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Dee editie 

Grotess titel 

Dee titel van Grotes vertaling gaat terug op de titel van Ruusbroecs werk. Reypens vermeldt in de 
uitgavee van de Brulocht van het Ruusbroec-Genootschap106 dat hij  het Dietse handschrift F als 
basishandschriftt  heeft gebruikt, maar  dat dit geen titel geeft; dit gemis vult hij  aan uit het Dietse 
handschriftt  G. Daarin luidt de titel: Die gheestelijke bruloft . Reypens neemt uit dit handschrift 
somss de vorm "bruloft "  en soms "brulocht "  van de bladzij-hoofden over. Tevens verwijst hij 
naarr  een kopie van de Brulocht door  broeder  Gheraert, een kartuizer  uit Heme. In de "Prologe" 
vann Gheraert luidt de titel: Die Chierheit der  gheesteliker  Brulocht.. Gheraert bezat ook Jordaens' 
vertalingg van de Brulocht. 
Grotee zelf geeft, zoals we hebben gezien, tenslotte zijn vertaling de titel: De ornatu spiritualis 
desponsationis,desponsationis, een naam die direct te danken zou zijn aan de invloed van de vertaling van 
Willemm Jordaens. Dat is bijvoorbeeld de mening van Epiney-Burgard: "L'ornarus , ce sont toutes 
less vertues dont Phomme a besoin pour  garnir  sa lampe."  Niet iedereen denkt daar  zo over: 
volgenss Alaerts zou Grote via broeder  Gheraert de titel aan zijn werk gegeven hebben. 
Hoewell  Grote voor  het begrip "brulocht "  (bruiloft ) de vertaling van Jordaens: "nupcie" , had 
kunnenn kiezen, koos hij  "desponsatio", dat via "desponsare"  is afgeleid van "despondere" 
(beloven,, toezeggen; vgl. Italiaans: sposare=huwen). Dat hij  in een brief spreekt van "De 
sponsalibus",, kan wellicht aan haast worden toegeschreven.111 Mogelijk is ook dat de definitieve 
vormm van de titel nog niet vaststond Thomas a Kempis schrijft : "[... ] transtulit duos libros, 
videlicett  Ecce Sponsus et De Gradibus [...]" 112. Petrus Horn schrijf t daarentegen: "Transtuli t De 
OrnatuOrnatu spirituali s desponsationis."  m De vorm "desponsatio"  is misschien een reminiscentie 
aann de passus bij  Jordaens114: "I s nempe cui nos despondit apostolus castam uirginem exhibere 
[...]""  ("Hi j  immers, aan wie de apostel beloofde ons als reine bruid aan te bieden [...]") . 
Niettemin::  uit de keuze die Geert Grote heeft gemaakt, kan worden afgeleid dat hij  zich van 
Jordaenss wilde onderscheiden. 

Datering,, plaatsbepaling en ontstaan van De ornatu 

Voorr  de beantwoording van de vraag wanneer  en waar  Grote zijn vertaling schreef, zijn we op 
gissingenn aangewezen. Zoals we zagen zou Grote enkele jaren in de eenzaamheid in Monnick-
huijsenn hebben doorgebracht. Zij n verblij f in Monnickhuijsen zou begonnen zijn omstreeks 1376, 
dee tij d waarin hij  zijn kopie en vertaling van de Brulocht gemaakt kan hebben. Het is in elk geval 
zeerr  waarschijnlij k dat hij  toen met de Brulocht en met ander  werk van Ruusbroec kennis 
maakte.. Het meest zal hij  daartoe geïnspireerd zijn door  de inhoud van de Brulocht - hij  had 
ongetwijfeldd een geestelijk reveil op zijn programma staan, en daartoe leende zich in het 
bijzonderr  het eerste deel van de Brulocht - en door  de sfeer  in de kloostergemeenschap, waar 
menn zeker  een exemplaar  van de Brulocht heeft bezeten. Epiney-Burgard11 is van mening, en 
hierbijj  sluit Alaerts zich aan, dat Grote Ruusbroec heeft leren kennen via zijn werken. 
Vermoedelijkk  had hij  in Monnickhuijsen een kopie van het handschrift van broeder  Gheraert, de 
reedss genoemde kartuizer  uit Herne. 
Hett  lezen van Ruusbroecs Middelnederlandse tekst en van Jordaens' Latijnse vertaling was voor 
Grotee aanleiding tot nadere bestudering, hetgeen voor  hem praktisch gelijk stond met vertalen, 
maarr  dan, uiteraard, op zijn manier. 

41 1 



Hett  jaar  waarin hij  het werk begon, en dat waarin hij  het voltooide, kunnen we niet met zekerheid 
vaststellen.. Het jaar  1376, dus mogelijk het begin van zijn verblij f in Monnickhuijsen, tot "non 
diuu post Pascha"  anno 1383 - zoals Grote in een brief schrijf t - twee jaar  na de dood van 
Ruusbroec,, geeft ons "termin i inter  quos", meer  niet.118 Uit de brief van Grote kan men afleiden 
datt  hij  zijn vertaling al eerder, als dit schrijven tenminste juist gedateerd is, voltooid heeft. 

Ruusbroecss invloed en verbreiding 

Uitt  de literatuur  die we over  hem bezitten, blijk t dat Ruusbroec door  zijn werken de aandacht op 
zichh vestigde, en dat hij  ook zelfheeft meegewerkt aan het bekend worden van zijn geschriften. 
Datt  deed hij  bijvoorbeeld door  toezending van een exemplaar  van de Brulocht aan de 
Gottesfreundee im Oberlande, een religieuze beweging in Westfalen (te vergelijken met de 
Modernee Devotie in Holland) waar  men een vertaling in het Middelduit s maakte. We 
vernemenn van broeder  Gheraert van Herne120 dat Ruusbroec zelf zeer  tevreden was over  de 
Brulocht.Brulocht. Deze conclusie mogen we ook trekken uit de toezending aan de gemeenschap in het 
Oberland. . 
Grotee zei, volgens Hendrik Pomerius, bij  een ontmoeting met Ruusbroec: "Pater  Prior, ik ben 
zeerr  verrast dat u dingen hebt durven schrijven, zó verheven, dat ze u vele leerlingen bezorgen, 
maarr  ook lieden die u verdacht maken."  Het antwoord van Ruusbroec was volgens de 
overlevering::  "Weet wel, meester  Gerard, - en dat is de waarheid - dat ik in mijn boeken nooit 
eenn woord heb opgenomen, dat mij  niet door  de H. Geest was ingegeven."  Bij  een andere 
gelegenheidd zei hij  het korter: "I k heb alleen maar  geschreven in tegenwoordigheid van de H. 
Geest.""  m 

