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INLEIDING I 

RELIGIEUZE KARAKTERISTIEK 

VAN 

JAN VAN RUUSBROEC 

NATHAN SÖDERBLOM is de eerste geweest, die in de 
individueele godsdienst scherp twee hoofdrichtingen on

derscheidde, n.l. de mystieke en de profetisch bijbelsche1. 
M y s t i e k ( v a n h e t G r i e k s c h e μνειν — s l u i t e n , μυστηριον — g e h e i m -

leer — geheimcultus) is de samenvatting van een reeks ver
schijnselen, die zich voordoen, wanneer de ziel rechtstreeks 
contact gaat zoeken met God. „Wie die Riten der Mysterien
genossenschaften", schrijft Friedrich Heiler ', „so sind auch 
die Erfahrungen der Mystik ein verborgenes Geheimnis, das 
der Fromme vor der Masse verschlieszt und nur einem Gleich
gesinnten und aufrichtig Suchenden enthüllt. Mystik ist also 
jene Religiosität, welche den Mund „verschlieszt", welche ihr 
unaussprechliches Geheimnis vor profanen Augen und Ohren 
hütet." 

De mystieke vroomheidsrichting wil rechtstreeks komen tot 
vereeniging met God. De ziel, geboeid in de kerker van het 
lichaam, smacht van verlangen om op te stijgen naar omhoog, 
1 „Studiet av religionen" bl. 72 e.v. 

„Religions problemen nom Katholicism och Protestantism" 1910 bl. 
238—283, 4 4 4 — 4 7 i · ^ 

„Upperbarelse (Föredrag) " 1910 
„Tieles Kompendium" bl. 16 e.v. 224 e.v. 
„Communion with Deity" Ere III 738 e.v. 
„Natürliche Theologie und allgemeine Religionsgeschichte" bl. 95 e.v. 

a „Das Gebet" 
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maar het is een lange, moeitevolle weg, die zij moet afleggen, 
een weg van voortdurend systematisch dooden in zich van 
alle ongeordende levensbegeerten, om zóó, geheel ledig gewor
den (sancta indifferenda), zonder voorbehoud van God te 
zijn, in Hem te verzinken en één met Hem te worden („extase 
van minne"). 

Langs reiniging (ascese), waartoe men komt door af sterving 
en langs verlichting, die voortkomt uit meditatie en gebed, 
voert de weg, die leidt tot vereeniging van de ziel met God, 
Ruusbroec's werkend en innig leven, voorbereidend het God
schouwende leven. 

De profetisch-bijbelsche vroomheidsrichting beschouwt God 
als de eeuwig werkende, wiens wezen openbaring is. Om het 
streng vasthouden aan de openbaring wordt ze ook bijbelsch 
genoemd. Sterk treedt in dit openbaringsgeloof de autoriteits-
gedachte, dus die van onderwerping aan de door God gestelde 
overheid, op de voorgrond. Natuurlijk, ook de vrome mysti
cus onderwerpt zich aan het kerkelijk gezag, maar inwendig 
beleeft hij de radicaalste emancipatie, want innerlijk bestijgt hij 
hoogten en daalt hij af naar diepten, waarvan een profetisch-
bijbelsch ingesteld individu het bestaan nooit zal kunnen ver
moeden. Sterk dringt het zonde- en schuldgevoel zich bij de 
profetische richting naar voren, maar het vindt verzachting 
in het vaste vertrouwen op de oneindige verdiensten van Jezus' 
kruisoffer, Jezus, de stichter van de Christelijke Kerk, het 
Godmenschelijke voorbeeld van een harmonische versmelting 
van de hoogste mystieke en profetische vroomheid. Liefde en 
vereeniging karakteriseeren de mystiek, het geloof de profe
tische vroomheid. En heeft Jezus niet juist over het geloof en 
de liefde zijn schoonste en indrukwekkendste woorden ge
sproken ? 

De meeste godsdienstige genieën vereenigen, zij het ook op 
een minder volmaakte wijze dan Christus, deze beide vroom-
heidstypen in zich. 

Zoo denken we b.v. bij den vurigen Paulus op de eerste 
plaats aan het profetisch-bijbelsche actieve vroomheidstype. 
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maar Hem tevens kennend als de grondlegger van het mystieke 
Christuslichaam, kunnen we hem toch zeker ook het con
templatief mystieke niet ontzeggen1. 

Augustinus is voor alles mysticus, maar actief tevens. Hoor 
slechts wat Fulbert Cayré over hem zegt: Il parle presque 
toujours en théologien et en exégète en même temps qu'en 
maître spirituel, ou plutôt sa mystique vivante pénètre touts 
les domaines où s'exerce son activité spirituelle, et elle active 
tout: exégèse, théologie, pastorale2. 

Zoo is ook Jan van Ruusbroec (1294-1381) beroemd door 
zijn mystieke werken, niet uitsluitend contemplatief geweest. 
Integendeel hij was een zeer actief mensch en leerde reeds bij 
zijn vrome moeder thuis, tijdens zijn werken op het land, 
de heilige schoonheid van de arbeid kennen. Op jeugdige leef
tijd (11 jaar) liep Ruusbroec van huis weg naar Brussel, waar 
hij door een familielid, den kanunnik Hinckaert, voor het 
priesterschap werd opgeleid. Vier en twintig jaar oud werd hij 
kapelaan aan de Sint Goedelen en was al spoedig om de be
minnelijkheid en de heiligheid, die zijn geheele wezen uit
straalde, onder de menschen bekend. In zijn werken bestreed 
hij de ketterij, die welig tierde in zijn dagen en veel menschen 
ongelukkig maakte3. Tijdens zijn actief apostelleven naar bui
ten, naderde Ruusbroec in zijn inwendig leven steeds dichter 
tot God. Hiervan getuigen zijn „Chierheit der gheesteleker 
Brulocht" en „Dat Hantvingherlyn oft van den Blickenden 
Steene", werken waarin hij zijn lezer opvoert naar hoogten, 
waar het rumoer der aarde verstilt en het volmaakte leven in 
God begint4. 

Toen hij vijftig jaar was geworden, kwam er een groóte 
verandering in Ruusbroec's leven. Met Hinckaert en Couden-
berg trok hij zich terug in het Soniënbosch, waar zij het 
1 Kor. 1 14-2. Eph. 1-22. 4-15. Kor. 1 12-2 tot 4. Kol. 1-18. 2-9. 5-23. 
2 „La Contemplation Augustinienne" bl. 284. 
3 Zijn „Van den Rike der Ghelieven" is als polemiek bedoeld tegen de 
ketterin Bloemardinne en haar aanhangers. 
» Deze beide werken zou R. al tijdens zijn verblijf in Brussel geschreven 
hebben. 
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klooster Groenendael stichtten en na korten tijd de Augustijn-
sche regel aannamen. Wat eerst als een zoet geheim in zijn hart 
besloten lag, ging hij nu uitleven, zijn leven van steeds dichter 
nadering tot- en eindelijk van vereeniging met God. 

Duidelijk zien wij de leidende Godshand in dit zoo vrucht
bare leven. Eerst moest Ruusbroec werken onder de menschen, 
hun onmiddellijk tot hulp zijn, hierdoor groeien in kennis van 
de menschelijke ziel niet alleen, maar óók in deugd en zelf
verloochening, en zóó, groot en rijk geworden weggaan in de 
stilte om vandaar uit, onder bestraling van den H. Geest, van 
zijn rijkdom mee te deelen aan de geheele wereld. Hij was als 
een tweede Franciscus, een echte navolger Christi in armoede 
en zuiverheid, in gehoorzaamheid en ootmoed, maar bovenal 
in zijn groóte liefde tot God en Zijne schepping1. Evenals de 
Poverello was Ruusbroec niet slechts een heilige, maar ook een 
levenskunstenaar. Hij verstond de kunst zich te verheugen in 
alles wat God hem schonk, eiken dag weer opnieuw, en hij 
trok door de sfeer van zachtstralende vreugde, die steeds om 
hem was alle menschenharten tot zich. Niet alleen zijn om
geving vereerde hem, maar zelfs van heinde en verre kwam 
men tot den wijzen, beminnelijken en eenvoudigen man om 
zijn raad te vragen. Geert Groóte, ook één van die velen, 
kwam zóó onder de indruk van Ruusbroec's heiligheid, dat 
hij verzekerde voortaan nog slechts zijn „voetschabel" te wil
len zijn. Niet als vele anderen, leefde Ruusbroec geheel in zijn 
mystiek verzonken alleen voor zichzelf, maar hij heeft van 
zijne genaden meegedeeld aan anderen, zooveel als in zijn ver
mogen was. In al zijn werken treedt de didacticus naar voren, 
maar vooral in „Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule", 
dat één groóte practische allegorie zou kunnen genoemd wor
den. Mysticus is Ruusbroec op de eerste plaats, maar met een 
sterk profetisch-bijbelsche inslag, waarvan de drang naar 
didactiek een der vele uitingen is. 

Op latere leeftijd eerst begon „de Wonderbare" te schrij
ven, maar toch kwamen nog elf werken van hem tot ons, 
1 Pomerius schrijft b.v. over zíjn groóte liefde en zorg voor de vogels. 
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door Reypens niet zonder goede redenen in deze juiste volg
orde geplaatst, n.l.: 

„Van den Rike der Ghelieven", 
„Die Chierheit der gheesteleker Brulocht", 
„Dat Hantvingherlijn oft van den blickenden Steene", 
„Dat Boec van den vier Becoringhen", 
„Van den Kerstenen Ghelove", 
„Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule", 
„Dat Boec van seven Sloten", 
„Die Spieghel der ewigher Salicheit", 
„Van VIL trappen in den graet der gheesteliker minnen", 
„Dat Boec der hoechster waerheit", 
„Dat Boec van den twaelf Beghinen". 
Surius e.a. vermelden ook nog „Dat Boec van den twaelf 

Dogheden" als werk van Ruusbroec. Van Mierlo bestrijdt dit 
heftig. Dat men echter nog twijfel opperen kan over sommige 
zijner conclusies, moge uit eenige mijner stellingen blijken1. 

In de volkstaal schreef Ruusbroec zijn werken en dat nog 
wel in een tijd toen ieder die meetelde Latijn als schrijftaal 
gebruikte. Wat hiervan wel de reden mag zijn? 

Sommigen zeggen, dat Ruusbroec weinig Latijn kende, om
dat hij een ongeletterd man was2. Het is echter bekend, dat 
hij reeds op jeugdigen leeftijd Latijn leerde en zijn jongelings-
gebeden in die taal verrichtte3. Maar geeft ook hier het didac
tische in Ruusbroec niet een gedeeltelijke oplossing? Hij wilde 
het volk bereiken en leeren : en dat was alleen mogelijk in de 
volkstaal. Toch was hij nog bezorgd verkeerd te worden be
grepen en verbeterde dan ook dikwijls zijn eens gedicteerde 

1 Voorts staan nog bij Surius als werken van Ruusbroec genoemd: ,,Summa 
totius vitae spiritalis" en „Epistolae septem utillissimae" (één ervan in 
Etudes sur les mystiques au Moyen Age) „Cantiones duae piissimae" 
„Oratio perbrevis sed pia valde" apud Surium pp. 549. 
2 Ook Reypens is van meening dat aan Ruusbroec's wetenschappelijke 
opleiding heel wat ontbrak. ,,De geestelijke physionomie van Ruusbroec" 
Dietsche Warande I. 
3 Dr. O. Sheridan beweert dat Ruusbroec een Latijnsch werk schreef. (Zie 
Studia Catholica 1928) . 
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woorden uit vrees, dat ze verkeerd zouden worden uitgelegd. 
Zoo vond hij b.v. zijn eerste werk „Van den Rike der Ghelie-
ven" niet duidelijk genoeg en gaf er in „Dat Boec der hoechster 
Waerheit" eigenlijk een uitleg van1. Dat Ruusbroec werkelijk 
schreef voor het volk, bewijst een werkje als „Van den Ker
stenen Ghelove", een mooi klein catechiseerend handboekje 
voor volksgebruik, verder „Dat Boec van den vier Becorin-
ghen", een populaire herhaling van zijn vroegere werken. 

In zijn mystiek blijft Ruusbroec steeds reëel en gematigd 
en hij veroordeelt in zijn „Boec van den vier Becoringhen" de 
menschen, die, om te komen tot de ware contemplatie, zich 
uitsluitend belachelijke verstervingen en ongehoorde geeselin-
gen opleggen en zichzelf meer beminnen dan God. Om zich 
normaal te ontwikkelen, zegt Ruusboec, heeft de godsdienst 
twee elementen noodig, nl. gevoel en verstand; is het even
wicht tusschen deze beiden verbroken, dan vertroebelt het 
geloof van de menschen tot wellustigheid of tot rationalisme. 

In hoogere mate dan het gros der mystici was Ruusbroec 
dogmatisch, want waar b.v. een Hadewych haar eigen teksten 
maakt, zien we onze mysticus zich houden aan de bijbelsche 
teksten, waarvan hij bij zijn werken uitging. Bovendien steun
de hij voor een groot deel op de scholastiek van Sint Thomas, 
al kon hij zich als mysticus hieraan nooit geheel overleveren. 
De Kerkvaders haalt hij betrekkelijk weinig aan (v.n. in „Dat 
Boec van den XII Dogheden" komen veel patristische citaten 
voor), maar het „Sinte Pauwels sprect" is hem niet van de 
lippen. 

Op hoogen leeftijd schreef Ruusbroec „Dat Boec der hoech-
ster Waerheit", zijn intellectueele nalatenschap, waarin hij nog 
eens, met nawegen van elk woord, uiteenzet, wat hij onder 
mystieke vereeniging verstaat. Hierin onderwerpt hij ten slotte 
al zijn werk aan de Kerk, want hij verkondigde steeds een vol
komen gehoorzaamheid aan Haar2 en beweerde zelfs dat onder-

1 Aldus Wautier d'Aygalliers. Trouwens „Dat Boec der hoechster Waer-
heit" is een samenvatting van Ruusbroec's hoogste leer. 
2 „Dat Hantvingherlijn" cap. 7. 
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werping aan de Kerk één van de drie eigenschappen is, welke 
den mensch rechtvaardig maken1. 

In het beknopt overzicht van Ruusbroec's leer, dat hier 
volgt, komt dan ook duidelijk het dogmatische (dus profetisch-
bijbelsche) náást het mystieke element naar voren. 

Schenken we eerst onze aandacht aan het dogmatische. 
Vóórop stelt Ruusbroec het Godsbestaan. In het licht van zijn 
geloof ziet de mensch „dat God onbegripelic en onbekenlijc 
es"*. Hij is een „ewich ledich wesen na sijn wesentheit" maar 
„sine nature werct alle dine na vruchtbaerheit" 3, d.w.z. : God 
is in zichzelf eeuwige rust, maar in de schepping eeuwige 
werking. 

Geheel volgens de Katholieke leer spreekt Ruusbroec over 
de Drievuldigheid: God is één in natuur en wezen, doch drie
vuldig in personen. Deze drie personen zijn één God en één 
Geest. Zij zijn van alle eeuwigheid, één van nature en in alle 
opzichten gelijk. Christus, de tweede persoon van de H. Drie
vuldigheid, is in onbegrijpelijke liefde voor ons mensch ge
worden. Hij werd de groóte Middelaar, die ons door zijn 
lijden aan het kruis heeft verlost uit de boeien der zonden en 
die door zijn dood onze zondendood overwon. In Christus' 
Middelaarschap deelt min of meer de Heilige Maagd Maria, 
want staande onder het kruis, kreeg zij de waardigheid van 
Moeder aller menschen. „En Zij is Moeder aller gratiën en aller 
genaden, en Zij is onze Voorspreekster en Middelares tusschen 
ons en Haren Zoon, en Hij kan ons niet ontzeggen wat Zij 
begeert, want Zij is Zijne Moeder en Zij zit aan Zijn rechter
zijde, als Koninginne met Hem gekroond. Vrouwe die machtig 
is in hemel en aarde boven alle schepselen allerhoogst en aller
naast bij Hemzelve!"4 

Ontroerend eenvoudig spreekt de kunstenaar Ruusbroec 
hier zijn echt katholieke Mariavereering uit in een lofzang 

1 ,,Dat Hantvingherlijn" cap. ι. 
a „Chierheit I с. аб Ы. 50" . 
3 „Van den XII Beghinen" с. ад Ы. 79/8о. 
* ,,Dat Воес van VII Trappen" cap. 8 volgens Reypens' vertaling. 
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op Haar groóte macht bij Haren Goddelijken Zoon. Ook hij 
gaat per Mariam ad Jesum wanneer hij aan deze schoone woor
den toevoegt: „Hierom moeten wij Hem danken en loven om 
de groóte eer die Hij aan Zijne Moeder gedaan heeft en aan 
ons allen in zijn menschelijke natuur." 

De Kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch1. Haar 
grootste schat bezit ze in de Sacramenten, uitwendig zicht
bare teekenen door Christus ingesteld, die onzichtbare ge
naden bevatten. Er zijn zeven Sacramenten: „Doepsel, Vermen, 
Penitencie, Heylich Sacrament, Ordine (priesterschap), Huwe-
lijc, Olisci" '. Vooral voor het H . Sacrament des Altaars heeft 
Ruusbroec een groóte vereering. In zijn „Spieghel der ewigher 
Salicheit" (cap. 8) noemt hij het het vierde teeken van Gods 
Hef de jegens den mensch. (De drie anderen zijn: de Schepping, 
de Menschwording en de Verlossing.) Niet alleen als Sacra
ment, maar ook als offer plaatst Ruusbroec de H. Eucharistie 
op de voorgrond, want, zoo zegt hij, niet slechts tot spijs 
en drank schonk Christus ons Zijn Heilig Lichaam en Bloed, 
maar ook om dagelijks in de Mis door priesterhanden aan God 
den Vader te worden opgedragen als gedachtenis aan het 
lijden van Christus en als verzoening voor de zonden der men
schen. Gesterkt door deze gaven moet de mensch zijn weg 
zoeken naar God, zijn begin en einde. De twee groóte gelei
ders op deze weg zijn God's genade en 's menschen vrije wil. 

Voor het mystieke deel van Ruusbroec's leer zijn vooral van 
belang: 

„Die Chierheit der gheesteleker Brulocht", 
„Dat Boec van den Rike der Ghelieven" en 
„Dat Hantvingherlijn oft van den Blickenden Steene". 
Al schijnt Ruusbroec soms ook in de groóte innigheid van 

zijn mystieke overgave naar het pantheïsme te neigen, in zijn 
leer is hij absoluut dualist. Hij zegt: „al dat is, dat is God ofte 

1 „Van den Kerstenen Ghelove" Ы. 243. 
vgl. Auger „De Doctrina et Mentis J. v. R." cap. I § 2 Ы. 48. 
1 „Van den Rike der Ghelieven" cap. 2. 
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creature" en onderscheidt dus wel degelijk God en mensch1. 
En wanneer hij zich eerst in zijn „Blickenden Steene" door 
zijn Godsliefde heeft laten meeslepen, zegt hij ten slotte toch 
weer: „wij en moghen te male niet God werden ende onse 
ghescapenheit Verliesen dat es onmoghelijc". 

Zijn oneindige goedheid dreef God ertoe den mensch te 
maken. Hij schiep den mensch evenals het verdere heelal uit 
niets1. De mensch is dus van God afhankelijk als Schepper, 
maar ook als Behouder, want trekt God Zijn hand van hem 
af, dan valt hij terug in het niet. Op drie wijzen, zegt Ruus-
broec, kan de mensch komen tot God, n.l. in een werkend-, 
een innig- en een Godschouwend leven. 

Die het „werkende leven" leiden zijn Gods „trouwe knech
ten". Zij gehoorzamen Hem en Zijn Heilige Kerk en be
oefenen de deugd. Maar die bovendien de raden Gods na
komen, Hem aanhangen en verzaken aan alle lust en liefde 
buiten God, ziet, dát zijn „de vertrouwde vrienden", die het 
innig leven beoefenen8. 

In het „Godschouwende leven" begint een eeuwige honger, 
die nimmer verzadigd wordt, een inwendig heftig haken en 
streven van de lievende kracht en de geschapen geest naar een 
ongeschapen Goed. Het is een inwendig roeren en aanraken 
Gods, dat ons hongerig maakt en doet haken; want de Geest 
Gods jaagt onze geest, hoe meer aanroerens, hoe meer honger 
en begeerte. En dit is het liefdeleven in zijn hoogste werken, 
boven rede en verstand*. Wie dit leven leidt, ontdoet zich 
geheel van zichzelven, hij sterft uit zuivere liefde in God en 
ontvangt in Hem nieuw leven. En daarom wordt hij een „ver
borgen zoon" van God genoemd*. 

Ruusbroec's meesterwerk „Die Chierheit der gheesteleker 
Brulocht" begint met de grondtekst: „Siet, die Brudegom 
1 „Dat Boec van den XII Beghinen" cap. 22. 

M Van den Blickenden Steene" cap. 8. 
a „Dat Boec der hoechster Waerheit" cap. 14. 
1 „Van den Blickenden Steene" cap. V-VI. 
* „Die Chierheit der gheesteleker Brulocht" II cap. 53. 
6 „Van den Blickenden Steene" cap. 7. 

9 



comt, gaet ute hem te ontmoeten" (Matth. 25-6). „Siet die 
Brudegom comt" slaat op de voorbereiding voor Christus' 
komst. „Gaet ute" wil zeggen: ga naar Hem uit door ver
meerdering van deugden. „Hem te ontmoeten" duidt op ver-
eeniging van de ziel met Christus. 

Wie in een „werkend leven" Christus wil ontmoeten1, moet 
zich met liefde tot Hem keeren, want Jezus zien en kennen 
zonder liefde, is niets. Niemand moet hij naast of boven God 
beminnen, maar zijn medemenschen heeft hij allen lief uit 
liefde tot God. Tenslotte moet hij rusten in God zelf en niet 
in Zijn gaven. Terecht kan hij, zóó levend, zeggen: ik leef niet 
meer, maar het is Christus, die in mij leeft. 

Door grootere genade moet hij worden verlicht, die zich 
met God verlangt te vereenigen in een „innig leven"2. Bij 
deze genade instorting ontstaat een samentrekking van de 
innerlijke zoowel als van de uiterlijke krachten van den 
mensch. Deze voert tot een volkomen eenheid van de geest, 
die dán eerst waarlijk vrij wordt van alle verstrooiing en zóó 
zich geheel tot God kan keeren en Hem in zich opnemen. 

Ruusbroec onderscheidt hier een tweevoudige bovennatuur
lijke ontmoeting van de ziel met haar Schepper, n.l. die mèt 
(cum medio) en die zonder middel (sine medio). Bij de eerste 
komt Jezus door middel van zijn genade met vele gaven in 
ons en wij naderen Hem door oefening in deugden. En steeds 
worden nieuwe gaven geschonken en steeds vernieuwt zich 
de deugdbeoefening in ons. De ontmoeting „zonder middel" 
is een „ghebrukelike enicheit" van de menschelijke geest met 
God, d.w.z. boven alle gaven schenkt zich hier God aan den 
mensch, wiens geest ontvangt den H . Geest en met den 
H. Geest de geheele Drievuldigheid. Dan rust de mensch met 
God en vele gaven vloeien voor hem hieruit voort, maar boven 
alle gaven is de vereeniging zelf. Om te komen tot een „in-
wendich leven na der gherechticheit", waarin God zonder op-

1 „Die Chierheit der gheesteleker Brulocht" cap. 25. 
2 id. id. cap. 5/6. 
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houden neerdaalt in den mensch en van hem eischt dat hij 
geniet en werkt, zijn deze beide Godsontmoetingen noodzake-
lijk. En hier is het hoogtepunt van het innig leven. 

Tot het „Godschouwende leven"1 kan alleen hij komen, die 
door God wordt uitverkoren en verheven, want dit is het 
hoogste geschenk Gods. En weinig wat hiervan wordt gezegd, 
kan begrepen worden. 

Die een „Godschouwend leven" leidt, moet zoowel in- als 
uitwendig geoefend zijn in deugden en zóó van alle moeiten 
vrij, alsof hij niet werd bemoeilijkt. En met geheel zijn ver
stand en al zijn liefde zal hij God aanhangen. Dan zal hij zich 
in het niet en in donkerten verliezen, zóó dat hij zich op 
menschelijke wijze niet meer terug zal kunnen vinden. In deze 
afgrond van donkerten schittert het onbegrijpelijk Licht, dat 
de Zoon Gods is en daardoor wordt de mensch ziende. In een
voudig zijn van geest wordt dit Licht geschonken. Dan ont
vangt de geest helderheid die God zelf is. In die rustige leeg
heid der ziel, waarin de mensch door „ghebrukelike minne" 
zichzelf verliest, daar ontvangt hij de klaarheid Gods zonder 
middel en hij wordt diezelfde klaarheid, die hij ontvangt, zon
der toeven. (Hier zien we den mensch als Gods beeld.) Heeft 
zich in het „Godschouwende leven" de ontmoeting van God 
met de ziel voltrokken, dan leeft in die ziel de Drievuldigheid 
en dit liefdewonder gaat alle geschapen verstand te boven. 

In zijn vervoering zegt Ruusbroec over het „schouwende 
leven": 

„Si siet alle dine sonder wonder 
Verwonderen is daer beneden: 
Sonder verwonderen is scouwende leven".3 

Zooals we reeds zagen aan het begin van onze inleiding 
bestreed Ruusbroec de kettersche secten van zijn tijd, maar 
zelf mysticus van buitengewoon groóte innigheid, ontkwam 
ook hij niet aan de beschuldiging van onrechtzinnigheid. En 

1 „Die Chierheit III cap. Γ'. 
s „Dat Боес van den twaelf Beghinen" cap. 8 bl. 20. 
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het is te begrijpen, dat een nuchter, met beide beenen op de 
grond staand lezer in het van liefde brandend proza van den 
Wonderbare soms de rechte weg meent te verliezen. Maar 
die hem kenden en hem begrepen waren allen overtuigd van 
Ruusbroec's heiligheid en goede trouw en verdedigden hem 
met groóte warmte (Joh. v. Schoenhoven). 

In korte samenvatting kunnen wij ten slotte zeggen: Ruus-
broec was een mysticus met een uitgesproken profetisch-
bijbelsche neiging. Eerst leefde hij op een wijze, die het meest 
beantwoordde aan deze actieve aanleg in hem, maar ten slotte 
zegevierde de mystieke drang 1 en hij trok zich terug uit de 
wereld om tóch met Gods genadehulp zijn leven buiten de 
wereld op te voeren tot steeds grooter vruchtbaarheid, niet 
uitsluitend voor zichzelf, maar juist voor die wereld. En zóó 
groot in deemoed, zóó heilig in liefde werd deze man, dat hij 
een speeltuig was in Gods handen. En welke tonen God aan 
dit zijn instrument wist te ontlokken, dat zien we aan Ruus
broec's leven en zijn werken, dat kunnen we uit zijn zalig
verklaring ' en zijn bijnaam „vir admirabilis", „den Wonder
bare" leeren begrijpens. Ja, wonderbaar was hij door het zachte 
geluk, dat altijd hem omstraalde en zich aan elk die met hem 
sprak meedeelde, een nooit uitgeput geluk, want het werd 
gevoed uit een oneindig krachtige bron, God. Wie een zoo 
groot geluk wil winnen, moet als Ruusbroec trachten God 
steeds nader te komen en dat kan slechts hij die leert zichzelf 
klein te achten, want: 

„Al wie door ootmoed wordt herboren, 
Die is van 't hemelsche geslacht." 

Een helder schijnend licht geweest te zijn op die moeilijke 
weg naar God, niet alleen voor zijn tijdgenooten, maar ook 

1 Zie Wautier d'Aygalliers. 
* In 1909 
3 Deze naam werd Ruusbroec het eerst gegeven door Dionysius de 
Karthuizer. 
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voor het nageslacht1 en bij uitstek zeker voor de geluksarme 
tijd van heden, blijft Ruusbroec's eeuwige verdienste. 
1 Geert Groóte en zijn broederschap, kortom de geheele „Moderne devotie" 
heeft aan Ruusbroec zeer veel te danken. 
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INLEIDING II 

DE GEBEDSAKT BIJ RUUSBROEC. 

D oor zijn geheele leven leerde Jezus, dat het hoogste bidden 
niet zoozeer een akt dan wel een staat is, dat het niet 

bestaat in het van tijd tot tijd een kleinigheid, maar in het 
altijd alles aan God wegschenken. Velen volgden zijn voor
beeld, van die na Hem kwamen. Er waren er, wier laatste 
gebed het schoonste was van hun geheele leven, de marteldood; 
er waren weer anderen, stillen, door geen mensch in de wereld 
opgemerkten, maar waarvan de Vader wist, dat al hun werken, 
al hun denken één gebed was; ten slotte waren er ook, waar
van de wereld wist dat zij echte bidders waren, want zij 
kwamen als sterken om zwakken te helpen door voorbeeld en 
woord. Eén van dezen was Jan van Ruusbroec, de Wonder
bare. Elf mystieke werken Het hij na, die de weg wijzen tot 
vereeniging met God, reeds tijdens het leven op aarde. Gebeden 
zooals wij die verstaan, directe aanroepingen tot God zijn er 
betrekkelijk weinig in te vinden. En dat is ook zoo vanzelf 
sprekend, want waar een gewoon menschenkind van tijd tot 
tijd alle wereldsche gedachten van zich af tracht te schudden 
en, hierin meestal slechts ten deele slagend, zich redt in een 
gebedsakt, daar verkeert Ruusbroec voortdurend in staat van 
gebed en heeft dus geen formules noodig. 

Hij, de mysticus, voelde het steeds zoo innig, dat geen men-
schelijke kracht, maar op de allereerste plaats de genade kan 
doen naderen tot God en hij beleefde, wat eens een mysticus 
uit de 17e eeuw zoo diep waar zou zeggen: „Nous sortons 
de Dieu par la création qui est attribuée au Père par le Fils; 
nous retournons à Lui par la grace qui est attribuée au Saint 
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Esprit et que le Fils nous a méritée. Ce retour c'est la prière 
même"1 . De „Wonderbare" kende het geheim van het gebed, 
n.l. dat het meer bestaat in zelf stil zijn dan in eigen spreken, 
want, en hier laten we de Fransche mysticus weer aan het 
woord: „Le Fils de Dieu est en nous: et II y est pour parler, 
car II est Parole".2 

Gebedsakt en gebedsstaat, twee manieren van Godsvereering, 
de laatste echter volmaakter dan de eerste, want zij is blijvend, 
en de andere gaat voorbij3. Stelt Ruusbroec in zijn werk de 
gebedsakt ? Zeker, maar vrij zelden en niet zoozeer uit spontane 
persoonlijke drang dan wel om anderen het gebed te leeren. 

De gebedsakten in Ruusbroec's werken, zouden we het best 
in de volgende indeeling kunnen samenvatten: 

I. het onmiddelijk aansprekende, persoonlijke gebed. 
II. het onmiddellijk aansprekende gebed als gebedsvoor

beeld of in aanhaling. 
III. het afstands-gebed, d.w.z. het gebed waarin over God 

in de derde persoon gesproken wordt. 
Het eenige onmiddellijk aansprekende gebed van Ruusbroec 

tot God kunnen we vinden in „Dat Boec van den twaelf Be-
ghinen", zoo maar zonder aanduiding voor het tiende hoofd
stuk geplaatst (cap. io Ы. 24 e.V.), het sluit echter aan bij een 
samenspraak van God met den mensch in het vorige hoofdstuk. 

