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Algemenee inleiding 

Ruusbroecc en de kerk in de late Middeleeuwen 

Inn de dertiende en veertiende eeuw was de rooms-katholieke kerk in grote beroering. Onder 
invloedd van de Renaissance in Itali ë ontstonden er  op tal van plaatsen sterke nationalistische 
gevoelens.. De staten en staatjes, die daaruit voortkwamen, namen zelf het bestuur  in handen; 
vaakk ook in kerkelijk e aangelegenheden. Doordat de besluiten die werden genomen niet zelden 
anti-clericaall  waren, nam de invloed van de kerk af. 
Daarbijj  kwam dat Rome, door  partijtwiste n verscheurd, de pausen geen veilige verblijfplaat s 
meerr  bood. Van 1309 tot 1377 was het Franse Avignon de residentie van de pausen; bovendien 
warenn er  in deze stad tot 1408 tegenpausen gevestigd. De reputatie van het pausdom werd 
geschaadd en het aanzien van de bisschoppen en de lagere clerus daalde. 
Ookk interne moeilijkheden bleven de kerk niet bespaard: in de tweede helft van de dertiende 
eeuww kwamen er  protesten tegen bestaande en vermeende kerkelijk e misstanden. De 
voornaamstee reacties waren de bewegingen van de Katharen (of Albigenzen) en die van de 
WaldenzeiLL  Bewegingen die in de eeuw daarop door  andere werden gevolgd, zoals de 
Apocalyptici,, de Geselaars en de Broeders en Zusters van de Vrij e Geest. Ook de strij d in de orde 
vann St. Franciscus tussen de Conventuelen en de Spirituelen zorgde voor  grote onrust. 
Dee ernstigste schade echter  werd de kerk en de pausen toegebracht door  het conciliarisme, dat in 
Marsiliu ss van Padua en Ockham zijn voornaamste vertegenwoordigers had. Marsiliu s betoogde 
datt  het concilie - dat door  de keizer  bijeengeroepen werd - boven de paus stond, die aan de keizer 
ondergeschiktt  zou moeten zijn. Meer  invloed nog had Ockham, die het opnam tegen paus 
Johanness XXII . Doordat de kerk in zijn ogen geen organische eenheid vormde, was er  geen 
absolutee leiding mogelijk van paus en bisschoppen. Een zienswijze die, zoals bekend, door  de 
Reformatiee dankbaar  zou worden bijgevallen. 
Ondankss het feit dat de kerk op politiek gebied in grote beroering was, bloeide in de dertiende en 
veertiendee eeuw het geestelijk leven. 
Opp theoretisch niveau komt dit tot uitdrukkin g in de scholastiek, die in de dertiende eeuw haar 
hoogtepuntt  bereikte Van de scholastici waren de grootste wijsgeren Albertus Magnus (ca. 1200-
1280)) en St. Thomas van Aquino (1225-1274), de princeps scholasticorum. Na de dood van 
Thomass ging het met de scholastiek bergafwaarts. In de veertiende eeuw trad er  een duidelijk e 
verstarringg op, waarbij  er  ruimt e ontstond voor  nieuwe stelsels, die vaak op ketterijen uitliepen. 
Menn beperkte zich niet tot filosofisch-theologische discussies: op praktisch niveau wijst de 
stichtingg van nieuwe kloosterordes, zoals de orde van St Franciscus in 1209/1210, en de orde van 
St.. Dominicus in 1215, op een bloei van het geestelijk leven. 
Inn het kielzog van deze ontwikkeling kwam de mystiek op. In de noordelijke streken had de 
dertiendee eeuw al een groot aantal mystieke schrijvers en schrijfsters voortgebracht, zoals St. 
Bonaventura,, David van Augsburg, St. Gertrudi s de Grote, Hadewijch en Beatrijs van Nazareth. 
Wass de dertiende-eeuwse mystiek onafscheidelijk verbonden met de scholastiek, de mystiek van 
dee veertiende eeuw was tevens een reactie op de onrust waarin de kerk verkeerde en op de 
verstarringg die de theologie kenmerkte. Er  vormden zich mystieke scholen en centra, waarvan die 
derr  Germaanse mystiek de meest karakteristieke was. De dominicanen Eckhard, Tauler  en Suso 
speeldenn een belangrijke rol in de opkomst ervan. Een van de belangrijkste mystici die deze stro-
mingg voortbracht was de Brabander  Jan van Ruusbroec. 
Jann van Ruusbroec werd in 1293 te Ruusbroec bij  Brussel geboren. Op 11-jarige leeftijd kwam 
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hijj  bij  Jan Hinckaert te wonen, kanunnik van de St-Goedelekerk in Brussel. Na zijn studie van de 
artesartes liberates studeerde Ruusbroec theologie. Na zijn priesterwijdin g in 1317 werd hij  als 
kapelaann aan de St-Goedelekerk verbonden. Hoewel er  uit deze tij d weinig over  hem bekend is, 
valtt  uit de kritie k die hij  in zijn werken veelvuldig uit op priesters en kloosterlingen, op te maken 
datt  hij  aanstoot moet hebben genomen aan hun gedrag. Ruusbroecs vroomheid maakte op 
Hinckaertt  zoveel indruk , dat ook hij  weer  vroom ging leven. Hinckaert was niet de enige: ook 
anderee leden van het kapittel kwamen onder  de indruk van Ruusbroecs voorbeeldige vroomheid, 
enn in 1343 trokken Ruusbroec, Hinckaert en een aantal anderen zich uit de wereld terug in de 
eremitagee Groenendael. In 1349 namen ze de regels en het kleed aan van St Augustinus. 
Ruusbroecc werd prior  van een klooster  dat acht leden telde. 
Inn Groenendael schreef Ruusbroec een aantal mystieke werken, waarvan de Chierheit der 
gheestelikegheestelike brulocht het voornaamste en volledigste was. Verder  viel hij  op door  zijn liefde voor 
dee natuur, waarin hij  niet onderdeed voor  St. Franciscus. In Ruusbroecs werk speelt de natuur  dan 
ookk een belangrijke rol. In de Brulocht blijk t dit onder  andere uit de vergelijkingen tussen het 
levenn van de mier  en dat van de bij . 
Ruusbroecc stierf in 1381 en werd al kort na zijn dood in het openbaar  vereerd. Hoewel de 
vereringg blijvend was, kreeg ze pas in 1908 kerkelijk e goedkeuring. 
Ruusbroecss werk kreeg echter  ook de nodige kritie k te doorstaan. Een van de critic i was zijn 
bijna-tijdgenoott  Jean Gerson (1363-1429), op wie we hieronder  nog zullen terugkomen. 

