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lan van Ruusbroecbezoektde kartuizers
te Herne
De mysticusais schrijver

Broeder
Dan blijl
secretan
Gheraert
on-rdath
voorkon
trng te s(

p hoge leeftijd loopt Janvan Ruusbroec(r293-ry8t)met pijn en moeite
naarhet kartuizerklooster
te Herne.In
van zijn kloosterte Groenendaal
welk jaar preciesdezetocht geplaatstmoet worden,is niet bekend,maar
men neemt aandat het in of rond 862 geweestis. Het initiatief tot dit bezoek,dat
drie dagengeduurd heeft, is uitgegaanvan de kartuizers.Aan een strengeregel
gebondenmogen zljhet kloosterslechtsinzeer uitzonderlijkeomstandigheden
verlaten.BroederGheraertvan Herne heeftbij de uitnodiging eenbelangrijkerol
vervuld en hij heeftde omstandighedenvan het bezoekbeschrevenin eentekstdie
hij laat voorafgaanaan zíjn verzamelingvan de werken van Ruusbroec.Zo beschikkenwij over een prachtig literair portret, met sympathiegeschrevendoor
eentijdgenoot.
BroederGheraertheeftop een gegevenmoment kennisgemaaktmet enkele
werkenvan Ruusbroec.Eenaandachtigelezingervanleerdehem dat ze overzeef
verhevenen moeilijke zakengingenen zuiver in de leerwaren.Daarom schreefhij
aan.In de proloog die hij
ze overen zo legdehíj zijneigenRuusbroec-verzameling
schreefop dezeverzamelinggeefthij toe dat sommigezinnen en woorden zijn
begrip te boven gaan.AI zijn dezewerken dan hier en daar te moeilijk, daarmee
vormen ze voor hem nog geenongeschikteliteratuur. De opvatting dat alleswat
op schriftstaatvoor iedereenbegrijpelijkmoet zijn, is hem vreemd.Er is geestelijis en die de leermoeiteloosoverbrengt.
ke literatuurdie open en licht geschreven
Daarnaastis er literatuurdie verhevenkennisbevaten die onsleertdenken.Soms
gaatde leer ons verstandte boven.Dan biedt de literatuur ons de mogelijkheid
bescheidenvastte stellendat er meer in de hemel en op aardeis dan onsverstand
kan bevatten,maar toch ook dat er anderen zíjn die er meer van begrijpen.
Al erkent BroederGheraertdus wel de didactischekracht van de onverstaan-
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baarheid,toch voelt hij zich gedrongenover zijn schroomheente stappenen, in
Ruusbroecuit te nodigenenkelemoeilijke
overlegmet eenpaar medebroeders,
te komen toelichten.Met name rnzíjn eerstewerk Dat rijckederghelieven
passages
'Ende
waaraanzlj zichstoren.
hi quam van over V grotemilen te
staateenpassage
al wasthem pijnlijc', schrijft BroederGhevoet gaen,bi sijnregoedertierenheit,
raert met nauwelijksverholen vreugde.
Ook hier
Eenmaalte Herne houdt Ruusbroecvoordrachtenen gesprekken.
de
drie
niveaus
van
overdracht
van
de
geestelijke
leer.
Tot
de
verzamelde
zienwe
spreekt hij niet over zijn mystieke leer, maar vertelt hij
kloostergemeenschap
enkeieexempelenen haaithij anderegroteauteursaan.Slechtsmet tweeof drie
broedersspreekthij over zijn werken.En in eengesprekonder vier ogenbrengt
BroederGheraertde betreffendepassageuit Dat rijcke der ghelieventer sprake.
Dan blijkt dat Ruusbroecde pubiikatie van dit werk verbodenhad, maar datzljn
secretarishet achter zíjn rug om uitgeleendheeft om over te laten schrijven.
Gheraertsaanbod zijn exemplaarin te leverenslaat Ruusbroecaf, misschien
omdat hij verondersteltdat het werk nu ook wel eldersverspreidzal zijn. Om te
voorkomendat delezermisleidwordt door zijn woorden,beloofthij eentoeiichting te schrijvenop de gewraaktetekst.
'boekje
Zo ontstaaÍhetBoecsken
der verclaringhe,
het
met de toelichting' op de
leer die hij geschrevenheeft, namelijk over de vraagop weike
allerverhevenste
wijzede mysticusverenigdis met God. Het antwoorddat Ruusbroecgeeftis kort
gezegd:indirect en ook direct en ten derde zonder onderscheid('overmidts
middel endeoec sondermiddel endeten derdenmale sonderdifferentieochte
De woorden'zonderonderscheíd'zrjnde steendesaanstoots
voor
onderscheet').
BroederGheraert.Want God en de ziel kunnen toch niet tot een zo volledig
eenheidgerakendatze êênwezenworden.Dat is overigensook onverkortRuusbroecsstandpunten in het Boecsken
zaIhlj dit sterkbenadrukken.BroederGheraeft zíethet als eenprobleemvan woordkeuze.De termen 'direct' en 'indirect'
hadRuusbroecal gebruikten om eennog hechtereverenigingvan dezielmet God
te beschrijvenmoest hij uitwijken naar de omschrijving'zonder onderscheid',
ook al zei die formulering meer dan hij bedoeldete zeggen.BroederGheraert
brengt de zaakdus terug tot het probleemvan een ongelukkigeformulering van
eenjuiste opvatting.
Dezehelezaakopenbaarteenspanningtussende verwoordingvan de mystieke ervaringen de officiëletheologie,die wetenschappelijk
en terminologisch
'knielende'
consequent
wil zijn. Hieronderligt debreuk tussende 'zittende'en de
theologie,die in de late Middeleeuweneenkloof gewordenis. Mystieketeksten
sprakende taal der wetenschappelijke
theologieniet, maar werdentoch volgens
de normen van die theologiebeoordeeld- en vaakveroordeeldalsketters.
Ketterijen misvattingenwaren nu juist wat Ruusbroecbestrijdenwilde met
zijn werken.In zijn Boecskendoet
hij geenenkeleconcessie
aanBroederGheraerts
bezwaren,
hij herhaaltzelfsuitgebreiden in anderewoordende terminologie,een
herhalingdie de termen erin hamert. Nu lag een van de grote ketterijen die
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Ruusbroecbestreed,preciesop dit punt van de eenwordingvan de ziel met God.