„O Here! sijt mijns ghenadich; ie en bin niet, noch ie en 
hebbe niet, noch ie en vermach niet sonder uwe hulpe en uwe 
genade. Ie sie wel, inden lichte mijnre naturen, dat ghi sijt 
Scepper en Here hemelrijcs en ertrijes, ende aire creaturen. 
Ie sie en ie ghelove, in kerstenen geloven, al dat den gheloven 
toebehoirt. En ie beghere uwe wet en uwe gebode te volbrin-
ghen in aire wijs, na mine macht, overmits uwe hulpe en uwe 

1 Dom Huyben trachtte in „Ons Geestelijk Erf" dan ook de afhankelijk
heid van de Fransche mystiek uit die tijd van de Zuid Nederlandsche 
Middeleeuwsche Mystiek via de „Evangelische Peerle" te bewijzen. 
* „Conduite d'oraison pour les âmes, qui n'y ont pas facilité". (Zie 
Bremond deel VI I ) . 
3 Zie de Bérulle in zijn „Grandeurs de Jésus." 
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genaden. Here, dit is ghemeine alle uwen leden en alle kerstene 
menschen, die behouden sullen sijn. Here, ghi eyscht minen 
gheeste van binnen, dat ic u sie aise ghi my siet, en dat ic u 
minne alse ghi my minnet". 

Als een zelfontlading is dat gebed hier ontsprongen vóórdat 
Ruusbroec met zijn werk van onderrichting in goddelijke din
gen verder gaat. 

Zooals we hierboven reeds zagen is het eerste gebedstype 
slechts ééns vertegenwoordigd. 

Type II komt meer voor, n.l. in: 
„Die Chierheit" 4 keer 
„De Blickende Steene" o 
„Dat Boec van den vier Becoringen" 1 
„Dat Boec van den Kerstenen Ghelove" o 
„Dat boec van den gheesteleken Tabernacule Γ' 4 

id. id Π " y 
„Dat Boec van Seven Sloten" 4 
„Die Spieghel der ewigher salicheit" 5 
„Dat Boec van seven trappen" 3 
„Dat Boec der Hoechster Waerheit" ι 
„Dat Boec van den XII Beghinen" 10 
„Dat Boec van den XII Dogheden" 8 
„Van den Rike der Ghelieven" o 

Dat is totaal 45 keer. 
Van type III vinden we in: 
„Van den Rike der Ghelieven" 1 voorbeeld 
„Die Chierheit" 3 
„Dat Hantvingherlijn" 1 
„Dat Boec van den vier Becoringhen" 1 
„Van den Kerstenen Ghelove" 1 
„Dat Boec v. d. Gheesteleken Tabernacule I " 1 

id. id. И " 2 
„Dat Boec van seven Sloten" 1 
„Die Spieghel der ewigher Salicheit" 2 
„Dat Boec van VII Trappen" 3 

16 



„Dat Boec der hoechster Waerheit" ι voorbeeld 
„Dat Boec van den XII Beghinen" 5 „ 
„Dat Boec van den XII Dogheden" 4 „ 

Dat is totaal 26 voorbeelden. 
Alles te zamen dus 72 gebeden. De geloofsbelijdenis der 

apostelen, die twee keer in Ruusbroec's werk voorkomt, n.l. 
in „Van den kerstenen Ghelove" en in „Dat Boec van den 
gheesteleken Tabernacule I", werd hier niet meegeteld. 

Het mooiste voorbeeld van het tweede type vinden we m.i. 
in „Dat Boec van VII Sloten" cap. 4 bl. 73 : 

„Here dijn wille, niet mijn wille moete ghescien; dine 
ere en dijn lof, niet mijn gherief noch mine ghelost. 
Here ie gheve mi u, en ie late my tote u, in tyt en in 
ewicheit", 

een gebed, dat Ruusbroec de „ghedoechsame lancmoedicheit" 
in de mond legt. 

Van type III vinden we in „Dat Boec van vier Becoringhen" 
bl. 288 e.V. een mooi voorbeeld: 

„Dat ons allen dit ghescie, des helpe ons Ihesus Cristus, 
die omme onsen wille becoert wert vanden viant, en dic-
wile vander werelt. En die ons dat erve sijns Vaders ge-
cocht hevet met sinen preciosen bloede. Ende dat seien 
wi onghehindert, met hem ende in hem besitten inder 
ewicheit." 

„Dat Boec van VII trappen" tenslotte geeft het eenige ge
bed, waarin we de overgang aantreffen van type II naar III : 

„Ghi smaect mij suete boven honichraten 
en boven alle sueticheit van maten. 
Altoes blijft in mi hongher en begheren. 
Want ie en can u niet verteren. 
Etti mij, ofte etic u, dats mij oncont. 
Want beide dunct mi in minen gront. 
Ghi eyscht mij een met u te sine, 
ende dat gheef t my grote pine. 
Want ie en wille mine oefeninghe niet laten, 
ende in uwen arme slapen. 
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Ie moet u danken, lof en ere gheven. 
Want dat is mijn ewich leven. 
Ongeduer vindic in my. 
Ie en can gheweten wat dat si. 
Mochtic enicheit met Gode vercrighen, 
en altoos in mijn werken bliven, 
soe soudic al mijnre daghen zwighen. 
God die alle noet bekent, 
hi doe met mi al dat hi wilt. 
Ie geve mi te male in sijn ghewout, 
soe blivic in allen doghene stout." 

Samenvattend mogen wij dus zeggen: 
i. Dat de gebedsakt bij Ruusbroec vrij weinig voorkomt. 
2. Dat Ruusbroec slechts ééns overgaat tot een persoonlijk 

gebed en dat de overige gébedsvoorbeeld of gebedsaanhaling 
zijn. 

Gebedsvoorbeeld, want de Wonderbare is een didacticus, die 
zijn medemenschen het bidden wil leeren. 

Gebedsaanhaling, want de prior van Groenendael was een 
„oetmoedich mensche", die aan Jezus' gebeden en aan die 
van andere groóte bidders meer waarde toekende dan aan eigen 
gestamel en die in zijn werk zichzelf tegenover God zooveel 
mogelijk wegcijfert en verbergt. 

3. Dat Ruusbroec in zijn werk niet individueel, maar on
persoonlijk en bij uitstek schouwend tegenover God staat. 
Immers in al zijn werken vinden we slechts één oogenblikke-
lijk aansprekend gebed van den mysticus. Waar de groot
meester van het gebed Sint Augustinus zijn „Confessiones" 
aanvangt met de psalmaanhaling „Magnus es Domine et 
laudabilis valde, magna virtus tua et sapientiae tuae non est 
numerus", dus een oogenblikkelijke Godsaanroeping, begint 
Ruusbroec zijn meesterwerk „Die Chierheit" met een aan
schouwelijke niet alleen, maar tevens een didactische tekst: 

„Siet die Brudegom comt, gaet ute hem te ontmoeten." 
En deze beide teksten zijn karakteriseerend voor de personen 

wier werk zij inleiden, want Ruusbroec is de bescheiden zijn 
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ik-zelf verschuilend en op de achtergrond houdende, terwijl 
er zelden een religieus werk gevonden zal worden, zóó onbe
schroomd het ik openleggend als de „Belijdenissen" van 
Hippo's bisschop. 

Stellen we echter in een wat minder gewaagde vergelijking 
Ruusbroec tegenover de plm. 50 jaar vroeger levende Hade-
wych of tegenover Eckhart, die hij zelf gekend heeft. 

In de „Visioenen" vertelt Hadewych haar eigen mystieke 
ervaring, het „ie" is dan ook niet van de lucht. Al spreekt ze 
niet, zooals Augustinus, in een oogenblikkelijk gebed tot God, 
tóch haalt ze letterlijk aan, wat God tot haar eens sprak 
(vizioen: 1-3-6-8-1 o-14), wat zij zelf tot Hem bad (vizioen j ) 
en wat Hij haar antwoordde (vizioen y). Haar „Liederen" 
klagen uitsluitend over haar eigen ongeluk in de minne, wèl 
spreekt ze hierin meestal in de derde persoon over God, maar 
in de liederen 12-16-25-26-34-42 staat ze ook onmiddellijk 
aansprekend tegenover Hem. Onze eindindruk is dan ook, 
dat Hadewych egocentrisch en bovendien onrustig, ja oneven
wichtig is, terwijl Ruusbroec daarentegen veel onpersoon
lijker *, harmonischer, meer verstild (doordat hij zich tegen
over God meer op een afstand plaatst) en daardoor hoogheili
ger aandoet dan Hadewych, ondanks de duizelingwekkende 
vlucht harer „Vizioenen". 

Eckhart is zeker minder individueel dan deze groóte mystica, 
maar tóch véél zelfbewuster dan Ruusbroec. Bij hem valt een 
zeer rijk ik-gebruik, zich geenszins alleen tot de zuiver didac
tische noodzaak beperkend, te constateeren. Van de volgende 
soort zijn z'n meest frappante voorbeelden: „Nu sprichet Sant 
Augustinus: waz ist got? Er ist etwaz, daz man niht bezzers 
gedenken mac. Aber ich spriche, daz got ist bezzer denne man 
gedenken mac, unde spriche: got is etwaz, ich enweiz waz, ich 
enweiz wêrliche waz. (Pfeiffer „Predigte" 51 bl. 169)2. 

1 Híj noemt zichzelf alleen, wanneer het noodzakelijk is, b.v. in zijn 
leetende stukken ,,ic hebbe u geseghet" enz. 
1 Zie voorts: Pr. 15 bl. 71, pr. 28 bl. 103, pr. 64 bl. 200, pr. 76 II 
bl. 243-244, pr. 84 bl. 268 e.a. 
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Nederig klinkt die aanhef nu juist niet en had Eckhart 
ook al de theorie van deze deugd onder de knie — immers 
in preek 48 op bl. 160 zegt hij „Swer da sprichet ich, der muoz 
daz were aller beste tuon. Nieman mac daz wort gesprechen 
eigenlich denne der vater" —, in de praktijk plaatst hij zich 
zelf sterk op de voorgrond. Van de andere kant moet oogen-
blikkelijk worden toegegeven, wanneer men slechts even let 
op de groóte verscheidenheid van citaten, en het meer verstan
delijk en abstract ingesteld zijn van zijn werk, dat de Domini-
caansche mysticus „den Wonderbare" in eruditie en intellect 
verre overtreft, dus ook meer recht van spreken heeft. Maar 
toch is ook hier het overvloedig ik-gebruik al weer een be
vestiging van het aloude „scientia inflat"; waar toch de ik-
looze Thomas van Aquino, zijn nog véél geleerdere medebroe
der, hem zoo schoon het voorbeeld van het „Ama nesciri" ge
geven had. 

Eckhardt's gebed werd uitsluitend nagegaan in zijn door 
Fr. Pfeiffer en A. Jundt uitgegeven preeken. Het totaal aantal 
der gebedsakten bedraagt 137 en is dus véél grooter dan bij 
Ruusbroec, die in al zijn werken samen slechts 72 gebeden 
kan aanwijzen. 

Vier van deze 137 gebeden vallen onder het eerste, 32 onder 
het tweede en 101 onder het derde type van de hierboven uit
gelegde indeeling. 

Dat het derde type zoo sterk vertegenwoordigd is, vindt 
natuurlijk zijn oorzaak in de aard van Eckhart's werk. Pree
ken immers eindigen veelal met smeekbeden tot God om het 
een of ander geestelijk goed te verkrijgen. 

Van de vier gebeden sub I zijn er 2 lof- en 2 smeekgebed, 
van die sub II 8 overgave-, 6 lof- en I J smeekgebed, tevens 
vallen hieronder 3 klachten en vragen, van de gebeden sub III 
zijn er 2 lof en 99 smeekgebed. Zoo zijn er dus 8 overgave-, 
10 lof- en 116 smeekgebeden. 

Van Ruusbroec's 72 gebeden was de reeds vroeger gegeven 
indeeling aldus: sub I 1, sub II 45, sub III 26. De eenige ver
tegenwoordiger van het eerste type is een smeekgebed, van 
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de 45 onder II vallende gebeden zijn er 20 overgave-, 7 lof-
en 18 smeekgebed en ten slotte van de 26 sub III zijn er: 1 over
gave-, 10 lof- en I J smeekgebed. In totaal vinden we dus bij 
Ruusbroec 21 overgave-, 17 lof- en 34 smeekgebeden. 

Uit het sterk overwegen van het smeekgebed bij Eckhart 
kan m.i., gezien het karakter van zijn werk, geen absoluut 
zekere conclusie getrokken worden, al zal men van de andere 
kant moeten toegeven dat Ruusbroec óók didactisch is en óók 
preekt. 

Het bijna drie maal hoogere aantal overgave-gebeden van 
„den Wonderbare" spreekt echter voor zichzelf en doet ons 
den Groenendaelschen prior kennen als een nederiger zich meer 
overgevend mensch dan den intellectueelen Eckhart. Plaatsen 
we ter vergelijkig twee overgavegebeden naast elkaar, dan 
vinden we het schoonste van Ruusbroec in de „Chierheit" (II 
cap. 29 bl. 91) : 

„Here, alsoe gherne willic arm sijn van alle dien dies ie 
beroevet bin, aise rike, Here, op dat ghijt wilt en u eerlic 
si. Here, niet mijn wille nader naturen maar u wille, en 
mijn wille naden gheeste, die moeten ghescien. Here, want 
ie u eyghen bin, en alsoe gherne sijn wille in die helle 
alse inde hemel, op dat u looffelic si. Heere doet u edel-
heit met mi." 

en van Eckhart in zijn 91ste preek in Pfeif f er's uitgave: 
„Herre, da kan ich niemer geruowen danne in dir und 
ist mir nienl wol danne in dir." 

Al wordt bij Eckhart het z.g. afstands-gebed buitengewoon 
vaak aangetroffen, we kunnen hieruit toch niet een al te 
gedecideerde gevolgtrekking maken wat betreft zijn zich zelf 
in nederigheid verschuilen voor God. Het preekgenre immers 
brengt het bij uitstek in derde persoon over God spreken mee 
en zijn bovendien ook niet al Ruusbroec's slotgebeden af stands-
^ebeden? 

Wel degelijk plaatst zich Eckhart in zijn gebed als individu 
en persoon tegenover God. Als bewijs hiervoor mogen dienen 
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zijn vier gebeden sub I, zijn elfde preek (Pfeiffer Preek 43 Ы. 
149) waarin hij zegt: „alse ich beten sol, sô spriche ich" . . . . 
en ten slotte zijn iftcA-gebruik in het slotgebed van preek 
41 n.l. „Daz uns diz kleine abe gê unde wir bekennen dich 
aleine einen gewâren got, des helf uns diu gotlich kraft. 
Amen", welke aanspreking bij Ruusbroec in geen enkel slot
gebed voorkomt. 

Hoewel de vraag bij Ruusbroec later nog afzonderlijk zal 
behandeld worden, moet hier toch al vast worden opgemerkt 
dat Eckhart ons in zijn „Predigte" gebeden geeft, die vragen 
stellen (en zelfs verwijtende vragen tot God inhouden), al legt 
hij ze dan ook „ein meister" of „ein heilig" in de mond (b.v. 
Preek 34 bl. 119—preek 91 bl. 301). Het gebed in preek 34 
luidt aldus: 

„herre, waz meinest dû dâ mite, daz dû dich dirre vrou
wen sô lange mähtest enziehen: wâ mite hât si ez ver
schult oder waz hât si getan? Sit dem mâle, daz dû ir 
ir sünde vergebe, sô enhât si niht getan denne daz si dich 
minnete. Hê t si iht getan, daz vergib ir durch dîne güete. 
Minnete si dînen lîp, dò wiste si doch wol, daz diu gotheit 
der bï was. Herre, ich spriche dir an dîne gôtliche wâr-
heit, daz dû hast gesprochen, dû würdest ir niemer be
nomen." 

Vraag en klacht, twee profetisch-bijbelsche trekken, vinden 
we bij den grooten Dominicaanschen mysticus, in Ruusbroec's 
gebed bestaat de vraag niet. Want voor hem waren immers 
zijn eigen woorden van kracht: 

„Si siet alle dine sonder wonder 
Verwonderen is daer beneden: 
Sonder verwonderen is scouwende leven." 

Geen vraag, geen verwondering ligt in Ruusbroec's gebeden. 
Er is alleen een wijd openstaan „sonder wonder" voor het 
bovennatuurlijke, een neerknielen in deemoed, een spontane 
algeheele overgave aan God tot zelfvernietiging toe. En dit 
alles uitgezegd in een taal soms stamelend in gevoel van eigen 
kleinheid, soms stil aandachtig als zichzelf beluisterend bij het 
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verhalen van Jezus' liefde en lijden, soms stoer en krachtig als 
de zekere vertolker van mystieke uitverkiezing. 

Om dit alles werd het oirbaar geacht te trachten aan de 
gebeden van „den Wonderbare" grootere bekendheid te geven. 
Ze staan dan ook achter dit proefschrift afgedrukt. 

BIBLIOGRAFIE. 

RUUSBROEC'S werken in de uitgave van J. DAVID. Gent 1858-1868. 
AUGUSTINUS. „Confessiones" uitgave van Gibb en Montgomery. Cambridge 

Patristic Texts. 1908. 
P. CLAUDE SEGUENOT. „Conduite d'oraison pour les âmes qui n'y ont 

pas facilité". 1634. (Geciteerd uit Bremond's „Histoire Littéraire" 
tòme VII bl. 118) . 

P. DE BERULLE. „Grandeurs de Jésus". Oeuvres complètes augmentées 
de plusieurs opuscules inédits. Paris 1856. 

A. BlRLINGER. „Traktate meister Eckharts, des mönches von Heilsbronn. 
Gebete". Alemannia 3. Bonn 1875. 

FRANÇOIS DE SALES. „Traité de l'Amour de Dieu". Oeuvres complètes. 
Lyon 1 9 1 2 - 1 9 1 4 . 

HADEWYCH. „Visioenen" uitg. v. Mierlo. Leuven 1924. 
,,Liederen" uitg. J. Snellen. Leiden 1907. 

F. HEILER. „Das Gebet". München 1923. 
DOM HUYBEN. „Nog een vergeten mystieke grootheid". Ons geestelijk Erf. 

Jrg. 1930. Januari. 
F. JOSTES. „Meister Eckhart und seine Jünger". Freiburg 1895. 
A. JUNDT. „Histoire du Panthéisme populaire au Moyen Age et au 

seizième siècle". Paris 1875. 
O. KARRER. „Meister Eckhart". München 1926. 
J . NADLER. „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften". 

Regensburg 1923. 
F. PFEIFFER. „Meister Eckhart". Gòttingen 1924. 
C. DE VOOYS. „Meester Eckhart en de Nederlandsche Mystiek". Arch. 

voor Ned. Kerkgesch. III. 1904-1905. 

23 



HOOFDSTUK I. 

DE ZIN. 

I n het zesde hoofdstuk zijner „Prinzipien der Sprachge
schichte" geeft Herman Paul een definitie van de zin, die 

trots alle erop uitgeoefende kritiek nog altijd de moeite van 
het aanhalen loont. „Der Satz, zegt hij, ist der sprachUche 
Ausdruck, das Symbol dafür, dass sich die Verbindung 
mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele 
des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel dazu, die näm
liche Verbindung der nämUchen Vorstellungen in der Seele 
des Hörenden zu erzeugen." 

Een symbool is dus de zin van ideeën en beelden, die leven 
en onderling omgaan in de ziel en zoo naar buiten dringen. 
Waarom? Omdat de ziel soms er van vol is tot berstens toe, 
omdat de ziel liefde koestert tot andere zielen en hun mee 
wil deelen van eigen rijkdom, omdat de ziel toornig is en 
hare verontwaardiging wil hooren weerklinken, o m d a t . . . . 
O er zijn zooveel redenen, té veel om te noemen, die de men-
schelijke mond openen in aaneenrijingen van zinnen. 

God was in Ruusbroec's ziel en daarom spreken over Hem 
zijn zinnen, liefde tot de medemenschen was er in zijn ziel 
en daarom leert hij hen en deelt hun mee van eigen rijkdom, 
toorn ten slotte tegen ketters en slechte kloosterlingen leefde 
in zijn binnenste en daarom staan stijf van verontwaardiging 
zijn zinnen tegen hen. 

De opgave die wij ons hier stellen, is uit Ruusbroec's zinnen 
zijn staat van gebed in het licht te stellen, ja, te doen voelen 
en tasten. 

Maar wat is eigenlijk die staat van gebed? Om het waarlijk 
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niet gemakkelijke antwoord op deze vraag te geven, laten we 
Henri Bremond aan het woord. Hij zegt: „C'est l'état d'une 
âme que des actes multiples et fervents de ses puissances ont 
„bien amorcée à la présence divine", et qui „demeure en cette 
présence", soit qu'elle continue à s'y tenir par une adhésion 
formelle, soit que Dieu lui-même l'y tienne". Iets verder be
schrijft hij de bijzondere eigene vreugde van deze staat: „cette 
adhésion habituelle a sa joie propre qui ne ressemble pas aux 
consolations beaucoup plus vives que donnent les grâces 
actuelles. C'est une euphorie à peine consciente, plutôt négative 
que positive: absence de toute inquiétude, de tout essouffle
ment; une impression confuse de sécurité, d'équilibre, de con
fort; une paix qui est à peine dans le sens et qui dépasse toute 
joie. Ni le jour, ni la nuit, un doux crépuscule dont on respire, 
sans effort, sans attention, la pureté, le calme, les émanations 
toniques. C'est la joie pure du Saint Esprit que les mystiques 
célèbrent sans fin. La vraie joie de vivre". Deze gelijkmatige 
vreugde woont in het hart van elk rijp en waarlijk groot 
mysticus. Maar tóch de afgrond van donkere droefheid, zooals 
Johannes van het Kruis die doorleefde in zijn „Donkere nacht", 
de van God verlatenheid, strekt zich uit naast deze wónder-
volle oase van Godsgenieting. De mystieken zijn de door God 
geraakten, en God raakt hen aan tot droefheid of vreugd. 

Zoo wendt zich Hadewych nog dikwerf naar de donkerte, 
maar Ruusbroec altijd naar het licht en daarvan is zijn zin 
vaak het symbool. 

"Want bevat hij niet tallooze malen de stralende gouden 
zonnevergelijking? En lichten niet telkens woorden als „puer-
heit" en „claerheit" er uit op? Maar genoeg hiervan; dit alles 
behoort eigenlijk tot het hoofdstuk over Ruusbroec's zintuige-
lijke gewaarwordingen en zal daar dan ook tot in bijzonder
heden nauwkeurig behandeld worden. Niet echter de uiterlijke 
woordenkeus alleen, maar nog zooveel andere verborgen, als 
het ware meer innerlijke en niet bij de eerste oogopslag ge
merkte dingen, kortom de geheele stijl kenschetsen Ruusbroec's 
zin als symbool van zijn gebedsstaat. Immers Buffon's „Ie style 
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est l'homme même" geldt evengoed voor de Middeleeuwen als 
voor onze dagen en daarom moeten we onder de zin van 
„den Wonderbare" nu nog zijn eens levende hart voelen klop
pen; kunnen we het niet, dan heeft hij ons bedrogen en zijn 
zijn heilige woorden alleen gesproken zonder dat diep in zijn 
hart waarlijk de algeheele vereeniging met God bestond. 

Maar om straks tot de volle synthese te komen is eerst 
geduldige analyse noodig. 

Beschouwen we op de eerste plaats de lengte van Ruus-
broec's zin. 

Het tractaat „Van den Kerstenen Ghelove" telt 182 zinnen 
(punten, uitroep- en vraagteekens beschouwd als zinseinde) 
met een totaal van 4980 woorden. Het gemiddeld woorden
aantal per zin bedraagt dus bijna 27. 

In de hieronderstaande tabel kan men zien in welke ver
houding de verschillende woordenaantallen in de zinnen voor
komen. 

Aantal 
woorden 
per zin 

3 -7 
8—12 

13—17 
18—22 
23—27 
28—32 
33-37 
38-42 
43-47 

Aantal 
zinnen 

3 
12 
30 
42 
27 
14 
18 
10 
8 

% van 
totaal 

1.7 
6.6 

16.5 
23.1 
14.9 
7.7 
9.9 
5.5 
4.4 

Aantal 
woorden 
per zin 

48-52 
53-57 
58—62 
63-67 
68—72 
73—77 
7&-82 
83—87 
88-92 

Aantal 
zinnen 

7 
4 
1 
2 
1 
1 

1 
•1 

% van 
totaal 

3.9 
2.2 
0.5 
1.1 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

Het grootste aantal zinnen heeft dus plm. 20 woorden. 
„Van den Kerstenen Ghelove" is echter niet zoozeer specifiek 
mystiek en daarom verdient het aanbeveUng nog een meer 
bij uitstek mystiek werk te onderzoeken. Nemen we hiervoor 
„Dat Boec der hoechster Waerheit". Het telt 201 zinnen met 
in totaal 6400 woorden. Dat is gemiddeld ruim 31 woorden 
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per zin. Volgens de onderstaande tabel heeft ook hier het 
grootste aantal zinnen gemiddeld 20 woorden, maar hun per
centage is aanmerkelijk geringer. 

Aantal 
woorden 
per zin 

3—7 
8—12 

13—17 
18—22 
23—27 
28—32 
33—37 
38-^12 
43^*7 
48—52 

Aantal 
zinnen 

1 
8 

32 
38 
23 
20 
17 
16 
10 
7 

% van 
totaal 

0.5 
4.0 

15.9 
18.9 
11.4 
9.9 
8.4 
8.0 
5.0 
3.5 

Aantal 
woorden 
per zin 

53-57 
58—62 

1 63—67 
68—72 
73 -77 
78—82 
83—87 
88—92 
93—97 

— 

Aantal 
zinnen 

11 
5 
5 
3 
2 
1 

— 
— 
2 

— 

% van 
totaal 

5.5 
2.5 
2.5 
1.5 
1.0 
0.5 
— 
— 
1.0 
— 

Uit de tabellen blijkt echter dat in dit tweede Ruusbroec 
werk veel meer lange zinnen (n.l. van boven de 30 woorden) 
voorkomen dan in het eerste (39.4 % tegen 29.$ % ) . Ruus
broec blijft zichzelf vrijwel gelijk wat zijn gemiddeld woor
denaantal per zin betreft. Is dit, zoo niet een bewijs, dan toch 
een aanduiding voor het verkeeren in een bepaalde staat? Men 
kan hieruit lezen een evenwichtig tot rust gekomen mensch, 
die het „himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt" reeds ver 
achter zich liet. 

En tóch wijst het toenemen van het aantal lange zinnen 
in de tweede tabel erop, dat zelfs de „"Wonderbare" in zijn 
voortdurend vereenigd zijn met God oogenblikken kent, dat 
zijn hart warmer klopt en de adem hem dieper en krachtiger 
uit de borst stroomt. 

Ter vergelijking beschouwen wij de zinslengten in twee 
gedeelten van Eckhart's „Predigte". 

De „Predigte" XX, XXI en XXII (bl. 8$ e.v.) bevatten 
in totaal 230 zinnen met 4040 woorden, dit is ruim 17 woor
den per zin (17.6 woorden). In onderstaande tabel zijn de 
verkregen cijfers opgenomen. 
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Aantal 
woorden 
per zin 

2 
3 - 7 
8—12 

13—17 
18-22 
23—27 

Aantal 
zinnen 

3 
23 
52 
52 
44 
23 

% van 
totaal 

1.3 
10.0 
22.6 
22.6 
19.2 
10.0 

Aantal 
woorden 
per zin 

2 8 - 3 2 
33—37 
38-42 
4 3 ^ 7 
48 -52 
53—57 

Aantal 
zinnen 

14 
9 
6 
1 
2 
1 

% van 
totaal 

6.1 
3.9 
2.6 
0.4 
0.9 
0.4 

Hieruit blijkt dat het grootste aantal zinnen bij Eckhart 
tusschen io en 15 woorden telt. Naast dit zéér didactische, 
kozen wij een meer mystiek gedeelte der „Predigte", n.l. nos. 
LX, LXI, LXII, LXIII en LXIV (bl. 192 t. e. m. 202). Deze 
bevatten in totaal 193 zinnen met 4583 woorden, dit is ruim 
23 woorden per zin (23.7 woorden). In onderstaande tabel zijn 
de verkregen cijfers opgenomen. 

Aantal 
woorden 
per zin 

2 
3 - 7 
8—12 

13—17 
18—22 
23—27 
28—32 
33—37 
38 -42 
43 -47 

Aantal 
zinnen 

2 
17 
24 
39 
27 
24 
13 
12 
14 
11 

% van 
totaal 

1.0 
8.8 

12.5 
20.2 
14.0 
12.5 
6.7 
6.2 
7.3 
5.7 

Aantal 
woorden 
per zin 

48—52 
53—57 
58-62 
63—67 
68—72 
73—77 
78 -82 

113—117 

Aantal 
zinnen 

2 
3 
1 

2 

1 

1 

% van 
totaal 

1.0 
1.6 
0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

Hieruit blijkt dat in dit gedeelte der „Predigte" het grootste 
aantal zinnen 1 j woorden telt1 . Dat is iets meer dan in het 
1 Pater Molenaar bereikt in zijn ,,Geertruid van Helfta" een gemiddelde 
van 36.4 woord per zin; H. Roland-Holst in „Tusschen twee werelden" 
van 27; Em. Erens in „De Heilige Pelgrim" van 25.5; van Eeden in „De 
kleine Johannes" van 12.8; Pieter v. d. Meer de Walcheren in „Branding" 
van 25.2; A. M. de Jong ín „Verraad" van 19; Marie Gijsen in „Een 
uit velen" en „Langs de Boschdreef" van 13 en 13.7; Ina Boudier-Bakker 
in „Het Spiegeltje" van 24; M. Koenen in „De Moeder" van 14 en ten 
slotte van Looy in „Jaapje" van 20.2 woord. (Deze opgegeven cijfers zijn 
niet de gemiddelden voor het geheele werk doch voor fragmenten) . 
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vorige gedeelte, waar het grootste aantal tusschen de tien en 
vijftien woorden bezat. 

Evenals bij Ruusbroec heeft ook bij Eckhart dit tweede, 
meer mystieke gedeelte een grooter aantal lange zinnen (n.l. 
van boven de zo woorden) en wel 43.5 % tegen 24.3 %. 

In grafiek No. 1 zijn de gevonden zinslengten van Ruus
broec zoowel als van Eckhart vergelijkenderwijs opgenomen. 

Onze conclusies uit deze vergelijking zijn de volgende: 

1. Eckhart is korter van adem dan Ruusbroec. (Immers bij 
Ruusbroec heeft het grootste aantal zinnen 20, bij Eek-
hart I J woorden). 

2. Wanneer Ruusbroec en Eckhart meer mystiek zijn, 
neemt bij beide het aantal lange zinnen toe en komt bij 
Ruusbroec van 29.5 op 39.4 %, bij Eckhart van 24.3 
op 43.5 %. 

3. Eckhart is onevenwichtiger dan Ruusbroec. Dit bewijst 
n.l. zijn véél grootere percentage sprong van didactiek 
naar mystiek. Bij Ruusbroec is deze 10 %, bij hem 20 %. 
De sprong naar de mystieke staat is voor Ruusbroec niet 
zóó groot als voor Eckhart. Zou hieruit mogelijk niet 
ook een conclusie kunnen getrokken worden voor de 
grootere of mindere in-God-verslondenheid van één van 
beiden? 

Geleidelijk onzen weg vervolgend komt nu de woordlengte 
aan de beurt. 

Geteld werden de woorden van „Dat Boec van vier Beco-
ringhen", een didactisch werk. Het totaal aantal bedraagt 
4004. Hiervan zijn er: 

éénsilbig 
tweesilbig 
driesilbig 
viersilbig 
vijf silbig 
zessilbig 

1924 d 
1456 
446 
4 3 

2 1 

3 , 

Li. 48.1 % 
„ 36 .4% 
, I L I % 
, 3-8 % 

o.5 % 
0.1 % 

Het eenlettergrepigen aantal is zeer groot, dat der twee-
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lettergrepigen ook nog, maar met de drielettergrepigen vangt 
een pijlsnelle daling aan. 