Omstandighedenn bij het ontstaan van de Brulocht 

Waaromm schreef Ruusbroec de Brulocht? Laten we ter  beantwoording de "Introduction "  op de 
Fransee vertaling raadplegen van de Brulocht van de benedictijnen van Wiske. 
Opp zeven maart 1329 werd de Duitse mysticus Eckhard door  een kerkelijk e veroordeling 
getroffen.. In circa 1335 overkwam Suso, eveneens een mysticus, hetzelfde. Paus Johannes XXI I 
gaff  de bisschoppen opdracht op de mystiek en mystici scherp toe te zien. Berucht waren in die 
tij dd de Broeders van de Vrij e Geest, wier  leidster  Bloemaerdinne rond 1316 uit de publiciteit 
verdween.. In de jaren tussen 1330 en 1335 dook ze echter  weer  op. 
Hett  is te begrijpen dat Ruusbroec onder  deze omstandigheden ook zichzelf betrokken voelde bij 
dee woelingen rond de ware leer  van de Kerk: hij  vreesde dat zijn werken door  de dwaalleraren 
misbruik tt  zouden worden. Vandaar  dan ook dat hij  zijn secretaris verboden had om zijn traktaat 
HetHet Rijcke der Ghelieven in de publiciteit te brengen. Geen wonder  dus dat hij  gechoqueerd was 
toenn hij  ontdekte dat de man het boek toch uitgeleend had. Nadat die zijn verontschuldigingen 
hadd aangeboden, stelde Ruusbroec echter  een ander  boek in het vooruitzicht Inderdaad vormden 
hethet Rijcke der Ghelieven, vervolgens dat Boecksken vander hoechster Waerheit, en tenslotte de 
BrulochtBrulocht een ander, duidelijker  en vollediger  betoog. 
Omm aan alle onzekerheid en onrust een einde te maken, nam een of andere kartuizerautoritei t het 
besluitt  een "veilige"  uitgave met name van het derde - dat "gevaarlijke "  - boek te verzorgen ofte 
latenn verzorgen. Uit een handschrift, dat uiteraard het derde boek mede moest bevatten, werd dat 
deell  losgemaakt en van een extra inleiding voorzien, opdat men kon weten met welk werk men te 
makenn had. Het werd bijgesteld en vervolgens in het Latij n vertaald. Op deze wijze kon men het 
boekk ook afzonderlijk lezen. 
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Geertt  Grote 

