,arr. r4(Doctoris ecstatici 39,p 183C)
zr9 Depraeconiosipehad.eOrdinisCartusiensis,an.3(Doaoisecstatici3S,p 4r8A-B):Qzaed.ocentquodquaedam estvirtus corporalisper quam anbelitus exercetur et Pakus in corPoretoto, sine qu4 nequit in ali4ua corpoàsparte ullus r)itae actus manifestari: ideo medici hanc appelknt dbsolute vitalem. AIia estper quam exercetur cognitio,
quae Pertinet eLconvenit animali, ut sentire, imaginary aestimare, memorai: ideo anirulem cognitiaam nominant
eam Tertia estoer auam motus polunt4ius exercetur: Dro,tfle4 pocdnt eam animlem motioam aoluntario notu
zrg Enanatio i, iap t lob, an. 4 (Dodoàs ecstatià 4, p jqD): Pono (secund.*mPbilosopbum) quatuor virtutibus
regitur domus: quarumpiru
estuxoraàa, quae estscientiz etdtus bene *tendi axore; secundaestpdtema, qil4e senatoriz dicitur; tertia estcbimtistiu
seu thesauritiaa; quarta despotica,qrae estpirtus bene utendi seruisatque anciLlis
zzo Enanatio in cdp. LN Isaiae, ^ra 8z (Doaoù ecstatici 8, p 6yC'): Morales, inter quas praeemtnent cardinales.Zieook:lnfestoS Jodnn^aPostolieteoangeListae,serm.5(Doctoàsecstatici3t,p zooD')enExpositiomissae,
arr. rr (Doaois ecstatici 35,p 344à)
zzr Enanatioincap.vmlibiSapientiae,an.S(DoaorisecstaticiT,p
lozf.)'.Sedinteroirtwtesmorales,istaepraer(DocTorisecstaticizl,p lzoB)
fulgentacutiliorescensentur.Zieook:lnwlibrosSententiaruml,dist.ll,quaest.
zzz Sumnadeaitiisetvirtutibusz,art.z(Doaoisecstatiajg,p.r638').'Dedeugdisdehoudingvanhetkiezen die optreedt in het midden, voor zover het ons betreft bepaalddoor de juiste rede'
22t Deprdeconioetdignitate Mariae 4,pro (Doctoisecstatici35,p 566A-8):Quatuorcardinales.
zz4 Exposttiomissae,arr.tt(Doaoàsecstatici15,p.3a4A):Cardinales,idestpàncipales,pocdntur Zieook:In
w l i b r o s S e n t e n t i a r u m 3 , d r s r -l l , q u a e s t . r ( D o a o n s e c s t a t i c i z 3 , p . J r 8 e n p t 2 j C ) j E l e m e n t a t i o p h i l o s o p h i c a ,
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rales"6 of virtutes Praecipuas2zigenoemd: verstandigheid Qtrudentia), rechwaardigheid(justitia),gematigdheid (ternperantin) en dapperheid (fortitudo). Deze vier deugden zijn de spll (cardo) waar omheen de deur van de overige deugden draaiq"s vandaar de rLaamvirttr.tescard.inales.De kardinale deugden zijn in staat de aangeboren
en daarom zeer moeilijk uit te roeien neigingen te beteugelen:.aeltrwd.entia de onwetendheid,f ustitia de slechrhetd,temperantin debegeerte enfonitudo de zwakheid.'ro
Een belangrijke bijbelse bron voor de vier kardinale deugden rs Wijsbeid 8,7:
Et si justitiamquisdiligit
laboreshujusmagnashabentvirrutes
sobrietatemenimet sapienriam
docet
et justitiamet virtutem
quibusnihii uriliusestin vita hominibus.'r'
Dionysius becommentarieert deze passage als volgt in zljn commentaar op het
boek Wijsheid: Et si justitiam diligit betekent dat men ernaar moer streven deugdzaam te zijn en gehoorzaâm aan God, waardoor men geen schuld op zich laadt.
Labores bwjus magnas babent oirtutes betekent dat men omwille van de wijsheid
daden moet verrichten die voorname deugden en goede werken met zich meebrengen. Sobrietatem enilr7 staat voor het gematigd zrjn (temperantia), et sapientia staat
voor het verstandig ztln (prwdentia). Docet betekent dat de deugdzaamheid deze
deugden schenkt en ingeeft hoe ze gebruikt moeten worden, et jwstitiarn houdt in
de speciale deugd justitia, et virtwtem duidt op sterkte (fortitwdo). Over deze vier
kardinale deugden wordt gezegd: quibus nihil wtilius est in aita hominibws, omdar
prop. 96 (Doctoris ecstatia 33, p. 99C); De donis Spiàtus Sancti, tract. 3, an. 49 (Doaois ecstatici 3 5, p z4 5B') en
De contemplatione t, an. 6o (Doctoris ecstatici 4r, p. zr tD').
zzg De donis Spiitus Sandi, tract J, art. 49 (Dodoris ecstatici 35, p. z45B'): Non tamen dicendae sunt ?trtutes
cdpitale s seu pincip ale s simp licito.
zz6 InwlibrosSententiarum3,disr lJ,quaesr. r(Doctoisecstaticiz3,p.5zlC):Istae(inquiens)quatuorairtutesdicuntur generales, et pàncipales, ac cardinales.
zz7 Enanatio in cap vut libi Sapientiae,an I (Doctois ecstatici7,p. 5orC'): Ac promerenthr virtetes prae.ipbat
zz9 Enanatio in cap vur libi Sapientiae, an 8 (Doaons ecstatici 7, p. 5ozA): Quoniam alize virtutes morales
circa ipsaslersantur et reducuntar, sicut ostium in urdine 'oertitur. Zie ook; 1z w libros Sententizrum 3, d'Lst.33,
quaest r (Docroni ecstatici z3,p i4D).
zz9 De praeconio et dignitate l{arize i, an rz (Dodois ecstatici 35, p. t44B): Et quoniem deleadtiones illae
naximae sunt magisque innatae, atqwe ob id hboiosius erad,icabiles,id.eo eas refrenans ztirtus, cardinalis perbibetur.
IntvlibrosSententiarum3,dist.33,quaest r(Doctonsecstati.i23,p yzzA):Namcontraignorantiamest
4o
prudentia, contra concupiscentiam temperantia, contra infimit\tem fortitudo, conn a malitiam justitia
'En
z3 r
als iemand de gerechdgheidlieftreeft,zijn haar werken de deugden:wut zij Ieert wijsheid en voorzichtigheid, sterkte en matigheid, de allernuttigsrcdingen in het menselijk leven' (Iflillibrordvertaling). Verder noemt
o o k h e t ( a p o c r i e f e ) b i j b e l b o e k a , l f a c c . r , r 8 d e v i e r k u d i n a l e d e u g d e nD e z e d e u g d e n , u i t g e z o n ô , e r d , t e m p e r a n t i a ,
komen ook veelruld.iglos van elkaar voor in de bijbel, maar dan niet als kardinale deugd. Omgekeerd zijn er parallellen te vinden tussen bepaaldebijbelse formuleringen en de defiririe van een deugd die larer school maakr,
zoals het dioerte a rulo et fac bonum (Ps. ;4,r5), dar men ook op prudentiz van toepassingachr (vergelijk bijvoorbeeld met de zeer inrloedrijke definitie van Cicero, De inpentione z, t6o: Prudentu est rerum bonarum et
malarum neutrarunque scientia (T Nùi3lein, M Tullius Cicero De inventione Uber die Auffindung des Stoffes,
De optimo genereoïatolbm Uber die besteGattungoon Rednern Lateinisch-deutscÈ(Darmstadt r998), p 3zo);
en Deus temperavit corpusei cui deerat abundantiorem tribuendo honorem (t Kor rz,z4), dat in
ge"erbinding
brachr *ordt met de d.eugd,
temperantia.
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zij voornamelijkde mensertoe brengenheil te verwerven.';'Volgensdezepassage
ztjn daaromde kardinaledeugdenbedoeldals noodzakelijkemiddelentot het
deugdzameen bijgevolgwijze leven.
Eén van Dionysius' belangrijkstebronnen is Thomas van Aquino, zo ook voor
zijn behandelingvan de kardinaledeugden.'riNiet voor niets heeft Dionysius de
volledigeSwmtnatheologiaevan Thomas becommentarieerd.'l+
Dionysius neemt
een aantalessentiëlepunten uit de vijf ardkelenvan Thomas' quaestio6r'15 aangaandede kardinaledeugdenover:'r6
r . De kardinaleof principaledeugdenzijn moreledeugdenomdatze niet alleen
staanvoor eenverstandelijkvermogenhet juistete doen (facwbatern
beneoperandi) maarook het feitelijke doen(usunt)ervan,op basisvan eenstrevenhet
juiste te doen (rectitudinemappetitus);in tegenstellingtot de theologale
deugd,die een bovenmenselijkedeugdis en daaromvirtus superhunrandgenoemdwordt, is de kardinaledeugdeenmenselijke(bumana)deugd.
z. Er ztjnvier kardinaledeugden(enniet bijvoorbeeldmaaréén,prudentia,omdat
(ex
die eigenlijkbovende overigedrie staat)zowel naarhun formelebeginselen
parteprincipiorumformalium) alsnaarhun materieelsubject(subjectorum).'tt
3. Alle anderedeugdenzijn op dezevier deugdenterugte voeren.Men moetdit op
formeleelementen
vandeugrweemanierenopvatten:ten eerstenaardegedeelde
rationes).Zokunnenbijvoorbeeldalledeugdendiedejuistehanden(commwnes
justitzagenoemd
ac debitiin operationibus)voortbrengen
delingen(bonumrecti
worden.'r8Ten rweedenaarhun specifiekewerlangQtraecipuumoeldifficillimum
z3z Ercanatioincap vtnlibriSapientiae,art.S(DoctoisecstaticiT,p
5otC'-5ozA):Laboresbujusmagnasbabent airtutes: id est,actwsquibus Pro sapientia obtinenda acpossidenda laboratwr, annexas babent ac pronerentur
airtutes praecipuas, seu earun opera bona, sive profeauum inçementa ,,, Propterea subditur: Sobnetatem entm,
id. est temperantiam, et taPientian, id estprudentizm, docet: quia easlargitur, et qualiter utend.um sit eis, inspirat;
et justitiam quae est airtus specialis, et airtutem, id estfortitudinem .. Hae sunt quatuor c4ldinales oirtutes De
quibus subjungitur: quibus nihil utilius estin vita hominibus: quia istae quatuor vinutes praecipue conferunt honini ad obtinend.um salutem
Zie brjvoorbeeld Enanatio in cap wtr libi Sapientiae,an.8 (Dodoàs ecstattci7, p yozB): De harum
43
quatuor ?irtutnm cardinaliun suffinentia, ratione, propietate, et distinaione, dit'fuse Loquitur Thomas in prima
secundae,quaestione6 r Naruurlijk baseenThomas zich veelwldig op Aristoteles.
214 Summa fidei onhodoxae (Docroris ecstatici r7-r8).
z1; Het berreft; 9tnma tbeologiaeI azae,6r (Busa,S Thomae Aquinatis opera omnu, p 41r-4j3)
Summa fidei orthodoxae z, art. 64 (Doctoris ecstatia ry, p z7 5B' e.v.)
46
237 \X/atheteersrebetreftgaathetomeengoedeeigeoschapvmhetverstand,(bonumrutionrs),dieoprweeman i e r e n u i t g e l e g d k a n w o r d e n :6 f z l j l i g t i n h e t v e r s t a n d z e l l ( i n i p s a r a t i o n e ; d a n i s z i j p r u d e n t i a ) 6 f z i j l i g t i n d e
roepassing van de verstandeli.jke ord.o op rets anders (ordo rauonis aLns) dac wij doen (circa operdtiones; dan ts zij
justitia) of dat wrj voelen (circa passiozes)-In her rweede geval zijn er wee mdere kardinale deugden in het spel:
als een gemoedsamdoening (passio)aanzet tot iets dat tegen deratio ingaat, temperantia; aIseen gemoedsaandoening ons uit angst afhoudt van wat het verstand ons voorschrijft, /ortitudo.Vlarhet weede betreft, her materiële
subject (dit is waar ze zi*en), zijn er ook vier kardinale deugden:ir het essentiëledeel 'an ons versrand (in rationali per essennam) zft deprudentia; de afgeleide delen van het verstand (rationale per partiapationem), ramelljk
de wil (uoluntas), het streefuermogen (concupiscibilis) en het weerstreefuermogen (irascibilis), vormen de zetel
van respectievelijkjustitit, temperantiz en fortitudo (Zie ook: In rv libros Sententiarum 1, dist. 33, quaesr r-l
(Do aoris ecstatici z j, p. 5t 9A- 13 zC' )).
218 Dionvsius neemt op dezewijze beknopt Thomas' behandelingvan alle vier de kardinale deugden over Ik
beperk me hier en in her volgende tot één voorbeelddeugdper punr
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genwoordig en. Zo vertegenwo ordigt jwstitia brivoorbeeld de juiste instelling
'(animi
rectbudo) waarmee men doet wat men behoort te doen. De deugden
verschillen wel van elkaar voor zover ze srLtkvoor stuk een oP een bepaald gebied gerichte houding zijn (specialesdistinctique habitus). Deze rweede oPvatting is gebruikelijker dan de eerste'
in navolging van Macrobius23egekarakteriseerd
5. Deze vier deugden kunnen
(exernplares)
deugden, civiele (politicas) deugden,
worden als exemplarische
zuiverende (pwrgatorias)deugden en deugden van de gezuiverde geest(Purga''exemplarisch' omdat ze alle in God bestaan (zo is God
ti anirni).'+oZe zijn