Om een zoo nauwkeurig mogelijke uitkomst te verkrijgen 
verdient het aanbeveling nog een meer mystiek werk van 
Ruusbroec te onderzoeken. We nemen hiervoor „Dat Boec 
der hoechster Waerheit". Het woordenaantal bedraagt 6400. 
Van dit aantal woorden zijn er: 

éénsilbig 
tweesilbig 
driesilbig 
viersilbig 
vijfsilbig 
zessilbig 

3291 
1980 

831 
2 6 7 

25 
6 

d.i. 51-4% 
30.9 % 
1 3 . 0 % 
4 . 2 % 
0 . 4 % 
0 . 1 % 

In vergelijking met het vorige onderzoek stijgen hier de één-
en driesilbige woorden een weinig ten koste van de twee-
silbigen, waarvan het percentage 5.5 daalt. De vijf- en zes-
silbige woorden worden bij Ruusbroec zeer sporadisch aan
getroffen, hij is dan ook té warm en eenvoudig om zijn lezer 
toe te spreken in plechtig-lange en hierdoor vaak vreemde 
woorden. Zijn woorden zijn niet het resultaat van een lange 
theologisch-wetenschappelijke overdenking, maar hij schreef 
onder bestraling van den H . Geest en stortte in zijn woorden 
zijn levende met God vereenigde hart en niet zijn koel ver
stand uit. Of de veel abstractere Eckhart een grooter aantal 
meersilbige woorden zou opleveren, kon hier a priori, zonder 
onderzoek, maar niet zoo opgeworpen worden. Al is hij in-
tellectueeler dan de „Wonderbare", van de andere kant is 
hij, de voelbare spanning die in zijn taal zit in aanmerking 
genomen, een warm, hartstochtelijk mensch, waarvoor het 
moeilijk moet zijn in veel plechtiglange woorden te spreken. 

Ter vergelijking werden daarom geteld Eckhart's „Pre
digte" XX, XXI en XXII (Ы. 85 e.V.). Het woordenaantal 
bedraagt 4040. Van dit aantal woorden zijn er: 

éénsilbig 2268 d.i. ¿6.τ % 
tweesilbig 1311 „ 3 2 . 5 % 
driesilbig 346 „ 8.6 % 
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viersilbig 94 d.i. 2.3 % 
vijf silbig 18 „ 0.4 % 
zessilbig 3 „ 0.1 % 

Het aantal éénsilbige woorden is hier verreweg het grootst 
en procentsgewijze hooger dan het éénsilbige woordenaantal 
bij Ruusbroec. 

Ter controle werden bovendien nog geteld Eckhart's „Pre
digte" LX, LXI, LXII, LXIII en LXIV (Ы. 192 t. e. m. 202). 
Het woordenaantal bedraagt 4583. Van dit aantal woorden 
zijn er: 

éénsilbig 
tweesilbig 
driesilbig 
viersilbig 
vijfsilbig 
zessilbig 

2596 d. 
1374 » 
476 „ 
I I I „ 
23 » 

3 » 

i. 56.6 % 
30.0 % 
10.4 % 

2 . 4 % 
о . 5 % 
0.1 % 

Dus wéér een sterk overwegen van de éénsilbigen, terwijl 
het percentage der één- en driesilbigen evenals bij Ruusbroec 
stijgt ten koste der tweesilbigen. 

Ten slotte geven wij een vergelijkende grafiek van Ruus-
broec's en Eckhart's silbenaantallen. Zie grafiek No. 2. 

Hetgeen oorspronkelijk vermoed werd omtrent Eckhart's 
mogelijk grooter aantal meersilbige woorden, moet dus worden 
ingetrokken, ja, het tegenovergestelde is waar, want in de één
silbige woorden overtreft Eckhart Ruusbroec, terwijl hij in 
alle meersilbige woorden bij hem achter blijft (uitgezonderd 
de vijf- en zessilbige woorden, waarvan het percentage bij 
beiden even hoog is). 

Eckhart's zin is minder lang dan die van den „Wonder
bare", eveneens zijn woord. Het heeft vaak iets korts afge-
betens en hartstochtelijks. Kortom in Eckhart is meer spitse 
onrust dan in Ruusbroec, minder geleidelijk glijdende bezieling. 

We gaan nu over tot de woordschikking. De eerste distinctie, 
die gemaakt moet worden, is die tusschen hoofd- en bijzin-
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constructie. Een bijzin-constructie hebben we dáár, waar 
scheiding van onderwerp en gezegde bestaat door een ander 
zinsdeel. 

Bij Ruusbroec werden in „Dat Boec van den Kerstenen 
Ghelove" 498 zinnen geteld. (Dit is, om met Overdiep te 
spreken, het totaal aantal van de verschillende zinnen naar 
de vorm, in de zinnen naar de inhoud, waarvan het totaal 
aantal 182 bedroeg). 

Hiervan hebben er 334 of 67 % de hoofd- en 164 of 33 % 
de ¿»yzmconstructie. Op dezelfde wijze werd het meer mystieke 
werk „Die Spieghel der ewigher Salicheit" onderzocht, n.l. 
van cap. 14 tot en met cap. 20. In het geheel werden er 629 
zinnen geteld (natuurlijk weer naar de vorm, zie boven), 
waarvan 444 of 70,5 % met hoofd- en 185 of 29,5 % met 
¿¿/»«constructie. Een overvloediger of geringer gebruik maken 
van de hoofdzin wijst op een meer primitieve of complex 
intellectueele geestesstructuur van den schrijver. We zien 
Ruusbroec hier meer primitief dan wel complex intellectueel 
voor ons, hetgeen nog veel duidelijker zal worden in het 
hoofdstuk over zijn zintuigelijke, en wel vooral visueele ge
waarwordingen. Hij heeft niets te verwerken, geen restricties 
te maken in veel bijzinnen, hij staat open „sonder wonder", 
en hoe inniger zijn mystieke vereeniging wordt, des te wijder 
openen zich de deuren van zijn hart en de leden zijner ver
klaarde oogen, en hij ontvangt niet alleen als een kind, maar 
deelt ook mee als een kind in een haastige aaneensmelting van 
hoofdzinnen. Ter illustratie geven we hier een paar voor
beelden. In „Die Chierheit" lezen we in Boek II cap. 33: 

„Christus naderde hem, en gaf sijn leven inde hande 
sire viande. En hi wart onbekint en ghelaten van sinen 
vrienden in selker noet; en der naturen wart ontrocken 
alle troest van buten ende van binnen en op hare wart 
gheladen elleinde en pine, versmaetheid en last, en bordene 
en coep aire sonde te betaelne na gherechticheit. En hi 
droecht in oetmoedigher verduldicheit, ende hi wrachte 
die stercste werke van minnen in deser ghelatenheit. En 
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hi heeft daer met hercreghen en ghecocht onse ewighe 
erfachticheit. Aldus es hi gheciert in den nedersten deele 
sire edelre menscheit, want daer in heeft hi leden om 
onse sonden desen arbeit. En hieromme heetet hi behou
dere der werelt, ende is verclaert en glorificiert, en ver-
haven en gheseten ter rechter hant sijns Vader, en 
regneert in mogentheit; en alle creature boecht hare 
knien, hemelsche, ertsche en helsce vore sinen hoghen 
name in ewicheit". 

Christus overweldigt „den Wonderbare" en visueel als hij 
is, ziet hij in een overlading op zich aankomen, en zich over 
hem heen storten al het geestelijk en lichamelijk lijden van 
Jezus voor de menschheid en hij moet alles uitzeggen, het kropt 
in zijn keel en dringt in een aaneenrijing van hoofdzinnen naar 
buiten. 

In het hierboven onderzochte werk „Die Spieghel der 
ewigher Salicheit" zijn ook soortgelijke voorbeelden te vinden. 
Nemen we b.v. cap. 20 bl. 224: 

„En Jhesus sal ons vertonen syn gloriose aenschijn, claerre 
dan die sonne; ende wi seien horen sine lief like stemme, 
soetere dan enighe melodic. En wi seien sitten te sijnre 
tafelen, ende hi sal ons dienen aise een edel prince sijnder 
gheminder familien en sinen uutvercoernen vrienden. Hi 
sal ons scinken die ere en glorie die hi ontfaen heeft van 
sinen hemelschen Vader, en diere seien wi hem bet ghon-
nen dan ons selven1". 

Zou Eckhart, Ruusbroec's oudere tijdgenoot bij een soort
gelijk onderzoek als een meer complex mensch te voorschijn 
treden? Wij onderzochten hiervoor weer dezelfde stukken als 
boven en vonden voor de „Predigte" XX, XXI en XXII in 
totaal 631 zinnen, waarvan 422 met hoofd- en 209 met bijzin
constructie (d.i. 66,9 tegen 33,1 % ) . 

Voor de „Predigte" LX, LXI, LXII, LXIII en LXIV vonden 

1 Voor verdere voorbeelden zie nog: cap. 16 bl. 199 — cap. 17 bl. 207 — 
cap. 17 bl. 210, 211 — cap. 20 bl. 222, 223. 



wij уз ι zinnen, waarvan 313 met hoofd- en 218 met bijzin-
constructie (d.i. j8,9 tegen 41,1 % ) . 

In Ruusbroec's meer didactische werk was het percentage 
van hoofd- en bijzinconstructie 67 tegen 33 %, dat is on
geveer hetzelfde als in Eckhart's didactische gedeelte. 

In het meer mystieke boek van „den Wonderbare" troffen 
wij 70,5 tegen 29,5 % aan, terwijl Eckhart juist andersom 
veel meer bijzinnen gaat gebruiken in zijn mystieke vluchten. 
Deze is dan ook inderdaad véél ingewikkelder en beredeneerder 
dan Ruusbroec's warmlevende mystiek van louter eenvoud en 
overgave.1 

Hoofdzinnen kunnen mededeelend, vragend, gebiedend of 
wenschend zijn. Beschouwen we eerst Ruusbroec's mededee
lende zin. In „Dat Boec van den kerstenen Ghelove" zijn er 
van de 498 zinnen 315 of ruim 63 % mededeelende hoofdzin. 
Van de 334 zinnen met hoofdzinconstructie is dat ruim 94 %. 
De normale volgorde der woorden in deze zin is onderwerp, 
gezegde en daarna de andere zinsdeelen. 

Bij 200 of ruim 63 % der mededeelende zinnen treffen we 
dan ook deze constructie aan, terwijl er 115, dus ruim 36 %, 
het onderwerp niet voorop hebben. 

In „Die Spieghel der Ewigher Salicheit" (cap. 14 tot en met 
cap. 20) zijn er van de 444 zinnen met hoofdzinconstructie 
424 mededeelend. Van deze 424 mededeelende zinnen hebben 
241 of ruim 56 % het onderwerp normaal voorop, terwijl 183 
of ruim 43 % inversie te zien geven. 

Het doorsnee-percentage in het Nederlandsch voor de nor
maal verloopende mededeelende zin wordt 60 % geacht. In 
zijn „Van den kerstenen Ghelove" is Ruusbroec daar boven, 
in zijn „Spieghel der ewigher Salicheit" er onder. 
1 Pater Molenaar heeft ín een gedeelte van zijn „Geertruid van Helfta" 
5 3 % hoofd- en 47% bijzinconstructie (dat is héél wat anders en complexer 
dan bij den Middeleeuwer Ruusbroec!); v. Eeden in een deel van zijn 
„Kleine Johannes" 64 resp. 36%; P. v. d. Meer de W. in „Branding" 
45.15 resp. 54 .85%; Marie Gijsen in „Een uit velen" 82 resp. 18%; 
I. Boudier-Bakker in „Het Spiegeltje" 54 resp. 46% en v. Looy in 
„Jaapje" 69.3 resp. 30.7%. 
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Inversie, zegt Overdiep, wijst op een springerig, gevoelig 
intellect. Uit de kleine schommeling in het procenten aantal 
(„Van den kerstenen Ghelove" n.l. heeft 36 %, „Die Spieghel 
der ewiger Salicheit" 43 % inversie) kunnen we met alle 
waarschijnlijkheid Ruusbroec's grootere gevoeligheid in dit 
meer mystieke werk concludeeren. 

De vragende zin heeft in doorsnee de inversieve vorm. Ze 
is bij Ruusbroec zeer schaars, bijna niet vertegenwoordigd. 
In „Die Chierheit", zijn meesterwerk, wordt geen enkele vraag 
aangetroffen. 

In „Van den Blickenden Steene" één, n.l. in cap. 9 bl. 224 
(uitgave Vlaamsche bibliofilen) en dit is nog een rhetorische 
vraag. In „Dat Boec der hoechtster Waerheit" vier, waarvan 
twee in aanhaling en bovendien nog rhetorisch *, één niet van 
Ruusbroec zelf, maar die hij zijn toehoorders in de mond 
legt en waarop hijzelf onmiddellijk antwoordt2 en ten slotte 
nog een rhetorische vraag van den schrijver zelf3. 

„Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule I" bevat 3 
vragen, n.l. één in een aanhaling van den profeet David* en 
twee in aanhaling van woorden eens door Jezus tot Petrus 
gesproken5. Twee vragen vinden we in het tweede deel, één 
een aanhaling van wat het volk spreekt tot de apostelen* en 
één rhetorische vraag van Ruusbroec zelf7. 

Slechts één vraag in aanhaling staat in „Dat Boec van VII 
Trappen"8 , terwijl „Dat Boec van VII Sloten" er ook maar 
één heeft en dan nog wel een psalmaanhaling ", 

Ook in „Dat Boec van den Rike der Ghelieven" treffen we 
maar één vraag en dan een rhetorische aan (cap. 22 bl. 196). 

1 cap. 6 bl. 251 (Ps. 41 -4 ) . 
!, cap. 7 Ы. 252. 
3 cap. 14 Ы. 268. 
« cap. 13 Ы. 88. 
6 cap. 66 bl. 267. 
• cap. 216 bl. 116. 
7 cap. 223 bl. 189. 
8 cap. 11 bl. 38. 
• cap. 4 bl. 73 (Ps. 41-3)· 
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Geen enkele vraag bevat „Dat Boec van vier Becoringhen". 
„Die Spieghel der Ewigher Salicheit" heeft zeven vragen, 

waarvan vijf rhetorische1 en twee in aanhaling2. 
Geen enkele vraag kunnen we in „Van den kerstenen Ghe-

love" vinden. 
Twintig vragen staan in „Dat Boec van den twaelf Be-

ghinen", té talrijk zijn ze om de nauwkeurige vindplaatsen 
aan te duiden. Ze kunnen echter gevonden worden verspreid 
over de capita 1-37-65-72-73 en 74. Het zijn 4 vragen in 
aanhaling, één didactische vraag, waarop door Ruusbroec aan 
zijn hoorders onmiddellijk wordt geantwoord en 1 j vragen in 
aanhaling, waar „de Wonderbare" het geheele verloop van 
Jezus' lijden verhaalt. 

Ten slotte „Dat Boec van den XII Dogheden". Het heeft 
23 vragen, verdeeld over de capita 2-3-4-6-8-9-10. Hiervan 
zijn er 18 rhetorisch, 1 in aanhaling en 4 didactische vragen 
met onmiddellijk volgend antwoord. 

Een echte vraag van Ruusbroec zelf om verwondering of 
twijfel aan het een of ander uit te drukken is in al zijn werken 
niet te vinden. Wel komt in totaal 6 maal de didactische vraag 
voor, waarop Ruusbroec zélf steeds onmiddellijk antwoordt, 
22 maal de rhetorische vraag, waarbij hij dus van te voren al 
van het antwoord zeker is en ten slotte 30 maal de vraag in 
aanhaling, d.w.z. vragen die door anderen uitgesproken zijn. 
Hier is ons dan de mystieke staat van „den Wonderbare" ge
worden tot tastbare werkelijkheid, hier voelen we, in het niet-
voorkomen van de gewone onmiddellijke vraag, aan hemzelf 
tot stralend-lichte waarheid worden de woorden die hij eens 
sprak over het schouwende leven: 

„Si siet alle dine sonder wonder 
Verwonderen is daer beneden: 
Sonder verwonderen is scouwende leven." 

Werpen we een vluchtigen blik in Eckhart's eerste 10 Pre-
1 cap. 4 Ы. 149 en cap. 7 Ы. 108. 
3 cap. 4 Ы. 148 en cap. 7 Ы. i 6 i . 
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digten dan zien we dat hij hierin evenmin een onmiddellijke 
vraag stelt. Er zijn verschillende vragen, naar verhouding veel 
en veel meer dan bij Ruusbroec, maar ze zijn voor het gros 
didactisch met een onmiddellijk erop volgend antwoord, ook 
zijn er rhetorische vragen en een paar vragen in aanhaling. 
Hieruit mogen we echter nog geen conclusie trekken voor de 
geheele Eckhart. Immers het uiterst didactische karakter van 
de preek brengt mee, dat er vragen worden gesteld, gevolgd 
door antwoorden, dat er rhetorische vragen of vragen in aan
haling van andere pesonen in voorkomen; maar vragen zonder 
bevredigend antwoord duldt de preek niet. Het is dus geens
zins uitgesloten, dat een onderzoek van Eckhart's heele werk 
ons voor verrassingen zou kunnen plaatsen en hij hier opeens 
tegenover de kinderlijk aanvaardende Ruusbroec als de meer 
intellectueel onderzoekende naar voren trad, grooter in ver
stand, maar m.i. dan geringer in heiligheid dan „de Wonder
bare". 

We gaan nu over tot de gebiedende zin. Hij heeft de inver-. 
sieve vorm en meestal ontbreekt het subject (tenzij in de derde 
persoon en in de wat zwakkere adhortativus). 

„Dat Boec van den kerstenen Ghelove" bevat acht gebie
dende zinnen1. Het zijn j bevelen in aanhaling en drie van 
Ruusbroec zelf, waarvan één meer een formule tot opwek-
kig van aandacht (n.l. „Siet") en één meer een adhortativus is. 

In „Die Spieghel de ewigher Salicheit" vinden we 14 ge
biedende zinnen, alle gericht op het versterken van de aan
dacht van den lezer, uitgezonderd één adhortativus. De gebie
dende zin wordt dus weinig in deze beide werken aangetrof
fen. Hij is vooral een uiting van het didactische element in 
Ruusbroec en zal daarom in de meer didactische werken ook 
zeker véél vaker voorkomen (b.v. in „Dat Boec van den 
Gheesteleken Tabernacule"). 

Slaan we Eckhart's „Predigte" op, dan valt ons oog dadelijk 
op uitdrukkingen als „merkent", „nu merkent met flize", dus 

1 n.l. op Ы. 253 drie, op Ы. 259 één en vier op bl. 260. 
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gebiedende zinnen met didactische bedoeling. Al is het waar
schijnlijk dat vele dezer imperatieven, telkenmale herhaald, 
verzwakt zijn tot een soort van formule, tóch zijn ze m.i. nog 
wel als een der argumenten aan te wijzen voor het aanwezig 
zijn van een profetisch-bijbelsch element in deze beide mystie
ken. In nog hoogere mate zijn dit de wenschende zinnen, 

In Ruusbroec's „Van den kerstenen Ghelove" komt één 
wenschende zin voor aan het slot, n.l. „Dat ν ertene ons die 
Vader, die Soné, ende die heylighe Gheest. Amen." 

„Die Spieghel der ewigher Salicheit" heeft een wenschende 
zin bij de aanvang van cap. 20 n.l. „Die gracie ons Heren Jhesu 
Christi die moet ons verlichten in aire waerheit, diere ons 
noot is". 

Andere handschriften (A en G) hebben „moet?" en dit is 
de oude optatici vorm, maar vrij vaak komt in de plaats hier
van in het Middelnederlandsch de indicatiefvorm voor. (Zie 
hiervoor en voor het gebruik van „moeten" in de wenschende 
zin Stoett § 287 en opm. I ) . 

We hebben dus inderdaad, zooals trouwens David ook denkt, 
met een optatief te doen en Surius die „moet" vertaalde door 
„necesse est" heeft de zin niet goed verstaan. Buitengewoon 
weinig optatieven treffen we in deze beide Ruusbroec werken 
aan. Tot het verkrijgen van meerdere zekerheid bovendien 
nog eens „Dat Boec der hoechster waerheit" doorlezend, von
den we ook hier, en wel aan het einde (evenals in „Van den 
kerstenen Ghelove") één wenschende hoofdzin: „Dat sijn arme 
beghin en sijn allendich middel, ende onser aire, volbracht 
werde in een salich einde, dat verleen ons allen Jhesus Christus 
die levende Gods Sone. Amen." 

Eckhart's „Predigte" (X tot en met XX) bevatten twintig 
wenschende zinnen, dus meer dan bij Ruusbroec. Ze staan 
in aanhaling of op het einde der preeken teneinde God de een 
of andere geestelijke gunst te vragen. Op het eind van bijna 
al Eckhart's preeken komen deze wenschende zinnen voor. (Bij 
24 van de 110 niet). 

Ook Ruusbroec's werken, „De twaelf Bogheden", „XII Be-
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ghinen" en „Dat Boec van vier Becoringhen" uitgezonderd, 
eindigen aldus. 

Een waar mysticus wenscht niets. Wanneer hij ook al iets 
verlangt, dan is dat de algeheele vervulling in hem van Gods 
wil (zie hiervoor het gebed in „Die Chierheit" II cap. 29). 
De optatiefzinnen aan het einde der mystieke Ruusbroec- en 
Eckhart-werken wijzen dan ook op de aanwezigheid van nog 
een ander, n.l. het profetisch-bijbelsche element in beide schrij
vers. Zij openbaren aan anderen wat hun geschonken is en 
bij de wensch om genade en zaligheid voor hun medemenschen 
sluiten ze bescheiden ook zichzelf in (ze spreken immers 
meestal van „ons"). 

Wij merkten reeds op, dat bij „den Wonderbare" de hoofd
zin veelvuldiger voorkomt dan de bijzin (n.l. „Van den ker
stenen Ghelove" heeft 67 % hoofd- en 33 % bijzinconstructie 
en „Die Spieghel der e wigher Salicheit" 70,5 % tegenover 
29>ï % ) · Het nader beschouwen van de bijzin wordt hier 
achterwege gelaten, aangezien het m.i. niet zooveel aan Ruus-
broec's staat van gebed afdoet of zijn bijzinnen voor het 
grootste deel bijvoegelijk, bijwoordelijk ofwel iets anders zijn. 

De nominale zinnen, dat zijn zelfstandige zinnen zonder per
soonsvorm (vocatief- en uitroep-, imperatief- en beschrijvende 
zin) komen bij den Groenendaelschen prior bijna niet voor1. 
Dat de eerste soort hiervan niet voorkomt, zetelt natuurlijk 
in het onpersoonlijke van Ruusbroec. 

Wèl verdienen de afgescheiden zinnen (n.l. in het verband 
afgescheiden door pauzen) nog een oogenblik onze aandacht. 
Het zijn substantieven, adjectieven (vooral deelwoorden), bij
woorden, infinitieven of woordgroepen met één dezer woor
den tot kern (aldus Overdiep § 331 e.V.). 

In „Dat Boec van VII Trappen in den graet der gheesteliker 
Minnen" werden 7 van deze groepvormende deelwoorden ge
vonden. Het mooiste voorbeeld is op bl. 51 cap. 13: 

1 Uitgezonderd een enkele ín aanhaling b.v. „Dat Boec van VII Trappen" 
cap. 4 bl. 15. 
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„Siet, daer sijn wi alle één, levende in Gode en God 
in ons." 

Dit aantal 7 is echter klein in verhouding tot het totaal 
aantal participia praesentia. Dit is n.l. 43 en hiervan zijn er 
27 attributief, 9 praedicatief en 7 groepvormend, dat is resp. 
63, 21 en 16 %. 

Ook werden de groepvormende participia praesentia in „Dat 
Boec van VII Sloten" nagegaan. Hier werden in het geheel 36 
participia gevonden, waarvan er 7 groepvormend, 7 praedi
catief en 22 attributief zijn, dat is achtereenvolgens 19,5, 19,5 
en 61 %. Het mooiste voorbeeld bevindt zich op Ы. 92 cap. 14: 
„Daer in vinden wi onse bloete verstaen verhaven, ghestadicht, 
starende en scouwende met eenvoldighen ghesichte in godliken 
lichte." Volgens Overdiep schenkt het dusdanig gebruikte 
participium syntactische lenigheid aan de zin en is tevens zeer 
geschikt voor de schilderende beschrijving. De bekoorlijkheid, 
niet uitsluitend van het groepvormende-, maar van alle parti
cipia praesentia is voor mij gelegen in het duratieve karakter 
ervan, waarmee ze zoo schoon het durende van Ruusbroec's 
gebedsstaat vermogen uit te drukken. 

Toovert U in „Dat Boec van VII Trappen (bl. 34 cap. 10) 
b.v. de kleine zinsnede: „Hem meynende en minnende boven 
alle dine", niet een geheel leven van in God verzonken zijn voor 
oogen? En wanneer gij in cap. 12 (bl. 4$) hoort spreken over 
„alle minnende gheeste in hemel en in erde", verschijnt U dan 
niet het beeld van de eeuwige liefdevlam flikkerend tusschen 
hemel en aarde? Ligt in „scouwende, minnende, starende ende 
neyghende in uwen God" (Dat Boec van Seven Sloten" cap. 
14 bl. 93) niet de eeuwige algeheele passieve overgave aan God 
en voert Ruusbroec U met zijn „noet van minnen die in 
hem berrende en wallende ontsprinct" („Seven Sloten" cap. 
17 bl. 100) niet heele tijden naar climaxen van extase? Altijd
durend was voor hemzelf die vereeniging met God en daarom 
zegt hij ook tot zijn lezers („Seven Sloten" cap. 19 bl. 107): 
„Hierin seien wi altoes wonende bliven". 

Beschouwen we nu in „Dat Boec van VII Trappen" het 
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afgescheiden participium perfectum. Het komt 17 maal voor1. 
Een zeer mooi voorbeeld is cap. 8 bl. 24: „Wi seien offeren 
onsen Vader sinen Sone ghewont, ghemartelyt, doot van min
nen om onsen wille". Wat een strenge veroordeeling ligt in 
deze beide deelwoorden strak, afzonderlijk geplaatst van de 
zin! En wat een groot beeldend vermogen voelen we in de 
drie participia van de volgende zin („Boec van VII Trappen" 
cap. 14 bl. 53): „ . . . e n alse wi aensien alle salighe gheeste, 
weselic ontfonken, ontvloten en verloren in haer overwesen, 
in ene wiselose onbekende demsterheit!" In drie woorden is ons 
hier het geheele mystieke proces gegeven. Niet uitsluitend op 
mystieke, evengoed op andere plaatsen gebruikt Ruusbroec 
dit afgescheiden participium perfectum en het maakt zijn 
zinnen sneller, elastischer en, waar het noodig is, nadruk
kelijker. 

De Infinitief -f- „om te" komt ook voor als afgescheiden zin. 
Volgens Overdiep is hij geliefd om zijn beknoptheid, zijn vage 
logische functie en de vrije schikking in het verband, alsook 
om het nadrukkelijk cachet hetwelk de snel opeenvolgende 
pauzen geven; immers na een pauze volgt steeds weer ver
sterking van accent. Ten slotte, en dit is wel een héél groot 
voordeel, brengen alle afgescheiden groepen variatie in het 
zinsgeheel en maken het verband minder zwaar. 

„Dat Boec van VII Trappen" heeft tien infinitieven als 
afgescheiden zin, dat is véél minder dan participia perfecta 
dus. Hiervan hebben er slechts twee „ода te", de andere acht 
alléén „te". Het mooiste voorbeeld zien we op bl. 34 cap. 10: 

„Ende alse hi dan ghehoecht en ghechiert wert van binnen 
met menichf uldigen duechden, omme Gode te ghelikene, 
en sinen inghelen, en alien heylighen, en allen goeden 
menschen; . . . " 

In verschillende gevallen gebruikt Ruusbroec deze con-

1 n.l. cap. 1 — cap. 4 bl. 16 — cap. 7 bl. 22 — cap. 8 bl. 24 tweemaal — 
cap. 8 bl. 25 — cap. 9 bl. 26 — cap. 9 bl. 28 — cap. 10 bl. 31 twee
maal — cap. 13 bl. 51 — cap. 14 resp. bl. 53, bl 54, bl. 56, bl. 59 
tweemaal, bl. 60. 
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structie; er valt hier dus niet zoozeer iets te leeren over het 
mystieke element van den schrijver, dan wel over zijn meester
schap in de taal. 

Ook bezit „de Wonderbare" in zijn „VII Trappen" de 
voorzetselbepaling als afgescheiden zinsgroep1. Oppervlakkig 
tellend kwamen we tot 28, dus vrij veel bepalingen. Ze worden 
zoowel in mystieke als in niet mystieke passages gebruikt. Het 
opmerkelijke er van is, dat ze dikwijls voorkomen aan het 
einde van de zin (n.l. in 15 van de 28 getelde gevallen). Een 
goed voorbeeld vinden we b.v. op Ы. 20 (cap. 6) : „Dat ander 
punt dat is Gode eren, dat is ons selfs vertien en vergheten 
en aire creaturen, ende Gode na volghen oneindelic, sonder 
omme sten in ewigher werdicheit". Die bepaling, daar zoo neer
geschreven als een afzonderlijk geheel, terwijl de eigenlijke 
zin reeds is geëindigd, geeft met haar staand einde iets stevigs, 
maar bovenal iets zeer overtuigends aan Ruusbroec's woorden. 
Het klinkt alsof een goed vriend zegt: Doe aldus, ík heb zóó 
ook gedaan en ik weet dat het goed is. 

Met het hierboven genoemde staand einde raken we echter 
aan het vierde hoofdstuk, de clausule, waar we alle zinseinden 
en ook dit nog nauwkeuriger zullen onderzoeken. Tweemaal 
slechts komt in het hierboven onderzochte werk de voor
zetselbepaling in aanhef voor. Hierover zien we echter nog 
meer in een volgend hoofdstuk „De Zinsaanhef". 

Van het afgescheiden substantief geeft „Dat Boec van VII 
Trappen" zeer schoone voorbeelden, b.v. op bl. 59 (cap. 14) : 
„Hi leeft en regneert in ons, eenheit in drieheit, drieheit in 
eenheit, gheweldich God in dat overste onser ghescapenheit". 
En op bl. 25 (cap. 8) een lofzang op Maria: „want si is 
sijn moeder en sit te sijnre rechter siden, coninghinne met 
hem ghecroent, vrouwe en mechtich in hemel en in erde, boven 
alle creaturen aire hoechst, en aire naest hem sel ven". Deze 
zinnen staan hier neergeschreven als een meditatie van Gods 
heerlijkheden en die Zijner heilige Moeder. En zoo zijn er zoo-
1 Zie cap. 3 bl. 10 — cap. 6 Ы. 20 — cap. 7 bl. 22 — cap. 9 bl. 29 — 
cap. 12 bl. 46, 48, 49 — cap. 13 bl. 52 — cap. 14 bl. 55, 57, 58, 59. 
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veel van die verheerlijkingen elkaar opvolgend als in een litanie, 
eenvoudige uiting van Ruusbroec's voortdurende gebedsstaat. 
In totaal werden er in „Dat Boec van VII Trappen" twaalf 
van deze voorbeelden gevonden1. Hiervan kwamen er vijf als 
krachtig climax-einde van de zin voor. 

Ook het afgescheiden adjectief vinden we in „Dat Boec 
van VII Trappen", en wel negen maal 2. 

Het reeds boven gegeven Maria-voorbeeld kan ook hier 
gelden. We treffen daarin n.l. achter elkaar aan twee afge
scheiden substantieven en twee adjectieven van dezelfde soort. 
Verder is een goed voorbeeld Ы. 50 cap. 13: 

„Hier na volcht die seste trappe, dat is een claer insien, 
puer van gheeste en van ghedachten." 

Voorts zijn er nog een paar voorbeelden van afgescheiden 
adverbia. 

De verschillende afgescheiden zinssoorten gaven dus ge
deeltelijk een indruk van Ruusbroec's mystieke toestand en 
allen een bewijs van zijn meesterschap over de taal. 