Aann het leven van Grote en zrjn optreden is al een groot aantal studies gewijd, zoals die van de 
handd van Van Ginneken, Post en Epiney-Burgard4. De laatste schreef een bijna encyclopedisch 
boekk over Geert Grote en de Moderne Devotie. In een uitvoerige studie van De Beer is veel over 
Grotess geestelijke instelling en spiritualiteit te vinden. Het onderzoek van De Beer is belangrijk 
omdatt het voornamelijk gebaseerd is op de werken van Grote, en op zijn brieven, vertalingen, 
predikatiess enz.5 Hieruit komt Grote naar voren als een zeer trouw christen, in veel opzichten 
zelfss "plus catholique que Ie pape", maar ook als een pragmatisch bestuurder van zijn adepten. 
Waarr de gelegenheid zich voordoet, neemt hij - Grote - de hele christelijke leer onder de loep. 
Geertt Grote werd, aldus Thomas a Kempis, in 1340 te Deventer uit een aanzienlijke familie 
geboren.66 Toen hij tien jaar oud was, stierven zijn ouders aan de pest. Grote kwam onder de 
voogdijj  van een oom, Johan Grote siue Ockenbroeck, die het hem mogelijk maakte in Parijs te 
gaann studeren. Daar verdiepte Grote zich in de artes liberates. Hij moet een intelligente leerling 
zijnn geweest: in 1358 werd hij Magister Artium, een graad die normaal gesproken pas op 21-
jarigee leeftijd werd behaald. Verder wordt Grote in 1363 en 1366 als student in de rechten 
vermeld. . 
Inmiddelss voelde hij zich tot de geestelijke stand aangetrokken. Hij solliciteerde naar 
verschillendee beneficies, canonicaten en prebenden, maar kreeg alleen canonicaten in Aken en 
Utrechtt Hij leidde naar het schijnt, in deze jaren een lichtzinnig levea Hoewel dit niet bewezen 
is,, zinspeelt hij er zelf op met een citaat van Jeremias 2;20: "In ieder groen woud, op iedere 
schonee heuveltop heb ik overspel bedreven." Over het precieze tijdstip heerst onzekerheid, maar 
omstreekss 1374 zou een ommekeer hebben plaatsgehad, mogelijk als gevolg van een zware 
ziekte.77 Hij deed afstand van zijn functies binnen de Kerk en trok zich terug in het klooster 
Monnickhuijsenn bij Arnhem, waar hij van circa 1376 tot ongeveer 1379 vertoefde. 
Volgenss Post liet Geert Grote zich in 1379 tot diaken wijden. Hiermee verwierf hij de bevoegd-
heidd tot prediken. Aanvankelijk was zijn prediking een groot succes; men kon urenlang naar hem 
luistereaa Aan de andere kant maakte hij vele vijanden, doordat hij meedogenloos van leer trok 
tegenn priesters die als gehuwden leefden - de zgn. focaristen - en tegen ketters. Tenslotte wisten 
zijnn tegenstanders de aartsbisschop zover te krijgen, dat deze een predikverbod voor diakens 
uitvaardigde.. Dat dit verbod speciaal tegen Geert Grote was gericht, bleek duidelijk toen de 
anderee diakens op hun verzoek wel ontheffing van het verbod werd verleend, maar Grote niet. 
Vann één mogelijkheid om zich aan het verbod te onttrekken, zag hij bewust af. Hij had zich aan 
hett verbod kunnen onttrekken door zich tot priester te laten wijden. Maar hij vond zichzelf het 
priesterschapp onwaardig. Er bleef slechts een beroep op Rome over. Maar voor het antwoord 
binnenn was, stierf Geert Grote, in 1384, evenals voorheen zijn ouders aan de pest. 
Hett predikverbod stond zijn overige werkzaamheden niet in de weg. Hij schreef brieven met 
waardevollee raadgevingen, gaf juridische adviezen en vertaalde werken uit het Latijn in het 
Middelnederlands,, en omgekeerd. 
Maarr zijn grote verdienste is het godsdienstige reveil dat hij in het leven riep: de Moderne 
Devotie.. De vertegenwoordigers hiervan waren de Broeders en Zusters des Gemenen Levens. In 
13799 had Geert Grote bij notariële akte van zijn ouderlijk huis afstand gedaan, ten gunste van 
vromee vrouwen, die daar een religieus leven zouden kunnen leiden, terwijl er ook convicten van 
mannenn ontstonden die een gemeenschappelijke leefregel aannamen, maar zonder 
kloostergeloften.. Grotes voornaamste stichting was evenwel de Windesheimer Congregatie, die 
dee regel van St. Augustinus aannam. De plannen, die Grote al bij zijn leven had opgesteld, 
werdenn pas na zijn dood verwezenlijkt. 
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Vann grote betekenis voor  Geert Grote was zijn kennismaking met Jan van Ruusbroec. Volgens 
zijnn biografen heeft Grote Ruusbroec zeker  eenmaal in Groenendael bezocht. Grote bewonderde 
hemm zeer, en Ruusbroec van zijn kant schatte ook Grote zeer  hoog. De invloed van Ruusbroec 
blijk tt  wel uit het feit dat Grote twee werken van de mysticus uit het Middelnederlands in het 
Latij nn vertaalde: Vanden VII trappen (De VII Gradibus) en de Chierheit der gheestelike brulocht. 
Tochh stond Grote, nuchter  en praktisch als hij  gewoonlijk was, enigszins sceptisch en argwanend 
tegenoverr  Ruusbroecs leer. Daarvan getuigt hij  in zijn brieven, waarin hij  er  bij  Ruusbroec op 
aandringtt  sommige passages te wijzigen. 