acht wereldse zaken door zich te richten op goddelijke. De deugden zlin ten
sloæepwrgati anirni wanneer ze behoren aan hen die de gelijkheid met God
bereiki hebben, wanneerprudentia zich inderdaad alleen nog maar op goddeliike zaken richt' Tot zover het commentaar op Thomas.

het innerlijk leven, de passiesdie de mens verstoren' maar ook de gevarenvan het
uiterlijke leven, de verleidingen waaraan men dagelijks blootstaat. Dit valt nog het
beste af telezenaan de verstandigheid (prudentia)'Deze deugd zorgt ervoor dat de

deugden, zoals hieronder aangetoond zal worden'
z3g Comrnentariiinsomniumscipionist,S(-vltllis,ambrosiiTheodosiiMactobii,p.sT).
zrc Z\eook:Summadeoitiisetttinutibusz,an.5(Doaorisecstatici39'p'1688ev')'
z)r InsolemnitatededicatinnistempLi,serm.s(Doctoisecstatici3z,p.6grC):Arnpliwsprudentiannhabeamus,et
discretionein omnibus dh.igamwr,ut decenteret ordinate unumquodque 'larnil: ... Itaque per prudentiam ordine-
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De rweededeugd,jwstitia,bezit men namelijk wanneermen eenieder geeftwat
hem toekomt en niemandonrechtmatigbenadert,onrechwaardigbehandeltof aandoetwat men voor zichzelfzou weigeren.De mensis eenrechwaardigemenswanverafschuwten ongelijkheidbestrijdt.'+'De derdedeugd
neerhij gewetenloosheid
temperantia,heeft de mensnodig omdat zonden als gulzigheiden begeerte(genot
vindenin het proevenen het betasten)eenenormeschandeen afschuwelijkheidmet
zich meebrengen.Door te etenen te drinken,door aante raken,te kussenof te omkan de ziel afschuwelijkbezoedeldworden.'+r
armen,door gedachtenen gevoelens,
De vierde deugdten slotte,fortitwdo, is noodzakelijkom zich dapperdoor moeiof doodsgevaren
lijkheden heen te slaanen niet door vrelkewereldsetegenslagen
dan ook af te wijken van het rechtepad,het erenvan God of de werken van liefde.'aa
De kardinaledeugdenvullen elkaarvoortreffelijk aan.Zij verzekereniemandvan
een goedeafloop in zijn dagelijksestrijd tegen alle verleidingenen gevaren.Ze
functionerenzelfstandig,onafhankelijken los van de anderedeugden.\Weliswaar
maken zij de mens geschiktvoor de theologaledeugden,'+ldie immers hoger in
rangordestaan,maar ze hebbenprimair eeneigen,heel directetaak:de mensdoor
uiterlijke werken gelijkvormigmakenaanGod.'+6Dit is de hoogstetaak die deugden kunnen volbrengen,want gelijkvormigheidaan God brengt eenheidmet
God.'+zHieraanwerken de kardinaledeugdenalsvolgt: wanneerde mens doorjustitia aanieder het zljne geeît,wordt hij gelijk gemaaktaan de goddelijke gerechtigheid. $flanneerhij zich door temperantiaafho,tdrvan vleselijkegenietingen,wordt
hij gevormdnaarde heiligheiden de zuiverheidvan de goddelijkegeest.\Wanneer
het hoofd biedt en tegenslagen
duldt, wordt hij als
hij doorfortitudo doodsgevaren
het ware gelijk aande almachtvan God. \flanneerhij doorprwdentzasteedsordelijk
mus taliter media nostra, ut ad finem peningamus intentum, ut sit in unioersis rationabile obsequiunnostrum, et ita
cunamus ad. tempus ut ante finem non deficizmus.Zie ook: Epistola ad pincipes catholicos, art. ro (Doaoris ecstatici 36,p. 5 r4C) en Contra plaralitatem beneficiorum, ex dictis authenticis, m. r 3 @octoris eastatici 39,p. z7 3A').
z4z Insolennitatededicationistempll,serm.S(Doaorisecstatici3z,p.6gt1''):Postremo,justitia(quaeestPraeckrissina oirtus) cor nostrum omnino possideat .. Reddamus unicui4ue quod ei debemus .. nec injuste aliquid
operemar, nulli injuriemur, nemini facizmus quod nobis fiei abhonemus; omnem detestemtr impietatem, et unitersam deifomiter aversemar iniquitatem Zie ook: Epistola ad prinapes catholicos, an ro (Docloris ecstatici 36,
p. y r4A) en Contra pluralitatem benefidorum, ex dictis autbenticis, n. 13 (Doaoris ecstatici 39,p. z73A').
243 In soLemnitate dedicationis templj, serm. 8 (Doaoris ecstatici 32, p 69oD'): Imo quum in vitiis guhe atque
Iibidinis et in delectationibus gustus et tactas sit maxima turpitudo àc foeditas, ne anima nostra inquinetur aliqwa
hujuscenodi foeditate in cibo et potu, in tactu, osculo aut ampLexu, in cogitatu oel affeau, ind,igemus in primis
temper6ntu
244 In solemnitate dedicationis tempLi, serm.8 (Doaoris ecstatici 12, p 69rA-B): Insuper fortitudo in nobis sit
mdgna, ilt dggrediâmur piriliter ardua, nec pro?ter qkdecumque mundi adxersa se* mortis pericuk relinquamus
vian justitiae, honorificentiam Dei, opera caitatis Zie ook: Epistolz ad pincipes utbolicos, art rc (Doctois ecstatici 36, p. yr4B) en Contra pLuralitatem beneficiorum, ex dictis authenticis, m. 13 (Doaois ecstatici 39, p.
2731'').
245 InnlibrosSententitrum3,dist 33,quaeslr(doaoisecstatici23,p.5zoA):Quaequatuoreirtutesbabiiitant homines ad theologicds virtates.
r(doaoisecstaticiz3,p.5zoA):Atqueperexteioraoperafaci246 InrvlibrosSententiaruns,dirr.;3,quaest
wnt bominem sinilen Deo
247 Denaturaaetem;etveriDei,an.6t(Doaoisecstatici14,p.95A):Similitudonamqueestcausaunionis.Zie
ook: De lumine cbistinnae theorize t,pro (Doaois ecsratici 31,p. 215).
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en voorzichdg optreedt,evenaarthij de Hoogste,die allesnaarhet juiste getal,het
juiste gewichten de juiste maatgemaaktheeft,'+8
Gelijkvormig worden aanGod is mogelijk omdat alle menselijkedeugdenreeds
op voorbeeldigeen volmaaktewijze in God aanwezigzljn.'+tPrud.entiabestaatin
God omdat Hij allesverstandiggemaaktheeft. Temperantiaomdat God met de
meestgematigdeverlangendegerichtheidvanZrjn goddelijkeaandachtop zichzelf
gericht is. Fortitwdo omdatZijn onveranderlijke almacht in al het goedeis.Jwstitia
ten slotte omdat de eeuwigewet in Zijn werken in achtgenomenis.'roOmdat God
de kardinaledeugdenop exemplarische
wijze bezit, en in de mensZijn beeldglansrijk schittert,'t' zljn ook de deugdenalseensieraad'rrin de menselijkeziel (anirna)
aanwezig.tustitia moet namelijk, in navolgingvan de opvattingenvan Alberrus
Magnusen Averroës,"i alseenhabitusin anima beschouwdworden,2t4terwrjlprwdentia tevrndenis in de ratio;'tt temPera,ntiz
in het begeerlijkevermogen(concupiscibilis)enfortitudo it het toornigevermogen(irascibilis).'s6
Maar niet alleende ziel is uitdrukking van Gods deugdelijkevolmaaktheid.Ook
het menselijklichaamis zo goed en mooi geschapen,
dat het de mogelijkheidtot
ontplooiing van de deugdenin zich draagt.Dionysius brengtweer in navolgingvan