Aanvankelijk werden de hoofd-, bijzinnen en afgescheiden 
zinnen afzonderlijk, maar nu worden ze in samenhang be
schouwd. En dan valt bij den Groenendaelschen prior onze 
aandacht vooreerst op de anacoloet. Stoett geeft er de volgende 
definitie van: „Wanneer een zin door één of meer bijzinnen 
is afgebroken en op een andere wijze wordt voortgezet dan 
hij begonnen is, ontstaat er gebrek aan samenhang of anaco-
luthon". En als eerste opmerking voegt hij er aan toe: „Men 
kan hiertoe ook rekenen die gevallen uit proza-geschriften, 
waarin de constructie van de afhankelijke zin plotseling ver
vangen wordt door die van de hoofdzin." Onmiddellijk hierop 
geeft hij als voorbeeld een Ruusbroec aanhaling: „Ende onse 
Here leert ons oec dat die rike man, die alle daghe at ende 
dranc verweendeleke ende droech precióse cledere ende sachte: 

1 n.l. cap. 5 Ы. 17, 18 — cap. 6 Ы. 20 — cap. 8 Ы. 24, 25 — cap. 10 
Ы. 30, 33 — cap. 12 Ы. 4 4 — cap. 14 bl. 53, 54, 59 . 
2 n.l. cap. 3 bl. 8, 9, 10 — cap. 7 bl. 22, 25 — cap. 12 bl. 4 4 , 48, 4 9 — 
cap. 13 Ы. 50. 

43 



hi wart in die helle begraven („Dat Boec van den gheesteleken 
Tabernacule" cap. 176 Ы. 12). Het is een krachtig-nadrukke-
lijke didactische anacoloet. 

„Die Chierheit" telt negen anacoloeten1. Ze zijn allen min 
of meer didactisch, doch tevens meestal enthousiast en schou
wend. Het eenigste voorbeeld dat we geven, is te vinden op 
Ы. 72 cap. 17: „Alsoe ghelikerwijs, alse die clare sonne Christus 
ghehoghet es in onser herten boven alle dine, en dan die 
eyschinghe der lijfliker naturen, die contrarie den gheeste sijn, 
wel bedwonghen en gheordent sijn met bescedenheden, en die 
doghede beseten sijn na die maniere die ghi ghehoirt hebt inder 
vorster wisen, en overmits hitte der caritaten al die smaec en 
al die raste diemen ghevoelt in dogheden, met danke en met 
love in Gode gheoffert en opgedragen werde: hier af comt 
bi wilen soete reghen nuwes inwendighes troests, en hemelsche 
dau godliker soeticheit." Ruusbroec daalt zoo af tot in kleinig
heden, dat hij zelf dit alles wel heeft moeten meemaken. Dat
gene, wat hij de menschen wil leeren, staat opeens nadrukkelijk 
aan het einde, in hoofdzinconstructie. 

In „Van den blickenden Steene" zijn vijf anacoloeten. Alle 
vijf didactisch en bovendien één ook schouwend2. 

In „Dat Boec der hoechster Waerheit" is het aantal één 
(cap. 8 bl. 254). Dit is een zuiver didactische anacoloet. 

Twee en twintig3 heeft „Dat Boec van den gheesteleken 
Tabernacule I" er. 2e zijn allen didactisch. Bovendien zijn er 
ook acht min of meer schouwend. 

„Van den gheesteleken Tabernacule I I " heeft er veertien, 
allen didactisch. 
1 cap. 12 Ы. 26 — cap. 19 Ы. 34 — cap. 25 Ы. 45 — II cap. 2 Ы. 57 — 
cap. 17 Ы. 73 — cap. 22 Ы. 78 — cap. 23 bl. 79 — cap. 62 Ы. 146 — 
cap. 65 bl. 151. 
* cap. Il l bl. 199 — cap. VI bl. 209 — cap. IX bl. 224 — cap. X bl. 
225 — cap. X bl. 229 (schouwend en didactisch). 
* cap. 1 bl. 5 — cap. 2 bl. 8, 9 — cap. 5 Ы. 18 — cap. 10 bl. 57 — cap. 
12 bl. 76 — cap. 17 bl. 100 — cap. 20 bl. 141 — cap. 23 bl. 147, 154 — 
cap. 27 bl. 164 — cap. 28 bl. 166 — cap. 30 Ы. 170 — cap. 31 bl. 
172 — cap. 33 bl. 180 — cap. 34 bl. 188 — cap. 35 bl. 191 — cap. 
38 bl. 198 — cap. 69 bl. 273. 
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„Die Spieghel der ewigher Salicheit" bezit er negen1, didac
tisch en verhalend bovendien en „Van den kerstenen Ghelove" 
één (verhalend in de Geloofsbelijdenis der apostelen). We vin
den in „Dat Boec van den twaelf Dogheden" dertien anaco-
loetenг, die allen didactisch en voor meer dan de helft tevens 
óók beschouwend zijn. Eén voorbeeld moet hiervan minstens 
gegeven worden en wel voornamelijk om mede onze verwon
dering te onderstrepen over de bewering van v. Mierlo, die 
de behandeling der deugden in „Dat Boec van den twaelf Dog
heden" zoo goed als geheel onafhankelijk van zuiver mystieke 
beschouwingen acht. We nemen hiervoor cap. 3 bl. 32: 

„Die mach hem gheestelic keeren daer hi wil, die sijns selfs 
verteghen heeft, en hem over ghegeven heeft inden liefsten 
wille Gods, en dat God onhinderliken mach werken in hem 
wat hi wil, en al toes waer nemende is wanneer dat God comen 
wille, en onbehanghen is van lieve of van lede: die mach hem 
sonder onderlaet oprichten gheheelic tot Gode, want hi is sijns 
selves vri, overmits die gracie Gods, en heeft sijn siele in sinen 
handen, te gheven daer hi wil en wanneer dat hi wille". Uit 
deze enkele regels is toch zeker de mystieke ondervinding te 
proeven? En geeft bovendien het plotseling overgaan in een 
andere constructie juist niet iets buitengewoon indrukwek
kende aan de woorden van den mysticus? Want „dat God on
hinderliken mach werken in hem wat hi wil" is immers de 
quintessens van alles. Of Ruusbroec deze zinswending opzette-
lijk zóó heeft neergeschreven of dat de woorden vanzelf zoo uit 
zijn hart zijn gekomen, behoeft hier niet te worden uitgemaakt, 
al is de tweede meening zeker meer gegrond dan de eerste. Zoo 
als hij er staat is deze zin goed en moet hij gelezen worden. 
Zeker, grammatisch heeft David met zijn opmerking onder aan 
de bladzijde gelijk en moet de zin eigenlijk veranderd worden, 
maar dat dan juist ook het meest levende wordt doodgedrukt, 
1 cap. 4 bl. 149 — cap. 5 bl. 152 — cap. 8 bl. 164 — cap. 12 bl. 190 — 
cap. 16 bl. 199, 200 , 2 0 1 , 205 — cap. 18 bl. 2 1 5 . 
* cap. 1 bl. 5, 6, 8, 9, 18 — cap. 2 bl. 28 — cap. 3 bl. 32 , 40 — cap. 
5 bl. 56 — cap. 6 bl. 62 — cap. 6 bl. 66 — cap. 9 bl. 93 — cap. 10 
bl. 100 — cap. 11 bl. 102 — cap. 12 bl. 105 . 
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daarvan heeft hij zich blijkbaar geen rekenschap gegeven. 
„Dat Boec van vier Becoringhen" bezit geen anacoloet, „Dat 

Boec van VII Trappen" zeven1. Ze zijn allen didactisch en 
enkelen tevens verhalend. In „Dat Boec van Seven Sloten" vin
den we er vijf ', allen didactisch en de laatsten bovendien zeer 
enthousiast. „Dat Boec van den Rike der Ghelieven" heeft 
negen 3 anacoloeten, allen didactisch en voor het grootste deel 
tevens beschouwend. „Dat Boec van den twaelf Beghinen" 
tenslotte heeft twintig anacoloeten4, allen didactisch, enkelen 
tevens beschouwend of verhalend. 

Om tot een onderlinge vergelijking te komen, vereenigen wij 
de anacoloeten-aantallen der verschillende werken in één tabel 
en berekenen het getal anacoloeten per 100 bladzijden ab volgt: 

Titel van het werk 

Die Chierheit 
Van den blickenden Steene 
Hoechster Waerheit 
Gheesteleken Tabernacule I 

II 
Spieghel der ewigher Salicheit 
Van den kerstenen Ghelove 
Twaelf Dogheden 
Boec van vier Becoringhen 
Boec van VII Trappen 
Boec van seven Sloten 
Rike der Ghelieven 
Twaelf Beghinen 

Aantal 

Anaco
loeten 

9 

22 
14 

13 
— 

9 
20 

Blad
zijden 

193 
45 
29 

280 
245 
117 
22 

116 
21 
60 
59 

141 
280 

Per 100 
bladzijden 

4.7 
11.1 
3.4 
7.9 
5.7 
7.7 
4.5 

11.2 
— 
11.7 
8.5 
6.4 
7.1 

Gemiddeld aantal anacoloeten per ioo bladzijden 7.2 

1 cap. 3 bl. io — cap. 4 bl. 11 — cap. 5 bl. 18 — cap. 6 Ы. 21 — cap. 

8 bl. 24 — cap. 10 bl. 31 — cap. 12 bl. 43. 
2
 cap. ι bl. 64 — cap. 6 bl. 78 — cap. 14 bl. 92 — cap. 19 bl. 103 — 

cap. 21 bl. 116. 
3
 bl. 126 — cap. 5 bl. 142 — cap. 6 bl. 143 — cap. 9 bl. 148 — cap. 

15 bl. 165 — cap. 25 Ы. 200 — cap. 29 bl. 222, 225, 226. 

* cap. 3 bl. 12 — cap. 10 bl. 24 — cap. 13 bl. 32 — cap. 16 bl. 42 — 

cap. 17 bl. 48 — cap. 19 bl. 50 — cap. 20 bl. 53 — cap. 21 bl. 56 — 

cap. 53 bl. 139 — cap. 56 bl. 153 — cap. 57 bl. 158 — cap. 58 Ы. 

161 — cap. 67 bl. 195 — cap. 75 bl. 232 — cap. 76 bl. 233, 237 — 

cap. 78 Ы. 260 (meer corrupt) — cap. 80 bl. 271 — cap. 82 bl. 277. 



Vergelijken we de anacoloeten van „Dat Boec van den twaelf 
Dogheden" met die van Ruusbroec's andere werken, dan valt 
ons niets afwijkends op, noch wat aantal, noch wat soort ervan 
betreft. Alles samenvattend moet men tot de conclusie komen, 
dat de anacoloet niet zoo zeer het mystieke dan wel het actief-
leerende element in Ruusbroec onderstreept, al komt hij ook 
voor in verschillende meer schouwende gedeelten van diens 
werk. 

De prolepsis komt bij Ruusbroec ook voor. Het is volgens 
Stoett de constructie, waarbij het subject van een afhankelijke 
zin tot object van de hoofdzin gemaakt wordt, terwijl in den 
regel dit subject door een pronomen wordt vervangen. Ze is 
in het Middelnederlandsch zeer gewoon. Daar de prolepsis m.i. 
meer met Ruusbroec's didactische dan wel met zijn mystieke 
inslag heeft te maken, zijn deze gevallen niet nageteld, maar 
toch kan een enkel voorbeeld worden gegeven: 

„Wie vinden oec in den neuwen testamente Christum, 
ende sine apostele, ende hare na volgheren, datsi hem 
keerden ende overgaven in die doet, onder dien wille 
der tyranne, in gherechter ghehoersamheit" („Van den 
gheesteleken Tabernacule I" cap. 5 bl. 19). 

Hiermede eindigen wij het hoofdstuk over de zin. Wij gaven 
zeker geen volledige, maar toch wel een globale kijk op ver
schillende zinssoorten en enkele van Ruusbroec's zinsdeelen. 
De overige, m.i. voornamere onderdeden van de zin zullen 
in de hieropvolgende hoofdstukken behandeld worden. 
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HOOFDSTUK П. 

DE ZINSAANHEF. 

Reeds in het vorige hoofdstuk zagen we, dat de normale 
volgorde der woorden in de hoofdzin is: onderwerp, ge

zegde en daarna de andere zinsdeelen. Verschil in psychologische 
ordening echter zoowel als wetten van rythme kunnen een 
verandering brengen in deze volgorde naar de functie. Zoo zal 
b.v. de eene mensch geneigd zijn het sterkst betoonde woord, 
welke functie het ook in de zin bekleedt, aan het begin, een 
ander dit juist aan het einde te plaatsen; enz. 

Volgens Padberg geeft de plaatsing voorop het meeste relief. 
Hiervan geeft hij o.a. de volgende alinea van v. Deyssel als 
voorbeeld: „De stoutste droomers van alle eeuwen gaan door 
den nacht. Ik zie hun bleeke hoofden schemeren en verdwijnen. 
Zij, die hebben gezien en hebben gevoeld, zij, die hebben ge
weten en hebben geweend, staan daar van verre, hoog en 
alleen. En zij wachten en staren, of uit het land bij de zee 
niet een geest zal opstaan, die tot hun hoogte stijgen mag. 
En zij komen en vragen, of uit het witte water en van het 
wijde land, geen vervoering zal rijzen en geen hartstocht zal 
breken uit, om overstelpend over de menschen te gaan, of 
er na Rembrand geen zal zijn, die zich blind-gelukkig ziet 
aan kleuren, geen, die zich waanzinnig gelukkig schreit om 
het leven. Hoort gij hen niet ? Zij gaan, zij naderen, zij komen 
aan. Hoort gij niet hun zwaren gang. Zij hadden lief, zij. Zij 
waren krachten, die wilden, en machten, die konden. Daarom 
brandt het licht hunner oogen nog over ons neer, daarom 
beven wij nog op onze stoelen, bij hun geweldige harteslag. 
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Tij hebben zich zelf zooveel van smart verscheurd, en zoo 
luid hebben zij gejuicht, dat hun bloed nog druipt over de 
waereld en de lucht nog wemelt van hun geluk." 

Hetzelfde kunnen wij bij Ruusbroec herhaaldelijk vinden. 
We geven daarom slechts één voorbeeld uit vele (Die Chier-
heit I cap. j ) *: „ . . . hi began vroech te doeghene doen hi ghe-
boren was: dat was armoede en coude. Hi wart besneden en 
stortte syn bloet; hi wart ghevlocht in vremden lande; Ы 
diende heren Joseppe en sijnre moeder, hi leet hongher en dorst 
scande en versmaetheit, onwerdighe woerde en werke der 
Joden. Hi vaste, hi waecte, en hi wart becoert vanden viant. 
Hi was onderworpen allen menschen: hi ghinc van lande te 
lande, van stade te staden, met groten arbeide en met groten 
erenste, prediken dat Evangelium. Ten lesten wart hi ghevaen 
van den Joden, die sine viande waren ende hi haer vrient. Hi 
wart verraden, bespot ende bescerent, ghegheselt en gheslagen, 
en met valschen ghetughe verordelt. Hi droech sijn cruce, met 
groten wee in die hoechste Stat van ertrike. Hi wart ontcleet 
al moedernaect. Soe scone lijf en sach nye man noch wijf soe 
sere mismaect. Hi leet scaemte, smerte, coude, vore al de werelt; 
want hi was naect en het was cout. Hi wart ghenaghelt aen 
dat hout des crucen met plompen naghelen, ende gherect, dat 
hem die aderen scoerden. Hi wart op gherecht en neder ghe-
stuyct, dat hem sine wonden bloeden. Hem was sijn hooft 

1 Voor ándete zéér goede voorbeelden zie: „Die Chierheit" Ы. 2 — cap. 
2 Ы. 11 — cap. 4 bl. 14, 15 — cap. 12 Ы. 68. „Dat Boec der hoechster 
Waerheit" cap. 4 bl. 247 — cap. 13 bl. 266. „XII dogheden" cap. 6 bl. 
64 — „Van den kerstenen Ghelove" bl. 24g, 250 — „Die Spieghel der 
Ewigher Salicheit" cap. 16 bl. 200 — cap. 17 Ы. 213. „Twaelf Be-
ghinen" cap. 9 bl. 22, 23 — cap. 11 bl. 26 — cap. 14 Ы. 36 — cap. 
26 bl. 71 — cap. 29 bl. 80 — cap. 37 bl. 105 — cap. 42 bl. 112 — cap. 
55 bl. 146 enz. „Van den gheesteleken Tabernacule" cap. 23 bl. 148 — 
cap. 31 bl. 172, enz. „Van den Rike der Ghelieven" cap. 1 bl. 126, 
127 — cap. 15 bl. 167 — cap. 34 bl. 241. „Dat Boec van vier 
Becoringhen" bl. 285. „Dat Boec van VII Trappen" cap. 11 bl. 35, 36, 
37 — cap. 13 bl. 51 — cap. 14 bl. 57, 58, 59, 60. „Dat Boec van. 
Seven Sloten" cap. 20 bl. n o . 
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ghecroent met doernen; sine oren hoerden die felle Joden roe
pen: Cruustene, cruustene, ende menich onweerdich woert." 

Ruusbroec's woorden mogen ook al naiever, onbeholpener 
aandoen dan van Deyssel's kunstproza, ze maken m.i. toch 
een diep ontroerende en ongerepte indruk. En dat komt niet 
alleen door het onderwerp dat „de Wonderbare" behandelt, 
maar juist door de zoo simpele eenvoudige manier waarop 
hij ons als het ware Christus en zijn lijden inhamert. Een 
opeenstapeling van leed, zóó groot, dat geen mensch het zou 
kunnen dragen en dan „hi" telkens en telkens weer herhaald, 
die dat alles leed voor ons, „Christus onse brudegom, ghewont 
toter doot, ghelaten van Gode en van allen creaturen, stervende 
ane dat cruce, hanghende als een stoc dies nieman en achte, 
sonder Maria sine arme moeder, die hem niet ghehelpen en 
mochte". Zooals van Deyssel zijn „zij", herhaalt „de Wonder
bare" steeds weer zijn „hi". En juist deze herhaling, nog meer 
dan de plaatsing aan het begin van de zin, treft in beide ge
vallen den lezer het diepst. Zoowel profane schrijver als 
mysticus treden hier als sterk secundair functioneerende in
dividuen naar voren. 

Ruusbroec moet het lijden Christi in zijn hart gedragen 
hebben, om het te kunnen beschrijven zóó groot eenvoudig, 
haast een opsomming van alle gebeurtenissen na elkaar, maar 
met een spanning erin, die steeds weer ophijgt in het „hi" 
waar hij zijn zinnen mee aanvangt. Niet slechts dit, o mensch, 
wil hij zeggen, heeft Christus voor u en mij gedaan, gedragen 
en geleden, maar óók dat en dat nog en alles. 

Wel heeft Jezus' lijden op een bijzondere wijze de mystieken 
van alle tijden aangetrokken. Was een Franciscus er niet zóó 
ingeleefd, dat hij de stigmata in zijn eigen lichaam meedroeg? 
En brengt ons niet een Joannes van het Kruis het geheele 
lijdensverhaal voor oogen? Père Chardon O.P. zegt het zoo 
schoon in „La croix de Jésus" „Le vrai lieu de la contemplation 
ici-bas, ce n'est pas le Thabor, c'est le Calvaire" en wat doet 
hij anders dan zijn groóte voorgangers herhalen, zij het ook 
op een buitengewoon meesterlijke en geheel eigen wijze? 
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Christus' lijden, één van de groóte motieven aan alle mystieken 
gemeen \ 

Keeren we echter nu tot ons eigenlijk onderwerp, de zins-
aanhef, terug. Overdiep onderscheidt hier de normale zin 
met de gewone volgorde zijner deelen en vervolgens de zinnen 
met aanloop, welke voor ons in dit hoofdstuk van belang zijn. 
Hij onderscheidt bij de aanhef: 

i. een affectieve aanloop (bij ontroering of andere aandoe
ning, meestal met sterk accent) ; 

2. een syntactische aanloop; 
3. een nadrukkelijke aanloop. 
De beide laatste soorten ontstaan in gewone objectieve stijl. 

De aanloop kan niet slechts uit één of meer zinsdeelen, maar 
ook uit een geheele bijzin bestaan. Van de Middelnederlandsche 
Ferguut zijn 37 % van de ruim 2000 verzen hoofdzinnen met 
aanloop, in de Moriaen 34 %. Dit is het normale percentage 
voor de Middelnederlandsche gedichten. 

Bij Ruusbroec is dit ongeveer hetzelfde, want we telden 
(zie Hoofdstuk I) in „Dat Boec van den kerstenen Ghelove" 
334 zinnen met hoofdzinconstructie, waarvan er н у of ruim 
34 % het onderwerp niet voorop hebben en dus zinnen met 
een aanloop zijn. In „Die Spieghel der ewigher Salicheit" be
droeg het percentage iets meer, n.l. ruim 41 %. 

Overdiep onderscheidt vervolgens zware en lichte aanloop. 
Zware aanloop is nominale en meerlettergrepige adverbiale, 
lichte aanloop is eenlettergrepige adverbiale. De lichte aan
loop wordt meestal gevolgd door de gewone inversie en is vol
gens Overdiep waarschijnlijk „niets anders dan de grammati
cale vorm ter dekking van de in het Middelnederlandsch vrij
wel verdwenen woordschikking werkwoord, subject en andere 
zinsdeelen". Door deze zinsvorm worden duidelijk de aan
eengeschakelde handehngen omschreven. Ander stilistisch 
effect kent Overdiep deze vorm van aanloop niet toe. De 

1 Het gebedsleven van groóte religieuze genieën staat in een voortdurende 
historische samenhang, zegt Fr. Heiier. 
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invloed van de zware aanloop op de stijl daarentegen is van 
veel meer gewicht. 

Beschouwen we eerst de lichte aanhef. In „Van den Blieken-
den Steene" werden 356 zinnen geteld. Hiervan bezitten er 
67, dus 18,8 %, een lichte aanloop. Vijftien van deze aanloo-
pen hebben slechts inversie, de overige j2 niet. De aanloopen 
mèt inversie begonnen vijfmaal met „noch", zesmaal met 
„nu", driemaal met „mer" en éénmaal met „want". 

Die zonder inversie begonnen 31 maal met „en", 12 maal 
met „mer", 6 maal met „want" en drie maal met „nu". 

Al deze lichte aanloopen geven dus niets meer dan het 
syntactisch verband en wel 36 maal een aaneenschakelend, 
9 maal een temporeel, 15 maal een tegenstellend en 7 maal een 
redengevend. Het zéér sterk overwegen van het aaneenschake
lend syntactisch verband wijst al weer op Ruusbroec's kin
derlijke, middeleeuwsche mentaliteit. 

Van de 3 6 aaneenschakelende voorbeelden zijn er 21 mystiek. 
Wij geven hiervan één voorbeeld (cap. I l l Ы. 200 uitg. David). 

„En hi ghevoelt hem selven één met desen brande der min
nen; al toes blijft die gheest bernende in hem selven, want sijn 
minne es ewich". 

Het aaneenschakelend verband is den kinderlijken mysticus 
eigen. Dat ontglipt het lichtst zijn mond, wanneer hij als 
in één adem door wil verhalen van de vereeniging met God, 
snel, snel om het ongrijpbare nog zooveel mogelijk met woor
den te kunnen grijpen. Maar ook waar Ruusbroec de didacticus 
bij uitnemendheid is, — en trouwens is eigenlijk zijn geheele 
mystiek niet leerend, — zien we hem gebruik maken van het 
aaneenschakelend verband. We geven hier een voorbeeld (cap. 
6 bl. 209): 

„En die minne verdrijft twivele en vreese, en doet den 
mensche ghetrouwen en hopen, en alsoe wert hi een ghetrouwe 
knecht Gods, en wert Gode minnende en meynende in alle 
sijn werken." 

Zoo zien we het profetisch en het mystiek element bij onzen 
heiligen prior niet streng gescheiden naast elkaar, maar het 
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een aanvullend het ander en zoo samen vormend één schoon 
en harmonisch geheel. 

Van de 356 zinnen hebben er 126, dat is ruim зу %, een 
zware aanloop. Eén van deze aanloopen heeft géén1, de andere 
hebben allen inversie. Het totaal aantal één-ledige aanloopen 
bedraagt 27, dat der twee-ledige 86, der drie-ledige 10 en der 
vier-ledige 3. De groep der tweeledige zware aanloopen is hier, 
zooals men duidelijk ziet, verreweg de voornaamste. Voor het 
grootste deel bestaat deze groep uit „ende" + een voornaam-
woordelijk bijwoord, n.l. 40 maal; „ende" + een voorzetsel
bepaling komt er 17 maal in voor. De aantallen der overige 
combinaties zijn allen aanmerkelijk veel kleiner. 

Beschouwen we de groep „ende" -f- een voornaamwoorde-
lijk bijwoord. Een en dertig van de veertig voorbeelden luiden 
„en(de) hierom(me) ", hetgeen, wanneer we Ruusbroec's andere 
werken naslaan, een bij hem buitengewoon veel voorkomende 
uitdrukking is. (Ook in Eckhart's „Predigte" is „har umbe", 
„her (hie) umbe", „dar umbe" een telkens wederkeerende 
zegswijze. Zou Ruusbroec hier soms onder invloed van Eckhart 
hebben gestaan?) Het redengevend karakter ervan moet dan 
ook door het veelvuldig gebruik wel wat aan kracht hebben in
geboet. We geven slechts één voorbeeld (cap. 10 bl. 225): 

„En hier om esser noot allen menschen; en hier boven en 
mach nieman comen dan scouwende menschen. En hier om, 
inden iersten, ghevoelen wi alle Gode in ons met sijnre ghe-
naden, eest dat wi Gods willen sijn." 

Ten slotte volgt nog een voorbeeld van de 4-ledige zware 
aanloop (cap. 6 bl. 207) : „En hier om, met alle haer ghebeden 
en met alle haren goeden werken soeken si tijtelijke dinghen, 
oft ewighe dinghen die si verkiesen om haer gherief en om haers 
selfs orber." 

Van de 126 zware aanloopen vangen er 88 aan met en, dus 
hier weer evenals bij de lichte aanloop een sterk overwegen 
van het aaneenschakelend syntactisch verband. Ook zullen we, 
1 cap. 8 Ы. 216 : En hier om atsutc ghebrec en maect ons niet onghe-
hoirsam; 
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evenals bij de zoojuist behandelde lichte aanloop, mystieke 
zoowel als didactische voorbeelden kunnen vinden, b.v. cap. 9 
bl. 220: „En inden ledighen sine ons gheests onfaen wi die 
onbegripelike claerheit die ons bevaet en doergheet, gheliker-
wijs dat die lucht doirgaan wert met claerheit der Sonnen". 
En cap. 8 bl. 215: „En hier om ist ons allen noot dat wi ons 
selfs met ernste waer nemen, en onsen toekeer tot Gode van 
binnen chieren met ynnigher liefden, ende van buten met 
goeden werken: soe moghen wi in hope en in vrouden ont-
beiden dat oirdeel Gods, en die toecomst ons Heren Jhesu 
Christi". Het eerste voorbeeld mystiek en didactisch tevens, 
het tweede meer zuiver leerend alleen. 

De zware aanhef is hiermee echter nog niet afgehandeld. 
Integendeel, nu eerst komen we tot dé zware aanhef, n.l. die 
van heele bijzinnen vóór de hoofdzin en hoofdgedachte. In 
„Van den Blickenden Steene" worden er 87 gevonden. Hier
van hebben er 66 wèl en 21 niet inversie. De conditioneele 
bijzin komt verreweg het talrijkst voor (meer dan 30 maal) ; 
óók de temporeele zin wordt dikwijls aangetroffen. Acht en 
twintig bijzinnen, dus altijd nog een zeer groot gedeelte, wor
den ingeleid door „en", twaalf worden er tegenstellend in
geleid (n.l. door „maar") en tien redengevend. Ook bij de zéér 
zware aanhef neemt het aaneenschakelend verband een voor
name plaats in. Wij volstaan met het geven van één voor
beeld (cap. 12 bl. 236): „En hier omme, als wi gheclommen 
sijn met Jhesum opten berch onser onghebeeltheit, eest dat 
wi hem dan navolghen met eenvoldighen ghesichte, met ynni-
ghen behaghene, met ghebrukeliker neyghinghe, soe ghevoelen 
wij die sterke hitte des heylichs Gheest, die ons verbernen en 
versmelten doet tot in die enicheit Gods". Mystieke ervaring 
lezen we, uitgezegd om anderen te doen volharden op de 
zware weg naar de mystieke Godsvereeniging. Ook hier dus 
weer mystiek die didactiek is. Een meer uitsluitend didactisch 
paradigma vinden we in cap. 12 bl. 234: „En hier omme op 
dat sine name verhoecht en verclaert werde in ons, soe seien wi 
hem navolghen opten berch onser bloter ghedachten, gheliker-
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wijs dat hem Petrus en Jacobus en Johannes navolchde opten 
berch van Thabor", ofschoon de „berch onser bloter ghe-
dachten" ons plaatst midden in de wereld der mystiek. 

Van de resteerende 76 zinnen zijn de meesten normale mede-
deelende zinnen, elf hebben een relatieve zin ab onderbreking 
tusschen onderwerp en gezegde, vier beginnen met een ge
biedende zin. 

Wij krijgen dus als slotconclusie voor „Dat Boec van den 
Blickenden Steene": het bevat 356 zinnen, 67 of bijna 19 % 
hebben een lichte aanloop, 126 of ruim 35 % een zware en 
87 of ruim 24 % een zéér zware aanloop. De rest (22 %) is 
normaal aanvangend. De lichte aanloop heeft weinig inversie 
(ruim 22 % ) , de zware daarentegen zéér veel (ruim 99 %) 
en de zéér zware ook nog bijna 76 %. 

Ruusbroec heeft in zijn „Boec van den Blickenden Steene" 
een uitgesproken voorkeur voor de zware aanhef. 

Om tot een meer vaste gevolgtrekking te kunnen komen, 
beschouwen we nog de zinsaanhef in het derde boek van „Die 
Chierheit der gheesteleker Brulocht". Het bezit 90 zinnen. 
Hiervan hebben er 26 of ruim 28 % een lichte aanloop; twin
tig hebben er géén, zes wèl inversie (plm. 23 % ) . Van deze 
26 zinnen hebben 16 of verreweg het grootste aantal (ruim 
61 %) aaneenschakelend syntactisch verband. Een voorbeeld 
vinden we o.a. in cap. 3 bl. 186: „£» dat begrijp des gheests 
is soe wide ontploken jeghen die toecomst des brudegoms, dat 
die gheest selve die wijtheit worden es die hi begripet." Het 
is voornamelijk mystiek, maar óók didactisch. Meer leerend, 
maar tevens nog mystiek is het volgende (cap. 4 bl. 187) : „En 
dit is boven persoenlijc ondersceet; want hier versteetmen met 
redenen vaderlicheit en soenlicheit in levender vruchtbaerheit 
der naturen." 

Een zware aanhef treffen wij aan bij 31 zinnen (ruim 
34 %) waarvan er 29 wèl en 2 geen inversie hebben. Zestien, 
dat is ruim de helft, hebben aaneenschakelend syntactisch ver
band. We geven de twee volgende voorbeelden; cap. I bl. 182: 
„En hier omme en sal desen sin nieman eighenlike te gronde 
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verstaen, overmits enighe leringhe ofte subtyl ghemerc sijns 
selves; want alle waerde ende al datmen, creatuerliker wijs, 
leren ende verstaen mach, dat is vremde ende verre beneden 
der waerheit die ie meyne, „een didactische maar ook mystieke 
passage; en cap. 2 bl. 184: „En in desen lichte wert men siende; 
en dit godlike licht wert ghegeven inden eenvoldighen siene 
des geests, daer die gheest die claerheit, die God selve is, onfeet 
boven alle gaven en boven creatuerlijc were, in die ledighe 
ydelheit des gheests, daer hi overmits ghebrukelike minne, hem 
selve in verloren heeft, en onfeet die claerheit Gods sonder 
middel, en hi wert die claerheit selve, sonder onderlaet, die 
hi onfeet", op de eerste plaats mystiek, maar ook leerend. 

Bij 18 zinnen zien we een zéér zware aanloop (20 % ) . 
Hiervan hebben er zes géén en twaalf wèl inversie. (Drie heb
ben aaneenschakelend, drie redengevend en vier tegenstellend 
syntactisch verband.) 

De vijftien resteerende zinnen hebben een normale aanhef 
(bijna 17 % ) . Elf hebben er géén, vier wèl een onderbreking 
door een relatieve zin. Van deze I J zinnen bezitten er 12 géén 
en 3 wèl inversie. 

