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Dionysiusde Kartuizer(140213-147l):
de doctorextaticusuit Rijkel

In het dorp Rijkel (gemeenteBorgloon)in BelgischLimburg is
in novembe
r 2002 op initiadef van de Heemkring Rijkel met
enkelelezingenen eententoonstellingin het kasteelvan Rijkel de

Dionysiuswerd in 1402 of 1403 geborenin het dorp Rijkel. De
precieze
datum vanztjngeboortekennenwe niet.'Wewetenalleen
moet
dat zrj ergensin de twee genoemdejaren plaatsgevonden
hebben.In zijn geschriftDe meditationezegthij namelijk "En dit
in het
werkjeheb ik voltooid in mijn zevenenzestigste
levensjaar,
jaar desHeren 1469"t.
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Jeugd en uorming
Over Dionysius' jeugd weten we slechts weinig. \Wel vertelt
hijzelf, als hij zich in het commentaar op het boek Genesismet
Rachel vergelijkt, dat ook hij, toen hij nog niet naar school ging,
het vee van zijn ouders hoedde. En, zo voegt hij eraan toe, "ik was
een zeer ondeugendejongen, die vaak op het veld vocht met de
anderejongens die daar het vee hoedden"s.Over zijn ouders zegt
hij elders dat ,ij "eenvoudige en arme, maar fatsoenlijke en
gelovigemensen" warena.Het gezin waarin Dionysius opgroeide,
telde rwee.jongens en t\4/eemeisjes-Uit een aantekening,in het
annlversanum van een bewaardgeblevenmissaaluit Rijkel weten
we dat zijn broer Joannesheemeen later trouwde met een Dyna;
hun oudste zoon Henricus werd kruisheer5.Ook de twee zussen
zijn gehuwd geweest,maar waren al weduwen toen Dionysius zijn
traktaat De laudabili uita uiduarum schreeF.Of Dionysius na zijn
jeugd nog veel contact heefr gehad met zijn familieleden, weten
we niet. Hij heeft wel zijn vader nog eens te.ruggezien,
maar dan
in wat ongewone omstandigheden, namelijk in een visioen,
waarin hem zijn vader in het vagevuur getoond werd. Dankzij de
gebedenvan Dionysius kon zijn vader daaruit verlost wordenT.
Dionysius waarschijnlijk aan de
nen te Sint-Tiuiden. In elk geval
nderjarenin de stad Sint-Tluiden
lertien jaar was, verliet hij zijn
'ol te ZwoLle te gaan bezoeken,
waar hij vrijwel zeker nog enigetijd de bekendeschoolmeesterJan
Cele, overleden in 14L7, heeft meegemaakte.Volgens zijn eigen
getuigenisheeft hij er ook de "religiosaeiniria viraè" (de beginselen van het religieuzeleven) onrvangen;aangenomenmag worden
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dat hij hiermee duidt op contacten met de broeders van het
gemene leven''. In Zwolle moet Dionysius enkele jaren zrjn
geblevenom vervolgensals postulant aan te kloppen bij de kartuizers re Zelem bij Diest en te Roermond. Op beide plaatsen
werd hij evenwel geweigerd omdat hij nog te jo.g was. Daarop
besloot Dionysius zijn studies voort te zetten aan de universiteit
van Keulen, waar hij kort na 20 december l42l in de matrikel
werd ingeschrevenals "Dionysius de Rijckele"".
Dionysius begon aan zljn universitairestudies op adviesvan de
Roermondse kartuis. Dat hoeft niet te verwonderen, want de
kartuizers stonden in de rweede helft van de veerdende en de
eersrehelft van de vijftiende eeuw beslistniet afivijzend tegenover
de wereld van de universiteit. Integendeel,er was in die periode
een opvallend groot aantal intredingen van mensen met een academische vorming en soms ook al met een loopbaan in het acain
demisch onderwijs. Toen Dionysius voor de eerste keer
'W'esel
Roermond postuleerde,was daar Hendrik van Orsoy van
prior, die in 1409 in de matrikel van de universiteit van Erfurt
staat ingeschreven.En diens rweede voorganger als prior van de
Roermondse kartuizers was Albertus Buer van Utrecht geweest,
die in Keulen de graden van magisterartium en doctor medicinae
had behaald''. Mèn kende in de kartuizen toen dus de wereld van
de universiteit en wist blijkbaar ook de daar te verwerven intellectuele vorming naar waarde te schatten. Dionysius behaaldein
november 1422 onder de Friesemagister Bernardus de Reydahet
in de artesr3.
In 1424 sloot hij de studie van de artes
baccalaureaat
af met de graad
van magister artium.
In zijn academische vorming te Keulen heeft Dionysius
onmiskenbaar de invloed ondergaanvan de restauratievan de uia
antiqaa, de theologischeschool die in de traditie van Thomas van
Aquíno dacht. D{ze werd te Keulen onder leiding van magister
Hendrik van Gorkum in ere hersteldta.Ook herleefldedaar in de
eerstehelft van de vijftiende eeuw het albertisme, de school die