Ruusbroecc was volkomen zeker  van zijn zaak, zoals bijvoorbeeld blijk t uit een uitspraak van 
Gheraertt  van Herne bij  een bezoek dat Ruusbroec bracht aan de kartuizers van Heme - tussen 
13600 en 1370: "Voir t vanden anderen boec, dat is vander  gheesteliker  Brulocht, seide hi dat hi 
datt  hielde over  seker  ende goet, ende dattet ghemenichvuldicht waer  ja toten voeten des berchs." 
122 2 

Problemenn door de Brulocht 

Ruusbroecc was verwonderd dat de kartuizers over  een kopie van dat werk beschikten. Hij  had het 
werkk uitgeleend met het verbod het aan wie dan ook mee te delea Geen wonder  dus "dat het 
hemm leet was, dat hi - het boek - gheopenbaert was".123 Overigens stelde hij  wel een ander  boek 
inn het vooruitzicht: Vander  hoechster  waerheit. Daarin zouden volgens sommigen "hoghe woer-
den""  voorkomen, waaraan enkele kartuizers aanstoot hadden genomen. Met het verschijnen van 
Vanderr  hoechster  waerheit waren voor  deze kartuizers de bezwaren dan ook niet uit de weg 
geruimd d 
Enn het waren niet alleen de kartuizers die Ruusbroec wantrouwden. Na hen richtte de Parijse 
kanselierr  Jean Gerson125 zijn pijlen op Ruusbroecs werken, en met name op de Brulocht, 
waarvann in het bijzonder  het derde boek het ontgelden moest. Zo heeft de kopiist in het Brusselse 
handschriftt  op fol. 334 B in margine de opmerking geplaatst: "[... ] hec tertia pars suspecta est 
secundumm Johannem Gersonem."  ("[... ] dit derde deel is verdacht volgens Johannes Gerson" 
).1266 De laatste drie woorden zijn doorgehaald, maar  desondanks toch nog leesbaar. 
Iss er  voor  deze opmerking een verklarin g te vinden? Het ziet er  al met al naar  uit dat men in de 
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kloostergemeenschap,, aan welke dit handschrift toebehoorde, bij  bestudering van het derde boek 
opp moeilijkheden stuitte. Een andere lezer  probeerde de veroordeling te relativeren en voegde 
eraann toe: "secundum Johannem Gersonem"  ("dat zegt Gerson tenminste"  ). Tenslotte besliste 
dee kloosterleiding: "doorstrepen" . Hetgeen schoorvoetend geschiedde, zodat de doorgestreepte 
wordenn nog leesbaar  zijn geblevea 

Dee prologus van Geert Grotes vertaling 

Hett  zal sommigen misschien bevreemden dat Grote, hoewel er  dankzij  Jordaens al een vertaling 
vann de Brulocht bestond, het toch nog nodig vond ook zelf een vertaling te maken. Hij  zal zijn 
redenenn daarvoor  gehad hebben. Misschien had hij  kritie k op Jordaens' vertaling, al blijk t 
daarvann nergens in zijn brieven iets. Mogelijk had hij  bezwaar  tegen de opsmuk van Jordaens. 
Grotee laat wel een proloog aan zijn vertaling voorafgaan waarin hij  zijn vertaalmethode 
verantwoordt,, maar  zonder  openlijke kritie k op de andere interpretatie. 
Hieronderr  volgt de Nederlandse vertaling van zijn inleiding, de Prologus Transferentis (het 
voorwoordd van de vertaler); de Latijnse tekst ervan vindt men bij  de tekstuitgave op p. 114. 

Ditt  boek, oorspronkelijk in de Dietse volkstaal geschreven, is naderhand in het Latij n 
vertaald,, niet middels een vertolking van gedachte tot gedachte, en niet van zin tot zin, 
maarr  bijna van woord tot woord, zonder  verfraaiing van de stijl . Dit was namelijk zowel 
voorr  de vertaler  gemakkelijk, alsook voor  de eenvoudige of ongevormde lezers niet 
ondienstig.. Ook heeft de vertaler  het niet aangedurfd sierlijkheid aan zijn stijl te verlenen, 
omm in zo verheven zaken, die zijn ervaring te boven gaan, niet de indruk te wekken aan 
zijnn voorbeeld ook maar  iets toe te voegen of eruit weg te laten. Een gevolg hiervan is dat 
dee Latijnse vertaling die aantrekkelijk e frisheid verloor, die het voor  onze oren in deze 
materiee ongewone, maar  aangepaste en nieuwe woordgebruik van de Dietse woorden met 
zichh meebracht. Dit maakt echter  - door  woordschikking, gemakkelijk begrip en de 
bekendee klank, en door  het afdalen naar  een niveau, dat de geest het verwerken mogelijk 
maaktt  - de vertrouwde Latijnse taal weer  goed. Laat verder  de lezer  er  niets achter  zoeken 
wanneerr  hij  termen als deze: unio, unitas, unitio of soortgelijke, nu eens in eigenlijke, dan 
weerr  in ruimere zin gebruikt ziet. Een vertaling namelijk van woord tot woord in strikt e 
zinn kon niet in alle opzichten het eigen karakter  van de taal bewaren. 

Dee proloog van Willem Jordaens 

Geheell  anders van toon is de proloog van de vertaling van Jordaens, die hier  ter  vergelijking 
volgt. . 

Epistolaa ad fratres de Capella Thosan in Flandria super  interpretatione libr i sequentis. 
Flagitastis,, fratres karissimi, Uteris humilibus et deuotis interpretar i uobis Latino eloquio 
libellumm nostrum de Ornatu spiritualiu m Nuptiarum a nobis olim editum Theutonico 
Brabantino.. Cuius quidem, ut scripsistis, quamquam ob aquilonaris Flandrie 
Brabantiequee ydiomatum dissonantiam plenum gustum minime capiatis, propter 
nonnullamm tarnen loquele uicinitatem tenuem quemdam odorem tante suauitatis ex ipso 
percipitis,, ut in eo non modo omnem sanctitatem, uerum etiam omnis sanctitatis perfec-
tionem,, omnis perfectionis consummationem, et omnis consummationis finem 
demonstrarii  nullatenus dubitetis. Magna prorsus famescentibus abscondita dulcedinis 
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multitud oo et digne latine interpretationis, ut petistis, ymo cuiuslibet ydiomatis lumine 
propalanda.. Si ut creditis ita esset, sane uobis prospiciendum fuerat, ne forte odiferas 
tantumm cum Rachele mandragoras emulantes in scirpo nodum videremini queritare. 
Sedd quid dicemus ad hec? In primi s quidem gratias agimus Jesu Christo, qui nobis 
apostolicee gratie participi o bonum sui esse dedit odorem, et, si non in omni, in uestro 
salternn loco. De reliquo autem, et si non sit ut creditis, quia creditis fiat uobis: miranda 
quippee fides meretur. Eo nempe extante utinam linguis nationum omnium loqueremur, 
quoo tante perfectionis, ut scripsistis, gratiam cunctis nationibus pandere ualeremus. 
Exiguuss certe labor, qui tam communis compensaretur  emolimento salutis. Acquieuimus 
itaquee peutionibus uestris, ymmo iubenti paruimus caritati , et ipsum de quo scripsistis 
libru mm transtulimus in latinum, seu potius: sensum libr i latinis uestiuimus indumentis. Et 
obb hoc forsitan peregrino uestitus habitu aut mutatus aut minus amabilis ab utriusque 
linguee stiolis habebitur, cum tarnen secundum beatum Ieronymum optimus interpretandi 
moduss sit ubi interpretanti s lingue, ceu fieri  ualet, proprietas obseruatur. Vos uero, 
fiatres,fiatres, habituum dissonantia non consternat, dummodo uobis eadem sensus resonet 
armonia,, sed et labori nostro, karissimi, orationum uestrarum uicissitudinem non pigeat 
relargiri ,, quo nos quoque, odorisequi facti, eius perfectionis uobiscum quandoque 
mereamurr  esse consortes, cuius uos conscripsistis sub litteraru m nostrarum corticibus 
odorantiamm olfecisse. 