De slotconclusie is dus de volgende. Het derde boek van 
„Die Chierheit der Gheesteleker Brulocht" bezit 90 zinnen, 
waarvan ruim 28 % een lichte, 34 % een zware, 20 % een 
zéér zware en 17 % een normale aanhef heeft. Ook uit dit 
gedeelte van Ruusbroec's werk blijkt zijn voorliefde voor de 
zware aanloop. Het totale percentage ervan bedraagt hier ruim 
54 % en in „Van den Blickenden Steene" ruim 59 %. De 
schrijver blijft zich dus vrijwel gelijk. Het percentage van 
de lichte aanhef bedraagt in „Die Chierheit" 27 en in „Van 
den Blickenden Steene" 19, dat is dus 8 % minder, terwijl 
daar tevens het zware aanhef-percentage 5 hooger is. De nor
male aanhef in „Vanden Blickenden Steene" bedraagt 22 en 
in „Die Chierheit" 17 %, dat is dus j % minder. 

Wèl uit Ruusbroec's veelvuldig gebruik van het aaneen
schakelend zinsverband, doch niét uit zijn talrijk aanwenden 
van de zware aanloop durven wij een gevolgtrekking te maken 
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voor zijn leven in een staat van mystieke Godsvereeniging. 
Tóch is de beschouwing van Ruusbroec's zinsaanhef in een 

ander opzicht zeker ook van nut geweest. Immers wijst niet 
het vrij veelvuldig gebruik van de zéér zware aanloop op zijn 
gevoel voor synthetische syntaxis? Dat Ruusbroec's proza 
technisch hoog staat, treedt zoo ook hier weer aan het licht. 
En dan zou, wanneer men de procenten getallen der beide hier 
behandelde werken nagaat, „Van den Blickenden Steene" èn 
door het lagere getal zijner lichte, èn door het hoogere getal 
zijner zware en zeer zware, èn tenslotte door het hoogere 
aantal van zijn normale aanloopen het winnen van het derde 
boek van „Die Chierheit", tenminste wat de techniek betreft. 

Herhaaldelijk stonden wij in dit hoofdstuk stil bij het aan
eenschakelend syntactisch verband en werd dit met voorbeel
den toegelicht. Waarom? Omdat, zooals ook reeds tevoren is 
opgemerkt, Ruusbroec de kinderlijke mysticus hier aan het 
licht treedt, die vast legt zijn mystieke ervaringen. Als zelf-
ontlading ? Misschien, doch dan altijd slechts gedeeltelijk, want 
dé groóte drang, n.l. die om anderen te leeren en te schenken 
van eigen overvloed, lezen we ook door de meest mystieke 
regels van zijn werk heen. Niet alleen het eerste en grootste 
gebod: „Gij zult den Heer, uwen God beminnen met geheel 
uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand", was voor 
Ruusbroec in zijn leven van Godsvereeniging geworden tot 
stralende werkelijkheid, maar ook het tweede, daaraan gelijk: 
„Gij zult uw naaste beminnen als u zelven" werd door „den 
Wonderbare" beleefd tot in zijn uiterste consequenties; want 
gaf hij hun niet het schoonste en kostbaarste wat bij bezat, 
de sleutel van de poort die de weg ontsluit, leidend langs het 
voortdurend inwendig gebed tot de algeheele vereeniging met 
God? 

Al is er hier niet naar getracht de verschillende zinsaanhef-
fen onder te brengen in Overdiep's reeds boven gegeven in
deeling van affectieve, syntactische en nadrukkelijke aanloop, 
omdat bij Ruusbroec een aanhef zoowel affectief ab na
drukkelijk, zoowel syntactisch aaneenschakelend ab affectief 
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tevens kan zijn, tóch naderden wij iets dichter tot de rijke 
heiligheid van het wezen van den schrijver, tot datgene wat 
zich als een gouden stroom kronkelt door geheel zijn werk, 
soms slechts even glimmend, haast onzichtbaar, doch dan weer 
opeens in volle schittering, opvangend en uitstralend al het 
licht van God, zijn eenige lichtbron, Ruusbroec's staat van 
gebed. 
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HOOFDSTUK III. 

HET „EN" VERBINDINGSGEVOEL. 

R eeds in het voorafgaande hoofdstuk, n.l. in dat over de 
zinsaanhef, kwam bij het aaneenschakelend syntactisch 

verband het voegwoord „en" ter sprake. Wij kwamen toen 
tot de gevolgtrekking dat bij de aanhef het veelvuldig „en" 
gebruik wijst op een kinderlijk-middeleeuwsche, tevens 
mystieke, maar toch óók weer didactische mentaliteit en licht
ten dit toe met verschillende voorbeelden (zie bl. 54 e.V.). 
Het getuigt van een kinderlijke geest, want is niet juist „en" 
het eenvoudigste aaneenschakelend verband en wordt het 
daarom ook niet het eerst gebruikt door het kind? Middel-
eeuwsch is het ook, want het komt bij de Middeleeuwsche 
schrijvers veelvuldig voor. We laten hier een voorbeeld volgen 
van het voegwoord „en(de)" uit de „Limburgsche Sermoe
nen" 42e Sermoen bl. 575: „Ende hir ombe mutse bliven in 
der welecheit van herten ende wonen in ongenugden, ende so 
es hare als ochse al levende storue ende al steruende die pine 
van der hellen gevulde, ende al har leuen es hellegtech ende 
ongenade ende ongenugde, van der welecheit der anxsteliker 
begerden, dirse nit gnuch en can geduen noch oec gestillen 
noch gesaten har seluer." 

Uit deze tekst, trouwens ook uit Ruusbroec's geheele werk 
blijkt dat „en" véél in mystieke, maar nog meer in didactische 
passages wordt gebruikt. 

Om echter tot een beter overzicht en zoo mogelijk tot eenige 
min of meer zekere conclusies te kunnen komen, geven wij 
eerst de voornaamste vindplaatsen van talrijk „en" gebruik 
(n.l. van „en" als voegwoord) in Ruusbroec's werken. 

6 0 



„Van den Rike der Ghelieven" geeft de volgende goede 
paradigmata: cap. ι bl. 128; cap. 4 Ы. 137; с а Р · I 2 bl. 154; 
cap. 13 bl. 156; cap. zo bl. 184-185; cap. 22 bl. 19J; cap. 23 
bl. 196; cap. 26 bl. 213; cap. 26 bl. 214; cap. 29 bl. 227; 
cap. 31 bl. 232; cap. 34 bl. 241-242; cap. 38 bl. 257 en ten 
slotte cap. 42 bl. 262-263. Samen zijn het 14 gevallen, waar
van 10 leerend en 4 mystiek. Deze 10 eerste bevatten een 
klassiek voorbeeld van didactisch „en" gebruik nl. cap. 34 
bl. 241, hetgeen wij als schoonste maar tevens ook als eenigste 
didactische voorbeeld hier zullen laten volgen. Het vertelt 
„hoe die verlichte redene Gode scouwet in vernuftighen beel
den": „En hi is een scoenheit, die ciert hemelrike en ertrike. 
En hi is een rijcdom, daer alle creaturen uut ghevloten sijn 
en weselic in bleven sijn. En hi is een eersamheit hemelrijcs 
en ertrijcs, en aire creaturen. En hi is een leven, daer alle dat 
in leeft, dat ye ghewart en emmermeer sijn sal. En hi is seghe, 
daermen alle dine in verwint. En hi is crone, daer die ver
winnende met ghecroent werden. En hy is ghesonde; die hem 
vercrighet, hi is vorwert meer ghenesen. En hi is vrede daer 
alle minnende in rasten. En hi is sekerheit; die hem vercrighet, 
hem en mach niet ghebreken. En hi is die salicheit die ghevet 
dat ghebruken. En hi is troest, die verblijt die bedroefde. En 
hi is soeticheit die doergheet die begherende. En hi is vroude; 
in hem glorieren die minnende." Zoo snelt Ruusbroec verder 
in één schoone litanie van Gods volkomenheden: „En hi is 
oirspronc der vrouden; . . . En hi is een jubel, . . . En hi is die 
loen, . . . En hi is een waellust, . . . En hi is vuericheit, . . . En 
hi is die moghentheit, . . . £ я hi is die godheit, . . . En hi is die 
ewicheit, . . . En hi is die goede, . . . En hi is die mildicheit, . . . 
En hi is ene onghemetene minne, . . . En hi is edelheit, . . . En 
hi is een luterheit, . . . En hi is vruchtbaerheit; . . . Ende hi is 
die ghewout . . . Ende hi is die wijsheit, . . . Ende hi is ghesta-
dicheit, . . . En hi is die trouwe, . . . En hi is die waerheit, . . . 
En hi is heylicheit,.. . Ende hi is ene h i t t e , . . . En hi is l i c h t , . . . 
En hi is satheit, . . . Ende hi is starcheit, . . . En hi is ghe-
rechticheit , . . . En hi is reynicheit, . . . In voortdurende stijging 
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klimt „de Wonderbare" hooger, omhoog naar „godheit" en 
„ewicheit", om dan weer af te dalen in zachte glooiing langs 
Gods eigenschappen naar de „reynicheit" die, „ane den lesten 
dach, alle onreyne versmaden sal, en alle reine mit hem ver-
enighen sal". 

Denken dat Ruusbroec hier „en" slechts als een stopwoord 
gebruikt, staat gelijk met hem niet begrijpen. Want nemen 
wij op enkele plaatsen „en" weg en vervangen wij het door 
een ander gelijkbeteekenend woord, dan is alle betoovering 
geweken, het meesleepende, telkens ophijgende van het 
rhythme verbroken en weg ook juist datgene, wat ons ge
vangen houdt en ons dwingt te aanschouwen wat God alles 
voor ons is, als een noodzakelijkheid, als iets waaraan geen 
ontkomen meer mogelijk is. Zóó groot is de macht van een 
klein woord, want dat woord is een onmisbare schakel in de 
rhythmegolf voortkomend uit het diepste hart van den leeraar-
mysticus. 

In „die Chierheit" vinden we de volgende gevallen van „en" 
als voegwoord: cap. 3 Ы. 13; cap. 10 bl. 23; cap. 12 bl. 26-27; 
cap. 1} bl. 68-69; c a P · z6 bl. 51; cap. 26 bl. 86; cap. 27 bl 
87; cap 30 bl. 94; cap. 33 bl. 100; cap. 33 bl. 102; cap. 37 
bl. 106; cap. 37 bl. 109; cap. 48 bl. 123; cap. 51 bl. 129; 
cap. 52 Ы. 130; cap. 55 bl. 135; cap. 56 bl. 136; cap. 57 
Ы. 137; c a P · 57 bl. 138; cap. 60 Ы. 143; cap. 65 bl. 150; 
cap. 66 bl. 152; cap. 66 Ы. 153; cap. 69 bl. 158-159; cap. 69 
bl. 160; cap. 71 bl. 162; cap. 73 bl. 165; cap. 75 bl. 170-171; 
cap. 75 bl. 172; cap. 76 bl. 174; cap. 77 bl. 175-176; cap. 77 
bl. 177; cap. 77 bl. 178; cap. 77 bl. 180; cap. 1 bl. 183; cap. 5 
bl. 188; cap. 5 bl. 189; en cap. 6 bl 191. Dat is in totaal 38 
voorbeelden. Negentien ervan zijn mystiek-didactisch en 
negentien didactisch alleen. 

Waar we hierboven hèt klassieke didactische voorbeeld 
gaven, willen we het mystieke laten volgen, n.l. cap. 71 bl. 
162: „En in deser verenichtheit inden gheeste Gods comt hi 1 

1 n.l. „die ynnighe mensce". 
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in enen ghebrukeliken smaec, en besit dat godlike wesen. En 
hi wert vervult, na der ontsonkenheit sijns selfs in sinen wese-
liken sine, met der afgrondigher weelden en rijcheit Gods. 
En ute deser rijcheit vloyt, in die enicheit der overster erachte, 
een omvanc en ene volheit van ghevoelliker minnen. En ute 
deser volheit ghevoelliker minnen, vloyt in dat herte en in 
die lijflike erachte een ghenoechlic doregaende smaec. En over
mits dése vloede, wert de mensche onbeweghelic van binnen, 
en sijns selfs onmachtich en al sijns Werkes. Ende hi en weet 
niet noch en ghevoelt niet anders in dat ynnichste sijns gronts, 
in siele en in lijf, dan ene sonderlinghe claerheit met ghevoel
liker welheit en doregaende smake." 

Door een climax van gevoelens heen voert Ruusbroec de 
„ynnighe mensce" tot het „onbeweghelic" zijn „van binnen", 
tot die „sonderlinghe claerheit met ghevoelliker welheit", welke 
hij zelf ondervond in zijn „staat van gebed". Datgene wat 
achtereenvolgens leidt naar deze staat van uitverkiezing 
tracht „de Wonderbare" als het ware in één greep te omvatten 
en zijn medemenschen onder het oog te brengen. Daarom is 
dan ook juist hier het kleine aaneenschakelende voegwoord zoo 
op zijn plaats. 

N u reeds van twee werken de vindplaatsen en ook voor
beelden gegeven zijn, zullen wij volstaan met het opnoemen 
van de totaalcijfers der overige. 

„Dat Hantvingherlijn" heeft 17 maal veelvuldig gebruik 
van „en" als voegwoord, en wel j maal in een didactische, 
12 maal in een mystiek-didactische zin. (Het mooiste mystieke 
voorbeeld is cap. 3 bl. 199). 

„Dat Boec van den vier Becoringhen" 4 maal, n.l. 3 maal 
didactisch en 1 maal mystiek en didactisch tevens. (Het mooiste 
didactische voorbeeld bl. 282). 

„Van den Kerstenen Ghelove" heeft 6 gevallen, geheel 
didactisch. 

Wij vinden in „Dat Boec van Seven Sloten" 13 maal veel
vuldig gebruik van „en" als voegwoord, 11 maal in een didac
tische en 2 maal in een mystiek-didactische zin. (Een zeer 
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mooi didactisch voorbeeld vindt men cap. ι bl. 64). 
„Die Spieghel der ewigher Salicheit" geeft 24 voorbeelden, 

waarvan 7 mystiek en 17 didactisch. (Het schoonste didac
tische geval bevindt zich in cap. 2 bl. 133-134-135). 

In „Dat Boec van VII Trappen in den graet der gheeste-
liker minnen" zijn 10 „en" gevallen. Acht staan in didac
tische, 2 in mystieke zinnen. 

Negen voorbeelden treffen wij aan in „Dat Boec der hoech-
ster Waerheit" en wel 6 didactische en 3 mystieke. 

„Dat Boec van den twaelf Beghinen" bevat 39 „en" ge
vallen, waarvan 35 in didactisch en 4 in mystiek verband. 
(Cap. 28 bl. 77 is een mooi mystiek, cap. 36 bl. 95, cap. 74 
bl. 229 en cap. 84 bl. 280 zijn schoone didactische voor
beelden) . 

N u ten slotte „Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule 
I en I I " . Het eerste deel heeft 102 „en" gevallen, waarvan 13 
mystiek en 89 didactisch of verhalend. Mooie didactische voor
beelden zijn te vinden in cap. 5 bl. 18-19; c a P · 7 bl. 28; cap. 
52 bl. 230; cap. 63 bl. 2J7 en cap. 68 bl. 269. Goede mystieke 
in cap. 13 bl. 87; cap. 17 bl. 118-119; cap. 26 bl. 163 en 
cap. 31 bl. 175. Het tweede deel van „Den Gheesteleken 
Tabernacule" bevat 75 voorbeelden van talrijk „en" gebruik 
(als voegwoord). Zeventig staan in didactisch, y in mystiek 
verband. Van de mystieke paradigmata verdient m.i. vermel
ding cap. 224 bl. 198-199 en van de didactische cap. 207 
bl. 85; cap. 211 bl. 94-95; cap. 215 bl. 105; cap. 220 bl. 156; 
cap. 221 bl. 168 en tenslotte cap. 239 bl. 214. 

Al Ruusbroec's werken samen bevatten 351 vermeldens
waardige voorbeelden van talrijk „en" gebruik als voegwoord, 
11.1. 279 in didactische en 72 in mystieke gevallen. De ver
houding van het „en" gebruik in didactische en mystieke zin
nen is dus 79,5 : 20,5 (plm. 80 % didactisch en 20 % mystiek). 

Naast „en" als voegwoord staat echter nog „en" als gewoon 
verbindingswoord, en volledigheidshalve dienen we ook hier
aan onze aandacht te schenken. 

„Van den Rike der Ghelieven" geeft 9 voorbeelden van 
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talrijk „en" gebruik als verbindingswoord, 8 in didactisch en 
ι in mystiek verband (het mooiste didactische geval vindt men 
in cap. 2. Ы. 130). 

„Die Chierheit" geeft y o gevallen, waarvan 31 in didactisch, 
19 in mystiek verband. (De vermeldingswaardigsten zijn: bl. 3; 
cap. 2 bl. 37; cap. 33 bl. 101; cap. 48 bl. 122 welke didactisch, 
cap. 37 bl. 107; cap. 63 bl. 147 en cap. 67 bl. 155 welke 
mystiek zijn). 

„Dat Hantvingherlijn" bezit er 8, waarvan 5 didactisch en 
3 mystiek (cap. 10 bl. 229 is een mooi mystiek voorbeeld). 

„Dat Boec van den Vier Becoringhen" één, en wel een di
dactisch voorbeeld. 

„Van den Kerstenen Ghelove" 4, n.L 1 mystiek en 3 didac
tische gevallen. Van de didactische zijn die op bl. 241 en 251 
het beste. 

„Dat Boec van Seven Sloten" y, waarvan 2 mystiek en 3 
didactisch (cap. 12 bl. 89 en vooral cap. 21 bl. 116 zijn goede 
didactische voorbeelden). 

„Die Spieghel der Ewigher Salicheit" heeft er 7, 1 mystiek 
en 6 didactische. Het beste didactische paradigma vinden wij 
in cap. 12 bl. 190-191. 

„Van VII trappen in den graet der gheesteleker Minnen" 
geeft 4 didactische gevallen, waarvan dat in cap. 10 bl. 34 
het belangrijkste is. 

„Dat Boec der Hoechster Waerheit" 6, n.l. 1 mystiek en y 
didactisch. Het mooiste didactische voorbeeld is te vinden 
op bl. 248 cap. 4. 

„Dat boec van den twaelf Beghinen" bevat 18 voorbeelden, 
2 zijn er mystiek en 16 didactisch. Cap. 15 bl. 39 en cap. 16 
bl. 42 moeten worden vermeld als de schoonste mystieke, cap. 
20 bl. уз, cap. 20 Ы. 61, cap. 36 bl. 102 en cap. 74 bl. 226, 
227 als de schoonste didactische gevallen. 

„Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule I " heeft 65 
maal „en" gebruik en wel 9 keer mystiek en y 6 keer didactisch. 
Cap. 12 bl. 80; cap. 20 bl. 137 en cap. 26 bl. 163 moeten als 
mystieke, cap y bl. 19; cap. 11 bl. 66; cap. 31 bl. 173; cap. 
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66 bl. 266-267 e n c a P · 68 bl. 269 als didactische voorbeelden 
worden genoemd. 

„Dat Boec van den gheesteleken Tabernacule I I " bevat 37 
paradigmata. Hiervan zijn er 6 mystiek en 31 didactisch. Mooie 
didactische voorbeelden kunnen we vinden in cap. 193 bl. yo; 
cap. 203 bl. 78; cap. 214 bl. 102; cap. 220 Ы. 156 en cap. 237 
bl. 212; het beste mystieke voorbeeld in cap. 224 bl. 198-199. 

Waar wij van „en" als voegwoord verschillende voorbeel
den gaven, zijn hier eenige paradigmata van „en" als verbin
dingswoord, n.l. in didactische en in meer mystieke passages, 
op hun plaats. Het didactische volgt dan ook onmiddellijk 
(„Dat Boec van Seven Sloten" cap. 21 bl. 116): „Maect uwe 
woninghe in de gate sijnre wonden, alse die duve doet inden 
gaten der steenroetsen. Legt uwen mont ane sine opene side, 
en riect en smaect die hemelsce soeticheit die ute sijnre herte 
vloyt. Siet ane uwen kempe en uwen gygant hoe hi vore u 
ghestreden heeft al toter doot, en heeft uwe viande verwonnen 
en de doot uwer sonden ghedoodt met sijnre doot, en heeft 
uwe scout betaelt, en heeft sijns Vader erve ghecocht en ver-
creghen met sinen bloede. En hi is vore op ghevaren, en heeft 
u die poirte gheopent, ende die stat bereet ewigher glorien." 

Niet slechts mysticus, maar ook leeraar is Ruusbroec met 
zijn geheele hart en daarom komt hij in zijn didactiek, die 
immers overal doorweven is van zijn mystieke Godsliefde, tot 
hoogten van enthousiasme en daarmee tot groóte stuwing en 
vaart in zijn woordenrij. Dat is te zien in het hierboven ge
geven voorbeeld, dat kan nog opgemerkt worden op zoo vele 
andere plaatsen en dat vinden we χατ'εξοχήν in de hier volgende 
woorden („Die Chierheit" II cap. 33), waaraan een beschrij
ving van alles wat Jezus voor ons deed en leed, is vooraf ge
gaan: „En hieromme heetet hi behoudere der werelt, ende is 
verclaert en glorificiert, en verhaven en gheseten ter rechter 
hant sijns Vader, en regneert in mogentheit; en alle creature 
boecht hare knien, hemelsche, ertsche en helsce vore sinen 
hoghen name in ewicheit." 

Zuivere mystiek geeft ons „de Wonderbare" in „Die Chier-
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heit" cap. 67 Ы. 155: „En hier omme wandelt hi in den hemel, 
en aensiet en merket met allen heylighen die edelheit sijns min
naren, sine onbegripelike hoecheit, en sine afgrondighe diep-
heit, lancheit e?i breetheit, wijtheit en waerheit, sine goede en 
sine onsprekelike mildicheit, en al selke minlike eyghenscape, 
die in Gode onsen minnare sijn sonder ghetal, en alle gronde-
loes in sire hogher naturen: want hi eest selve." En in „Van 
den Twaelf Beghinen" cap. i j bl. 39: „Die gheest ons Heren 
trect ons in, en toent ons dat anscijn der minnen, en maect 
ons los en ledich ons selfs, liefs en leets, en aire creaturen, ende 
ghevet ons volheit sijnre ghenaden; en leert ons oefeninghe 
volmaecter minnen, dat is onderlinghe scouwen tusscen ons 
en Gode, onderlinghe smaken en kennen, ghelieven en be-
haghen, in minnen smelten en vervlieten." 

Alle werken van Ruusbroec samen bevatten 214 passages 
met overvloedig „en" gebruik als verbindingswoord, en wel 
169 in didactisch en 45 in mystiek verband. (Dat is ruim 
78,9 % tegen ruim 21,0 % ) . 

Van de voorbeelden van „en" als voegwoord waren de ge
tallen 351, 279 en 72 (d.i. ruim 79,4 % tegen ruim 20,5 % ) . 

Zijn de totaal cijfers ook al iets verschillend — Ruusbroec 
gebruikt het voegwoord „en" vaker talrijk achtereen dan het 
verbindingswoord — de verhouding van de didactische en 
mystieke gevallen blijft voor beiden hetzelfde. 

Ook Eckhart heeft wel veelvuldig „en" gebruik in zijn 
„Predigte", maar lang niet zoo als Ruusbroec. Bovendien blijkt 
bij een vluchtig overzicht „en" als verbindingswoord meer 
in grooten getale achtereen voor te komen dan het voegwoord 
„en". Hieruit zouden mogelijk conclusies getrokken kunnen 
worden voor Eckhart's mindere geneigdheid tot het eenvoudig 
aaneenschakelend zinsverband enz., maar om hierover met 
zekerheid iets te beweren is een nauwkeurig onderzoek van 
de „Predigte" op de allereerste plaats noodzakelijk en dat zou 
hier te ver voeren. 

Welke gevolgtrekkingen kunnen aan dit voorafgaand Ruus-
broec-onderzoek worden vastgeknoopt? 
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ι. Dat „de Groenendaelsche prior" het voegwoord „en" 
vaker talrijk achtereen gebruikt dan het verbindings
woord. (Denk aan zijn reeds in het vorig hoofdstuk be
sproken voorkeur voor het aaneenschakelend zinsver
band!) 

2. Dat „en" veel meer in didactisch-verhalend dan in zui
ver mystiek verband voorkomt. Al werd het niet in 
cijfers uitgeteld, tóch is er bij de didactisch-verhalende 
groep duidelijk onderscheid te maken tusschen de zuiver 
leerende en de meer verhalende gevallen. De eersten im
mers blijven opsommend en droog, terwijl de laatsten 
vol aandacht en concentratie zijn en dikwijls voeren, 
zooals we in enkele voorbeelden reeds zagen, naar 
climaxen van enthousiasme, blijkend uit een groóte vaart 
en stuwing in de zin. 
Onze derde conclusie zou dus op de volgende wijze ge
formuleerd kunnen worden: 

3. Niet alleen de zuiver mystieke, óók de aandachtig-
verhalende zin bezit vaak een rhythme vol stuwing en 
vaart, ab uiting van Ruusbroec's hart, warm-kloppend 
van een hartstochtelijke drang naar God. 

Wanneer „de Wonderbare" „scouwende ende starende" op
genomen, in een snelle gebondenheid van rhythme het groóte 
Licht tegen ijlt, dan is zijn staat van gebed ons helder en 
zonneklaar. Maar wanneer hij, eerst stil en ingekeerd, dan vol 
concentratie en nadrukkelijk zóó dat het ons als het ware tot 
een obsessie wordt, begint en voortgaat te verhalen over Jezus' 
lijden en zijn zich tot het einde uitputtende liefde tot ons, 
om daarna in snelle vaart op te sommen, neen af te roepen 
onze verplichtingen jegens Hem, dan voelen wij onder dit 
alles duidelijk kloppen dezelfde hartslag als in het schoone 
mystieke proza, hier echter in mineur na overweging van Jezus' 
lijden, dáár in majeur in de volle zalige verzekerdheid van 
algeheele vereeniging met God. 
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HOOFDSTUK IV. 

DE CLAUSULE. 

Nadat in een der vorige hoofdstukken de zinsaanhef werd 
onderzocht, wenden wij ons nu tot het zinseinde. 

Zooals Theodor Zielinski in Cicero's periode-staarten vijf 
grondtypen onderscheidde, zoo kwam ook van Ginneken tot 
het aannemen van vijf karakteristieke typen in de zinseinden 
der Nederladsche prozaschrijvers. Waar het echter bij Cicero 
uitsluitend gaat om de kwantiteit, berusten integendeel de 
clausules van de latere prozaschrijvers op intensiteit. Terecht 
rekent van Ginneken de geheele laatste constructie, dus de 
woorden staande tusschen de laatste pauze en de punt, tot 
zinstaart. Bovendien kwam hij tot de ontdekking dat de 
clausules, in overeenstemming met het Middelnederlandsche 
vers, meestal vier toppen telden. Zielinski wees op Cicero's 
voorliefde voor bepaalde rhythmen, de Groot kwam met zijn 
boeken over antiek proza rhythme, en daarna publiceerde van 
Ginneken de volgende grondtypen bij de Nederlandsche proza
schrijvers: 

i . sierlijk, zacht, vlug en vloeiend. De top ligt voorop of 
in de eerste helft, in de lagere toppen vindt daarna nog 
een nieuwe daling en rijzing plaats. Het einde is slepend. 

2. krachtig ingehouden. De top ligt voorop of in de eerste 
helft, het einde is staand. 

3. langzaam, plechtig en gerekt. De top ligt voorop of 
in de eerste helft, daarna dalen de toppen geleidelijk. 
Het einde is slepend. 

4. stootend, kort. De top ligt hier in de tweede helft, doch 
niet op het einde, dit is meestal slepend. 
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y. scherp, raak of uitroepend en vragend. De top ligt hier 
op het einde. Dit is meestal staand. 

Alvorens over te gaan tot de beschouwing der clausules in 
Ruusbroec's werk, eerst nog een zeer rake opmerking van 
Padberg over het zinseinde. Hij schrijft aldus: „Daarom zou
den we ook over de clausulen of de slotconstructies der perio
den liefst niets anders willen opmerken dan dit alléén, dat 
daar het ritme het sterkst voelbaar, daar derhalve de psycho
logie der ademgroepen het vruchtbaarst te bestudeeren is." 

De clausules werden nagegaan van „Die Spieghel der Ewigher 
Salicheit" cap. 14 tot en met 20. Het zijn de volgende: 
in cap. 14: 

. . die ten heiligen Sacramente gaen. 
2 1 3 1 1 1 1 6 1 4 

. . boven andere menschen. 
6 1 4 1 1 3 1 

. . én hare werke1. 
4 3 1 5 1 

. . en datmense oec voir heylich houde. 
1 3 1 1 2 1 4 1 5 1 

. . ende node ghenedert ende ghedruct. 
1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 б 

. . némen sy gherne. 
4 1 2 5 1 

. . yeghewelken die hem ghenaect. 
5 1 2 1 1 2 1 4 

. . allen den ghenen die bi hem sijn. 
5 1 1 2 1 1 4 1 3 

. . in allen dinghen. 
1 5 1 4 1 

. . haer leven is nochtan herde sorghelic. 
1 3 1 1 2 1 5 1 4 1 1 

. . noch onverduldich werden. 
4 2 1 5 1 3 1 

. . en toenemen in allen doechden. 
2 3 1 1 1 5 1 4 1 

Type 4 

» * 
eind slepend 

Type j 
eind slepend 

Type j 
eind staand 
Type y 

eind slepend 
Type 2 

1 Nemen wij deze clausule langer, dan komen wij eveneens tot type 5, 
daarom geven wij alleen de zinsnede na de laatste pauze. Dit geldt ook 
voor de andere zeer kleine zinstaarten. 
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In dit caput heeft Ruusbroec tweemaal het tweede, twee
maal het derde, vier maal het vierde en viermaal het vijfde 
type gebruikt. H e t einde is viermaal staand en achtmaal 
slepend. 
in cap. 15: 

. . en van node moeten sijn. Type 2 
2 1 5 1 8 1 4 

. . en bekennen moghen. „ 3 
2 1 6 1 4 1 

. . goeder kerstenre menschen. „ 3 
4 1 6 1 1 8 1 

. . ende maniere haerre misdaet. „ 2 
2 1 1 6 1 2 1 3 4 

. . ofte met grooten vagheviere. „ 3 
2 1 2 б 1 4 1 3 1 

H e t vijftiende caput bevat tweemaal type 1 en driemaal 
type 3, tevens driemaal een slepend en tweemaal een staand 
einde. 
in cap. 16: 

.. die God versmaet en onweert heeft. Type j 
1 3 1 4 1 1 6 2 

. . dat si bekeren in penitencien. „ 1 
1 2 1 5 1 1 8 1 4 1 1 

. . en alle nacien die onghelovich sijn. „ 2 
1 6 1 3 1 1 2 1 1 4 1 2 

. . inden heilighen Sacramente des outaers. „ 5 
2 1 3 1 1 2 1 4 1 2 2 5 

. . dat besteet wel met ghenaden. „ 1 
1 1 3 6 2 1 4 1 

. . al sonder pine ende strijt. „ j 
1 3 1 4 1 2 1 5 

. . noch si en willen dier oec niet. „ 2 
1 2 1 6 1 4 1 3 

. . die achten si heilich en groot. „ 5 
1 3 1 1 4 1 2 5 

. . en sonder kennisse en wille. „ 1 
2 6 1 3 1 1 1 4 1 

. . en quadere sijn dan duvele. „ j 
1 4 1 1 3 2 6 1 1 eind slepend 

. . Gods woerde en sine werke. Type у 
2 4 1 8 1 1 5 1 eind slepend 
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. . sonder beghin en sonder einde. T y p e y 
2 1 1 4 1 3 1 6 1 eind slepend 

. . en alle dine in hem. T y p e 5 
1 3 1 4 2 б 

. . en dat ewelic bliven sal. „ 2 
2 1 6 1 1 4 1 3 

. . overmits die ghenade Gods. „ 5 
2 1 3 1 1 4 1 5 

. . en m e t Gode verenicht. „ 4 
3 2 6 1 1 4 1 

. . in een ewich ghebruken. „ ι 
8 1 6 2 1 4 1 

. . en m e t eyghenre verdienten. T y p e 4 
3 2 6 1 1 1 4 1 

. . na d a t hijs verdient heeft m e t doechden. „ ι 
1 3 1 1 6 2 2 4 1 

. . die inden hemel is. „ 4 
3 2 1 6 1 4 eind staand 

. . daer si ewelic bliven moeten. T y p e 3 
2 1 6 1 1 4 1 3 1 

. . maer si sijn alles ledich. „ 4 
2 3 1 6 1 4 1 

. . en sonder minne te Gode. „ 1 
2 6 1 3 1 1 4 1 

. . noch ghene creature. „ 1 
5 3 1 2 1 4 1 

. . dat ye gehoirt was. „ 2 
2 6 1 4 3 

. . onder alle die duvele. „ 1 
3 1 6 1 2 4 1 1 

. . en hare naeste bedrucken. „ 4 
2 3 1 6 1 1 4 1 

Vroech ende spade dronken sijn. „ 2 
3 2 1 4 1 5 1 2 

H i e r o m m e sijn si des duveb spot. „ $ 
1 3 1 1 2 1 4 1 6 

A n e dit voie is seiden bate. „ 4 
2 1 1 3 1 5 1 4 ] 
I n woerden, in werken, in ghelate. „ 1 
1 3 1 1 6 1 2 1 4 1 
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Die duvel is haer here met rechte. 
1 4 1 2 1 3 1 1 5 1 

Si sijn der gracien Gods ontvallen. 
1 3 1 2 1 1 4 1 Б 1 

En soecken die ghenade ons Heren. 
1 3 1 2 1 6 1 1 4 1 

Die beteren wille dat hem messteet. 
1 4 1 1 2 1 1 3 1 5 

, dan heeftene God ontfaen. 
5 2 1 1 3 1 4 

, in wat tide van den jare dat si. 
1 6 2 1 1 1 3 1 1 4 

, hi en moet verdoemt sijn. 
2 1 6 1 4 3 

, daer si mede wandelen. 
4 2 3 1 б 1 1 

, en bekeren met rouwen in penitencien. 
1 1 4 1 1 5 1 1 2 1 3 1 1 

. op die ghenadicheit Gods. 
1 3 1 5 1 2 4 

die wreet ende scale sijn van naturen. 
1 3 2 1 6 2 1 1 4 1 

, die onghenadich en onghenatuert sijn. 
1 1 1 4 1 2 1 1 1 6 3 

van sielen en van live. 
2 5 1 3 1 4 1 

, altoes te hoghentiden als si begheren. 
3 1 1 4 1 2 1 2 1 1 6 1 

. en gherecht in allen dinghen. 
2 1 4 1 6 1 3 1 

. in doene, en in latene, en in doghene. 
1 3 1 2 1 6 1 1 2 1 4 1 1 

daer God mede werct dat hi wilt. 
2 3 2 1 6 2 1 4 

, ende verwinnen alle sonden. 
2 1 1 4 1 6 1 3 1 

. in een scouwende leven. 
3 1 6 2 1 4 1 
synre goeder ghewerken van buten. 