248 In w Libros Sententiarum 3, dist 33, quaest. t (Doaoris ecstatici 23, p. 5zoL): Nempe, per hoc quod. bomo
reddit unicuique quod suwm est, assimihtur dieinae justitiae, quae unicuiq*e secund,ummerita sua retribuit Abstinendo quoque per temperantinm a delectationibus canis, conformatar bomo sdnctitati ac Puitati mentis d.ipinae Per fortitudinem 7)eroprdelllend.o pericuLis mortis, et pltientiam in adaqsts conseruans,fit aliqualiter similis
omnipotentiae Dei. Per prudentitm quoque in cunctis ordinate et disoete procedens, imitatur ALtissimum, qur omni4 in numero, ?ondere et mensura constituit Op een ûdere plaars is her Chrisrus die de kudinale deugden bezir:
Puta: pauperuq temperantiae, quae superflua resecat; esuries,pstitiae, cujus est corpus castigare;fletus, prudentiae, quae eligit hic lugere, ut gaudium acquiratur aetenum; perpessioadoersitatum, fonitudini, cujus est dfficillimafoniterpati(Enanatioincap.wLucae,art rt(Doctorisecstatic4o,p.5r3D).VlgWijsb.tr,zo
249 Elementatio theologica,prop. t53 (Doaois ecsatici 13,p zz5{'): Etenim unioersae virtutes in Deo exemp hit er id ea Lit er q u e consi st uht
z5o Elenentatio theologica, prop. ril (Doaois ecstatic; j3, p. zzyA'-B'): Nunupatar exemplaris prudentia,
quam tmitatur omnis seaturae intellectualis prud,entiz, si fuerit airtus aera: imo quidquidparticipatae prudentiae
dPparet in brutis, a fontana illa impressum estet profluxit prudentiz Temperantia d,emun in Deo, est noderltrix
et moderantissima illa concupisabilis conpersio intentionis dioinae ad se ipsam reflexa Fortitudo autem in Deo, est
incommutabilis omnipotentia ejus in omni bono Jastitia aero in Deo, est obseruatio Legisaeternae in suis opeibas.
Zie ook: De passionibus animae, an. 63 (Doctoris ecstatici 4o,p jgoC').
z5t Elementatiotheologica,prop94(Doaoisecstatical,p.
l86C'-D'):lmagoetsimilitudoDertantoeminentius resplendent in intelLectilalibrs teatuis, quanto ipsae intellectuales seaturae sunt excellentioris spedei,perfectiorisqne gradus, et ord.inis dltioris. Zte ook: Elementatio pbilosopbica, prop. 6r (Doctoris ecstatia y, p 77D).
zg
Insolemnitated.edicationistempli,serm 7(DoaoisecstaticiSz,p.6goD'):Praetereamagnumconsequitur
anima nostra decorem ex qudtilor .ùirtutibus cardinaLibus earumque aoibus
z y l D i o n y s i u s n o e m t g e e n e x a c t e b r o n n e n , m a a r h e r b e t r e f t n e t a l s i n l zm l i b r o s S e n t e n t i a r u m 3 , d i s r . 3 l ( D o c toris ecstatici 21, p- 5r9A,-5 jzC') Albenus Magnus, De anima (Alberti Magni opera omnia 7-t (Aschendorff
r968)), waarin deze met grote regelmaatAverroës citeen
254 Deze is zoals gezegd te localiseren in de wil. Zre ook: Expositio missae, art. rr (Doctois ecstatici 35, p.
344A): Justitia, quae estin poluntate.Y erder: In festo S.Joannis apostoli et evangelistae, serm. 5 (Doaoris ecstatio 3 r, p :ooD') en De praeconio et dtgnitate Mariae y an rc (Doaois ecstatia 3 5, p- 54zC')251 ZoaIs gezegdnoemt Dionysius op andereplaatshet intellecr dezetelvanprudentiz.
256 In rv libros Sententiarum z, disr 26, quaest. r (Doaorù ecstatici zz, p. 3t9h): Justitiz est babitus in anima
consistens;prudentia autem est in pafle animae potestatioa, puta in ratione; temperantia in concupicibili, foniudo in irascibiLi.
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Albertus en Averroës7ustitia in verbandmet symmetrievan ledemateî,temperantia met eenevenwichdgeverhoudingvan lichaamssapp
en,fortitudo met lichaamskrachr en prwdentia met geestkrachten zintuiglijke helderheid.'rzDe kardinale
deugdenbestaanechterook na dit leven.Zehebben dan, net alsv66r de zondeval
maardan nog volmaakter,eenanderewerking (actws).Inde hemel(patria)zalprudentia ewoor zorgeî dat niets boven of gelijk aan God gesteldwordt.Jwstitia zal
zorgen voor berouw. Temperantiazal voorkomen dat men nog genot scheptin
verderfelijkheden.Fortitwdozal zorgenvoor eensterk geloofin God.'r3
Het gaatbij de kardinaledeugdenechterniet, zoals bij de theologaledeugden,
om de genietingvan God (frwi). Het gaatom de houding waarmeemen de aardse
zakengebruikt (uti) om uiteindelijk dat doel te dienen."e\7ant de kardinaledeugden zijn in de eersteplaatsgericht op uiterlijke werken: quia virtwtescardinalesin
Dit is de finis natwralis.Met behulp van het
operibusexterioribusattenduntur.26o
geloof en de liefde kunnen de deugdenwel op definis swpernaturalis
gericht worden. De genadevan God maakt dat ze dan virtutes infwsaeof ook wel dona genoemd worden. In dit stadiumworden ze niet langerin uiterlijke werken,maar als
innerlijke actus vrtgeoefend:dona oero dicuntwreaedemairtutes,sedqwatenustn
interioribusaaibus exercentur.'6'Hierworden de kardinaledeugdendus ook dona
genoemd.Een onderscheidmet de bekendezevengavenvan de Heilige Geest(sapientia, intellectus,consiliurn,fortitudo, scientin,pietas en tirnor Dei) blijft door de
inhoudelijkediscrepanties
met de deugdennoodzakelijk,ook al brengt Dionysius
ze op andereplaatsen,waar hij zegtdat tirnor diensrigisaantemperantia,pietasaan
jwstitia,scientiaaanprwdentiaenfortitudo aaîpatientia,'6'explicietin verbandmet
2 5 7 E n a n a t i o i n c a p x J o b , a r r z 5 ( D o c t o n s e c s t a t i c i 4 , p 4 4 8 D ) :D e n i q u e b o n a d i s p o s x i o c o r P o r i s , d n n i l m e s t
Dei, et magna PraEdratio ad oirtutes: quia (ut ait Albertus, sequensin boc Averoem) commensuratio 4Pt4 membrorum, indicat habilitatem ad justitiam; bona complexio, habilitatem ad temperantiam; robur corporis, habilitatem ad fortitwdinem; spiitus vigor et claàtas sensuum, habihtatem ad,prudentiam
258 InrulibrosSententidrumz,dist.zg,quaest r(Doconiecstaticizz,p. 166D'-$78):Aausnamqueprudentiae ibi erit, nullsm bonun Deo praefene neque 4eqbare; actus fonitudinis ibi erit, Deo firmissime adhaerere; tempeîantiae, nullo defeau noxio deleaai Hos eosd,em4ctus et usus habuerant in pimis parentibas ente lapswn, quamvis non ita perfeae sicut in patia. - Si autem objiciztur, quod, non babuerunt lirtutes poenitentiûe et
perseaerantiae; dicend.um, quod poenitentia reducitur ad airtutem justitiae. Quum enim sit de speciebusj*stitize,
statu exsistente naturae hpsae actus ejus est dolere de peccato, qui non ante fuisset; sed actus ejus in statu innocentiae fuiset, Deo regenti essesubjectum. }lier volgt Dionysius (naast Lombardus) Augustinus' De trinitate r4