(10) De munifcentiaet benefciisDei,26; OperaOmnia 34,3198'.
(1 l) H. Keusien,Die Matrihel der [JniuersititKalnl, rweededruk, Bonn 1928,p.234
(m.132,6).
(12) H.J.J. Scholtens,"Het Roermondsekartuizerconvent
vóór de 16e eeuw", in:
Publicationsde la SociétéHistorique et Archéologiquedans le LimbourgS6-87(1950-51),
p. 187-245,met namep.215-217.
( l3) Keusse
n, Matrihel, l.c.
(i4) A.G.'Weiler,Heinrich uon Gorhum(t 1431). SeineStellungin der Philosophie
und
der TheologiedesSpritmittehhers,Einsiedeln-Ziirich-Kóln 1962.
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Olland bij St.-Michielsgestel,later overgeplaatstnaar Vught en
nog later naar's-Hertogenbosch''.
De stichting van de Roermondsekartuis was vanaf 1368 vanuit
de kartuis rran Keulen voorbereidto.De monniken kregen de steun
van ridder \Terner van Swalmen, die op de grens van het terrein
van de toekomstige kartuis de Bethlehemkapel,die aan de Roermondse kartuis haar naam zou geven, liet bouwen. Straatnamen
(Bethlehemstraat,Swalmerstraat)in de omgeving van de voormalige kartuis, waarin tegenwoordig onder meer het Diocesaan
PastoraalCentrum van het bisdom Roermond is ondergebracht,
herinneren aan dezeontstaansgeschiedenis
van de kartuis. Op 25
'Werner
juli 1376 maakten
van Swalmen, zijn echtgenoteen zijn
broer Robinus, kanunnik van het Kapittel van Sint-Servaaste
Maastricht, de stichtingsoorkondevan de kartuis op. In 1380
werd zij op last van het generaalkapittel in de orde opgenomen.
Zij kwam daarmeete behoren tot een strengeorde, die terugging
op de kluizenaarsgemeenschap
die zich in 1084 rond magister
Bruno van Keulen vestigde in het dal van Chartreuse bij
tot op
Grenoblez'.De orde bleefgedurendeheel haargeschiedenis,
de dag van vandaag,strevennaar een combinatie van kluizenaarsen gemeenschapsleven.
De kartuis was dan zijn directe leefwereld, maar men kan niet
zeggendat de mentale horizon van Dionysius beperkt bleef tot het
claustrum van het Roermondseconvent. Dionysius maakte reizen
in de geest, en zljn vervoermiddelen daarbij waren boeken: de
boeken die hij las en de boeken die hij schreef.Als kartuizer moet
Dionysius gewoekerdhebben met de tijd, want in de weinige uren
per dag die hem buiten de tijden voor het liturgisch en het persoonlijk gebed, de maaltijden en de handenarbeid overbleven,
heeft hij veel gelezenen geschreven.Aangenomen mag worden dat
de uren die voor handenarbeidbeschikbaarwaren, door Dionysius
ook grotendeelsvoor studie gebruikt werden. Voor een deel was
die studie ook handenarbeid,want Dionysius' vroegstebiograaf,
de Keulse kartuizer Dirk Loer van Stratum, deelt mee dat
Dionysius al zijn schrijFwerkzelf verrichtte. Voor ander praktisch
werk deugde hij wellicht ook niet zo. Korte ti,id heeft Dionysius

(19) Mougel, Dionysittsder Kartàuser, p.73-75.
(20) Scholtens, "Roermondse kartuizerconvent".
(2l) P Nissen, "Bruno van Keulen: geroepen tot vriendschap en eenzaamheid", in:
Benedictijns Ttjhchrfi 45(1984), p. 78-97; P. Nissen, "Eenzaamheid als zoeken van
God", in: Benedictijns Tijdschrif 62(2001), p. 90-103; P. Nissen, "Mystiek van de kartuizers", te verschijnen in: Encyclopedieuan de Mystieh (Kampen 2003).
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116 en 142 tftels.De humanistischebibliograafJohannesTiithemius merkt in zijn Catalogusillustrium uirorum Germaniae van
1495 op dat er bij de Latijnse schrijversbehalveAugustinus nie-