Inn het Nederlands vertaald: 

UU hebt, dierbare broeders, in een bescheiden en devoot schrijven gevraagd om voor  u ons 
boekk van de Chierheit der  gheesteliken Brulocht in de Latijnse taal te vertalen, dat door 
onss eertijds in de Brabantse volkstaal was uitgegeven. Hoewel u hiervan, zoals u schrijft , 
wegenss het afwijkend taalgebruik van de dialecten van het noordelijke Vlaanderen en 
Brabantt  de volle smaak allerminst proeft, neemt u dank zij  een bepaalde verwantschap 
vann de taal, toch wel een lichte geur  van een zoo grote zoetheid waar, dat u er  beslist niet 
aann twijfel t dat daarin niet alleen alle heiligheid, maar  zelfs ook de hoogste graad van alle 
heiligheid,, van alle hoogste graad de voltooiing, en van alle voltooiing de voleinding 
getoondd wordt. Ja, meer  nog, een grote zoetheid, die verborgen ligt voor  hen die ernaar 
hongeren,, en die door  het licht van een waardige Latijnse vertaling - zoals u gevraagd 
hebtt  - ja, van iedere taal geopenbaard dient te worden. Als het zo zou zijn als u denkt, had 
uu beslist moeten zorgen, dat u bijgeval niet alleen maar, met Rachel geurige liefdesap-
peltjess najagend, de schijn zou wekken 'in scirpo nodum queritare'. [Wat zoveel betekent 
als::  "aan een rietstengel een knop te zoeken"  ofwel: "problemen te zoeken waar  ze niet 

 „  127, 
zijnn . ] 
Maarr  wat zullen we hierop zeggen? Op de eerste plaats natuurlij k brengen wij  dank aan 
Jezuss Christus, die aan ons door  het deelgenootschap in de apostolische genade gaf, dat 
wijj  de goede geur  van hem zijn en, zo niet op elke plaats, dan toch in ieder  geval op de 
uwe. . 
Watt  het overige echter  betreft, moge het, ook als het niet zo zou zijn zoals u denkt, u 
geschiedenn omdat u het gelooft: een geloof namelijk dat bewondering wekt verdient 
zulks.. Wanneer  dat immers duidelijk is, mochten wij  dan de talen van alle volken 
spreken,, opdat wij  dan, zoals u schrijft , in staat zouden zijn, de genade van zo grote vol-
maaktheidd voor  alle volken open te leggen. Een geringe moeite in elk geval omdat hij 
vergoedd wordt door  het loon van een zo algemeen heil. 
Wijj  zijn dus gezwicht voor  uw beden, of liever: wij  hebben gehoorzaamd aan de liefde 
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diee zulks beval, en dat boek, waarover  u schreef, in het Latij n overgezet, of beter: de zin 
vann hett  boek in Latijnse gewaden gekleed. En hierom zal het, in vreemde kledij  gestoken, 
ófwell  anders, ófwel minder  aantrekkelijk gevonden worden door  hen die beide talen 
kennen,, hoewel toch volgens de heilige Hieronymus de beste wijze van vertalen die is, 
waarbijj  het eigen karakter  van de taal waarin vertaald wordt, voorzover  mogelijk, 
behoudenn blijf t Laat u echter, broeders, door  het verschil van de kleding niet in ver-
warrin gg brengen, als eenzelfde welluidendheid van de inhoud u maar  tegenklinkt, maar 
wiltt  u er  ook niet tegenop zien, beste vrienden, voor  ons werk een tegenprestatie te 
leverenn in de vorm van uw gebeden, opdat ook wij , volgers van de geur  geworden, 
verdienenn eens tezamen met u deelachtig te worden aan die volmaaktheid, waarvan u 
schrijf tt  de geur  onder  de bast van ons schrijven waargenomen te hebben. 

Jordaenss is dus, mede als gevolg van een bepaalde in de Kerk heersende vertaaltraditie, met opzet 
niett  tekstgetrouw; wellicht is dit voor  Grote aanleiding geweest om een tweede vertaling te 
maken::  hij  was er  huiverig voor  risico's te nemen "i n tantis rebus suum experientiam 
excedentibus,""  aldus Grote in zijn prologus. 

Profoguss in handschrift M 

Inn het handschrift British Librar y 6B45, kortweg M, treffen we na de proloog van Grote iets 
bijzonderss aan: een andere proloog, getiteld: "Ite m alius Prologus eiusdem translationis." 
Wee laten ook deze volgen, met de vertaling. 

Sequiturr  tractatus de Ornatu spiritualiu m Nuptiarum, quem perscripsit in Theutonico 
quidamm deuotus sacerdos, qui quasi simplex laicus credebatur, nomine dominus Johannes 
dee Rusbroc in Viridivall e iuxta Bruxellam. Sed stilus et materia huius libr i et aliorum, 
quoss composuit similiter  in vulgari, videlicet de Vu clausuris et de Eukaristie sumptione 
eumm probant scientie maxime uel infuse uel adquisite. Translates tarnen fuit sequens liber 
egregiee in latinum sensu servato per  eum cum multa facundia phandi scientie trivialis , 
philosophiee et theologie facultatis venerabili stilo. Postea per  Magistrum Gerardum 
Magnumm dictus liber  fuit translates, etiam in latinum, quasi de uerbo ad uerbum, ut et ipsi 
sapientess exinde humilius instruerentur, sicut per  translationem priorem eruditiores 
possuntt  melius informari . Hic sequitur  secunda translatio, videlicet Magistri Gerardi. 
Tractatuss iste de Omatu Spiritualiu m Nuptiarum dividitu r  in tres libros. Primus intitulatu r 
dee uita morali et actiua. In isto libr o continentur  XXXVII I  capitula. Secundus liber  inti -
tulaturr  de uita spiritual i et affectiva. In isto libr o continentur  sexaginta et VI  capitula. 
Terciuss liber  titulatu r  de uita supernaturali et contemplativa. In isto libro continentur  sex 
capitula. . 