Hett auteurschap van Grote 

Datt  Geert Grote een Latijnse vertaling van de Chierheit der gheestelike brulocht (hierna: de 
Brulocht)Brulocht) van Jan van Ruusbroec gemaakt heeft, die later  de titel De ornatu spiritualis des-
ponsationisponsationis (hierna: De ornatu) zou krijgen, deelt hij  ons zelf mee in een van zijn brieven. 

Quidamm namque in theologia magister, iam universe carnis viam ingressus, postquam a 
uobiss recessi libr o De Sponsalibus uestri Prions venerabilis et sancti, et per  conse-
quentiamm mihi quia transtuli eum, contradixit 

Inn vertaling: "Een of andere magister  in de theologie, reeds de weg van alle vlees opgegaan, heeft 
naa mijn vertrek bij  u vandaan, tegen het boek over  de Brulocht van uw eerbiedwaardige en vrome 
priorr  - en bijgevolg tegen mij  omdat ik het vertaald heb - bezwaren gemaakt." 

Zoo men al twijfelen mocht of Grote met het boek De ornatu inderdaad de Brulocht bedoelde, dan 
hebbenn we nog het getuigenis van zijn biografen. Een van hen, Thomas a Kempis (1380-1471) , 
schrijft : : 

Transtuli tt  duos libros domini Johannis Ruusbroec videlicet Ecce Sponsus et librum de 
Gradibuss scale amoris de Teutonico in Latinum. 