In Brusselheefteeninvloedrijkegroepbestaanvan mensendie dezeketterijvan
devrije geestaanhingen.Ruusbroec,die tot zljnvljftigstejaar in het hartjevan het
drukke Brusselactief was als zielzorger,moet ze gekendhebben. Als mysticus
heefthij hun vergissingdoorzien,alsschrijverheefthij zich tegenhen gekeerden
'tegen
iedereenvoor dezepseudo-mysticigewaarschuwd:
de duivel kun je een
kruis slaan,maarpasop voor dezeverkeerdelieden'.Het grotegevaarschuilterin
datzeeenjuistemaaronvolledigeopvattingvanmystiekhebben.
Dankzijmeditatietechnieken
kunnendezemysticizichleegmaken,zodatzenogslechtshun eigen
wezenervaren.Dit is volgensRuusbroeceenechtemystiekeervaringwaarop zich
nietsverkeerdmeeis. De fout bestaaterin datdezemensenhun wezenvoor God
houdenen vervolgensde conclusietrekken datze de rest,eendeugdzaamleven,
niet meernodig hebben.Stilzittenen het wezenervagenade,kerk,sacramenten,
ren is het enigedat telt.
In de eerderbesprokenterminologiegeformuleerd,ervarendezemysticihun
ongedifferentieerde
eenheidmet God en daaruittrekkenzede conclusiedat zede
indirecteverenigingnu niet meernodig hebben.Het laat zich denkendat Ruus'eenheid
zonder onderscheid'in het vaarwatervan dezeaanbroec met zijn
hangersvan de vrijgeestleekte zittenen dat hij in het Boecskenveel
moeitemoet
doenom het verschilgoedduidelijkte maken.Terwijl de misleidemysticiin staat
zijn hun eigenpersoonuit te schakelenen zo tot eeneenheidservaring
te komen,
gaathet Ruusbroecom eenliefdesdialoogdie uitbloeit in een zelfuergeten
eenheidservaring.In beide gevallengaat het om eenheidzonder onderscheid,elk
vanuit een geheelanderperspectief.Ruusbroec verzelzich bovendientegende
reductievan de mystiekeervaringtot dat ene aspect.InDat rijckederghelieven
geeftRuusbroecook een beschrijvingvan de natuurmystiek,waartoemen de
bewegingvan de vrije geesteveneensmag rekenen.Natuurmystiekwil zeggen
mystiek die op natuurlijke wijze, zonder bovennatuurlijk ingrijpen, tot stand
'Dit
komt. Zijn beschrijvinghiervanheefteenwelwillendneutraalslot:
is de weg
van het natuuriijke licht, die men gaan kan met natuurlijke deugden en met
leegheidvan de geest.En dezewegheetdaaromnatuurlijk,omdat men hem kan
gaanzondergedreventezíjn door de Heilige Geesten zonder bovennatuurlijke
'maar
goddelijkegaven',om dan zeerkoel te besluiten:
zeldenwordt dezewegop
de beschrevenedelewíjzevolbracht zonder de genadevan God'.
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Ruusbroecsschrijverschapstaatzo in het spanningsveldvan orthodoxie en heterodoxie, en wel op twee manieren.Zíjn werken zrjn zelf het voorwerp van vertheologieen niet altijd heeftmen
denkingvanuit de hoek der wetenschappelijke
hem daaroverzo welwillendbenaderdalsBroederGheraert.Ten tweedekomt een
groot deelvan zijn werkenjuist voort :uitzorgomde ketterij.Er wasin de tijd dat
Ruusbroecin Brusselactiefwas alszielzorgeren schrijver,zoalsBroederGheraert
het zegt,'een grote behoefteaan heilige zuiverelering in de volkstaalvanwege
enigeschijnlerenen tegenlerendie toen opgekomenwaren'.Ruusbroecvoorziet
in dezebehoeftemet ziin werken.
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In het kloostervan BroederGheraertheeft men veel aandachtvoor geestelijke
was vermoedelijkde beliteratuur in de volkstaal.Een van zijn medebroeders
:-;57
Bijbelvertalervan
anonieme
136o,
die
tussen
en ca. 1388een groot
roemde,
Latijn
in
het
Middelnederlands
belangrijke
spirituele
basiswerken
uit
het
aantal
heeftvertaald.Het is dus begrijpelijk dat BroederGheraert een aanzienlijkdeel
werken.Dezewarenvolgens
vanzíjn portretbesteedtaande taalvan Ruusbroecs
in een onvermengdBrusselsDiets, met weinig Latijnseof
Gheraertgeschreven
Waalsewoorden.En zelfsde lidwoorden,die bij het sprekenten deie ingeslikt
De werken van Ruusbroecworden al tijdens zijn
worden, zijn uitgeschreven!
Latijn
vertaald
het
zodatmen
zeook buiten de grenzenkan lezen- buiten
in
leven
natuurlijk,
dat de Latijnsevertalingenook
al
zijn
er
aanwljzingen
de taalgrenzen
wel diendenom culturelebarrièreste doorbreken.Immers, BroederGheraert
steltvastdat er mensenzíjn dieliever Latijnsedan Middelnederlandsegeesteiijke
tekstenlezen,hoewelzebeter Dietsverstaandan Latijn. Biijkbaar,zo concludeert
hij, zoekenzewat andersin de studiedan het verwervenvan kennis.
De werkenvan Ruusbroecwerdenniet alleen(meer dan eens)in het Latijn
vertaald.Rond r35olas men in Zuid-DuitslandaI zíjn hoofdwerk,Die geestelike
brulocht(bruiloft) in het Duits. In de vïoegevijftiendeeeuwmaaktemen - via
compilatiesin het Engels- ook in Engelandkennis met Ruusbroec.Ook na de
Middeleeuwenis Ruusbroecswerk vertaaldin het Latijn en, via het Latijn of
uit het Middelnederlands,
volkstalen.Hij is daarmee
rechtstreeks
in verschillende
vermoedelijkde meestvertaaldeauteur uit de hele Nederlandseliteratuurgeschiedenis.
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LIrF,RAruun l$ De proloogvan BroederGheraertwerd door W. de Vreeseuitgegeven
in Het belfortro (1895),dl. z, p.5-zo. Een moderneNederlandsevertalingverscheenin
Geraertvan Saintes(en) Hendrik Utenbogaerde,
De tweeoudstebronnenvan hetlevenvan
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ingeleiddoor P. Verdeyen,Bonheidenr98r.Een uitgavevan het werk
Janvan Ruusbroec,
van Ruusbroecmet een moderne Nederlandsevertaling:L. Moere els,Ruusbroechertaald,