(Mounrain, Aurelii Augustini operd, p 42t-4t9). Zte ook: De donis Spiitus Sanai, cract. J, an. 9 (Doctois ecstatici 35,p. ztlC)
259 IntvlibrosSententiarumj,di$.2J,quaesr z(Doaoisecstaticiz3,p.4o6B'):Quudd.aaumfruendi,quiest
respectb summi ac ultimi finis, indigemus babitu airtutum tbeologicarum; ad octum aero utendi, qut est respeau
eoran qwae sunt ad finen, bdbitu airtttum cardinalium.
z6o In ry libros Sententidrum 3, dist 14, quaest. t (Doaoris ecstatici 23,p j J9D)
'Dezedeugdenwordengaven
z6t InrvlibrosSententiarum3,disr.34,quaest (Doaorisecstatici23,p.t1,gD)
voor
akten
worden'
genoemd,
zover zij door innerJijke
beoefend
z6z In wlibros Sententiarbm 3, dist. j4, quaest z(Doctoàs ecstatici z1,p 549A):Tertio,propter erped,iendaoirtutum ot'ficiz, sEten sunt dona Spiàtus Sancti: quoniam timor erped.it aà temperantiam, quia timor cames configi4
pietas ad veram justitiam, scientia ad prudentum, foniudo ad patientiam, consilium ad spem, intellectus ad t'idem,
sapientiaadcaritatem Merkopdealternatievenaampatientuvoorfonitaloalstegenhangervandegavefonitudo.
Zieook:InnlibrosSententbrum3,dist
33,quaest.t(Dooorisecstaticiz3,p 5zoC);DedonisSpiritusSanai,vacr.
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dezedeugden.Ten slotteworden de kardinaledeugdenniet alleenaanhet individuele morelebestaangekoppeld.Ze komen ook ter sprakeals de vier zilverenpijlers
van de draagbaarvan koning Salomon,met elk hun kenmerkendeeigenschappen,'6i
alseigenschappen
van de engelen,'6+
alsde vier greîzeîvan de nieuwestadJeruzalem in de Apocalyps,'6ten alsde vier hoekenvan het huis vanJob.'66
Bovenstaande
plaatsbepaling
van de kardinaledeugdenin het werk van Dionysiusde
Karruizervraagtnu om e_en
betekenisbepaling
ervanvoor Dionysius en zijn werk. Nadat hij op de kloosterschoolvan de benedictijnen
van Sint-Truidenen de stadsschool
vanZwolle zijn primaire onderwijs rn *i,uium (grarnrnatica,rhetoica en d.ialeaica)
enquadiztiurn(arithrnetica,geornetria,musica
enastronomà)genotenhad,posculeerde
Dionysiusbij de karruizersvan Zelem,die hem echterafwezenvanwegezijn te jeugdigeleeftijd.'62
Zo ookde karnrizersvan het kloosrerO.L. Vrouwe van Bethlehemte
Roermond.Omdatde kamrizerordenooitvijandigstondtegenoverwetenschap-veel
juist v66r hun intredingaanuniversiteitenen ook nakartuizermonnikensrudeerden
derhandonderhieidmen contactendaarmee- bood volgensde Roermondenaren.6s
r , a r t . I o ; t r a c t . 4 , a d d . 5 ( D o c t o r c e c s t a t i c i 3 5 , p . 1 6 7 A ' ; pz 5 8 A ) O p e e n a n d e r e p l a a r s v e r b i n d t D i o n y s i t s p r u d e n tiaaand,egaveconsilium-Zie:DedonisSpiitusSanai,vacr z,ert.t(Doaoisecstatici35,p
zoSB-C).
261 Endrratioincap.mCanticiCanticorum,artrt(DoctoisecstaticiT,p.35SD'-1598)iPossuntpercolumnas
intelligi quatuor oinutes cardinales, aedificium spiituale in eniru fortiter sustentantes,videlicet justitu, prudentii,foltitudo,ettemPerantia Justitiznamqueestpraechrissinavirtus,etnonestLucit'ernecHesperusitaad,mirabilis ac praeclarus. Prudentia quoque non solum est oinus, sed,et uirtutum auiga, actuun moderatrix, splendor ac
rad,ius totius bonae conversationis: Per quam rationabile fit obseqaium nostrum, et omnia decenter ac secundum
ordinemfiuntinnobis,utpotecongruoLoco,suoquetempore,etrectaintentione Porofortitwd,oestinclTtaoirtus,
aggred,iensaiiliter ardua, nec timore mortis recedensa bonis, ac pro conmuni bono strenue certans Tenperantiz
oero, bestialium oitiorum ac aoluptatum est refrenatrix, incipiens hominem facere spiritualem, et prdecipue ipsun
nobilitans ac d,ecorans,dum a canaLibus vitiis (in quibus est maxima turpitudo) eun lestàngit, sicque ad.aaus intellediaae partis eum dPtificat.
264 Creaturaruminord,ineadDeumconsideratiotbeologicd,ert.rcj(DoctoisecstdticiS4,p.tS5A):Porrooirtutes cardinales ahiori mod.o sunt in angelis quan in viatoibus (maxime post peccltum) Zie ook: In tv libros Sententiarum y dist. 34, quaest. t (Doaois ecstatici 21,p- 539D)
265 Enanatioincap xxApocallpsis,art.zz(Doaorisecstaticir4,p.36TB'-D'):Rursu1perquad.raturamistam
insinuatar, quod per contemperaturam quatuor oirtutum cardinalium, et per doarinam quatuor Evangelistarum,
ad patriae beatitad,inem peruenitur. Imo et in Beatis uirtutum card.inalium pemanet quadratura quantum ad actus aliquos Quaelibet nempe earum d.uosac'tussortitur. Nan, secundum Albertum, primus prudentiae actus est,
Praecdaere insid,ias,qai non nanet in patriz; alius, nihiL Deo praeponere vel aequare, qui manet in ea Primus quoque temPerantide actus est, noxias d,eleciationesrepàmere, qui ibi non manet; sechndus,nulLo motu noxio delectaà, qui manet. Prim*s autem fortitudinis actus est, molestiasfortiter fefte, quem certum est in patrit non nanere;
alius, Deo fortiter adbaerere, qui permanet Postremo, pimus actas justitiae ponitur, proxino subvenire, qui ibi
sunt, vel post dien judicii; secund.us,Deo regenti subditun esse,qEr manet.
266 ZieJob r,r9 De d.onisSpiritus Sanai, rract 4, add. 6 (Doaons ecstatici 35,p. z6zC): Adbuc autem, opinio
ista enoned non potest saloare verba S Gregoài, qui superJob pimo, ait per tres filias Job intelligi tres oirtutes
theologicas;per quatuor angulos domus, quatuor virtutes cardinales Zie ook: In tv libros Sententiarum 3, d,ist. 34,
qtaesr r (Doctoris ecstatia z3,p. y39D).
267 De starutenvan de orde verboden intrede v66r het rwintigste levensjaar.
268 Het Roermondse St. Bethlehem Mariae was nauw verbonden met de Keulse karruis St. Barbara, die zelf
rond r 368 betrokken was bij de stichting van het Roermondse klooster De eigenlijke stichtingsbriefdareen van
tsT6.ZievoordestichtingvanhetRoermondsekloosrer:HJJ Scholtens,'HerRoermondseKarruizerconvent
v6ôr de r6e eeuw', in: PubLications de h Société bistorique et archéologi.que dans Ie Limbourg 86-87 $95r),
p. t87-245.
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eenverbliif aande universiteitvan Keulen eenoplossing.Dionysius liet zich daarin
herjaar r4zr inschrijvenvoor de studiefilosofie.'6r
In de eerstehelft van de vijftiende eeuw herleefdenin Keulen de ztiaantiqua en
het albertismeen dat is eenvan de belangrijksteverklaringenvoor de groteinvloed
van Albertus Magnus en Thomas van Aquino op Dionysius' geschriftenen de afkeer van de kartuizer voor de via moderna.'zoDionysius had het in Keulen naar