2 1 3 1 1 6 1 1 4 1 

eind slepend 

Type 5 
eind slepend 

Type 4 

Type 2 

eind slepend 

Type ι 

» 

» 

>> 

9> 

2 

I 

5 

I 

» 5 
eind slepend 

Type 4 

» I 

» 4 
eind staand 

Type 4 

>» 

»1 

I 

4 
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. . . die liefde ons H e r e n . T y p e ι 
3 6 1 2 4 1 

. . . en vercrighen een doechsaem leven. „ ι 

1 1 3 1 1 б 2 4 1 
. . . ofte m e t m i n n e n in onsen gheeste. „ ι 

2 1 1 6 1 3 2 1 4 1 
C a p u t i 6 bevat 17 maal het eerste, 9 maal het tweede, 

1 maal het derde, 11 maal het vierde en 16 maal het vijfde 
type. H e t slepend einde k o m t 31 maal, het staand einde 23 
maal voor. 
caput 17: 

. . God ende creature. T y p e ι 
б 3 1 2 1 4 1 

. . inden beelde der wijsheit Gods. „ 2 
1 2 6 1 1 8 1 4 

. . en der vaderliker eenheit. „ 2 
1 1 5 1 8 1 4 2 

. . daer hi mede leeft in ons. „ 4 
3 1 2 1 6 1 4 eind staand 

. . inden oerspronc onser ghescapenheit. T y p e 2 
1 1 5 1 2 1 1 4 1 3 

. . en wi in hem. „ у 
2 4 3 6 

. . en alle oefeninghe van doechden. „ 1 
2 5 1 3 1 1 1 1 4 1 

. . sijn leven en sijn werken. „ 1 
3 6 1 1 2 4 1 

. . en in die substancie onser sielen. „ 1 
1 8 1 1 6 1 2 1 4 1 

. . dat si heylich en salich sijn. „ 2 
2 1 6 1 1 4 1 3 

. . v inden en besitten moghen. „ 4 
4 1 2 1 6 1 3 1 

. . niet gheven en sal. „ 2 
3 6 1 1 4 

. . ende vander heyligher Kerken. „ у 
3 1 2 1 4 1 1 6 1 eind slepend 

. . alles levens en aire heylicheit. „ 2 
6 1 2 1 1 4 1 3 1 2 
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. . na dat sijs behoeven en weerdich sijn. Type 2 
1 2 1 1 5 1 1 4 1 3 

. . yeghewelc na dat hem toebehoirt. 
5 1 2 1 1 2 4 1 8 

. . daer wi alle met Gode verenicht sijn. 
1 1 6 1 1 4 1 1 8 1 2 

. . in enen levene met Gode. 
2 5 1 4 1 1 1 8 1 

. . met gracien in allen dogheden. 
2 4 1 1 1 5 1 8 1 1 

. . en ghemint inden heylighen Gheeste. 
1 1 5 2 1 8 1 1 4 1 

. . voir alle ghescapenheit. 
5 2 1 1 4 1 3 

. . mer van nieute. 
4 3 5 1 

. . die hem eyghen is van naturen. 
3 2 6 1 2 1 1 4 1 

. . dat wi in Gode hebben. 
3 2 1 5 1 4 1 

. . een mit Gode. 
5 2 4 1 

. . in enen siene. 
1 5 1 4 1 

. . dan sijns selfs nature. 
2 1 5 2 4 1 

.., aise in haren eyghen sake. 
1 1 8 2 1 5 1 4 1 

. . en dat leven is hi selve. 
1 1 5 1 8 2 4 1 

. . noch wi en hebben ons selven niet ghemaect. 
1 1 1 2 1 1 8 1 4 1 5 

. . maer van vriheit sijns willen. 
2 1 5 1 2 4 1 

. . in hemel en in eerden. 
2 5 1 3 2 4 1 

. . in onghebeelde bloetheit. 
1 6 1 3 1 4 2 

. . sine grondeloese rijckheit. 
1 1 5 1 2 1 4 8 

2 

2 

3 

4 

1 

2 

» 5 
eind slepend 
Type 1 

)> 

99 

4 

1 



in die fonteyne alder ghenadicheyt. 
1 1 2 4 1 5 1 1 3 1 2 

sonder alle verdriete ledicheit. 
5 1 4 1 1 3 1 2 1 2 

W a n t ewich leven is ons bereet. 
1 3 1 5 1 1 2 

en tote onsen ghelike. 
4 3 1 2 1 1 5 1 

1 4 

Type 4 
eind staand 

T y p e 2 

eind slepend 

T y p e 2 . ende wel gheordiniert. 
3 1 5 1 2 1 4 

. sijnre n a t u r e n in ghedruct heeft. „ 2 
2 1 1 5 1 1 1 4 3 

. dat wi ewelic in Gode hebben. „ ι 
2 1 5 1 1 1 3 1 4 1 

. ende God in ons. „ ζ 
3 1 5 2 4 

. en leeft in onse ghescapenheit. „ 2 

1 5 1 2 1 ] 4 1 3 

. gheroepen ende vercoren. „ j 
1 4 1 3 1 1 5 1 eind slepend 

. ende hi woent en regneert in ons. T y p e 5 
1 1 1 3 1 1 4 2 6 

. dat rike Gods in onser sielen. „ 1 
1 3 1 5 1 2 1 4 1 

. alse een gloet van berrende colen. „ 3 
2 1 1 5 1 4 1 1 3 1 

. en in ongheduere wiseloser minnen. „ 1 
1 1 5 1 2 1 4 1 2 1 3 1 

. . en verslinden in haers selfsheit. „ 2 
1 1 5 1 2 2 4 3 

. . conste ende wijsheit. „ 2 

5 1 2 1 4 3 

. . m e t berrende v lammen opwaert varen. „ 1 
1 5 1 1 3 1 4 2 2 1 

. . en versmelten in waerdicheden voir haer aenschijn. „ 2 
1 1 5 1 1 4 1 2 1 2 1 3 2 

. . ver toent die Vader sine godlike claerheit. „ 2 
1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 4 2 

. . den onbegripeliken lichte. „ 1 
1 3 1 5 1 2 1 4 1 77 



. beeide jeghen beeide. Type $ 
4 1 3 1 5 1 eind slepend 

. en daer hi sijn beelde in ghedruct heeft. Type 2 
1 3 1 1 6 1 1 1 4 2 

. noch ander beelde in comen en mach. „ 2 
2 1 1 5 1 1 3 1 1 4 

. maer niet onse oghe die siet. „ 2 
2 5 1 1 4 1 1 3 

. want God en wert niet creature. „ 5 
1 3 1 2 4 2 1 5 1 eind slepend 

. dat die siele ghenoemt is dat beelde Gods. Type 2 
1 1 2 1 1 б 1 1 4 1 3 

. en ewelic in ghebeelt sijn. „ 2 
1 5 1 1 2 1 4 3 

. en dat is onmoghelic en onghelove. „ 3 
1 3 1 1 5 1 1 1 4 1 2 1 

. en oec menighen goeden menschen. „ 4 
1 2 3 1 1 5 1 4 1 

. ende onse ghewarighe oefeninghe in sijnre namen. „ 1 
1 1 2 1 1 5 1 1 4 1 2 1 1 2 1 3 1 

Caput 17 heeft 17 maal het eerste, 27 maal het tweede, 4 
maal het derde, 7 maal het vierde en 9 maal het vijfde type. 
Het einde is 32 maal staand en 32 maal slepend. 
Caput 18: 
. . . dat is die simpele oghe onser sielen. Type 5; 

1 2 1 3 1 1 4 1 2 1 5 1 eind slepend 
. . . sonder omme sien ofte wederkere. Type 4 

2 1 4 1 1 2 1 5 1 3 1 
. . . dat is hi selve. „ 5 

2 4 1 5 1 eind slepend 
. . . alse in hem selven. Type 5 

3 1 2 4 5 1 eind slepend 
. . . in dat eyghendom onser verstandicheit. Type 2 

1 1 5 1 2 3 1 1 4 1 2 
. . . boven wille en boven were. „ y 

2 1 4 1 3 2 1 5 eind staand 
. . . haerre beyder minne grondeloes. Type 2 

1 1 3 1 5 1 4 1 3 
. . . en ghedoghen die overforminghe Gods. „ 2 

1 1 5 1 1 2 1 4 1 1 3 
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. . . daer werden wi gheëenvoldicht. ' T y p e ι 
б 3 1 1 1 2 4 1 

. . . in dat aenschijn der ewigher m i n n e n Gods. „ 2 
1 1 5 1 1 4 1 1 2 1 3 

. . . een vernieutende leven in minnen. „ ι 
1 1 5 1 1 3 1 1 4 1 

D a t is dus tweemaal type ι, viermaal type 2, éénmaal type 4 
en viermaal type 5. H e t einde is zesmaal slepend en vijfmaal 
staand. 
Caput 19: 

. . en in puerheit van gheeste. T y p e 1 
3 1 5 2 1 4 1 

. . dats bloete onghebeeltheit. „ 2 
3 5 1 1 1 4 2 

. . dats scouwen ewighe waerheit. „ 2 
1 3 1 5 1 1 4 2 

. . en onghegeest in Gode. „ 1 
1 5 1 2 4 3 1 

. . alse die blixeme des hemels. „ ι 
3 1 1 6 1 1 2 4 1 

. . niet doervaren noch overliden. „ 1 
5 1 3 1 4 2 1 3 1 

. . in onderlinghen ontmoete van minnen. „ 4 
1 3 1 2 1 1 5 1 1 4 1 

. . in dat abijs sijnre grondeloser m i n n e n . „ 4 
1 1 3 1 1 1 б 1 2 1 4 1 

. . crighende in onbegripeliker rijcheit. „ 2 
3 1 1 2 1 1 5 1 1 1 4 2 

. . haer leven, en haer ghewerke. „ 1 
3 5 1 1 2 1 4 1 

. . der heyligher Drieheit Gods. „ 2 
1 3 1 1 5 2 4 

. . sijn tempel en sijn rike. „ 1 
2 5 1 3 2 4 1 

. . daer hi altoes crijcht in ewicheit. „ 2 
1 1 3 1 5 1 4 1 2 

. . hier mede sijn wi ghelijc. „ 2 
5 2 1 1 3 1 4 

. . die sone Gods van ghenaden. „ 3 
1 3 1 5 1 1 4 1 79 



. . een ander van hem. Type г 
1 5 1 3 4 

. . een ander van Gode bliven. 
1 5 1 1 4 1 3 1 

. . ende wert verdoemt. 
3 1 4 1 5 

. . God en mensche in enen persoen. 
5 1 4 1 1 3 1 1 2 

. . en mach niet werden creature. 
I 2 5 3 1 2 1 4 1 

. . en dat is Jhesus Christus onse lieve Here. 
1 3 1 2 1 5 1 2 1 2 1 4 1 

. . en niemen meer heme ghelijc. 
1 5 1 2 3 1 1 4 

. . ende vernuwen mach alle creaturen. 
2 1 1 3 1 2 5 1 2 1 4 1 

Het eerste type komt in dit hoofdstuk 8 maal voor, het 
tweede 9 maal, het derde 2 maal, het vierde 3 maal en het 
vijfde 1 maal. Het zinseinde is 13 maal slepend en 10 maal 
staand. 

Caput 20: 

. . diere ons noot es. Type 4 
4 1 3 5 2 eind staand 

. . ofte emmermeer werden souden. Type j 
3 1 4 1 2 2 1 5 1 eind slepend 

. . en gracie gheven en ewich leven. Type j 
1 4 1 1 2 1 1 3 1 5 1 eind slepend 

. . die sijns behoefden ende begherden. Type 1 
1 2 1 5 1 8 1 1 4 1 

. . onder allen menschen. „ 3 
2 1 5 1 4 1 

. . en ewelic mit hem leven. „ 1 
1 5 1 1 2 3 4 1 

. . en ewelic verlichten sal. „ j 
2 4 1 1 1 3 1 5 

. . God ende mensce in een persoen. „ 2 
Б 2 Г 4 1 1 8 1 2 

. . in sijn heylighe bloet. „ 2 
3 2 5 1 1 4 80 



. in eren ende in machte. Type Ï 
2 6 1 3 1 2 4 1 

. en heeft einde noch beghin. „ 5 
1 2 4 1 2 1 5 

. behoren si wel ten heischen viere. „ j 
1 2 1 1 3 1 4 1 5 1 eind slepend 

. dan hi alleen. Type 2 
1 5 1 4 

. dat si verdoemde menschen sijn en niet God. „ 5 
1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 б 

. dat willic u claerlike bewisen. „ 1 
5 2 1 1 4 1 1 1 3 1 

. die Sone Gods is hare onderstant en hare forme. „ 1 
1 2 1 3 2 1 1 5 1 2 2 2 1 4 1 

. alles dat onder Gode is. „ 2 
5 1 1 4 1 3 1 2 

. boven allen creaturen. „ 1 
2 1 5 1 3 1 4 1 

. alle sijnre broedere. „ 1 
5 1 3 1 4 1 1 

. en deylen sijns Vaders rike. „ 3 
2 5 1 1 4 1 3 1 

. in die sale der glorien Gods. „ 2 
1 1 5 1 1 3 1 1 4 

. in doechden ende in minnen. „ 1 
1 5 1 3 1 1 4 1 

. soetere dan ewighe melodie. „ 2 
4 1 1 2 5 1 1 3 1 2 

. en sinen uutvercoernen vrienden. „ 1 
1 2 1 5 1 3 1 4 1 

. bet ghonnen dan ons selven. „ 1 
5 2 1 3 1 4 1 

. die du my ghegeven hebs. „ 2 
1 5 2 1 4 1 3 

. ewelic sonder einde. „ 3 
5 1 1 4 1 3 1 

. in sijn ewighe rike. „ 4 
3 2 5 1 1 4 1 

Caput 20 heeft 10 maal het eerste, 7 maal het tweede, 3 maal 
het derde, 2 maal met vierde en 6 maal het vijfde type. H e t 
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zinseinde is 11 maal staand en 17 maal slepend. 
„Die Spieghel der ewigher Salicheit" levert dus de volgende 

resili ta ten: 

Caput 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

14 tot 
en met 20 

T Y P E 

1 

. 
17 
17 
2 
8 

10 

54 

2 

2 
2 
9 

27 
4 
9 
7 

60 

3 

2 
3 
1 
4 

— 
2 
3 

15 

4 

4 
— 
11 
7 
1 
3 
2 

28 

5 

4 
— 
16 
9 
4 
1 
6 

40 

De clausule heeft 87 maal een staand en 110 maal een sle
pend einde. 

Ter vergelijking beschouwen we nog de clausules uit „Van 
den Kerstenen Ghelove". Het zijn de hier volgende: 

. . als een bruut haren brudegom. Type 2 
3 1 б 2 1 4 1 2 

. . een salich bekennen Gods en ewigher dinghe. „ 1 
1 2 1 1 2 1 б 1 3 1 1 4 1 

. . alsoe als hi is. „ 2. 
2 5 3 1 4 

. . en noch doen wil inder ewicheit. „ 2 
1 1 3 6 1 1 4 1 2 

. . wat hi anders goeder werken wrochte. „ 1 
5 1 2 1 2 1 3 1 4 1 

. . van niete gescapen en ghemaect. „ 2 
1 6 1 1 4 1 2 1 3 

. . dat is sonder beghin in ewicheit. „ 2 
1 1 3 1 1 6 1 4 1 2 

. . sonder ondersceyt. „ 2 
6 1 4 1 3 82 



. . daer alle dine in leven. T y p e 
2 6 1 3 1 4 1 

. . een enighe n a t u r e m e t t e n Vader. „ 
1 5 1 1 1 3 1 2 1 4 1 

. . overmits were en cracht des heylighen Gheestes. „ 
2 1 1 3 1 б 1 2 1 1 4 1 

. . en is ghewarich mensce worden. „ 
1 2 1 6 1 4 1 3 1 

. . die hiet Poncius Pilatus. „ 
2 3 6 1 1 1 4 1 

. . ende m e t groten verlanghene sijns verbeydet hadden. „ 
2 1 1 6 1 1 3 1 1 2 1 4 1 2 1 

. . ende niemene anders meer. „ 
2 1 6 1 1 3 1 4 

. . die Gode toe behoirden. „ 
1 6 1 3 1 4 1 

. . dat anders niemen doen en mach. „ 
1 2 1 6 1 4 1 3 

. . was m e t Gode een inden grave. „ 
1 1 3 1 6 2 1 4 1 

. . en aire goeder menschen. „ 
2 6 1 3 1 4 1 

. . in hemel en in erde, en in de helle. „ 
1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 4 1 

. . soe is alle die m a c h t der heyligher Kerken. „ 
1 1 5 1 1 3 1 2 1 1 4 1 

. . en oec inden N i e u w e n . „ 
2 5 3 1 4 1 

. . daer hi boven alle gheesten ghehognet is. „ 
1 1 2 1 5 1 3 1 1 4 1 2 

. . des almachtighen Godes sijns Vaders. „ 
1 1 3 1 1 6 1 2 4 1 

. . w a n t hi is een gheest. „ 
3 4 2 1 5 

. d a t God gheleesten mach. „ 
2 5 1 4 1 3 

. dat sijn die goeden en die quaden. „ 
1 3 1 6 1 2 1 4 1 

. na der opverrisinghe ons H e r e n . „ 
5 1 3 1 2 1 1 1 4 1 

8 



. . die hebbelic waren ten rike Godes. 
1 6 1 1 2 1 1 3 1 4 1 

. . metten Vader en metten Soné, 
б 1 3 1 1 4 1 2 1 

. . in enicheit der naturen. 
1 6 1 2 3 1 4 1 

. . overmits den heylighen Geest. 

Type 

2 1 3 1 1 
voir die toecomste ons Heren. 

1 3 2 1 4 1 
,. met allen goede. 

3 5 1 4 1 
,. al ertrijc doer. 

6 3 2 4 
,. dat is Jhesus Christus. 

2 4 3 1 5 1 
. als wi minne en kersten ghelove behouden. 

1 1 6 1 2 2 1 1 4 1 1 3 1 
. dat is die heylighe Kerke. 

6 3 1 2 1 1 4 1 
. in ene wet der gheboden en der Sacramenten. 

1 6 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 
. want hi waer onghelovich. 

4 2 3 1 1 6 1 
. ende die hoechste vroude die ic nu weet. 

2 1 1 5 1 3 1 2 1 1 4 
. overmits der inwoninghe der heyligher 

eind slepend 
Type 

2 1 1 5 2 1 1 3 1 1 
Drievoldicheit. 

1 4 1 2 
. die moesten bederven. 

6 3 1 1 4 1 
. met valschen twivel of wane. 

2 3 1 6 1 1 4 1 
. in enicheit der heyligher Kerken. 

1 6 1 1 2 3 1 1 4 1 
. overmits den heylighen Gheest. 

2 1 4 1 3 1 1 5 
. al die lede der heyligher Kerken. 

5 1 3 1 1 2 1 1 4 1 

eind slepend 
Type 2 

2 

I 

4 

ι 

5 

ι 



. . . ende ele des anders lit. T y p e 
2 1 5 1 3 1 4 

. . . al sinen leden. 
6 3 1 4 1 

. . . mer sy sijn af ghedeelde dode lede. 
1 2 1 6 1 2 1 4 1 3 1 

. . . en enen yegheliken na sinen state. 
3 2 1 6 1 1 1 1 2 1 4 1 

. . . en oec ene ghemeninghe alles goedes. 
1 1 6 1 1 2 1 1 4 1 3 1 

. . . verlatenis van al onsen sonden. 
1 5 1 1 2 4 1 1 3 1 

. . . overmits sinen heylighen doot. 
2 1 4 2 1 3 1 1 б 

. . . die die mensche voir ghedaen hevet. 
1 1 2 1 б 1 4 3 1 

. . . besmet hebben m e t onsen sonden. 
1 6 2 1 1 3 1 4 1 

. . . na rechter ordinancien der heyligher Kerken. 
1 3 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 4 1 

. . . en daer si in levede op ertrijc. 
1 3 1 1 6 1 1 1 4 2 

. . . ghedeilt en gestroyt is. 
1 5 2 1 4 3 

. . . Gode ghemint en ghedient hebben. 
2 1 1 Б 2 1 4 3 1 

. . . h e m niet beteren n o c h bekeren wouden. 
2 1 5 1 1 2 1 4 1 3 1 

. . . m e t glorien en m e t groter macht . 
1 6 1 1 2 2 4 1 3 

. . . alsoe verre alst in hem was. 
3 1 6 1 1 4 1 2 

. . . doen hi starf o m m e onsen wille. 
2 1 6 2 1 4 1 3 1 

. . . die sullen ghelijc groet sijn van lichame. 
1 3 1 1 6 2 1 1 4 2 1 

. . . contrar ie ghescien. 
2 6 1 1 1 4 

. . . m e t siele ende m e t live. 
2 5 1 3 1 2 4 1 
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. . in levede en starf. Type 
2 6 1 1 3 4 

. . en van al dat hij ye ghedede. 
2 1 6 1 1 3 1 4 1 

. . en die goede ewelic behouden. 
2 1 6 1 4 1 1 1 3 1 

. . ewelic leven. 
6 1 2 4 1 

. . alle dies wi nu gheloven. 
6 1 2 1 4 1 3 1 

. . in een ewich ghebruken. 
3 1 6 2 1 4 1 

. . ende daer wi al onse doghede omme werken. 
1 1 2 1 6 1 1 3 1 1 2 1 4 1 

. . int hoechste en int edelste volbracht. 
1 6 1 2 1 4 1 1 1 3 

. . ende sonder vernoyen danken en loven. 
2 1 6 1 1 2 1 4 1 1 3 1 

. . als daer menighe heylighe sal sijn. 
1 1 6 1 1 4 1 1 2 3 

. . en hi macht vertoenen wien hi wil. 
1 1 2 1 6 1 3 1 4 

. . allent dat wi begheren. 
6 1 3 1 1 4 1 

. . en doen al dat wi willen. 
1 3 6 2 1 4 1 

. . boven al dat wi begripen moghen. 
2 1 6 1 1 1 4 1 3 1 

. . die niemen storen en mach. 
1 6 1 4 1 1 3 

. . sonder sterflicheit. 
6 1 4 1 3 

. . mer al dat verbilden mach. 
2 6 1 1 4 1 3 

. . noch in gheénre wijs ghetonen en mach. 
2 1 6 1 2 1 4 1 1 3 

. . gewenschen of ghevaten moghen. 
1 5 1 2 1 4 1 3 1 

. . onse bliscap en onse vroude sijn. 
2 1 6 1 2 2 1 4 1 3 



. . . gane in die bliscap dijns H e r e n . T y p e ι 
5 1 1 4 1 2 3 1 

. . . die sonder m a t e en sonder gront is. „ 2 
1 6 1 2 1 1 4 1 3 2 

. . . in ewich ghebruken. „ ι 
1 5 2 1 4 1 

. . . een yeghelic in sinen state en in sine ordene. „ ι 
1 3 1 1 2 2 1 5 1 2 1 2 1 4 1 1 

. . . m e t ewiger eren en m e t ewighen love. „ ι 

1 3 1 1 5 1 2 2 3 1 1 4 1 

. . . die ghechiert seien sijn naden lesten daghe. „ ι 
1 1 5 2 1 2 4 1 3 1 2 1 

. . . en loven seien ewelic. „ 2 
1 5 1 3 1 4 1 2 

. . . gheciert m e t alien doechden. „ 3 

1 5 1 4 1 3 1 

. . . als die scijn der Sonnen door een glas. „ 2 

1 1 3 1 5 1 2 1 4 

. . . die ic u voir ghenoemt heb. „ 2 
1 2 1 5 1 4 3 

. . . die ons verbilden moghen. „ 3 
1 3 1 5 1 4 1 

. . . die Gode seien loven ewelic. „ y 
1 3 1 2 1 4 1 5 1 1 eind slepend 

. . . alle const en alle waerhede. „ 1 
5 1 3 2 4 1 3 2 1 

. . . die ye gheworden. „ 3 
3 5 1 4 1 

. . . in die ewighe m i n n e Gods. „ 2 
2 1 5 1 1 3 1 4 

. . . hongheren en dorsten. „ 1 
5 1 1 2 4 1 

. . . en d a t is ewich leven. „ 1 
I 5 2 3 1 4 1 

. . . en m e t m i n n e n begrepen worden. „ 1 
I I 5 1 1 3 1 4 1 

. . . in enicheiden. „ 3 
2 5 1 3 1 

. . . rusten in salicheiden. „ 1 
5 1 2 4 1 3 1 
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. . want daer en is niet dan eenheit. 
1 2 1 1 6 1 4 3 

. . in die overweselike deemsterheit. 
1 1 2 1 6 1 1 1 4 1 3 

. daer ic u nu te hants af gheseit hebbe. 
2 1 1 2 1 6 1 1 4 3 1 

. . want het is een ewighe waerheit. 
1 1 3 1 6 1 1 4 2 

. . sonder voir en na. 
6 1 3 2 4 

. . die u contrarie seit. 
1 2 1 6 1 1 4 

. . der woerden is nu genoech. 
1 3 1 2 6 1 4 

. . van beghinne der werelt. 
3 1 6 1 2 4 1 

. . abe onse Here selve sprect. 
2 1 1 1 3 1 4 1 6 

. . in dat ewighe leven. 
3 1 6 1 1 4 1 

. in dat ewighe tormente der hellen. 
1 1 6 1 1 2 4 1 1 8 1 

. voir ewighe dinghe. 
6 4 1 1 3 1 

. dat hi dies derve. 
1 3 6 4 1 

. die comt van scaden. 
1 4 1 6 1 

. van lijfliken ghevoelene. 
1 6 1 1 1 4 1 1 

. si en hebben anders ghene pine. 
1 1 2 1 6 1 4 1 3 1 

. en die zwaerste. 
3 2 6 1 

. antwert een ewich vier. 
3 1 1 6 1 4 

. . in siele en in lichaem. 
1 6 1 3 1 4 2 

. . dats ene ewighe helsce colde. 
1 2 1 6 1 1 4 1 3 1 

Type 2 

» 

9) 

» 

« 

3 

2 

2 

2 

» 4 
eind staand 
Type 

» 5 
eind slepend 

Type 3 

» 3 

» 5 
eind slepend 

Type 4 
eind staand 
Type 2 



. en in kolden moet hi ewelic bederven. 
1 1 6 1 2 1 4 1 1 1 3 1 

. . dats die verkeerde minne. 
3 1 1 5 1 4 1 

. . van helscher couden. 
1 5 1 4 1 

. . met heischen viere. 
2 5 1 4 1 

. . en der onreinre stat. 
1 3 1 δ 1 4 

. . in die ewighe pine. 
1 1 5 1 1 4 1 

. . der ewigher pinen. 
1 6 1 1 4 1 

. . ende nemmermeer versterven. 
2 1 5 1 2 4 3 1 

. . sprect die prophete. 
5 1 2 3 1 

. . met ewigher droefheit. 
1 5 1 1 4 2 

. . nemmermeer eynde en nemt. 
5 1 2 4 1 1 3 

. . eenre yegheliker sonden. 
3 1 5 1 2 1 4 1 

. . en der verdoemder menschen. 
2 1 1 5 1 4 1 

. . gewroken sal werden. 
1 5 1 2 3 1 

. . mer si en mach hem niet werden. 
1 2 1 3 2 5 4 1 

. . datmen te gader siedet in enen pot. 
1 2 1 5 1 4 1 1 2 1 3 

. . verscoeren ende verslinden woude. 
1 5 1 2 1 1 4 1 3 1 

. . ghebonden en ghehecht waren. 
1 5 1 2 1 4 3 1 

. . sal hem dat heische zweet uut vloyen. 
1 2 1 5 1 4 2 3 1 

. . hi soude versmelten. 
3 4 1 1 5 1 

I 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

I 

I 

2 

2 

I 

3 

I 

4 

2 

I 

I 

I 

». 5 
eind slepend 
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. . om dat si sonderlinghe spise eten wouden. 
1 2 1 4 1 1 1 6 1 3 1 2 1 

. . daer hi baden soude. 
3 1 5 1 4 1 

. . hi wer verdoemt. 
2 4 1 5 

. . of sine pine oec groet waer. 
2 1 1 3 1 1 б 4 

. . in enen heten ovene. 
1 3 1 6 1 4 1 1 

. . drie daghe lane. 
5 3 1 4 

. . en hi wert mynre-broeder. 
1 2 3 5 1 4 1 

. . en was worden een Prediker. 
3 2 4 1 1 5 1 1 

. . ten is niet tamelic te horen. 
1 2 6 4 1 1 1 3 1 

. . der heyligher Kerken. 
2 4 1 1 5 1 

. . in ghepijnt en in ghequellet werden. 
1 1 5 2 1 1 4 1 3 1 

. . en na wise der sonden. 
2 1 5 1 1 4 1 

. . noch goet begheren. 
6 3 1 4 1 

. ende aire ghenaden. 
2 1 6 1 1 4 1 

. die ewich duren moet. 
1 5 1 4 1 3 

. . horen en ghevoelen. 
5 1 2 1 4 1 

. . Gods aensichte te scouwen. 
3 5 2 1 1 4 1 

. . en onreinicheit der werelt. 
1 1 6 1 8 2 4 1 

. daermen in stoef t. 
4 2 1 6 

. sonder eynde. 
5 1 4 1 

Type 4 

>» 

» 

3 

5 

» 4 
eind staand 

Type 

M 

» 

3 

2 

4 

» 5 
eind slepend 

Type 3 

» 5 
eind slepend 

Type ι 

» 

>» 

»> 

» 

» 

» 

» 

»» 

» 



. en sterven wilt. Type ι 
2 6 1 3 

. en duechde angrijpt. „ г 
2 6 1 4 3 

. en ewighe waerheit. „ 2 
2 6 1 1 4 3 

. van beghinne der werelt. „ ι 
1 1 5 1 3 4 1 

. ende die heylighe Gheest. „ j 
3 1 2 4 1 1 6 

In „Van den Kerstenen Ghelove" komt 73 maal de clausule 
van het eerste type voor, 47 maal het tweede, Î 8 maal het 
derde, 8 maal het vierde en ten slotte 16 maal het vijfde type. 
Van al deze clausules hebben er 114 een slepend en j8 een 
staand einde. 