Emery Jr., die ruim tien jaar geleden in twee delen van de
Continuatio Mediaeualis van het Corpus Christianorum een
tussenbalansopmaakte,heeft duidelijk gemaakt dat die editie nog
onvolledig is; nog andere handschriftelijk overgeleverdetraktaten
mogen aan Dionysius toegeschreven
worden. Daar staattegenover
dat enkele in de Opera Omnia, met name in het deel met "Dubia
et spuria" uitgegeventraktaten, niet van zijn hand zijn23.Diony-
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Boekenals brieuen uan God
. Dionysius had die middeleeuwsetheologie in zich opsenomen
als een gepassioneerdlezer's.Gerhard Ritier noemr h.rï in zijn
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Studien zur Sptitscholastik "einen der belesensten Mánner
Deutschlands"'e.Voor een deel van die lectuur kon Dionysius
terugvallen op de bibliotheek van de Roermondse kartuis'zelf,,
ken van eldersru.In een soort apoem su.um,gaf Dionysius zelf èen
"Hij
lezen had.
r,o.á, dan om re
e sententiënvan Lombardusdoor
Magnus, Alexander van Hales,
/entura, I'errus van'Ihranraise, Aegidius Romanus, Richardus de Mediavilla, Durandus en ander.í. I.t de inleidin'g ol zijn
gig.", s.ententiëncommenraar
noemr hij nog de commenrarenvan
Hendrik van Gent, \Tillem van Aux rírr, Ulri.h van straatsburg,
JohannesDuns Scotusen Hannibaldis de Hannibal3'. Daarnaasr
heeft,hij een,helereekskerkvadersen middeleeuwseth.olog.r, u.rslonden: Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, GrJgorius,
Dionysius Pse.udo-S:oprgitaiOrigenes, Gregoriusvan Na?i"nr.,
cyrillus, Basilius, Johahnés chryíosromus,
johanner o"À"r..'
nus, Boethius,BedaVenerabilis,
Sint-Victor, Jean Gerson en \Will
zegt htj, "alle gewone summae e
en canonieke recht, "voor zover)
mihi conveniebat)", veel comn
Testament, en tot slot alles wa
Griekse en Arabische filosofe
Anaxagoras,AJexandervan Aphrodisia, Theophrasres,Themistius
Avice.nna, Alg_azel,Averroës,hl- Farabi (Al pËorab i us), I bn-Tofail
(Abubather),Ibn-Badja (Evempotus)en anàerenr'.
Het lezen van al de* w.rlàn was voor Dionysius geenszins
slechts_bevredigingvan een inrellectuelenieuwssiárish.id.-i.r.,
en bidden vloeiden voor hem in elkaarover.ookïe sïudieuzelectuur was voor hem lecilo diuina, was een beschouwendeen biddende omgang mer war God wellicht via geschriftenu.r, .rrd...r,
tot de menselijkezielwil zeggen.In een lofÍied op de eenzaamheid

(29) C. Ritter' Studien,zl2sTgtlcfolastih,
B-( !f.: .V.iaantiqtm nrul uia modentaauf den
deutschenUniuersitlitende'W,Jah.rhunderts,Heidetberftgiz,i.i;..(30) Zie P. Nissen, "Die Bibliothek der KarrausËBerhleemzu
Roermond.Ein
Forschungsiiberblick",in: Kartàuserresel
und Kartàuserlebr,r,Bd.-t, S;ËÈ;;
[-tla+,
AnalectaCartusianall3l3, p. lB2-22í.
(31) commentariain IV fibrossententiarum;
opera omnia 19,36.
(32) Protestatio
ad yuqerjorem
suum;opera oninia 4r,6i5-626. zie Emery Dionysii
Seleital, p. Zr, .n ,,oo'r27 aklaaruoo; i;;p-bt..-iaïà?
í"rrí",
9::tl::::.?!'ro
van oezetekst.
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zegt Dionysius daarover:"AIs wij bidden, sprekenwij met God; als
wi.j studeren,spreekt God met ons. \7elke trouwe dienaar zou, als
hij een brief van zrjn vorst onwing, dezemet verachting of onversclrilligheid lezen?\Taarom zljn wrj dan zo lui in het bestuderen
van de gewijde schrijvers,aangezientoch hun boeken niets anders
zijn dan brieven van God? Ach, niet alleen minachten wij hen, wij
spotten zelfsmet diegenendie dezeoude boeken \ezenen wij herhalen de dwaze spreuk dat het werkwoo rd studeo(ik studeer) als
voltooid deelwoord stultum (dwaas) heeft"". Dionysius verzette
zich tegen de anti-intellectualistischestroming die in het aangehaaldeLatijnse woordgrapje aanhet woord hvam3a.Voor hem was
lezen het opdoen van zelfkennisen wijsheid. Bij uitstek gold dit