Inn vertaling: 

Hierr  volgt de verhandeling van de Chierheit van de gheesteliken Brulocht, die een vrome 
priesterr  in het Diets heeft gemaakt, die als eenvoudige leek beschouwd werd, heer 
Johanness van Ruusbroec geheten, in Groenendael dichtbij  Brussel. Maar  de stijl en de 
inhoudd van dit boek, en van de andere die hij  tot stand bracht, eveneens in de volkstaal, te 
wetenn Vanden Vu Sloten en Het ontvangen van de Eukaristie, doen hem kennen als 
iemandd van zeer  grote kennis, hetzij  ingestorte, hetzij  verworvene. Het volgende boek is 
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echterr  door  dezelfde priester  met behoud van de gedachte in het Latij n vertaald, op 
uitnemendee wijze met grote bekwaamheid om de kennis van de leer  van het trivium , van 
dee filosofie en van de theologie onder  woorden te brengen in een stijl die respect 
verdient.. Naderhand is genoemd boek ook door  magister  Geert Grote in het Latij n 
vertaald,, als het ware woord voor  woord, opdat zelfs de mensen die van nature de ware 
wijsheidd bezitten daardoor  op een wat bescheidener  wijze onderricht zouden worden, 
zoalss door  de eerste vertaling de meer  wetenschappelijk gevormden beter  geïnformeerd 
kunnenn worden. Hier  volgt de tweede vertaling, te weten die van Magister  Gerardus. De 
verhandelingg over  de Gheesteliken Brulocht is verdeeld in drie boeken Het eerste boek is 
getiteld::  het zedelijk en werkende leven. Dit eerste boek bestaat uit achtentwintig 
hoofdstukken.. Het tweede boek is getiteld: het geestelijk en verlangende leven. Dit 
tweedee boek bestaat uit zes en zestig hoofdstukken. Het derde boek is getiteld: het 
bovennatuurlij kk  en beschouwende leven Dit boek bestaat uit zes hoofdstukken. 

Schematischh nog eens de varianten in de hoofdstukaantallen tussen de diverse vertalers, onder 
wiee Laurentius Surius: 

Jordaenss Surius Grote: hs. M 

xxvnn xxvi xxvm 
LXX HH LXXDCLXV I 
VV V VI 

Dee kopiist van de extra proloog - of zijn opdrachtgever  - begrijpt de doelstellingen van beide 
vertalingen.. Hij  heeft gelijk als hij  de vertaling van Grote voor  eenvoudiger  geesten bestemd wil 
zien,, en die van Jordaens voor  meer  onderlegden. Een probleem echter  vormen weergave en 
vertalingg van de woorden "ut et ipsi sapientes"  (opdat ook de geletterden; hierboven vertaald met 
"opdatt  zelfs de ontwikkelden" , en voorzien van een vraagteken). Dit is de tekst, en niet: "ut et 
insapientes".. De woorden "et ipsi"  zijn namelijk in kleinere letters tussen de regels bijgeschre-
ven,, boven de spatie tussen "ut "  en "sapientes". Met de beste wil valt er  geen abbreviatie te lezen 
voorr  "in "  : er  staat "ipi" . Afgezien daarvan is de vorm "insapientes"  ongebruikelijk, hoewel, als 
eenn soort gelegenheidsvorming, begrijpelijk . Een bekendere vorm ware geweest "insipientes" , 
datt  echter  onverstandig, onwijs, dwaas betekent Nemen we "et ipsi"  in de tekst op, dan kan de 
vertalingg luiden: degenen die ook van zelf wel voldoende inzicht hebben. Laten we "et ipsi"  weg 
alss een latere toevoeging, dan vertalen we bijvoorbeeld: mensen met voldoende verstand. 
Eenn derde mogelijkheid is dat 'humilius' bij  * sapientes' getrokken moet worden, zodat men zou 
moetenn vertalen: 'zelfs de mensen die bescheidener  ontwikkeld zijn' . De positie van 'humilius' is 
dann echter  wel zeer  ongebruikelijk; bovendien doet de parallelle constructie met 'melius' toch 
vermoedenn dat 'humilius ' bij  'instruerentur '  hoort. 

Geertt  Grotes motieven om de Brulocht te vertalen kunnen we zoeken in de proloog, waarin hij 
zijnn systeem uiteenzet. Hetzelfde geldt voor  Willem Jordaens. De proloog in handschrift M 
willenn we afzonderlijk , beknopt, bespreken. Van beide vertalers - Grote en Jordaens - zullen we 
hieronderr  enige specimina geven, met de Dietse tekst, die ter  plaatse als uitgangspunt voor  onze 
beschouwingenn moet dienen Is de proloog van Grote, zeker  in vergelijking met die van Jordaens, 
weinigg mededeelzaam, toch kan hij  in menig geval een hulp zijn bij  het vaststellen van de juiste 
tekst,, wanneer  we uitgaan van Grotes opzet de inhoud van het werk door  aanvullingen of 
weglatingenn geen geweld aan te doen - gezien ook zijn gebrek aan deskundigheid inzake de mys-
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tiek.. Zo kan bestudering van enige voorbeelden, zowel uit Ruusbroecs tekst als uit beide Latijnse 
vertalingen,, wel enig inzicht geven in beider  bedoelingea Eerst een voorbeeld uit de eerste 
paragraaff  van liber  I (14-19): 

Speciminaa van Grote en Jordaens 
"Siet,dee brudegom comt 
gaett  ute hem te ontmoete" 
Desee woorden bescrivet ons 
sintee Matheus evangeliste. 
Endee Christus spracse te 
sinenn jongheren ende tot al-
lenn mensen in ene ghelijcke-
nissee datmen leset vanden 
maegden.. Dese brudegom es 
Christus,endee menschelijcke 
natueree dat es de bruyt, die 
Godd gemaect hevet toe den 
beeldee ende gelijckenisse 
sijnss selfs. Ende Hi had se 
ghesett  inden beghinne in die 
hoochstee stat, ende in die 
scoonstee ende in die rijckste 
endee in die weldichste van 
eertrijcke,, dat was in den 
paradise.. Ende hi hadde 
haerr  onderworpen alle crea-
tueren. . 

"Eccee sponsus uenit exite 
obuiamm ei."  Hec uerba scri-
bitt  sanctus Matheus, et sunt 
uerbaa Christi ad discipulos 
suoss et ad omnem hominem 
inn parabola seu in similitu -
dine,, que legitur  de 
uirginibus.. Hic sponsus est 
Christuss et humana natura 
estt  hec sponsa, quam deus 
fecitt  ad imaginem et simili -
tudinemm suiipsius. Et in 
principi oo earn posuit in 
paradisoo terrestri , in loco 
altiori ,, pulchriori , ditior i et 
digniorii  terre, ibidemque ei 
subiecitt  omnes creaturas... 