Was in „Die Spieghel der ewigher Salicheit" het eerste 
clausule type reeds bijna het sterkst vertegenwoordigd (n.l. 54 
op de 197 = ruim 27 % ) , in „Van den Kerstenen Ghelove" 
klimt het aantal nog aanmerkelijk (n.l. 73 op de 172 = 
ruim 42 % ) . 

Het kenmerk van het eerste type beschrijft van Ginneken 
als sierlijk, zacht, vlug en vloeiend. Bovendien ligt de top 
voorop. 

Hetgeen voor hem het voornaamste is, al wat zijn een
voudige kinderlijke geest het meest gevangen houdt, plaatst 
Ruusbroec bijna altijd vooraan. Veel zeldzamer zet hij het 
als climax aan het zinseinde. (Type 5 komt n.l. in „Die 
Spieghel" 40 maal voor, dat is 20 % ; in „Van den Kerstenen 
Ghelove" 16 maal of ruim 9 %.) 

Van de eerste-type clausules in „Die Spieghel" zijn er 32 
zuiver didactisch, 22 mystiek en didactisch tevens. Voorbeel
den zijn er te over in bovenstaande clausules te vinden; geven 
we er echter één om aan te toonen dat hier de mystiek en 
de didactiek bijna steeds samen gaan (cap. 19 bl. 217): „Die 
levende eninghe die wi met Gode ghevoelen, die is werkelic, 
en vernuwet altoes tusschen ons en Gode: in dien dat wi 
onderlinghe cussen en gherinen soe ghevoelen wi anderheit, 
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die ons niet ghedueren en laet in ons selven: want al sijn wi 
boven redene, wy en sijn niet sonder redene; en hier omme 
ghevoelen wi dat wi gherinen en gherenen werden, minnen 
en ghemint werden, en altoes vernuwen ende wederkeren in 
ons selven, gaen en comen aise die blixeme des hemels." 

8 1 1 6 1 1 2 4 1 
Negen en zestig van de 73 eerste-type clausules in „Van 

den Kerstenen Ghelove" zijn didactisch en de overigen mystiek-
didactisch. Waar de aard van dit tweede werk meer leerend 
is en het eerste type er tevens veel talrijker voorkomt dan in 
het eerste werk (de verhouding is immers 42 : 27), zouden 
we zonder al te speculatief te werk te gaan, kunnen zeggen 
dat Ruusbroec over het algemeen in zijn leerend-mystiek werk 
aan de clausule van het eerste type, die sierlijk, zacht, vlug 
en vloeiend is, de voorkeur geeft. Het voornaamste wat hij 
de menschen te zeggen heeft ligt daar in de eerste helft van 
de zin, terwijl het zinseinde slepend is. 

„Die Spieghel" heeft 60 maal en „Van den Kerstenen 
Ghelove" 47 maal het tweede type (dat is ruim 30% en 
ruim 2 7 % ) . Van deze eerste 60 zijn er 32 mystiek-
didactisch en 28 uitsluitend leerend. Van de 47 uit „Van den 
Kerstenen Ghelove" beëindigen 36 clausules een didactische 
en 11 een mystiek-leerende zin. Hier is de vorm krachtig, in
gehouden en het einde staand, terwijl de top óók weer voor
op ligt. 

Het derde langzaam, plechtig en gerekte type komt in „Die 
Spieghel" I J maal, en in „Vanden kerstenen Ghelove" 28 maal 
voor (dat is 7.6 tegen 16.3 % ) . 

In dit meer didactische werk, gaat „de "Wonderbare" dus 
ook langzamer en gerekter spreken. (In „die Spieghel" zijn 
van de 15 voorbeelden er 12 didactisch en 3 mystiek, in „Van
den kerstenen Ghelove" 27 didactisch en slechts één mystiek.) 

Het vierde clausule type komt in „Die Spieghel" 28 maal 
voor en in „Van den Kerstenen Ghelove" 8 maal (dat is ruim 
1 4 % tegen ruim 4 % ) . Vier en twintig clausules besluiten 
in het eerste werk een didactische, vier een zuiver mystieke 
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zin, terwijl in „Vanden Kerstenen Ghelove" al de acht zinnen 
didactisch zijn." 

Het vijfde clausule type komt in „Die Spieghel" 40 maal, 
in „Van den Kerstenen Ghelove" 16 maal voor (ruim zo % 
tegen ruim. 9 % ) . Van de eerste 40 beëindigen er 31 een 
didactische, 9 een mystiek-leerende zin; de volgende 16 allen een 
didactische zin. Ruusbroec kiest dus het vijfde, scherpe, rake 
type met de top achteraan, wanneer hij met nadruk iets be
toogt. Uit de bovenstaande getallen valt tevens op te maken 
dat Ruusbroec in mystieke begeestering zelden het vijfde type 
als zinseinde gebruikt. 

Het meest mystieke voorbeeld nog vinden we in „Die 
Spieghel" cap. 17 bl. 214: „Maer die eenvoldighe oghe boven 
redene in den gronde der verstandicheit; die is altoes open, en 
scouwt en staert met bloten ghesichte dat licht metten selven 
lichte: daer es oghe jeghen oghe, spieghel jeghen spieghel, 
beeide jeghen beelde". 

4 1 3 1 6 1 
Alles samenvattend kunnen wij nu ten slotte komen tot 

het volgende. In totaal werden geteld 369 clausules. Hiervan 
behoorden: tot type I 127 clausules. 

„ „ II 107 „ 
,, Hl 43 
» IV 36 „ 

„ „ V 56 „ 
Ruusbroec geeft er dus voorkeur aan om de clausule top 

voorop te plaatsen (n.l. bij 277 in de eerste helft en bij 92 
in de tweede helft). Onder het eerste type vallen 101 didac
tische en 26 mystiek-didactische zinnen; onder het tweede 64 
didactische en 43 mystiek-didactische; onder het derde 39 
1 Bij Ruusbroec vinden wij een sterk overwegen van het eerste en het 
tweede type (resp. 34 en 2 9 % ) . In een deel van Molenaar's „Geertruid 
van Helfta" werd zéér sterk overwegen van het derde type aangetroffen 
( 8 7 % ) ; in P. v. d. Meer's „Branding" van het eerste type ( 6 9 % ) ; in 
Kloos', ,14 Jaar Litteratuurgeschiedenis" van het vijfde (55 .5%) : in H. 
de Man's „Het Wassende Water" van het tweede ( 3 6 % ) ; en tenslotte ín 
„Een Zwerver verliefd" van A. v. Schendel van het vierde type (41%) . 
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didactische en 4 zuiver mystieke; onder het vierde 32 didac
tische en 4 mystiek-didactische en ten slotte onder het vijfde 
type 47 didactische en 9 mystiek-didactische zinnen. Het aan
tal mystieke zinnen vallend onder het tweede type is dus verre
weg het hoogst en even groot als het totaal der mystieke zinnen 
behoorend onder de drie andere types (het aantal behoorend 
onder type 2 is n.l. 43, dat behoorend onder de vier andere 
types samen eveneens 43). Het bedraagt 40 % van alle zinnen 
eindigend met een clausule van het tweede type. Volledigheids
halve volgt hier een mooi voorbeeld (cap. 17 bl. 211-212): 
„Want onse ghescapenheit leeft in onsen ewighen beelde dat 
wi hebben inden Sone Gods, en ons ewighe beelde is één metter 
wijsheit Gods en leeft in onse ghescapenheit". Krachtig, in-

1 б 1 2 1 1 4 1 8 
gehouden, met de top voorop en met staand einde besluit 
Ruusbroec dus veelal zijn mystieke zinnen. Krachtig, want 
Godshefde en daarmee diens kracht was in hem gevaren om 
alles uit te kunnen zeggen, wat in hem gloeide en brandde, 
ingehouden, want begenadigd mensch ab hij was, bezat onze 
prior de gave van voorzichtigheid en daarmee de zelfbe
perking. 

Zoo kunnen we in Ruusbroec's werk niet slechts zijn staat 
van gebed, de toestand waarin hij zich steeds bevond, lezen, 
maar wij kunnen ook zijn deugden leeren kennen en de gaven 
hem door den H . Geest zoo rijkelijk geschonken, alles be
wijzen té meer van zijn mystieke uitverkiezing. 
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HOOFDSTUK V. 

RUUSBROEC'S VISUEELE FANTASIE. 

R eeds eenige malen werd in de vorige hoofdstukken gespro
ken over het sterk visueele van Ruusbroec, hoe hij schouwt 

in licht en kleur en bij zijn schouwing vooral uitgaat van de 
natuur. 

A. Weynen, die het voorkomen van de zintuiglijke gewaar
wordingen in Ruusbroec's Chierheit onderzocht, kwam tot de 
constateering van een sterk overwegen van het visueele 
element. Van alle zintuigelijke gewaarwordingen bedroegen 
n.l. de visueele kwaliteiten 63,4%). En dat is niet te ver
wonderen, want waar een Theresia en Johannes van het Kruis 
spreken van „union", vereeniging met God, spreekt Ruus
broec daar niet, — en hij is in goed gezekchap, want achter 
hem staan o.a. Augustinus1, Bernardus* en Sint Thomas3 — 
van een „Godscouwende Leven"? 

Ruusbroec is een bij uitstek schouwend mysticus. 
Wel niet in die sterke mate, maar toch bracht hem evenak 

Franciscxis het zien van de natuur nader tot God. Wanneer 
wij bedenken dat hij buiten in het Soniënbosch, onder de 
gouden zonnestralen de meesten zijner werken schreef *, dan 
komt zoo prachtig uit wat Weynen zegt over de optische 
kwaliteiten, n.l. dat ze ook vaak iets calorieks hebben. Weynen 
zoekt de oorzaak ervan in het feit dat Ruusbroec de ziel als 
een door de zon verlicht en verwarmd dal voorstelt. Zeker, 
dat doet de mysticus, maar die voorstelling komt voort uit 
1 Hij spreekt in ,,De quantitate Animae" over ,,mansio in luce". 
* Zegt „Contemplatici" (zie hiervoor statistiek in „Das Gebet"). 
* Noemt het in zijn „Summa" „Vita contemplativa". 
4 Zie het bekende miniatuur in het Brusselsche Ruusbroec handschrift. 
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het feit dat hijzelf zoo dikwijls heele warme zomerdagen daar
buiten gezeten heeft en de milde inwerking van de zonne
stralen niet alleen in de natuur gezien, maar ook in zijn lichaam 
gevoeld heeft. Dit is dus Ruusbroec's levensverhouding, op
klimmen van de natuurbeschouwing naar God, zooals ook 
Franciscus dat deed, maar „de Wonderbare" vergelijkend en 
uitleggend, de „Poverello", de primair functioneerende minne
zanger, onmiddellijk ontvonkt, zich één voelend met geheel 
de schepping, die voor hem was hét lof koor van Gods grootheid. 

Laten we echter niet meenen dat alle mystieken noodwendig 
door de natuur moeten worden geïnspireerd. Augustinus komt 
pas in Boek X zijner „Confessiones" tot de Godschouwing in 
de natuur, nadat hij allang God in zichzelf heeft gevonden, 
maar eenmaal daar gekomen is hij in zijn visie op de uitingen 
der natuur als Godsgetuigen misschien de allergrootste. Zijn 
levensverhouding is echter absoluut intellectueel, niet visueel. 

Paulus, de groóte vriend van Ruusbroec (immers Ruusbroec 
haalt hem zéér veel aan in zijn werken „also sprect die apostel 
sinte Pauwels"), al maakte hij verre reizen door het schoonste 
deel van Zuid-Europa en Klein-Azië, stond zelfs geheel buiten 
de natuur. Hij was Jood van afkomst, en de Joden zijn nu 
eenmaal een cosmopolitisch volk, weinig tot natuurinvoeling 
geneigd. Voor Paulus is de natuur alléén bezield in betrekking 
tot den mensch. Hij is de wils-psycholoog, de moreel aan Jezus 
gebundene, niet intellectueel, niet visueel; maar de gepassio
neerde plichts-gevangene, taak-geboeide, roepingverkorene. 

Keeren we na deze kleine uitweiding weer tot ons eigenlijk 
onderwerp terug. Ruusbroec schouwt vooral in licht en dán 
alleen zinkt hij soms neer in duisternis, wanneer hij zich niet 
meer in staat voelt zijn verrukking in positieve woorden uit 
te zeggen. (Zie hiervoor v.n. het derde boek van „Die Chier-
heit"). 

Op zijn Zaterdagsche colleges van de cursus 1929-1930 
kwam prof. van Ginneken tot de hiervolgende indeeling van 
de visueele kwaliteiten, welke eenigszins afwijkt van die van 
K. Groos. Hij onderscheidde n.L: 
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ι. een bonte groep, 
ζ. een neutrale grijze groep, 
3. een stompe kleurengroep, 
4. een zonnegroep, 
5. een metaalgroep. 
Onder de eerste groep vallen de volgende kleuren: 

1. rood - 2. groen - 3. blauw; a. paars; b. purper; 
4. geel; a. oranje - 5. bont; veelkleurig. 

Onder de tweede groep: 
6. wit - 7. grauw; grijs - 8. zwart - 9. licht; bleek -

10. donker; a. helder. 
Onder de derde groep vallen: 

11. bruin; groezelig - 12. blond - 13. taankleurig -
14. bronsgroen; enz. 

Onder de vierde groep: 
I J . gloren; a. morgenrood opgloeien; b. avondgloed -
16. lichten; a. schijnen; b. glanzen; c. stralen - 17. gloed (met 
warmte erbij) - 18. vonken; a. flitsen; b. schitteren; c. spran
kelen - 19. vlammen; vuur - 20. maanlicht - 21 blinken -

En ten slotte vallen onder de vijfde groep: 
22. goud - 23. zilver - 24. koper - 2 j . ijzer; staal. 

Tien duizend woorden van „Dat Boec van den Rike der 
Ghelieven" (n.l. bl. 125-170) werden onderzocht op de visueele 
kwaliteiten; voorts 10000 uit „Dat Boec van Seven Sloten" 
(n.l. bl. 72-121). De resultaten zijn in bijgaande tabel op
genomen. 

„Dat Boec van den Rike der Ghelieven" heeft op 10000 
woorden dus 52 visueele kwaliteiten, „Dat Boec van Seven 
Sloten" 147, d.i. bijna driemaal zooveel1. 

Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 
Het feit dat het tweede werk veel meer mystiek is dan het 

eerste en dat in het laatste gedeelte ervan een didactisch ge
deelte voorkomt, waarin veel over kleuren wordt geschreven. 
Hieruit volgt dat „de Wonderbare" in zijn mystiek visueel is. 
1 Het aantal visueelen kwaliteiten door Weynen in „Die Chierheit" ge
vonden is ongeveer gelijk aan dat van „De Seven Sloten". 
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Groep 

I 

II 

III 

IV 

ν 

Groep 
nummer 

1 
2 
3 
3b 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
10a 

11 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

22 
23 
24 

Eerste 
10000 

donker 2 
helder 26 

13 
3 
1 
3 
1 
2 
1 

Tweede 
10000 

6 
15 
4 
2 
I 

5 
1 
2 

donker 1 
helder 42 

verlicht 8 

2 

12 
11 
4 
3 

11 
1 

14 
1 
1 

Absol. getall. 

der groepen 
afzonderlijk 

6 
15 
4 
2 
1 

28 

5 
1 
2 

3 

76 

87 

2 

25 
14 

5 

7 
13 
2 

66 

14 
1 
1 

16 

Onder

linge 
% 

14.07 

43.71 

1.01 

33.16 

8.05 
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Visueel, want dan is hij „starende en scouwende met een-
voldighen ghesichte in godliken lichte" 1 en dan gedoogt hij 
„dat inwerken Gods" en wordt „verclaert in godliker claerheit, 
ghelikerwijs dat die locht verclaert wert met den lichte der 
sonnen" ä: en „overmits dat ghescapene licht der gracien Gods, 
soe" wordt hij „gehoecht en verclaert te scouwene dat on-
gescapene licht dat God selve is" 3. En wanneer God hem aan
raakt dan staan er stormen van „minne" in hem op. „Ende 
die storme sijn recht alse donre slaghen, daer dat vier der min
nen ute sprinct alse ghensteren van blinkenden mótale, ende 
alse die vierighe blixene des hemels" \ 

Het warme gouden zonnebeeld doorstraalt en doorlicht dit 
geheele gebedsleven. Daarvan is de geheele „Chierheit" vol, 
maar ook in de andere werken breekt telkens en telkens weer 
het zonnelicht door. Zoo ook in „Dat Boec van Seven Sloten" 
cap. 19 bl. 102: „en ghi seit bevinden in uwe verstendighe 
cracht dat blichende inseinen der ewigher sonnen ons Heren 
Jhesu Christi met godliker waerheit". 

Op 20000 woorden heeft Ruusbroec 199 visueele kwalitei
ten. Wanneer wij de afzonderlijke groepen beschouwen, zien 
we dat in beide werken de tweede neutrale groep het veel-
vuldigst voorkomt, n.l. met 28 kwaliteiten in „Van den Rike 
der Ghelieven" en met 59 in „Dat Boec van Seven Sloten". 
Van de 28 zijn er 26 licht en 2 donker, van de 59 respectieve
lijk и en 4. 

Dadelijk na de neutrale groep volgt de vierde, de zonne
groep. Deze komt in het eerste werk 24, in het tweede 42 maal 
voor. Volgens Weynen is ook in „die Chierheit" de neutrale 
groep en de zonnegroep het sterkst. In de neutrale groep is 
in „die Chierheit" de verhouding van donker en licht = 1 : 13; 
in „Van den Rike" is die verhouding precies dezelfde, terwijl 
ze in „Dat Boec van Seven Sloten" = 1 : 13,75. 

1 „Dat Boec van Seven Sloten" cap. 14 bl. 92. 
1 id. cap. 17 bl. 97. 
a id. cap. 17 bl. 98. 
* id. cap. 17 bl. 100. 
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Al loopen de totaal aantallen van de neutrale groepen uit
een (m.i. door het reeds boven vermelde meer mystieke karakter 
van „Dat Boec van Seven Sloten"), tóch blijft Ruusbroec 
zich in zijn verhouding van licht en donker gelijk. Niet alleen 
in zijn mystieke werken, maar ook in de meer didactische over-
straalt het licht alle donkerten 1, dat licht zóó sterk en overal 
doordringend, omdat het zijn oorsprong vindt in de groóte 
lichtbron, G o d . 

De neutrale en zonnegroep zijn bij „den Wonderbare", vooral 
in zijn mystiek zeer belangrijk. Van veel minder belang zijn 
de drie andere groepen, immers de eerste bonte groep komt 
in „Vanden Rike der Ghelieven" niet, in „Dat Boec van Seven 
Sloten" 28 maal voor. De oorzaak hiervan ligt m.i. in het 
laatste didactische stuk van dit werk. 

Van stompe kleuren vinden we in „Van den Rike" géén, 
in „Dat Boec van Seven Sloten" twee voorbeelden. 

Ten slotte heeft de metaalgroep ook in het eerste werk 
geen, maar in het tweede zestien kwaliteiten. 

Onze tegenwoordige tijd zwelgt in visueele kwaliteiten. Zoo 
werden stukken onderzocht van v. Deyssel (n.l. „De Apoka-
lips" en de „Frank Rozelaar"), waarin hij het brengt tot 688 
visueele kwaliteiten op 10000 woorden, Gorter in zijn „Mei" 
brengt het tot 435, Timmermans in zijn „Pallieter" tot 298 
kwaliteiten 2. 

De klassieke wereldlitteratuur van Europa heeft haar aantal 
liggen tusschen 100 en 200 op de 10000 woorden (Shakespeare 
b.v. heeft 160 kwaliteiten per 10000 woorden). Vondel in 
zijn „Adam in Ballingschap" haalt 87 visueele kwaliteiten, 
staat hier dus ongeveer gelijk met de klassieken. 

Hoe het gesteld is in de Middeleeuwen, daarvan is nog 

1 Alleen het derde deel van „Die Chierheit" heeft veel donker-kwaliteiten. 
2 Pater Molenaar heeft in zijn „Geertruid van Helfta" 39 visueele kwali
teiten op 10000 woorden; E. Erens in „De heilige Pelgrim" 99; Roland-
Holst in „De Held en de Schare" 53 en Boutens in zijn „Carmina" en 
„Vergeten Liedjes" 496. Aardig is het Kloos en Schaepman hier naast 
elkaar te zien met resp. 75 "(„Veertien jaar Litteratuurgeschiedenis") en 
291 („Aya Sophia") optische data! 
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weinig bekend. Ruusbroec met zijn gemiddelde van plm. 100 
visueele kwaliteiten op de loooo woorden, staat in de Euro-
peesche wereldlitteratuur dus niet achteraan, maar hoe is het 
gesteld met andere mystieken uit zijn tijd? Is hij als eenling 
zoo visueel ontwikkeld of zijn het meerderen met hem? 

Om hierop een, zij het ook slechts gedeeltelijk, antwoord 
te kunnen geven, onderzoeken we de visueele kwaliteiten bij 
Eckhart. Uit Eckhart's „Predigte" werden geteld tweemaal 
loooo woorden (n.l. Preek X Ы. 54 - Preek XVII bl. 76 en 
Preek LX bl. 192 - bl. 213"). 

De resultaten zijn de volgende: 

Groep 

I 

II 

III 

IV 

V 

Groep 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 · 
9 

10 
10a 

15 
16a 
17b 
18 
20 

22 

Eerste 
10000 

1 

— 

— 

2 

— 

— 

_ 

6 
1 
3 
3 

5 

Tweede 
10000 

( = rood) 

— 

— 

15 

4 

— 

4 
16 
— 

2 
3 

— 

Absol. getall. 
der groepen 
afzonderlijk 

1 

1 

— 

17 

4 

21 

— 

4 
22 

1 
5 
6 

38 

5 

Onder
linge 

% 

1.54 

32.31 

58.46 

7.69 
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De eerste tien duizend woorden leveren bij Eckhart slechts 
2i visueele kwaliteiten op. De tweede tien duizend 44, of 
ruim twee maal zoo veel. Het gemiddelde op 10000 woorden 
is 33, en blijft dus vér beneden het klassieke Europeesche ge
middelde. 

Verreweg de meeste kwaliteiten bevinden zich in de vierde 
en tweede groep, net als bij Ruusbroec, maar met dit verschil 
dat bij „den Wonderbare" de tweede, bij Eckhart echter de 
vierde groep aan de spits staat. Donkere kwaliteiten komen 
niet voor. Het eerste stuk met de minste visueele kwaUteiten 
is bijna geheel didactisch van aard, het tweede meer mystiek-
didactisch. 

Dit groóte verschil in gemiddeld kwaliteiten aantal per 
10000 woorden tusschen Eckhart en Ruusbroec (n.l. 33 : 99) 
moet vaste oorzaken hebben. Het zijn m.i. de volgende: 

een intellectueele, ja zelfs theoretisch-intellectueele geestes
gesteldheid van Eckhart tegenover een veel naiever, en voor 
uiterlijke omgeving veel gevoeligere mentaliteit van Ruusbroec, 
geleerdheid tegenover zachte en soms heftige dichterlijkheid, 
kortom meer speculatieve tegenover warm levende mystiek. 
Ja, warm levende mystiek schenkt ons Ruusbroec, want niet 
slechts met zijn verstand en hart alleen, doch met zijn geheele 
wezen, met al zijn zintuigen drinkt hij God in en deelt Hem 
ook zoo aan anderen mee. 

En wanneer in het volgende hoofdstuk de overige zintuige-
lijke gewaarwordingen van „den Wonderbare" behandeld zijn, 
dán zullen wij zien dat het gezicht zijn meest ontwikkelde 
zintuig is en dat hij geheel waar spreekt als hij van de mystieke 
toestand zegt: 

„Si siet alle dine sonder wonder." 
Zooals de eene mysticus voelt, zooals een ander smaakt en 

proeft, zoo „siet" en „scouwt" Ruusbroec. Voelen is sterk 
individueel, smaken en proeven getuigt van dichte persoonlijke 
aanraking, zien en schouwen echter veronderstelt eenige af
stand. Wij kwamen in dit hoofdstuk dus weer iets nader tot 
Ruusbroec, den nederige, Ruusbroec, den onpersoonlijke, Ruus
broec, den verstilde, kortom tot Ruusbroec, den hoog-heilige. 
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HOOFDSTUK VI. 

DE ANDERE ZINTUIGELIJKE GEW AARWORDINGEN. 

De gewaarwordingen van het gehoor, de reuk, de smaak 
en het gevoel worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens 

behandeld. 
De acoustische kwaliteiten werden nagegaan over loooo 

woorden van „Vanden Rike der Ghelieven" (Ы. 125-170). 
De resultaten volgen hieronder. 

A. Menschelijke geluiden. 

1. spreken: woerden, prekene, seecht, 
roepene. totaal 4 

2. zingen: 

3. andere stemgeluiden: 
clagten, weende, versuchte. 

totaal 3 

4. stilte: 
zwighene. totaal 1 

Acht acoustische kwaliteiten zijn gevonden, alle mensche
lijke geluiden, terwijl 2 5 twijfelgevallen niet werden meegeteld. 

Om te komen tot een gemiddelde, onderzochten we nog 
10000 woorden van „Dat Boec van Seven Sloten" (bl. 72 - Ы. 
121). Hieruit kwamen de volgende resultaten: 

B. Niet-menschelijke geluiden. 

1. geruischen. 

2. diergeluiden. 

3. muziek. 

4. sf(7fe. 
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A. Menschelijhe geluiden. 

1. spreken. 
•woeide (13 X) , 
segghen (4 X ) , riepen 
lesene (2 X) , 
roept (2 X) , 
spreken (2 X) . 
totaal 

2. zingen. 
singhene (3 X) , loven, 
totaal 

3. andere stemgeluiden. 
wenen (3 X) , 
daghen (2 X) , carmen 
murmeracie, cryt, 
claecht (2 X ) , scelt, 
murmereert (3 X) , 
daechde. 
totaal 

4. stilte. 
zweech, zwighende, 
ghestilde ruste, 
totaal 

24 

4 

15 

3 

B. Niet-menschelijhe geluiden. 

1. geruischen. 
2. diergeluiden. 
3. muziek. 
4. stilte. 

zwighen, ghestilde (2 X ) . 
totaal 3 

„Dat Boec van Seven Sloten" bl. 72-121, dus 49 acoustische 
kwaliteiten (waarvan de dubbele ook zijn meegeteld), zestien 
twijfelachtige gevallen niet er bij gerekend. 

Het gemiddelde aantal op 10000 woorden bedraagt 28.5, 
dat is nog minder dan een derde deel van de visueele gewaar
wordingen. Van deze 28.5 data duiden ruim 3 dus een tiende, 
stilte aan. Afwezigheid van geluid wordt bij Ruusbroec naar 
verhouding dus meer aangetroffen dan afwezigheid van licht. 

Om te kunnen komen tot een vergelijking met ten minste 
één zijner groóte tijdgenooten, onderzochten wij de acousti
sche gewaarwordingen bij Eckhart (n.l. in zijn „predigte" 
Preek X e.v. bl. н - 7 6 e n Preek LX e.v. bl. 192-2із3*). Daar 
kwamen wij tot het volgende: 
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A. Menschetijke geluiden. 

I. spreken. 
bat, gesprochen (8 Χ) , 
wörtelin (12 Χ) , reden, 
sprechen (12 X), 
brediete (2 X) , bredie. 
totaal 

2. zingen. 

3. andere stemgeluiden. 
klagent. 

4. stilte. 

totaal 

37 

1 

B. Niet-menschetijke geluiden. 

1. geruischen. 

2. diergeluiden. 

3. muziek. 

4. sf(7te. 

Twijfel-gevallen «¿e/ meegeteld heeft Eckhart 38 acoustische 
kwaliteiten in de eerste 10000 woorden. Wij beschouwden 
daarna de volgenden (vanaf Preek LX) en vonden aldus: 

A. Menschelijke geluiden. 

1. spreken. 
spriche (23 X ) , predie, 
sprechen (6 X ) , 
gebredieti, wort (4 X ) , 
gesprechen (2 X ) , 
wörtelin, spruch (2 X) , 
gesprochen (2 Χ ) , 
sagene (2 Χ), 
bring es herfür (2 X) , 
gebir das wort (2 X ) . 
totaal 

2. zingen. 

3. andere stemgeluiden. 
besiufzete, 
luten (2 X ) . totaal 3 

4. sfíífc. 

Twee en vijftig acoustische kwaliteiten bevat dit tweede 
gedeelte, slechts één ervan duidt stilte aan. Het gemiddelde 
aantal acoustische gewaarwordingen per 10000 woorden be
draagt dus 45, dat is bijna tweemaal dat van Ruusbroec. En 

B. Niet-menschelijke geluiden. 

1. geruischen. 

2. diergeluiden. 

3. muziek. 

4. stilte. 
stillen, 
totaal 

48 
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moet Eckhart, de prediker bij uitnemendheid, in zijn „Predigte" 
ook niet acoustisch zijn? Preeken zijn er op de allereerste plaats 
om gehoord te worden. En Eckhart laat zich hooren, hij is 
méér acoustisch dan visueel1. 

Gaan wij over tot de reukkwaltteiten. „Vanden Rike der 
Ghelieven" heeft op loooo woorden één eigenlijke reukgewaar
wording, n.l. „gore" (bl. 161). 

„Dat Boec van Seven Sloten" heeft op loooo woorden één 
oneigenlijke reukkwaliteit, n.l. „riect" (bl. 116). Het gemid-1 
delde aantal is dus één reukgewaarwording op loooo woorden. 

Om tot een vergelijking te komen telden wij in de reeds 
boven genoemde stukken van Eckhart de reukdata. 

Het eerste stuk (n.l. vanaf preek X) bevat geen enkele reuk-
gewaarwording. 

Het tweede gedeelte evenmin. 
Reukkwaliteiten komen bij deze beide mystieken dus bijna 

in het geheel niet voor2. 
De smaakgewaarwordingen zijn nu ter bespreking aan de 

beurt. 
In „Vanden Rike der Ghelieven" werden de volgende aan

getroffen: 

1 Timmermans in zijn „Pallieter" heeft 208 acoustische data per 10000 
woorden; E. Erens in „De Heilige Pelgrim" 66; Roland-Holst in „De 
Held en de Schare" 33; Boutens in zijn „Carmina" 209; Kloos in zijn 
„14 Jaar Litteratuurgeschiedenis" 53; Gorter in zijn „Mei" 323. Voorts 
werden in J. Luyken's „Duytse Lier" 100 en in Vondel's „Hekeldichten" 
163 gehoorindrukken gevonden. 
2 Hadewych bezit op 10000 woorden van haar „Liederen" en „Brieven" 
geen reukkwaliteit; Jan Luyken in zijn „Duytse Lier" 5; Erens in zijn 
„Heilige Pelgrim" 3; A. Bijns in haar „Refereinen" 5; Vondel in zijn 
„Hekeldichten" 14 en ten slotte Timmermans in zijn „Pallieter" 27. 
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Α. Eigenlijk. 

spisen 4 
ctene 2 
lecker 1 
vastene 2 
visschen 1 
garsten 

broden 1 

11 

Totaal 

dranke 2 
drinkene 3 
gulsighe 2 
spijsen 

werkw. I 

11 

19 

B. Overdrachtetijk. 

bitterheit 1 
smaken 1 
eten 1 

3 

Totaal 

proeft 
soete 

3 
1 

3 

7 

Dus 19 eigenlijke en 7 overdrachtelijke kwaliteiten, dat is 
in totaal 26 smaakgewaarwordingen. 