het aanschijnvan je hart kennen"35.
Boekenwaren voor Dionysius, uit welke tijd of cultuur zij ook
kwamen, een toegang tot de ervaringendie mensengehad hadden
met God. Brieven van God, berïchten van gene zijde, dat waren
de boeken van Bonaventu.Íazo goed als die van lbn-Badja, die van
Plato zo goed als die van Bernardus,die van Origeneszo goed als
die van Al-Farabi, al namen uiteraard de boeken van de heilige
Schrift en die van de kerkvadersen kerlderaren een aanzienlijk
andere plaats in dan de boeken van niet-christelijkeschrijvers.
Lezen en bidden, studeren en mediteren waren voor Dionysius
geengescheidenbezigheden.Zrjn belezenheiddiendeniet om mee
te pronken, studie en geleerdheidwaren er niet om nieuwsgierigheiden ijdelheid te strelen."\Vij houden ons niet met lezen
en studerenbezig uit tijdverdrijf of om ons geheugenvol te propp€ri, maar om onze geestfris te houden en te vernieuwen,om met
de dingen van God bezig te zíjn en om daarmeede liefde tot God
in ons hart te doen onwlammen", aldus Dionysius in de eerder
aangehaaldeProtestatioad superioremsuum.
De vruchten van deze uitgebreide lectuur waren Dionysius'
eigen geschriften.Huizinga zegt het aldus: "In een eindelozen

(33) De laude et commendatione uitae solitariaq Ope ra Omnia 38, 368.
(34) Over de bredere achtergrond van deze stroming, zie P. Nissen, "Jeruzalem versus
Atlrene, vroomheid versus wetenschap",in: P. Nissen en P Raedts (red.), Bondgenotenof
utjanden. De uerhoudíng tussengeloof en wetenscltap in de christelijke traditíe, Zoetermeer
2002, p.65-82.
(35) Exhortatiorum nouiciorum; Opera Omnia 38,543.
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vloed van eenvoudig uitgedrukte gedachtengeeft hij alfes,wat de
grote voorgangersgedacht hadden, terug. Het is echt laat werk:
Nieuw
samenvattend,concluderend, niet nieuw scheppend"36.
scheppenwilde Dionysius ook niet; hij wilde oogsten uit de
ouden. Niet rroor niets liet hij als motto aan zljn eigen sententiëncommentaarde woorden uit het boekJezusSirach (39, t) vooraÊ
gaan: "de wijze speurt de wijsheid na van al de ouden" .(sapien. Zo'n wljze was
tiam omnium antiquorum exquiret sapiens)
Dionysius. Maar zijn wijsheid was beslist niet enkel boekenwijsheid. Zeker in het geestelijkleven steundezijn wijsheid ook op
persoonlijke ervaring. Die ervaring was zelfs van uitzonderlijke
aard. Al tijdens zijn noviciaat werd Dionysius overvallen door
extasendie rwee tot drie uur konden aanhouden,en later zouden
zij soms zelfs zeven uren duren. Deze ervaringen,die als het ware
de levendeondertoon vormden voor Dionysius' geschriftenop het
gebiedvan de mystieke theologie, bezorgdenhem later de eretitel
"doctor extaticus",de extatischeleraar.
En Dionysius vergaarde zijn wijsheid ook beslistniet enkel ten
eigen bate. Zij dïende wel de eigen levensverbetering,of anders
gezegd:het strevennaar heiligheid in het monastiekeleven. Maar
dit monastieke ideaal diende tegelijk als een model voor Kerk en
samenleving.Dionysius was zich ervan bewust dat ook deze een
innerlijke hervorming, een reformatio,nodig hadden. De monastieke reformatio werd voor hem het model voor de reformatio
buiten de kartuis, in Kerk en samenlevings'.Hij zocht de vruchten van zijn lectuur, van zijn studre, zljn gebed en beschouwing
vruchtbaar te maken voor de noden van de samenlevingdoor het
leven ten grondslag te leggen aan de kerkemonastiek-ascetische
lijke en maatschappelijkevernieuwing. \Wathij in de eenzaamheid
van de kartuis gevonden had, moest ook tot leven komen en
vruchtbaar gemaakt worden buiten de kartuis. En dat was het
ideaal van een monastiek deugdenleven,geleid door discretioen
humilita.r en uitmondend in sapientia. De discretio, de aloude
monastieke deugd van het onderscheidingsvermogen,leert de
mens in en buiten de kartuis de juiste keuzes te maken en
beslissingen te nemen na zorgvuldige kennisneming van alle
omstandigheden,mogelijkheden en gevolgen.En de humilitas, de
nederigheid, leert de mens zichzelf te blijven en dicht bij het

(36) Huizinga,Herfttij, p. 196.
(37) Dir wordr vooral uitgewerktin de eercleraangehaalde
Keulsedissertatie
van
\W'asserman
n, Dionysiusder Kartiittser.
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aardse,de humu-r,te staan, met beide benen op de grond. De
vrucht hiervan is wijsheid. Met dit grondmodel voor innerlijke
hervorming kan Dionysius de Kartuizer wellicht ook voor lezersin
de eenenrwintigsteeeuw nog een inspirerendeleermeesterztjn.
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