"Ecce,, sponsus uenit, exite 
obviamm ei."  Expergiscimini, 
prudentess uirgines, que 
dudumm moram faciente 
sponsoo dormitastis et dor-
mistis.. lam enim media, id 
est,, profunda nocte fidei 
suumm iter  agente et ad 
supernee claritudinem patrie 
properantee evangelicus 
cotidiee clamor increbrescit: 
"Ecce,, inquiens sponsus 
uenit" .. Ocius surgite, oleum 
inn vasis uestris sumite, 
lampadess uestras ornate et 
exitee obviam sponso. Que-
ritisritis  quis sponsus? Is nempe 
cuii  nos despondit apostolus 
castamm uirginem exhibere, 
spetiosuss quidem forma pre 
fïlii ss hominum, progressus 
dee regia uteri uirginali s 
tamquamm sponsus procedens 
dee thalamo suo. Et si is 
duntaxatt  quis sponsam ha-
bett  sponsus est queritur 
huiuss sponsi sponsa? Natura 
quidemm humana ad imagi-
nemm et similitudinem dei 
condita,, ab ipso conditori in 
editiorii  terre loco cunctis 
amenitatibus,, diuitii s et 
deliciiss pleno, in terrestri 
scilicett  paradyso locata, su-
biectiss sibi ceteris in terra 
creaturis. . 

Grotee houdt zich vrijwel strikt aan de regels die hij  in zijn proloog stelt. Hetzelfde doet Jordaens, 
diee in zijn brief aan de fratres de Capella Thosan uiteenzet hoe men het beste vertaalt Hij  beroept 

130 0 zichh daarbij  op een uitspraak van St. Hieronymus. Dit alles wordt duidelijk als we de beide 
vertalingenn van Ruusbroecs proloog nauwkeuriger  bekijken. 
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Bijj  vergelijking van de vertalingen blijk t Grote zich maar  weinig vrijheden te permitteren, terwij l 
Jordaenss de tekst, met respect voor  de inhoud, naar  zijn eigen hand zet. 
Enigee voorbeelden van Grotes 'Vrijheden" : 

-"[... ]]  ende Christus spracse [...]"  wordt: "[... ] et sunt uerba Christi [...]" 
-- "[... ] in ene ghelijckenisse [...]"  wordt "[... ] in parabola seu in similitudin e [...]"  I3! 

-- "Ende hi hadde haer  onderworpen [...]"  wordt:"[... ] ibidemque ei subiecit [...]" . 
Dee vertaling is in feite dus letterlijk , afgezien van de synonymie in het tweede voorbeeld, en de 
toevoegingg "ibidemque"  in het derde; een toevoeging die de vele weldaden moet benadrukken 
diee de mens ontving: en daar  ook onderwierp hij  haar  alle schepselen. 
Jordaens''  vertaling heeft meer  weg van een omschrijving. Hij  begint met een opwekking, de toon 
iss docerend, de stijl retorisch en theatraal, maar  hij  beheerst de Latijnse taal voortrefFelijk : pas bij 
dee woorden <cNatura quidem humana"  begint zijn tekst op een vertaling te lijken, zij  het dat de 
zinn syntactisch anders is geconstrueerd 
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Eenn andere vergelijking, enige bladzijden verder  (1,21,191-8): 

Nuu verstaet: II  manieren van 
oetmoedichedenn vent men in 
Christoo na sire godheit Die 
eerstee es dat Hi menschen 
wordenn woude, ende die 
natuere,, die verbannen was 
endee vervloect totte inden 
grontt  der  hellen, dat Hi die 
selvee natuere ane nam, ende na 
sijnree persoenlijcheit een met 
sijnn woude, also dat yegelijc 
mense,, quaet ende goet, 
sprekenn mach: Christus, die 
Sonee Gods is mijn broeder. 
Diee ander  oetmoedicheit nader 
Godheitt  es dat Hi een 
joncvrouwee coes te eender 
Moeder,, niet eens conincs 
dochtere;;  also dat die arme 
joncvrouwee Gods Moeder  sijn 
soude,, die een Heere es hemel-
rijc ss ende eertrijcs ende aire 
creatueren.. Voert meer  alle 
werkee die Christus je ghe-
wrachte,, die machmen spreken 
datsee God wrochte 

Duplexx maneries humilitati s 
inn Christo suam deitatem 
reperitur .. Prima quia uoluit 
homoo fieri et humanam 
naturam,, que erat bannita et 
maledictaa usque ad fundum 
inferi ,, assumere et secundum 
suamm personalitatem unum 
cumm ea fieri , sic quod quilibet 
homo,tamm malus quam 
bonus,, dicere potest: "Chris -
tus,, dei Filius, frater  meus 
est.""  Ali a est humilitas Christi 
secundumm suam deitatem, 
scilicett  quod unam pauper-
culamm uirginem in suam ma-
tremm elegit^ion regis filiam, 
sicc quod ipsa paupercula 
Virgoo esset mater  dei, qui est 
dominuss celi et terre et crea-
turaru mm omnium. Item omnia 
operaa humilitati s que 
Christuss umquam fecit, pos-
suntt  dici a deo operata. 

Geminaa in Christo secundum 
geminamm naturam inuenitur 
humilitas,, scilicet dignatis-
simaa humiliati o diuinitati s et 
perfectissimaa humilitas 
humanitatis.. Diuina enim 
Christii  maiestas duplici nobis 
probamentoo humilitatem 
suamm demonstrat Primo 
dignationee assumptionis na-
turee nostre eterne damp-
nationiss maledicto subiecte in 
personalitatee formam servi 
accipiendo,, ita ut Christum 
bomm et mali fratrem vere 
valentt  appellare, et vice ver-
saa eos vocare fratres ipse mi-
nimee confundatur. Secundo 
matri ss electione, quia non 
regiss filiam, sed pauperem 
mulierculamm uirginem 
purissimam,, elegit in ma-
trem,, ita ut diuine dignationis 
humilitat ee fragili s femina celi 
ett  terre et omnium que in eis 
suntt  creatorum genitrix 
appelletur.. Et in tantum sibi 
inn Christo deus et homo sua 
communicantt  ydiomata, ut 
quodd per  hominem actum est, 
deuss egisse dicatur,et rursum 
diuinitati ss opera de homine 
veraciterr  predicentur. 
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Dee "vrijheden" van Grote 
Enkelee 'Vrijheden"  die Grote zich permitteerde: 
-- "Nu verstoet": niet vertaald 
-"[... ]]  dat Hi die selve natuere ane nam [...]"  wordt"[... ] voluit assumere [...]" . 
-- "[.„ ] een met sijn woude [...]"  wordt:"[... ] unum cum ea fieri  [...]" . 
-"[... ]]  quaet ende goet [...]"  wordt"[... ] tam malus quam bonus [„.]" . 
-"[... ]]  die ander  oetmoedicheit [...]"  wordt "Ali a est humilitas Christi [...]" 
Bovenn alles valt wederom de minutieuze zorgvuldigheid van Grote op. Verder  lezen we bij  hem 
"reperitur" ,, waar  Jordaens voor  "inuenitur "  kiest. Grote streeft zonder  twijfe l naar  dissimilatie 
tenn opzichte van Jordaens. Hij  schrijf t tweemaal "sic quod"; Jordaens "it a ut" . Sluit dit laatste 
meerr  aan bij  het klassiek gebruik, dat van Grote doet meer  aan Neerlandismen denken. 
Dee verschillen tussen Grote en zijn Diets model zijn miniem. Hij  moet zich wel grote zorgen 
hebbenn gemaakt over  de mogelijkheid dat Ruusbroecs rechtzinnigheid in het gedrang zou komen, 
enn dat eenvoudige lezers in de val zouden lopen die verscheidene passages zouden kunnen 
inhouden.. Jordaens kent veel minder  schroom. Herkent men in Grotes vertaling bijna woordelijk 
hett  Diets model, Jordaens heeft van zijn lezers een hogere, misschien wel te hoge dunk. Zij 
zullen,, ondanks het vertrouwde Latijn , menigmaal het Diets hebben moeten raadplegen om 
Ruusbroecc te kunnen verstaan. De lezers van Grote daarentegen konden via zijn Latij n het Diets 
gemakkelijkerr  begrijpen. 
Dee terugvertaling in het Nederlands van Jordaens' weergave van het tweede voorbeeld geeft 
ongeveerr  het volgende resultaat: 