verluidt moeilijk met de verleidingenvan de verstandelijkehoogmoeden de zedeloosheidvan zijn medestudenten,
eenredente meerom vast te houdenaanzijn besluit om in te tredenbij de kanuizers.Toen hij zich daaromin r424,na het behalen
van de graadvan rnagisterartiunt, opnieuw aanmelddebij de kartuizersvan Roermond, werd hij alshoogopgeleidezt-jarigewel toegelaten.Daar voorgoedgewijd
'preken
met de hand','z'bleek hoezeerDionysius
aanhet manibuspraedicare,het
in zijn monastiekedenkenbeïnvloedwas door de filosofischestromingenvan zijn
tijd.'z' Temeerdaar voor de karruizershet kopiëren en schrijvenvan boekeneen
:69 Volgens P Teeuwen begon Dionysius ook aan de srudie theologie, maar maakte hij die nier aI Zte: Dionysius de Kanhuizer en de pbilosophisch-tbeologiscbe stroomingen aan de Keulscbe Unioersiteit (Bnssel EcNijmeg e n r 9 3 8 ) ,p . r 7 .
z7o Zle met nane: R R Post, De Viz Antiqua en de Via Modema bij ùjftiende-eeuuse Ned,erlandse theologen
(Nijmegen 196$;G.F.irter,Viaantiquaundaiamodenaauf
d,end.eutschenUnitersitàtendesw.Jahrhunderts
'Zweiter
(Damsradr r971); Schmidt,
Abschnirr' Over de verschillendestromingen aan de Keulse universiteit en
de invloeden daanan op Dionysius, zie: Teeuwen, Dionysius de Karthuizer- Dionysius heeft als verdediger van
Thomas in roerige tijden wel iets weg van zijn djdgenootJohannesCapreolus (r 38o-r444), die alsprincEs thomistarum de rhomistische deugdopvatting verdedigde tegenover vertegenwoordigers van de zia modema (K.'XIhiæ
'Da
& R Cessario,/oDn CapreoLus.On tbe virtues (Ylashinçon zoor)) Dionysius is gematigder:
sich Dionysius
ganzes
weiterhin
an
diesem
Lehrprogramm
Iâsst
orienrien,
sich vermuEen,
sein
Leben hindurch offensichtlich
dass er nit seiner thomistisch-neuplatonischen Grundhalrung, verbunden mit seinen metaphysischen und naurphilosophischen Vorlieben, an einer wissenscha{tlich-scholastischen Fundierung der rraditionellen via antiqua in seinem Werk inreressienwar. Auch wenn also von einer Beteiligung am !(egestreit bei ihm keine Rede
sein kam, so finden sich doch vereinzelte Hhweise, die auf einen dezidienen Standpunkr in dieser Hinsichr schlieBen lassenund sich exakt in den Rahmen der albenisrischenKampfansageder Kôlner Anistenfakultât gegenden
Nominalismus e.inordnen lassen' (Podlech, Disoetio, p. yz)
:7r
Over dit preken van Dionysius væuit de schrijfstoel, dus schriftelijk in plaats van mondeling, zie: Emery
'Denys
'preken
met de hand'
the Carthusian and the invention of preaching marerials'.Dionysius' ijver in her
Jr.,
valt wellicht ook te verklaren door zijn spraakgebrek, waaruan zijn vroegste biograaf Loer van Strarum melding
maakt(K.Swenden,'DionysiusvanRijkel.Biografischenota',in:Onsgeestelijkerf:4(19yo),p
r7o-rSr,aldaar
p. 176).De term gaat via de kamizers terug op d,eInstitutiones d,ieinarum et saeculaàum litterarum van Cassio'Boeken
voor de eeuwigheid.Ter inleiding', in; T. Mertens e.a.,Boehen aoor
dorus (ca.48 5-ca. 58o) (T. Menens,
de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijh proza. Nederlandse literaruur en culruur in de middeleeuwen 8 (Amsterdam 1993),p. 8-35, aldaarp. 17)
'Gerade
z7z Dit is een onderscheidend, zo al niet uniek kenmerk van Dionysius:
seine stark an die albeniscische
Srrômung erinnernde Begeisterung fùr Narurphilosophie und Metaphysik neuplatonischer Provenienz unterTheoscheidetihn, so charakreristischsie fùr das universitâreUmfeld isq doch sichtbar von den zeirgenôssischen
logen seinesmonastischenund pastoralenUmfeldes, auch wem dieseVorliebe seineneigenenmonætischen Intendonen -ein thomanisches System fur eine geistliche Theologie und die Inregrarion mystischer Erfahrung
n u t z b a r z u m a c h e n - d u r c h a u s e n t g e g e n k o m m t ' ( P o à l e c h , D i s ç e t i o ,1p5 ) . O v e r d e ' u n i e k e ' p o s i t i e v a n D i o n y s i 'Although
there is no such thing as a "tvpical Carthusian" (the semi-eremitical Carthusian
us in negatieve rermen;
life permitted considerable latinde in spiritual development), the affecrive contemplative theology of Hugh of
Balma, Guigo de Ponte, or Nicholas Kempf would all serveto illustrate Canhusim mysdcal theology berter than
The
Denys'sThomisrandAlbenistspeculativeinclinations'(D.D.Manin,F/teenth-centuryCarthusianreform
worldofNicbolasKempf.SudresinthehistoryofChristianthought49(Leidenerc
r992),p.t).
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spirirueleen sterk op meditatiegerichteoefeningwas en is,'zl *..4 het voor Dionysius opgavezijn scholastieke,(wetenschaps)theoretische
inzichten mer de monastieke,praktischeervaringenvan alledagin overeenstemming
te brengen.'zz+
Zijn geschriftenzljnde kroongeruigenvan dit proces.Indien men al op basisvan
de mystieke oriëntatie van zijn geschriftenwenst re sprekenover 'der Mystiker
Dionysius','ztdan moet men zich in ieder gevalrekenschapgevenvan het feit dat
het verstandvoor Dionysius eenconsrrucrieverol speeltin de mogelijkhedenvan
eenmysdekeopgang.Het behoudt akrld zijnprimaat, wat er zich ook in het affectieve levenvoordoet. God moet immers gekendworden door middel van her verstandalvorenshij bemind kan worden door middel van de affecten.'76
Zo is de liefde voor God het resultaatvan eenhelderintellectueelbegrtp.'ttIn dezeverhouding
ligt de belangrijkstefunctievan theologischeinzichtenbesloten:zij vormen te allen
tijde een aan geloofsbewustzijnen geloofswaarheidbeanrwoordendekennishabirus die in het kennen(rnetafysica)
wetenschapis, in het ervaren(theologiaffictiaa)
wijsheid.'28De theologieis nooit slechtseen sysremarisch
geordendcomplexvan
'erlebrer
feiten, maar altijd een innerlijk, geesrelijkervaringsgegeven,
Reflektion','tt waarin door middel van kenniseen hoogstebevredigingen vervolmaking
van de innerlijke mensnagestreefd
wordr.'8o
Van afkeervan kennisen wetenschap(scientia)is dus helemaalgeensprake,maar
de zorgom het geweten(conscientia)'8'
en de persoonlijkeen spiricuelehervorming
(reformatio)van de monnik komt op de voorgrond re sraan.282
Dionysius gaater273 Enery Jr.,'lntroduction', p. r9.
274 ZrehieroverdeuiwoerigebehandelingenvanPodlech,DisoetioenS(assermann,DionysiusderKartàaser.