Inn vertaling: "Hi j  heeft twee boeken van heer  Johannes Ruusbroec, namelijk Ziet, de Bruidegom, 
enn het boek van de Treden van de Trap der  Liefde uit het Diets in het Latij n vertaald." 
Eenn ander, Petrus Horn (1424-1479), meldt: 

Transtuli tt  etiam de vulgari in Latinum duos libros Johannis Rusebroec: De Ornatu 
Spirituali ss Desponsationis et De Gradibus Scale Amoris. 

Inn vertaling: "Hi j  heeft ook uit de volkstaal in het Latij n twee boeken van Johannes Ruusbroec 
vertaald,, namelijk van de Chierheit van de Gheesteliken Brulocht en van de Treden van de Trap 
derr  Liefde." 

ii  ? Enn er  zijn er  meer. Rudolf Dier  De Muiden - volgens Epiney-Burgard wel de nauwkeurigste 
vann de biografen - schrijft : 

Transtuli tt  etiam magister  Gherardus libru m de spirituali Desponsatione in Latinum, quem 
ipsee dominus Johannes prefatus ediderat in Theutonico. 
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Inn vertaling: "Magister  Gerardus vertaalde ook het boek van de Gheesteliken Brulocht in het 
Latijn ,, dat voornoemde heer  Johannes Ruusbroec uitgegeven had in het Diets." 
Verderr  hebben we ook nog de getuigenissen van broeder  Gerhard de Sanctis13 uit het 
kartuizerkloosterr  te Heme, een tijdgenoot van Ruusbroec, en van Hendrik Pomerius. Hoewel 
Pomerius''  biografie, uitgegeven in de Analecta Bollandiana , eerder  een vrome 
levensbeschrijvingg dan een kritische geschiedschrijving lijk t te zijn, zullen wij  ook naar  hem wel 
degelijkk  moeten luisteren. Zoals uit mededelingen van de Benedictijnen van Wiske valt af te 
leiden,, was hij  zeer  nauw bij  Groenendael en zijn bewoners betrokken. Ruusbroec leefde van 
12933 tot 1383, Pomerius leefde van 1382 tot circa 1469. 
Dee getuigenissen van Gerhard de Sanctis en Pomerius zijn door  de Benedictinessen van Bonhei-
denn s in hedendaags Nederlands overgebracht. Bovendien vermelden sommige handschriften van 
Dee ornatu aan het begin, soms ook aan het einde, Grote als de auteur. Ook Tiecke vermeldt De 
ornatuu in zijn dissertatie onder  de vertalingen van Grote. 
Eenn opeenstapeling van aanwijzingen, die slechts tot één conclusie kan leiden: Geert Grote heeft 
eenn vertaling van Ruusbroecs Brulocht gemaakt. Maar  Grote was niet de enige. De belangstelling 
vann tijdgenoten voor  Ruusbroecs hoofdwerk blijk t wel uit het feit dat niet minder  dan drie verta-
lerss er  hun krachten op hebben beproefd. De eerste was de Zuid-Nederlander  Willem Jordaens, 
diee van 1321 tot 1372 leefde. Jordaens verbleef in hetzelfde klooster  als Ruusbroec. Hij  vertaalde 
dede Brulocht vermoedelijk rond 1358, op verzoek van de fratres de Capella Thosan, benoorden 
Brugge,, die het Brabants van Ruusbroec onvoldoende begrepen. Jordaens' vertaling droeg de 
titell  Ornatus (of: De Ornatu) spiritualium Nuptiarum. 
Ongeveerr  150 jaar  na Geert Grote heeft ook de kartuizer  Laurentius Surius (1522-1573) zich 
aann de vertaling van de Brulocht gezet. Hij  werd duidelij k beïnvloed door  de vertaling van 
Jordaens,, wat wel uit de titel blijkt : eveneens De Ornatu Spiritualium Nuptiarum. 
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