Eenn tweevoudige vorm van nederigheid vindt men in Christus naar  zijn tweevoudige natuur, te 
wetenn de meest verheven zelfvernedering van de god(delijk)heid en de volmaaktste nederigheid 
vann de mens(elijk)heid De goddelijke grootheid van Christus immers toont ons door  een 
tweevoudigg bewijs zijn nederigheid. Het eerste door  zich te verwaardigen onze natuur  aan te 
nemen,, die aan het vonnis van een eeuwige verwerping onderworpen was, daarbij  de rol van een 
slaaff  in persoonlijke eenheid aanvaardend, zodanig, dat goeden en slechten Christus naar 
waarheidd broeder  kunnen noemen, en hijzelf er  zich geheel niet voor  schaamt hen broeders te 
noemen.. Het tweede door  de keuze van zijn moeder, doordat hij  niet de dochter  van een koning, 
maarr  een doodgewoon meisje tot zijn moeder  koos, en dat dus door  de nederigheid van de 
goddelijkee toestemming een zwakke vrouw de moeder  genoemd wordt van hemel en aarde en 
vann al het geschapene dat zich daarin bevindt. En in zo hoge mate maken God en de mens in 
Christuss het hun eigene gemeen, dat men terecht kan zeggen dat hetgeen door  de mens gedaan is, 
Godd gedaan heeft, en dat van de andere kant de werken van de Godheid naar  waarheid ver-
kondigdd worden als van de mens afkomstig. 

Jordaenss moet wel groot gezag als schrijver  en vertaler  genoten hebben, en de faam van de 
BrulochtBrulocht moet in Brabant en Vlaanderen wel zeer  groot zijn geweest, dat de monniken van Ter 
Doestt  om een vertaling ervan gevraagd hebben, mogelijk aan Ruusbroec zelf. Het is ook 
mogelijkk  dat Ruusbroec zelf dit verzoek aan Jordaens heeft doorgegeven. Jordaens schrijft : "a 
nobiss olim editum"  (door  ons een keer  uitgegeven), waarmee hij  ongetwijfeld de 
kloostergemeenschapp bedoelde waartoe Jordaens en Ruusbroec beiden behoorden, en waar  alles 
gemeenschappelijkk  was. Dit was tegelijk een waarborg dat de vertaling, eenmaal voltooid, ook de 
vollee instemming van Ruusbroec had Dit "a nobis"  is er  overigens vermoedelijk ook de oorzaak 
vann dat later  Jordaens' vertaling door  sommigen aan Ruusbroec zelf werd toegeschreven. 
Jordaenss opzet is duidelijk : een mooie vertaling, waarin de gedachte van het origineel duidelijk 
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naarr voren komt. Hij laat zich hierbij leiden, zoals gezegd, door een uitspraak van St. 
Hieronymus,, naar wie hij in zijn begeleidende brief verwijst. Hierin vallen de volgende woorden 
op:: "ubi interpretantis lingue, ceu fieri ualet, proprietas obseruatur" (di.: waarin het eigen 
karakterr van de taal, voorzover mogelijk is, bewaard wordt). Geert Grote schrijft aan het einde 
vann zijn proloog: "Nam non potuit uerbi dumtaxat ex uerbo translatie» undique proprietatem 
seruaree sermonis" (Prol.Tr., 12-13: *want een woord-voor-woord-vertaling kon niet in alle 
opzichtenn het eigen karakter van de taal bewaren'). 

Andermaall  een aanwijzing dat hij Jordaens' vertaling wel gezien moet hebben. Grote 
steltt vast hoe moeilijk letterlijk vertalen is, en hij verontschuldigt zich bij voorbaat als hem dat 
niett overal gelukt is. Zijn doelstelling is wederom duidelijk: hij richt zich in het bijzonder tot de 
eenvoudigee lezer ('de communitati seu ruditati legentium', Prol.Tr., 5). 

Discutabelee passus bij  Ruusbroec 

Inn het voorgaande hebben we enige voorbeelden gegeven van passages die geen problemen ten 
aanzienn van de rechtzinnigheid oproepen. Maar hoe reageert de vertaler wanneer het moeilijker 
plaatsenn betreft? Daartoe bezien we in het bijzonder en op de eerste plaats de volgende tekst van 
Ruusbroec: : 

Wantt God begripen ende verstaen boven alle ghelijckenissen alsoe alse hi es in hem 
selven,, dat es God sijn met Gode sonder middel oft eenighe anderheit die hinder ochte 
middell  maken mach. 