Podlech karakteriseen het werk van Dionysius met termen van B Hamm als 'halfacademische en populairscholastieke 'roomheidsliteraruur' (Disoetio, p. r3). Hierover ook: H. Pohlen, Die ErkenntnisLebreDionysius'des
Kartàusers Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pàdagogik ry (Leipzig r94 r ), p. r 8 r.
275 Brouette,'Dionysius der Kanâuser', p.4
276 Emery lr-,'Denys the Canhusian', p. 4oo; R. Macken, 'The intellectual iatuition of the infiniry of God in
the philosophy of Denys the Carthu sin',in: FranzishaniscbeStudien 68 (t986),p. 237-2a6, aldaarp. 239-z4o;K.
'De 'mystica
Swenden,
theologia' bij Dionysius van Rijkel', in: Ons geestelijberf zz (t9a8), p. y6-8o,aldaarp. 6o.
277 De contemplatione 3, an. t 4 (Doaoris ecstatici 4t, p. z699' e.v.)
'Nicht
278 \ùflassermannzeç hierover het volgende:
im Erfahren des gôttlichen Mysteriums oder gar in der
nysrischen unio, sondern in der Erlangung von \ùfleisheirliegt fùr Dionysius dæ fakdsche Ziel theologischer und
philosophischer Bemùhungen' (Dionysius der Kartàwser, p. r6o) Omgekeerd kan het verstandelijke kennen uir
zichzelf geen greep krijgen op het quid est vû God, maar vemijsr de wijsheid als naaste beginsel van de mystica
'De 'mystica
theologia er weI naar (Swenden,
theologia',p 69)
279 Podlech, Disoetio, p. zz Hierin zit tegelijk de, sterk biografisch gekleurde, beperkende factor ren aanzren
'Im
van zijn Thomasreceptie:
Falle Dionysius des Kanàusers isr dies umso mehr geboren,als seine,sich auch in
aszerischenTraktaten hâufig scholastisch ausnehmende Art der Dikrion, leicht ùber diesen Graben hinwegrâuscht, der ihn trotz aller Affhitâten zu Thomas von Aquin darin doch von diesem trennt: Hier die schriltliche Niederschlag von Erfahrung (experientia)imSime der jedem zugânglichen Grunderfahrungen des Alltags,
wie auch der Erfahrenheit fortgeschrittener Ven'ollkomroung
des weltabgewandten Kanàusermônches mit
dem Ziel der,,!fleisheit", don !(/issenschaftund Theorie des Predigerbrudersund Universitârsgelehrtenmit dem
Ziel begrifflicher Klarheit und Transparenz'
z8o Maginot, Der actushamanus,p 25.
z8r'Wasserman n, Dionysius d.erKartàuser,p. 218
z8z Voor Dionysits is reformatio retsindividueelsdat tegelijk de praxis van het klooster nodig heeft De wijze
is de nederigeeremiet, die met zijn broeders studeerren bidq maar individueel irtiatief toonr om zelf verlichr te
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van uit dat de mensstaatvoor het contingentein de schepping:hij wordt verstoord
door passiesen verleidingen.Het wantrouwentegenoverde menselijkenatuur leidt
hem tot de overtuigingdat de mensdie passiesonder controlemoet trachtente krijgen.Daartoebestaater eenyoorgegevenregelwaarop de menszich kan oriënteren.
De deugdenvan het godvrezendlevenwijzen de mensop die regel.Eigenlijk is de
wanneerhij zijn eigenindeugdzamemenszichzelf tot regel(dit is de conscientia),
dividualiteit overwint en de oorspronkelijkeordo (dh is de goddelijke ordo van
v66r de zondeval)in ztchzelferkent.'8rHierin zit de wijsheid (sapientia):inzicht in
de wil van God door eengodvruchtigbestaan.De monnik die nederigen verstandig,'8+in geloof,hoop en liefde,zijn passiesweet te beteugelenen de morele deugdenweet te onrwikkelen,wordt gezuiverden verlicht,en leertjuist en wijs te leven.
modef vanpwrgatio,illuminatio enperfecHier inspireerthet pseudo-dionysische
praktijk
van
het
klooster:
het volmaaktelevenkomt in zicht. De
rlo de ascetische
is
van
het
klooster
zodanig
geordenden gereguleerddat uiterlijdagelijksepraktijk
(ascetische,
morele,
meditatieve,
oratieve)
ke
oefeningeneenstimulanskunnen zijn
voor vérgaande
groei.
innerlijke
De kardinaiedeugdenhebbeneenspecialeplaatshierin. Zij zrjn eenheel directe
erfenisvan Dionysius'school- en scholastiekeopleiding,ondergaanechtereenbein het kadervan het monastiekedoordenkenvan de menselijke
tekenisverschuiving
van God. Terwijl Dionysius de heidensefilosofie,waaronten
overstaan
opdracht
'klar von
der de kardinaledeugden,met Thomas
der Theologieabgegrenzt'houdt,
'open
is hij
en onbevangen'in zijn receptieervan.'8rHet gevolgis eenzelfstandige
behandeling,die wel altijd monastiekingebedis. Besruderingvan de deugdenomwille van kennisalleen,op de wijze van de schoolen de scholastiek,is niet heilzaam.
Zrj moetverankerdzijn in de vraardenvan de monastiekeraditie. HoezeerDionysius' interpretatiegeworteldis in het bestaande,concreteen exemplarische,
blijkt
worden. In de voorbeeldige ordo van het klooster en de kloosterregel wordt ware kemis vesonen door persoonlijke oefeningen, interioriseen men de regel en herstelt men de goddelijke orlo in ztchzeli Dionysius' monastiekewijsheid wordc echter pastoralewijsheid, waar hij zich ook voor een kerkelijke en maatschappelijkereformatio inzet (Wassermann, Dionysius der Kartàuser, gaar hier uirvoerig op in) lvlaarschappelijke of
kerkelijk-organisatorischenisstanden vereisenimmers ook een herstel van de ordo Het streven naar hen'orming, het ascetischeideaalvan de wijze, de opleiding in de werenschap,de morele kwaliteit van de monnik en zijn
nederigheid en disoetio venalen zich zo in een maatschappelijk relevmte spirirualiteir (Vassermann, DionTsius
d . e r K a r t à u s e r , p2 3 9 ) E e n a n t r o p o l o g i s c h e c o n s r a n t e ( D i o n y s i l ' 5 b e n a d r u k t s t e e d s s l e c h t s d e n o o d z a a k v a n e e n
tndividrelereformarlo) die alleenin het klooster zijn vemlling ku virden, wordr de norm voor de wereld (Vasserman, Dionysius der Kartàuser, p. 241).
283 Voor Dionysius voldoet het invloedrijke model
Thomæ van Aquilo (wetenschapen ordo in overeen"an
stemming met ratio en natuuruet) voor een persoonlijke refomatio niet meer. Bij Dionvsius gaat het oog voor de
condrgende van het menselijke bestaanteveelsamen met het pessimismevan een negatieveantropologie; daarmee is de'naruur'voor hem geen uitgangspunt meer, mail wel de deugd en wijsheid van hec monasrieke leven
(Wassermam, Djonysiwsder Kartàuser,p rr2 en p. rz4).
284 Nederigheid (humilitas) en verstandigheid@rudentia) zijn rwee cruciale deugden in dir proces (Wasser'Denys
marn, Dionysius der Kanàuser,p. rz5 e.v.).Zie ook: G. Guldentops,
the Carthusim on humiliry', in: G.
Partoens e.a. (red.), Virtutis imago Studies on the conceptualization and transformation of an ancient ideal. Collection d'érudes classiquesr9 (Leuven & Namen zoo5),p 46t-482.
281