ovennatuurlijke
,rdt dezeweg op

ro dln., Tielt-Amsterdam ry75-r983.Een goedeinleiding tot Ruusbroecbiedt Paul Verdeyenin Ruusbroecen zijn mystiek,Leuvenr98r.
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Als uitgangspuntvan verderestudieis bruikbaarde omvangrijketentoonstellingscatalogus
rodoxie en hetelrwerp van veraltijd heeft men
weedekomt een
vas in de tijd dat
roeder Gheraert
rlkstaal vanwege
rsbroec voorziet

lan van Ruusbroecn9j-tj8t, BrusselKoninklijke Bibliotheek r98r. Verdere literatuur is
gemakkelijkop te sporenmet het jaarlijkseliteratuuroverzichtin het tijdschrift OnsgeesteIijk erf, Mw. Hilda van Asschebereidt een alomvattendewetenschappelijkeRuusbroecbibliografievoor die waarschijnlijk in 1993verschijnt.
Over het kader waarin Ruusbroecswerken geplaatstkunnen worden zie St. Axters, Geyan de vroomheidin de Nederlanden,4dln., Antwerpen 195o-196o.
schiedenis
Over de
mystiekzie Paul Mommaers, Wat is mystiek?
Nijmegen-Brugge
rg77en Bruno Borchert,
Mystiek,Geschiedenis
en uitdagireg,Haarlem 1989.
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