Ruusbroecc begrijpt dat deze zin protesten kan en zal oproepen. Toch schrijft hij nadrukkelijk in 
dee volgende regels dat hij precies bedoelt wat hij schrijft, en hij excuseert zich bij hen die deze 
tekstt niet begrijpen en er aanstoot aan zullen nemen: 

Endee hieromme beghere ie van yeghewelcken mensce die des niet en versteet noch en 
ghevoeltt in die ghebruckelijcke eenicheit sijns gheests, dat hijs onghearghet blive ende 
laetsijndates.13 3 

Dee volledige aan Grote toegeschreven Latijnse vertaling van deze passus luidt (met uitzondering 
vann de handschriften C, D en M): 

'quiaa deum supra omnem similitudinem sicut est in se ipso comprehendere et intelligere, hoc est 
deumm uidere cum deo sine medio et sine quacumque alietate, que uel medium uel impedimentum 
potestt facere.' (UI, 361,40-2) 

Inn vertaling: "Want God begrijpen en verstaan boven alle gelijkenis, zoals hij is in zichzelf, dat is 
Godd zien zonder middel et zonder enige anderheid die indirectheid of verhindering kan 
veroorzaken." " 

Hunn bron - kopiist of vertaler? - is het niet eens met de Latijnse tekst die hij aantreft, maar geeft 
doorr middel van de variant "vel esse" aan wat er volgens hem had moeten staan; hij corrigeert 
duss de aangetroffen tekst, en dat was "videre", terwijl hij de lezing van Ruusbroec - dus "esse" -
verlangdee of verwachtte. Men zie nogmaals de zojuist geciteerde passus en lette daarbij op de 
eensgezindheidd van de traditie. Jordaens vertaalt: "iam esse" (nu al). Surius schrijft: "quodam 
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modoo [...] esse"  (in zekere zin). Zij  modificeren hun vertaling. De Middelhoogduitse vertaling 
vann Eichler  geeft "sin" . 
Vergissenn is hier  uitgesloten: zijn — sin; zien = sehend (Middelhoogduitse infinitiefvorm) . 
Bovendienn wordt de lezing "zijn "  van Ruusbroec geaccepteerd door  modernere vertalingen, 
bijvoorbeeldd de Engelse iuxta-vertaling in Alaerts uitgave door  HRolfson, de Engelse vertaling 
vann J.A. Wiseman en de Franse van de benedictijnen van Wiske; maar  ook door  wat oudere 
vertalingen,, zoals van E. Erens, H. Moller  en W. Verkade osb. De eerste twee hebben "zijn " 
gekozen,, en in de Duitse vertaling van Verkade staat "sein" . 

Hett probleem van de Tweede Redactie 

Mett  deze tekstoverleveringen zijn we terechtgekomen bij  een probleem waarop Reypens reeds in 
dee jaren twinti g bij  zijn Ruusbroec-studies is gestuit.3 De bestaande handschriften van de 
BrulochtBrulocht bestuderend, kwam hij  tot de ontdekking dat ze te verdelen zijn in twee duidelijk te 
onderscheidenn groepen. Hij  duidde deze groepen - voorlopig - aan met de termen Eerste en 
Tweedee Redactie. Het kenmerk van die Tweede Redactie is een spetiale inleiding die voorafgaat 
aann het derde boek, dat het beschouwende leven bevat. Deze proloog is een verkorte versie van 
dee "prologus"  waarmee Ruusbroec het gehele traktaat inleidt, en die hij  tot het thema van zijn 
werkk maakt. Het probleem is nu: welke versie is de oudste, welke de juiste? 
Daartoee moeten we het volgende in het oog houden: Ruusbroec zond in 1360 een exemplaar  van 
dede Brulocht aan de Gottesfreunde im Oberlande. Dit exemplaar  werd door  hen in het 
Oberdeutschh vertaald, maar  mist de afzonderlijke proloog. Ook de vertaling van Willem Jordaens 
mistt  de afzonderlijke proloog. In dit verband is een studie van G.B. Desoer  van belang over  de 
invloedd van Ruusbroecs Latijnse vertalingen op een Middelengels mystiek werk. Hij  komt tot 
dee conclusie dat deze mystieke tekst, The Chastising of Gods Children, teruggaat op delen van 
Grotes''  Brulocht-vertaling, en stelt daarbij  tevens vast, aan de hand van enige voorbeelden, dat 
hierr  sprake is van een zogenaamde Tweede-Redactie-vertaling. 
Wee moeten dus rekening houden met: 

a)) een Dietse tekst volgens de eerste versie; 
b)) een Dietse tekst volgens de tweede versie; 
c)) een Latijnse tekst, die qua inhoud identiek is aan de tweede. 

Kondenn we op grond van boven vermelde feiten vaststellen dat de eerste versie, dus de Dietse 
tekstt  in Alaerts' uitgave van Ruusbroecs Brulocht, de oudste is, terwij l Desoers vaststelling een 
bevestigingg betekent voor  het bestaan van een Tweede Redactie - evenzeer  blijk t juist deze versie 
zoveell  gezag te hebben gehad, dat ze ook naar  Engeland geëxporteerd werd. 
Bijj  deze tekstuitgave zullen we van deze Tweede Redactie-handschriften gebruik moeten maken: 
wee beschikken over  niets anders. 

Vertalingg door de Benedictijnen van Wiske 

138 8 

Eenn afwijkend standpunt vinden we in de Franse vertaling van de benedictijnen van Wiske. 
Wee wezen er  reeds op dat Grote zelf de voornaamste getuige is voor  zijn auteurschap: hij 
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berichttee ons dit zelf in een van zijn brievea Maar  hij  lost voor  ons daarmee de moeilijkheden 
niett  op. Willen we zijn vertaling echter  op haar  verdiensten waarderen, dan moeten we rekening 
houdenn met zijn respect voor  Ruusbroec. Het is hier  wel de plaats om de bedoelde brief (in verta-
ling)) te citeren (vgl. p. 10 en infra, eindnoten 9 en 120): 

Eenn of andere magister  in de theologie,, intussen de weg van alle vlees opgegaan, 
heeft,, nadat ik bij  u was weggegaan, tegen het boek De Ornatu van uw 
achtenswaardigee en vrome prior , en bijgevolg omdat ik het vertaald heb tegen mij , 
bezwarenn gemaakt; en door  zijn uitspraken werd ook aan andere stellingen van mij 
hierdoorr  minder  geloof gehecht. Na deze magister  naar  aanleiding hiervan te hebben 
aangesproken,, heb ik hem onder  vier  ogen tot ander  inzicht gebracht. Over  hem niet 
meerr  dan dit, aangezien het in het geheel geen zin heeft met betrekking tot hem iets te 
doenn ofte laten doen. Maar  nog maar  heel kort geleden heeft een vann onze gezellen, 
naa Pasen de Rijn afreizend, ons verteld dat een andere, achtenswaardige en terzake 
deskundigee magister, Henricus de Hassia, magister  in de theologie, in de omgeving 
vann Worms en Mainz en streken langs de Rijn heeft betoogd, en dit heeft hij  aan heel 
velenn meegedeeld, dat dat genoemde boek De Ornatu vele dwalingen zou bevatten. Ik 
geeff  toe dat inderdaad in dat boek, zoals ik u bij  andere gelegenheden gezegd heb, 
uitdrukkinge nn gewijzigd dienen te worden, en dat ze, als ze simpelweg genomen 
zoudenn worden zoals ze er  staan, afgewezen dienen te worden; ik ken echter  de 
instellingg van Vader  Ruusbroec, en ik heb het gevoel, dat deze alleszins oprecht en 
wij ss was. Zeer  dikwijl s heb ik u gezegd, dat u zich op het aanbrengen van wijzigingen 
moestt  toeleggen, ja meer  nog: ook ik zou graag, als ik van nut zou zijn en er  de tij d 
voorr  zou hebben, helpen. Het lijk t mij  goed, dat u voornoemde magister  schrijft , of hij 
zoo goed wil zijn, om alwat hij  tegen voornoemd boek heeft of zou kunnen hebben, 
voorr  u uiteen te zetten; en als hij  bepaalde bezwaren zal maken die in strij d zijn met 
dee opvatting van de prior , zal ik deze opvatting graag met u, na wijziging van termen, 
tegenn een ieder, wie dan ook verdedigen. 