Podlech,Drioetio,p. 48-5o

3. 2 D e systendtisch-th eologische uite enzetting met de deagden

r6r

uitzijn veelvuldigegelijkstellingvan de voor hem belangrijkstevan de vier kardinale deugden,prudentia,aande 'moederder deugden'zer
rr1r.4.benedictijnsetraditie,
onderscheidingsvermo
gen(discretio)..82
Dionysius overdenktde betekenisvan de kardinaledeugden,en in het bijzonder
prudentia/discretio,in het kader van de dagelijksepraktijk van het kloosrer en de
kloosterraditie. De praktische,moreleonrwikkeling van het deugdenleven
is voor
hem inherentverbondenmer de mogelijkhedenvan eenspirirueleopgang.Net als
de overigekardinaledeugdenheeftprudenti^aeen'horizo.ntrl.'f.r.r.tlÀmwille van
haar 'verticale'.FIet deugdelijkemidden (medium) en de deugdelijke maat(mod.wm)in de juiste orde (ordo) en de juiste wijze van handelen
lirai ,otio agend.orum),'88sraanren dienstevan een hoger doel (finem\..rt \Tanneerprudeniia ons
leertwat het juiste midden is, wat beteris en war het beste,tegelijkook *", slechter
is en wat het slechtste,en wanneerzij ons leert hoe wij de anderedeugdenin overeenstemmingmet de juiste tijd en plaatsmoerennavolgen,mer de juisie intentieen
op eenmanierdie in ons grootsrevoordeelwerkt, bereikenwij heelsnelen op heilzamewijze de volmaaktheid,het einddoelvan elke deugd.'r.Rakenwe in de praktijk van het klooster door deugdbeoefening
volledig afgestemdop onszeH,àp de
ander en op God, dan zal ons leven ook spoedig doorprwdentia-wordenu.*olmaakt.

286. RegalaB.enediai,cap.64,r ry:d.isoetionis,matisoirtutum(R.Hanslik
(ed.),BenediaiReguk corpus
scriptorum ecclesiæticorum Latinorum 7y (ze druk; I(/ enen
ry77), p. fi6)
287 Zie met name: Summa de vitiis et airtutibus z, an.
34 (Doctois ecstatici 39,p z16 e v ): De prudentia et disçetione Deze deugd is met name te vinden bij Cassianus en in de regel t"t B.n.di.,r,;
l"ie. isÏet Thom"s ,an
Aquino die.dedeugd heel expliciet aanprudentiaverbindt. Dionysius veruijst voor deze gelijkstellirg
echrernaar
'de
kerkvaders': Feriz quana pentecortes, serm. (Doaoris ecstatià
5
32,p. t65c): Deniqle, quamois disçetio sit
actLt Pradenti4e, lttamen sdncli Patres
iu-rrr'Zie
frequentet disoetionem pro prnd"rtl
verder: K. pansters,
'Disqetio
enrnnerlijke heruorming bij Dionysius de Kamrizer', in:12 ternationaal hatbolieh tijdschrift
Communto z8 (zoo3), p. zr3-224;Podlech,.Disçetio. Andere belangrijke vindplaatsen in het werk
Dion,vsius zrjn:
"m
Enanatio in cap xt libri Ecclesizçiq, art. rr (Doaoris er*at;à t, p. s9s1; Enanatio in cap xrv
Lucae, an. j7 (Doc|016ecstdtiàr2,p 9zB');Deconsoktionepbtlosopbaer,an.z4(Doaorisecstaticiz6,p-r37C');Dedoarinascbolarium,an. z (Doaois ecstatici 27.,p. 3438); Dominita wpost Trinitatem, ser^. y (Dàrtiàs
jo,p. 56oA);
"cstatia
In solemnitate dedicationis templi, serm 7 (Doaois ecstotiri
3t, p 69tC); De dignitate et laudibus R v. Mariae z,
ar.t. zr (Doaoris ecstatici 36, p. 97C'); Inter Jesum et puerum dialogus, an. (doctois ecstatici jg,
p. zo4C,); De
9
oxa et fine soliuii t, art tz (Do.ctris ecstatici,38, p. z768); De loid" et com'-endotione
vitae solitarize, arr. 19
(Doaoris ec*atici 3 8, p. 3 yzB'-D'); D e vita inclusarim, art- 6 (Doaoris ecstatici
)g, p. 39zD); Enaratio in tertiam
regahn s. Francisci, an 4t (Doaoù ecstatici
,pirituum (Doaoris
38,p. yozc'); De disqetione n i*oàiror.r,
ecstatici to\
288 In festo S. Joannis Apostoli et e.vangelistae, serm (Dooois ecstatici
5
3t,p zorB'): Est quippe prudentb,
recta ratio agendoram, docens secu_ndumexigentiam
finis disponere media, et inter appetenda or f)gir)ao airr"rnens, modum ac ordinem faciens obsenari.
2.89
.C^ontraplumLitatembeneficiorum,arr.t3(Doaorisecstatici39,p z73A'):Inoeraprud.entia,perqwammediaadfinemefficaciterdiriguntur.Zieook:Enanatioinrop
tuProor)biorî-,^n
3(Dàaorir"cstotraT,p.ugD):
Docens modum in cunctis tenere, ac ordinate ad
finem inientum proced,ere;L r, [ibros Sententiarum 3, dist 34
(Doctoris ecstatici zj,p 53zA').
z9o Summadevitiiseteirtutibusz,art.34(Doaorisecsuticilg,p
z16B'):Docetquoqweprudentiaquidmelius,
quid optimum, quid pej.us, quid pesimum, et qualiter debeamu; .utrtates ceterasprosequi
locoet tempore congruo,
r.ectdintentione et modo compendiosiori, ut sicad. uniuscujusque artutis perfeiionem oc
fine* citius atque satubnLs Pernngamus,
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De hardinale deugden in de contextaan het klooster

De kardinaledeugdengaande menselijkegeestdus zo'n kwaliteit verlenen,dat
die zich, met hulp van de goddelijkegenade,in plaatsvan op het lichamelijkeen
wereldse(finis naturalis)gaatoriënterenop het geestelijkeen bovennatuurlijke(fwie in moreelopzicht zo'n vooruitgangheeft geboektdat
nis supernatwralis).Yoor
hij alsverstandig,rechwaardig,gematigden moedigmensdoor het levengaat,is de
contemplatievan en liefde voor God (dilectiodir.,ina)ook niet ver meer.'e'Maar
erd zrjr'.Daarvoor moedaarvoormoet eersthet menselijkhandelengeperfectione
'rechteweg' en het;'uiste'midden'
gevondenworden. Daarvoor moeten eerstde
ten eerstdisciplineen onderscheidingsvermogen
aangeleerdzijn. Deugden,discipline, discretio, dilectio diz;ina: moraliteit en mystiek liggen voor Dionysius heel
dicht bij elkaarmaarhebbenwel eenduidelijkerangorde.'ze'

j.3

De

De receptievan de deugdenin vrouwenkloosters
rking van de kardinaledeugdenin vrouwenkloostersis, in verhouding

ief groeiendeomvangvan de geesteiijkeinstructieaanreiigieuzeen detot de ex
in de late middeleeuwen,2eite verwaarlozen. De preken en traktaten
vote vrou
- voor zust
erd er niet alleenveelvuldiggepreekt,er werd voor hen ook een
reëerd'gt- leggenveel nadruk op de ontwikkeling van deugden
kardinaledeugdenmakendaarnauwelijksdeelvan uit.'e6De
en de doorwerking ervan is zo beperkt, dat op deze
beschrijvingvan de
enkeieexcerptenop basisvan een beknoptecategoriseplaats volstaan wordt
ring van bronnen,aangevu et enkeie aantekeningen en de meest relevante literaruurverwijzin gen(zie bijlage
eigenliteraruur

(paraenese)']rr624

z9t ZogeIàtvoorprudentia:IdcircoetPerPradentiamadsapientiaecontenphtionemscanderenoncessemus.-1
voor iustitiz: Insuper per justitiim ad. lucem contemPktionis conemur pertingere ; voor temper4ntiai Oportet
ergo iter ad apicem contemphtionis secundum unam consid.erationema temperantia inchoare; en voor fortitudoi
Insuper, per fortitudinem ascenddmusad contemplationem . (ln festo S.Joannis apostoli et etLangelistae,serm. 5
(Doaoris ecstatici3r, p. zorA-C')
'Perfecrion
ir the moral life opens the way to mystical rheology md contemplation, the crown of Christian
z9z
'Denys
rhe Canhusian', p. 4oz).
wisdom toward which the whole Chrisdan life is direcred' (EmeryJr ,
293 Deze groeihing uiteraard samen met de grote toenme van het aantal nonnen en andere vrome vrouven, en
'Boeken
voor de eeuwigheid', p. 16-zo; !7.
met de opkomst van de Moderne Devotie Zie met neme: Mertens,
Scheepsma,Deemoed en deeotie De hoonrouwen pan Windesbeim en hun geschiften Nederlandse lireraruur
en culruur in de middeleeuwen r7 (Amsterdam ry97),p z5-27
294 VI. Scheepsma,De Limbwrgse sermoenen De owd:te prehen in het Nederlands. Nederlandse literaruur en
cultuur in de middeleeuwen z6 (Amsterdam zooy), p. 29.
: 9 5 M e r t e n s , ' B o e k e n 'p, . I 9
:96 Zieookhoofdsruk4.