Hett  valt ons op dat Grote de verdediging van Ruusbroec met grote strijdlust onderneemt: eerst 
tegenn een of andere, ons niet bekende en door  Grote ook niet nader  geïdentificeerde magister, en 
laterr  tegen Henricus de Hassia, voor  wie hij  overigens blijkens zijn brief wel veel achting heeft, 
maarr  tegen wiens kritie k hij  bereid is Ruusbroec en verder  tegen wie dan ook, te verdedigen. Hij 
matigtt  zijn woorden enigszins door  de toevoeging "uerbi s reformatis"  (na wijziging van termen). 
Maarr  wie moeten die "reformationes"  op zich nemen? Even verder  schrijft hij  in diezelfde brief: 
"crebriu ss uobis dixi"  (ik heb u al vaker  gezegd). Het gaat blijkbaar  om een opdracht aan de 
fratresfratres in Groenendael, zoals ook blijk t uit zijn aanbod te helpen bij  het realiseren van die 
reformationes.. Maar, als Grote de Brulocht vertaald heeft - zoals hij  ons zelf meedeelt - waarom 
moetenn er  dan toch nog reformationes worden aangebracht? Anders gezegd: hoe moeten we dit 
reformaree verstaan? Ten aanzien van de Trappen-vertaling (De VII  Gradibus) schrijft Grote:"[... ] 
quedamm aliqualiter  cum timore reformavi"  (sommige dingen heb ik met schroom enigszins 
gewijzigd).. Ja, wat bedoelt hij  met zijn advies aan de fratres in Groenendael om te 
"reformare ""  ? Om al lezend te wijzigen? En moeten dan die wijzigingen worden aangebracht in 
dee Dietse tekst? Want Grote schrijft zelf dat hij  deze vertaald heeft, en dus zijn wijzigingen in de 
Latijnsee tekst niet nodig, aangezien hij  zelf met zijn autoriteit instaat voor  de rechtzinnigheid van 
zijnn vertaling. Of al kopiërend? En gaat het dan om de Dietse of de Latijnse tekst? Maar  dan geldt 
nogmaals::  alleen bij  de Dietse tekst zou zijn hulp nodig kunnen zijn. 

53 3 



Hett Derde Boek van de Brulocht 

Eenn speciaal probleem vormt de afzonderlijke uitgave van het derde boek. Een uitgave nog wel 
mett  een afzonderlijke proloog. Juist in dat derde boek bevindt zich in een van de handschriften 
dee opmerking in margine, waarover  we reeds spraken:"[...] hec tertia pars suspecta est secundum 
Johannemm Gersonem". De bedoelde gewaagde stelling van Ruusbroec op pagina 43 van dat 
derdee boek, die hij , Ruusbroec, ook zelf kras vindt, maar  niettemin met nadruk verdedigt, hebben 
verscheidenee kartuizers niet kunnen verteren. 
Omm tenslotte aan alle onzekerheid een einde te maken, en om verdere moeilijkheden te 
voorkomen,, heeft een of andere autoriteit bij  de kartuizers het besluit genomen een "veilige" 
vertalingg van een "veilige"  Dietse tekst te maken ofte laten maken. Daartoe werd uiteraard dat 
derdee boek uitgekozen, waarvan het Dietse handschrift werd bijgesteld en vervolgens in het 
Latij nn vertaald, nadat het een afzonderlijke proloog had meegekregea De bedoeling van deze 
toevoegingg is tevens dat de lezer  er  door  de bijna-gelijkluidendheid met de aanhef van de proloog 
aann het begin van het eerste boek op attent wordt gemaakt met welk werk hij  te maken heeft. 
Naderhandd hebben de bewerkers ook de andere delen, voorzover  hen dit wenselijk of noodzake-
lij kk  voorkwam, gecorrigeerd of laten corrigeren. 
Hett  is niet uitgesloten dat de in de vorige paragraaf aangehaalde brief bestemd was voor  de 
fratress in Monnickhuijsen. Dan krijg t de zinsnede "postquam a uobis recessi"  een pregnanter 
inhoud::  "na mijn vertrek bij  u vandaan..."  Niet onwaarschijnlijk is dat Grote bij  zijn vertrek -
wanneer::  niet lang na 1381? - zijn vertalingen, dus o.a. De Ornatu en De VII  Gradibus, ten 
dienstee van de kartuizers in Monnickhuijsen heeft achtergelaten. Deze vertaling komt echter 
nergenss meer  te voorschijn. En curieus is dat ook die vertaling van De VII  Gradibus spoorloos is. 
Opp zijn minst een merkwaardige coïncidentie... Voor  ons onderzoek is van belang te weten waar 
dee Eerste Redactie, de versie dus van Grote zelf, gebleven is. Dat Grote zijn geschriften in het 
kloosterr  heeft achtergelaten blijk t behalve uit de aangehaalde zinsnede ('postquam a uobis 
recessi')) ook uit zijn adviezen dat de monniken zich op wijzigingen moesten toeleggen, anders 
gezegd::  de fratres moesten het nu zonder  zijn leiding doen. 
Overigens::  de tekst van Grote heeft ongetwijfeld als basis gediend voor  de ons overgeleverde 
Tweedee Redactie. We lezen immers voornamelijk de tekst van Geert Grote, zij  het voorzien van 
dee door  de kartuizers aangebrachte 'reformationes'. Ik wil op dit punt van mijn betoog nogmaals 
wijzenn op Grotes eigen woorden die hij  aan het begin van zijn proloog schrijft : "[... ] nee ausus 
fuitt  transferens stilo decus tribuere, ne in tantis rebus suam experientiam excedentibus, exemplari 
quidquamm addere uel detrahere uideretur"  (Prol.Tr. , 5-7). Anders gezegd: hij  is niet van plan ook 
maarr  iets, Iaat staan dus nog ruim een halve bladzijde eraan toe te voegen. 
Enn ik wil er  nog bij  vermelden dat het "zoekraken"  van twee Latijnse vertalingen die Grote 
maaktee van teksten van Ruusbroec - en wel van belangrijke teksten: De ornatu en de De VII 
GradibusGradibus - niet bepaald een bewijs is voor  een bovenmatig vertrouwen in Ruusbroecs geschriften 
enn leer  van de zijde der  kartuizers: zij  zijn hem, en in een moeite door  Grote, ondanks alles 
blijvenn wantrouwen. 
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