Dat „Boec van Seven Sloten" heeft de volgende data: 

A. Eigenlijk. 

spisen 
et 
versouten 

10 
1 
1 

onsmakelic 1 
ghedrinct 
gallen 
overate 
broede 
smaec 
broot 
water 
cost 
ey 
vasten 
dorste 
lost 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 

32 

Totaal 

dranke 
drinct 
verbert 
ghespijst 
edike 
honger 
gulsicheit 
noetorft 
aten 
dronken 
ghemate 
eten 
barine 
drinken 
ghevoet 
satheit 

4 
1 
1 
1 
1 

10 
2 
5 
2 
I 
2 
2 
1 
4 
3 
2 

32 

74 

B. Overdrachtelijk. 

spisen 8 
dorst 3 
ghevoedt 1 
voetsele 1 
honghert 1 
smaken 1 
ghebruken 1 
verteert 1 
prueft 3 
drinken 2 

22 

Totaal 

hongher 5 
ghespijst 5 
smaect 5 
dronken 2 
dorst 

werkw. 1 
doersmaken 1 
verslynt 1 
venijn 1 
soeticheit 1 

22 

41 
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Vier en zeventig eigenlijke en een en veertig overdrachte
lijke, dat is in totaal honderd en vijftien smaakkwaliteiten. 
Het gemiddelde aantal per loooo woorden is dus zeventig. 
De eigenlijke smaakgewaarwordingen zijn in beide stukken 
verre in de meerderheid. Een bewijs té meer dat Ruusbroec 
in zijn mystieke gedeelten niet zóó veel met smaakgewaarwor
dingen werkt, want smaak wordt natuurlijk in de mystiek 
overdrachtelijk gebruikt. 

Beschouwen we nu nog de smaakkwaliteiten bij Eckhart 
in de beide reeds vaker genoemde stukken. In zijn „Predigte" X 
e.v. komen de volgende smaakgewaarwordingen voor: 

A. Eigenlijk. 

izzest 1 
tranc 1 
spise 1 
süezekeit 1 
iz 1 
getrinken 1 
win 3 
ka ese 1 

10 

Totaal 

türstet 1 
hungert 1 
munt 1 
izze 1 
tranc 

werkw. 1 
milch 1 

10 

16 

В. Overdrachtelijk. 

bitterkeit 
süezekeit 
hungeret 
gesettet 

2 
2 
4 
1 

9 

Totaal 

süeze 
gesmeket 
durstet 

3 
1 
1 

9 

14 

Dus zestien eigenlijke en veertien overdrachtelijke, dat is 
dertig samen. 

Het tweede stuk bevat de volgende kwaliteiten: 

A. Eigenlijk. 

hunger 1 
smacket 1 
wyn 1 

3 

Totaal 

turst 1 
smecken 1 

3 

5 

B. Overdrachtelijk. 

gesmeket 1 
smeke 2 
süezekeit 1 
milche 1 

5 

Totaal 

bitter 
süezesten 
hon ige 

1 
1 
1 

5 

8 
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Vijf eigenlijke en acht figuurlijke, dat is samen dertien 
smaakkwaliteiten. Het gemiddelde aantal smaakdata op loooo 
woorden is dus 21,5. 

Bij Ruusbroec was het gemiddelde aantal 70 per 10000 
woorden. Zéér duidelijk treedt zoo ook hier weer Ruusbroec 
ab de veel meer warm zintuigelijk levende naar voren. 

De verhouding van eigenlijk en figuurlijk is bij Eckhart 
ongeveer gelijk, bij Ruusbroec komen de eigenlijke smaak
kwaliteiten sterk in de meerderheid voor. Hij grijpt meer dan 
Eckhart naar echt levende vergelijkingen en werkt deze ook 
uit in geheel haar zintuigelijkheid. En daarom is hij ook zoo 
veel aantrekkelijker, zoo veel meer menschelijk dan de ge
leerde, maar vaak o zoo abstracte Dominicaan. 

Ten slotte gaan wij over tot de gewaarwordingen van het 
gevoel, welke door prof. van Ginneken in tast-, gewrichts-, 
ruimte- en temperatuurgevoel werden onderscheiden. Hiervan 
worden het temperatuur en tastgevoel, als zijnde de 't meest 
op de voorgrond tredende, behandeld. 

Voor het temperatuurgevoel werden in „Vanden Rike der 
Ghelieven" (bl. 125-170) gevonden: twee overdrachtelijke 
kwahteiten en wel „hete" en „verhitten". 

In „Dat Boec van Seven Sloten" (Bl. 72-121) zes, n.l. 
Eigenlijk Overdrachtelijk 

hitten (2 X ) heet (2 X ) 
coude cout 

Het gemiddelde aantal temperatuur kwaliteiten op 10000 
woorden is dus vier. Zooals hieruit blijkt is Ruusbroec zéér 
weinig temperatuur gevoelig. 

Bij Eckhart werden in de eerste 10000 woorden geen tempe
ratuur data gevonden. In de tweede 10000 woorden twee, 
beide eigenlijk gebruikt en wel „frost" en „hitze". Nog minder 
dan Ruusbroec is Eckhart temperatuur gevoelig, zijn gemid
deld kwaliteiten aantal per 10000 woorden bedraagt immers 
één. Overdrachtelijk in zijn mystiek gebruikt de Dominicaan 
géén temperatuur gewaarwordingen, bij Ruusbroec daaren
tegen is het grootste gedeelte der temperatuur data oneigenlijk 
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gebruikt. Eckhart bezit één koude en één warme kwaliteit, 
terwijl zelfs ook bij dit uiterst kleine aantal temperatuur 
gewaarwordingen „de Wonderbare" weer te voorschijn treedt 
als de warme mensch. Bij deze mystieken moet m.i. het weinige 
temperatuurgevoel berusten op hun ascetisme, hun gehard zijn 
tegen warmte en koude1. 

Ten slotte worden de tastgewaarwordingen onderzocht. In 
Ruusbroec's „Vanden Rike der Ghelieven" werden gevonden: 

Eigenlijk 

ommegaen 
omvaen 
beroeringhe 
in gheset 
af te snidene 

1 doergaen 
1 in vloten 
3 gheplant 
2 gheciert 
1 dwoech 

8 

Totaal 

1 
1 
1 
5 
1 

8 

17 

Overdrachtelijk 

doergaen 
doervlietende 
omvaen 
in ghedruct 
reyninghen 
besmet 
verenighen 
subtijl 
castijt 
ghefondeert in 

4 doervloeyt 
1 vlieten in 
3 voeghen te 
1 ghecleet 
1 draghene 
1 beroeren 
2 grof 
2 gherenen 
1 overformt 

ι 1 aenghenomen 

17 

Totaal 

2 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
1 

17 

41 

Dus 58 tastkwaliteiten, waarvan 17 eigenlijk en 41 over
drachtelijk (twijfelgevallen met meegeteld). 

„Dat Boec van Seven Sloten" bezit de volgende tastgewaar
wordingen: 

1 Hadewych in haar „Liederen" en „Brieven" heeft 5 temperatuurkwali-
teiten per 10000 woorden; J . Luyken in zijn „Duytse Lier" 70 (60 
overdrachtelijk!); Erens in zijn „Heilige Pelgrim" heeft er 13; Schaepman 
in zijn „Aya Sophia" 23; Boutens in „Carmina" 45; Gorter in „Mei" 
21 en ten slotte Timmermans in „Pallieter" 31. 
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Eigenlijk 

grove 3 
cierne 3 
ane ghenaeyt 1 
ane hanct 1 
te gadere 

stoten 1 
overgoten 1 

10 

dedene 
ane draecht 
draghen 
ghedect 
slaet 
doerslaghen 

2 

.4r.~L.-tX S-J^i 

"" -""•" *- 77 
3· 

rja*" 

10 

Overdrachtelijk 

verenighen 
toe ghevoegt 
draghen 
inghedraghen 
ontdeden 
ane doen 
eleven ane 
behelsen 
overgheet 
in ghewortelt 
in ghedruct 
porren 
doerbreken 
gheeselen 
bevlecken 
dwaen 

__ 

9 
1 
2 
I 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

__ 
31 

te gadere 
ghemingt 

doerdraghen 
cleden 
ute doen 
gherinen 
berueren 
doergaen 
gheformt 
ane gnjpt 
ghevaten 
scoren 
castien 
leggen ane 
ontreynen 

1 
1 
3 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31 

Totaal 17 Totaal 56 

Dus 73 in totaal, waarvan 17 eigenlijk en j6 overdrachte
lijk. Het gemiddelde aantal tastkwaliteiten per 10000 woorden 
is bij Ruusbroec 65,5; dat is vrij veel. 

Beschouwen wij Eckhart's „Predigte", dan krijgen wij voor 
het eerste gedeelte (Predigte X e.V.), de twijfelgevallen niet 
meegerekend, op 10000 woorden de volgende tastdata: 

Eigenlijk 

slahe 3 
ûz geslagen 1 
ûf legen 
gepïnegen 
bedeket 

1 
1 
1 

7 

Totaal 

erslagen 
anrüeret 
ûf schutten 
stahtist 
wundest umbe 

7 

12 

Overdrachtelijk 

vâhet I 
heften 1 
zuohaften 1 
einunge 2 
unberüeret 1 
beflecket 1 
ziuhet in sich 1 
brichet durch 1 
in gedrucket 2 
in gedrucket-

heit 1 

12 

Totaal 

grifen 
bindet 
vereinet 
berüeret 
pînegen 
liepkoset 
ergiuzet sich 
beweget 
durch gân 

2 
1 
!» 
8 
I 
1 
1 
2 
1 

12 

34 
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Dus in totaal 46, waarvan 12 eigenlijk en 34 overdrachtelijk 
zijn gebruikt. 

Het tweede Eckhart-gedeelte (preek LX e.v.) levert de vol
gende resultaten: 

Eigenlijk 

zwïet 1 
gezïeret 1 
m. d. füezen 

treten 1 

. 

3 

Totaa 

zuo gefüeget 
tragen 

1 
1 

3 

5 

Overdrachtelijk 

vereinen 
(er) giezen 
in fliezen 
influzzic 
nim 
in nemen 
rüerende 
beheftet 
zieret 
uberbildet 
vermengen 
an ziehen 
gehen in 

2 
5 
3 
2 

2 

sich verbirgen 
in 2 

24 

vereinekeit 
nider touwen 
influz 
nider flüzzekeit 
an(be) ruorte 
bewunden 
bekleidet 
inbildet 
gedrücket 
umbe triben 
in komen 
gân in 
gehaft 
haftung 

Totaal 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

24 

43 

Acht en veertig tastkwaliteiten, waarvan vijf eigenlijk en 
drie en veertig overdrachtelijk zijn. In dit meer mystieke ge
deelte is het aantal figuurlijke gewaarwordingen vergeleken bij 
dat der eigenlijke véél grooter. Overigens blijft Eckhart zich in 
de beide totaal aantallen (n.l. 46 en 48) vrijwel gelijk. Het 
gemiddelde aantal zijner tastdata per 10000 woorden bedraagt 
47 en is talrijk in verhouding tot de meeste andere zijner zin
tuigelijke gewaarwordingen. 

Tot het verkrijgen van een gemakkelijk overzicht zijn de ge
middelde getallen van Ruusbroec's en Eckhart's zintuigelijke 
gewaarwordingen in de volgende tabel opgenomen: 
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Ruusbtoec 
Eckhart 

visueel 

99.5 
32.5 

Aantal kwaliteiten 

acoustisch 

28.5 
45.0 

reuk 

1 
0 

per 10000 woorden 

smaak 

70.5 
21.5 

temp. 

4 
1 

tast 

65.5 
47.0 

Overal blijft Ruusbroec Eckhart de baas wat zintuigelijk-
heid betreft, behalve in het acoustische en dat is zeker niet 
buitengewoon verwonderlijk, wanneer wij weten dat Eckhart's 
teksten „Predigte" zijn en de Dominicaan zelf predikant bij 
uitnemendheid is. 

Vereenigen wij de zintuigelijke gewaarwordingen der beide 
mystieken vergelijkenderwijs in een grafiek dan krijgen wij 
het hiernaast staande beeld (zie grafiek 3) en kan hieraan de 
conclusie worden vastgeknoopt dat Ruusbroec, vooral wat 
betreft het gezicht, de smaak en het gevoel, een warm zin-
tuigelijk levend mensch is, dat zijn mystiek hem niet „welt
fremd" heeft gemaakt, abstract en zooveel mogelijk onzin-
tuigelijk redeneerend, naar welke richting Eckhart volgens de 
grafiek veel meer overneigt. Ook hier zien wij weer hoe het 
actief menschelijke en het mystieke element bij Ruusbroec 
elkaar bevrucht hebben tot de vorming van een rijker en 
schooner leven, een leven sterk visueel van schouwing, niet 
slechts begrijpbaar voor abstract-speculeerende mystieke 
geesten, maar juist om zijn eenvoudige warm-menschelijke 
wijze van uiting aantrekkelijk voor de kleinen en eenvoudigen 
van harte. 

Bij Eckhart staan wij voor een abstract systeem van mystiek, 
bij het lezen van Ruusbroec voelen we de warmlevende mystiek 
op ons afkomen en zich, blijdschap en rust brengend, in ons 
neerlaten. 
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Eckhardt is de intellectueele HOORDER van Gods woord, 
hij onderzoekt en geeft zijn eigen meening. 

Ruusbroec is de ZIENER van God, hij „siet alle dine son
der wonder". 

Wanneer het mij in dit, zij het ook niet in allen deele vol
ledige, onderzoek der zintuigelijke gewaarwordingen van 
Ruusbroec mocht gelukt zijn, hetgeen ik óók in de andere 
hoofdstukken beoogde, „den Wonderbare" als den nederige, 
kinderlijke, alles aanvaardende, van liefde brandende God-
schouwer meer naar voren te brengen, dan is voor mij het 
doel van dit werk bereikt. 
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AANHANGSEL. 

DE GEBEDSAKTEN UIT RUUSBROEC'S WERKEN. 

Ruusbroec's gebedsakten werden hier opgenomen volgens 
de indeeling van het hoofdstuk „De gebedsakten bij 

Ruusbroec" (Inleiding I I ) . Zij werden overgeschreven uit het 
Brusselsche handschrift No. 3416-3424 (Kat. No. 2363). Voor 
de beschrijving van dit handschrift verwijs ik naar Willem de 
Vreese „De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken" 
(Gent 1902) deel I bl. 21, die het noemt als D (4). 

De ij uit het handschrift is in onderstaande stukken als y, 
de ii als ij opgenomen. Tevens werden leesteekens geplaatst en 
te zijner plaatse constructie-indeelingen aangebracht. 

Gemakkelijkheidshalve staat boven elke gebedsakt de vind
plaats in David's uitgave vermeld. 

TYPE 1. 

„ D A T BOEC VANDEN TWAELF BEGHINEN" 

cap. 10 bl. 24. 
„O Here! sijt mijns ghenadich; ie en bin niet, noch 
ie en hebbe niet, noch ie en vermach niet sonder uwe 
hulpe en uwe genade. Ie sie wel, inden lichte mynre 
naturen, dat ghi sijt scepper en Here hemelrijcs en 
ertrycs, ende aire creaturen. Ie sie en ie ghelove, in 
kerstenen geloven, al dat den gheloven toebehoirt. En 
ik beghere uwe wet en uwe gebode te volbringhen in 
aire wijs, na mine macht, overmits uwe hulpe en uwe 
genaden. Here, dit is ghemeine alle uwen leden en alle 
kerstene menschen, die behouden sullen sijn. Here, ghi 
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eyscht minen gheeste van binnen, dat ie u sie aise ghi 
my siet, en dat ie u minne als ghi my minnet." 

TYPE IL 

„ D I E С Ш Е И Н Е Г Г " 

cap. 19 bl. 75. 
„Here, des en bin ie niet werdich. Maer uwer gronde
loser goeden en uwes onthouts behoevic wel." 

cap. 29 Ы. 9 1 · 
„Here, alsoe gherne willic arm sijn van alle dien dies 
ic beroevet bin, alse rike. Here, op dat ghijt wilt en 
u eerlic si. Here, niet mijn wille nader naturen maer u 
wille, en mijn wille naden gheeste, die moeten ghescien. 
Here, want ic u eyghen bin, en alsoe gherne sijn wille 
in die helle alse inde hemel, op dat u loof felic si. Heere 
doet u edelheit met mi." 

cap. 65 bl. 150. 
„Toecome ons dijn rike." 

cap. 65 bl. 150. 
„Dijn wille ghescie van allen dinghen; niet die mine." 

„ D A T BOEC VAN VIER BECORINGHEN" 

Ы. 281. 
„Here, onferme u mijns, arme sondaren." 

„ D A T BOEC VANDEN GHEESTELEKEN TABERNACULE" I 

cap. 34 bl. 187. 
„Here God, alsoe alse ghi wet en wilt, soe doet met 
ons, beide hier en inder ewecheit." 

cap. 45 Ы. 212. 
„Mijn here en mijn God." 

cap. 60 bl. 2у2-253. 
„Siet hier die deerne ons Heren, na dinen woerde moet 
mij ghescien." 
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cap. 69 Ы. 273-274. 
„Wi bidden di, behoude ons, make ons ghesont. Ghe-
benedijt moete hi sijn die daer comt inden name ons 
Heren. En ghebenedijt si dat rike Davids ons vaders, 
dat comt. Wi bidden di, make ons ghesont inden 
oversten. 

„ D A T BOEC VANDEN GHEESTELEKEN TABERNACULE" II 

cap. 84 bl. 33. 
„Here, sijt mijns genadich, arme sondare." 

cap. 102 bl. 7 j . 
„Siet hier die deerne Gods, mi gheschie na dinen woerde." 

cap. i n bl. 93. 
„Niet minen wille, maer dinen wille moete ghescien." 

cap. 117 bl. 134. 
„Here, du heves bereet ene tafele vore mijn anschijn, 
ieghen alle die ghene die ons tribulacie ende doeghen 
aendoen." 

cap. 123 bl. 170. 
„Vader onse, du bist inden hemelen; gheheilicht si dijn 
name; toecome dijn rike; dijn wille ghescie alsoe inder 
erden abe inden hemel. Gheeft ons heden onse daghe-
lijcs broet. Ende verlaet ons onse scout alse wi verlaten 
onsen sculderen. En en leidt ons niet in beeoringhen, 
maer maect ons vri van quade." 

„ D A T B O E C VAN SEVEN S L O T E N " 

cap. 2 bl. 67. 
„Here, ontferme u mijns, armer sonderssen." 

cap. 4 bl. 73. 
„Here, dijn wille, niet mijn wille moete ghescien; dine 
ere en dijn lof, niet mijn gherief noch mine ghelost. 
Here ie gheve mi u, en ie late my tote u, in tyt en in 
ewicheit." 

cap. 19 bl. 108. 
„ O gheweldich slont! 
Al sonder mont, 
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Vore ons in dinen afgront; 
En make ons dine minne cont." 

cap. 21 Ы. 114-115. 
„Here, ie hebbe ghesondicht; ontfermt mijns, arms son-
dichs menschen. Gheeft my, in mijn herte, water der 
tranen en gewarichs rouwen, daer ie dat aenscijn mijnre 
sielen in dwaen moghe van minen sonden, eer ie my 
op rechte vore uwe oghen. Here, gheeft mij uwe gracie 
en uwe genade, daer ie mijn aenscijn mede eieren en 
varwen moghe, alsoe dat ie u behaghe. Неге, gheeft 
mi goetwiUicheit en ernst, dat ie mi sonder onderlaet 
moghe vernuwen in uwen dienste en in uwen love." 

„ D I E SPEEGHEL DER EWIGHER SAUCHEIT" 

cap. 10 Ы. 178-179. 
„Heere, com neder, eer myn soné sterve." 

cap. 10 bl. 179. 
„Here, comt hier neder in mijn huus inden heylighen 
Sacramente, eer is van minnen sterve." 

cap. 11 bl. 182-183. 
„Here ie bin onreine. Ie en bin niet weerdich uwes 
heylichs lichaems inden Sacramente, dat hi come onder 
dat dac mijns onreins lichaems. Heere, ie bin oec on-
weerdich aire eren, alles goets, en alles troests, die alle 
goede menschen hebben van u. En hier omme moetic 
altoes wenen en daghen, en met vasten ghelove wan
delen voir uwe anscijn. En al bin ie aerm en ghelaten, 
ie en sal u niet laten. Maer ie sal roepen en bidden 
sonder ophouden, tote diere tijt dat uwe gracie ende 
mijn ghelove minen knecht ghesont make. En dan sal 
ie u loven en dienen met siele en mit live, en met 
gheheelheit mijns selfs ende alle mijnre erachte." 

cap. 12 bl. 186. 
„Here, ic en bin niet weerdich, maer ic bin onweer-
dich dat ic uwen gloriosen lichame inden Sacramente 
ontfaen soude in dat sondighe huys mijns lichamen en 
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mijnre sielen. Maer, Here, sijt mijns ghenadich, en ont
fermt u mijns arms levens en alle mijnre gebreke." 

cap. 12 bl. 188-189. 
„Here, nu bin ie een arm sondare, en onweerdich der 
hemelscher spisen di ghi selve sijt. Nochtan, Here, hebdi 
u ghegeven en ghelaten den sondare die hem selven mis-
haghet, en met rouwen sijn sonden belijt en claghet, 
en in u gewarich betruwen heeft: dat is die ghene die 
u behaeeht. Want ghi hebt ons gheleert dat ghi niet 
comen en sijt te roepene den gherechten, maer den 
sondare, dat hi bekere en penitencie doe van sinen 
sonden. En hier om ben ie coene en vri, en verghete 
myns selfs en alle mijn ghebreke in uwe genade. Want 
ghi sprect selve: Comt te my, ghi alle die arbeit en 
gheladen sijt, en ie sal u hermaken. En ghi sprect oec 
dat ghi sijt onse levende broet, dat vanden hemel neder 
comen is; die daer af et, hi leeft ewelic. Ghi sijt oec 
die levende fonteyne die ons vloyet, overmits den hey-
lighen Gheest, uut uus Vaders herte. En hier omme, 
Here, soe ie meer ete, soe my meer honghert; ende soe 
ie meer drinke, soe my meer dorst. Want ie en can 
u niet verzwelghen noch verteren. Maer ie bidde u, 
Here, om uwe edelheit, dat ghi my verzwelghet ende 
verteert alsoe, dat ie met u en in u één leven worde. 
En dat ie in uwe levende my selven onthoghen mach, 
boven alle wisen en oefeninghen, in onwisen, dat is 
in wiselose minne, daer ghi uwes selfs salicheit sijt en 
alle heylighen: daer vindic vrucht aire Sacramente en 
aire wisen en aire heyhcheyt." 

„ D A T BOEC VAN vn TRAPPEN" 

cap. 1 bl. 2. 
„Here, ic bin tote u ghevloen: leert mij te werkene 
uwen wille. Want ghi sijt mijn God. Dijn goede geest 
sal mij leyden int rechte lant der waerheit en der 
doechde." 
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cap. 9 Ы. 27. 
„Here, ic en can u niet verghelden; ie verloechgene 
mijns selfs, en gheve mi over in uwe hande: doet met 
mi al dat ghi wilt." 

cap. 9 Ы. 28-29. 
„Here, ghi leeft in mij met uwer genaden, en ghi be-
haecht my koven alle dine. Ik moet u minnen, danken 
en loven, en dies en maghic niet ontberen. Want het 
is mijn ewich leven. Ghi sijt mine spise en mijn dranc. 
Soe ic meer ete, soe mi meer hongert. Soe ic meer 
drincke, soe mi meer dorst. Soe ic meer hebbe, soe mi 
meer lust. 

Ghi smaect mij suete boven honichraten 
en boven alle sueticheit van maten. 
Altoes blijft in mi hongher en begheren. 
Want ic en can u niet verteren. 
Etti mij, ofte etic u, dats mij oncont. 
Want beide dunct mi in minen gront. 
Ghi eyscht mij een met u te sine, 
ende dat gheeft my grote pine. 
Want ic en wille mine oefeninghe niet laten, 
ende in uwen arme slapen. 
Ic moet u danken, lof en ere gheven. 
Want dat is mijn ewich leven. 
Ongeduer vindic in my. 
Ic en can gheweten wat dat si. 
Mochtic enicheit met Gode vercrighen, 
en altoes in mijn werken bliven, 
soe soudic al mijnre daghen zwighen." 

„ D A T B O E C D E R HOECHSTER WAERHEir" 

cap . 3 Ы. 2 4 4 . 

„Vader, ic wille waer ic bin dat daer mijn dienare si 
op dat hi sien moge die claerheit die du my ghegeven 
hebs." 
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„ D A T BOEC VANDEN TWAELF BEGHINEN" 

cap. 3 bl. 12-13. (Dit komt ook in het handschrift als 
voor.) 

„Sijt mijns genadich, ewighe minne. 
Ie mach my selven sere mishaghen. 
Ie hebbe gesondicht van al minen kintscen dagh 
Ie hebbe verloren mine tijt. 
Ontfermt mijns, Here, die vol genaden sijt. 
Ie en bin niet weert dat ghi in mi comet. 
Van sonden bin ie sere ghewont. 
Ie en werde nemmermeer ghesont. 
My en troeste uwe soete mont 
En spreke een woert, dat my becomt, 
Dat uut uwer hoecheit comt." 

cap. $ bl. 14-15. (Ook poëzie in het' handschrift.) 
„O Here: ghi seghet den wille mijn. 
Ghebenedijt soe moeti sijn. 
Ie onfa gherne dat heylighe Sacrament, 
Dat is my een weerdich present. 
Ie onfa daer inne uwen heylighen lichame, 
Die is my soete en wel bequame; 
Want hi is mijn hemelsche broot 
Diene niet en eten, die sijn doot. 
Hi is oec der inghelen spise: 
Die sijns ghesmaken, dat sijn die wise. 
Die werelt en maechs niet gesmaken, 
Want si verblijt en bedroeft in anderen saken. 
O Here! ghi hadt u vermeten 
Dat wi te gadere souden eten. 
Here, ie ghiere, ie gape, ie beghere, 
Ende ie en can u niet verteren. 
Soe ie meer ete, soe my meer lust; 
Soe ie meer drinke, soe my meer dorst; 
Altoes blijft my meer over, 
Dan alle die leven verteren moghen. 
Here, ghi sijt een milde weert; 



Ghi betaelt al datmen verteert. 
Here, ic drinke soe gherne u levende bloet, 
Dat uut uwer siden woet, 
Ende uut uwen heylighen live, 
Dat edele is, van groten prise. 
Het is soe soete mynre kelen. 
Ic bin half dronken, en mach niet helen. 
Here, u bloet is edeler dan garnate; 
Ie wil vollen alle mine vate: 
Soe bin ic stolt ende harde coene. 

cap. 12 bl. 30. 
„Here, toent ons dijn aenschijn boven beelden en ghe-
liken, bloet en onbedect: soe sullen wi salich sijn en 
ons sal ghenoeghen." 

cap. 69 Ы. 203. 
„Vader, niet mijn wille, maer dyn wille moet 
ghescieden." 

cap. 71 bl. 209. 
„Here, wi begeerden u te behaghene, en u ewelic te 
levene en te dienene." 

cap. 72 bl. 210-211. 
„Here, doet op mijn berte en minen mont: 
ic sal condighen diñen lof en dine ere. 
Here, siet my ane, ende haeste my te helpene, 
op dat ic uwen lof en uwen dienst volbringhen moghe. 
Here, ghi hebt my inder ewicheit aen ghesien, 
gheroepen en vercoren, ghemeindt en ghemint, 
eest dat ic in u gelove en vrilijc dienen wille al 

[toter doot. 
Want ghi hebt ons ghescapen tot uwen beelde, dat 

[is een te sine met u in minnen. 
En ghi hebt ons ghescapen te uwen ghelike, 
dat wi, overmits uwe gracie, u gheliken moghen 
in allen wisen van dogheden. 
En ghi hebt u genedert onder al, 
en ons ghehoget boven al dat ghi gescapen hebt. 
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En ghi hebt ons soe sere ghemint, 
dat ghi ons hebt ghevisenteert in dese elende. 
Ghi hebt onse menscheit ane ghenomen en ane gedaen. 
Ghi wort gheboren inder nacht vander maget Marien, 
en in ene cribbe gheleghet, deine en oec oetmoedich, 
tussch ij beesten. 
Ghi hebt den nacht ghechiert mit uwer geboirten. 
Die inghele songhen u lof; 
die goetwillighe mensche die u leven, 
besitten, in u, ewighen vrede." 

cap 77 Ы. 243. 
„Here, hulpt my dat ie u minne." 

cap. 77 Ы. 243. 
„Here, ghevet my u genade, en helpt my dat ic 
u minnen moge." 

cap. 77 Ы. 243. 
„Here, doet al met mi dat ghi wilt." 

cap. 77 bl. 244. 
„Here, niet mijn ere, maer dijn ere moet gescien." 

„ D A T BOEC VAN DEN T V A E L F DOGHEDEN" 

cap. 3 bl. 33. 
„Here, ghift my dat ghi wilt, en doet, Here, mit my 
dat ghi wilt in aire wijs." 

cap. 3 bl. 34. 
„Niet, Vader, minen wille, mer diñen wille ghescie." 

cap. j bl. J5. 
„Ie groete u, cruce, dat ic langhe begheert hebbe. 
En alsoe vele salie minen conine meer glorioes sijn. 
Als ic in tormenten en in pinen volstandeliker 

[ghedoghe." 
cap. y bl. 55. 

„Ic sal meer moghen liden, 
dan ghi my seit moghen lidens aendoen; 
En soe ghy u meer op my erret, 
soe ghi my meer ghenadigher sijt." 



cap. 9 Ы. 93· 
„Here, wat wilt di dat ic doe." 

cap. 9 Ы. 93. 
„Here uwen lieven wille gescie." 

cap. 11 Ы. 102. 
„Gaet van mi, Here, want ic bin een sondare." 

cap. 12 bl. 109. 
„Lieve ghetrouwe vrient, alsoe ghijt hebt ghemeent en 
ghewilt ewelic, eer ic mensche wert, soe ghescie uwen 
liefsten wille mit my. Want uwen liefsten wille heb ic 
liever dan wenschen inder ewicheit." 

TYPE UI. 

„ D I E СШЕКНЕГГ DER GHEESTELEKER BRULOCHT" 

cap. 29 bl. 90-91. 
„God gaf, God nam. 
Alsoe alst den here behaghede, 
alsoe eest ghesciet. 
Die name Gods si ghebenedijt." 

cap. 77 bl. 180. 
„Dat ons dit ghescie, dies helpe ons God. Amen." 

cap. 6 bl. 193. 
„Dat wi ghebrukelike besitten moeten die weselike 

[enicheit, 
En eenheit claerlike bescouwen in Drieheit, 
Dat gheve ons die godlike minne, die en ghenen 

[bedeleere en onseit. Amen." 

„ D A T HANTVINGHERLYN OFT VAN DEN BLICKENDEN STEENE" 

cap. 14 bl. 239. 
„Dat ons al dit ghesciede, des helpe ons God. Amen." 

„VAN DEN KERSTENEN GHELOVE" 

bl. 260. 
„Dat verlene ons die Vader, die Sone, die heylighe 
Gheest. Amen." 
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„DAT BOEC VAN DEN GHEESTELEKEN TABERNACULE" I 

cap. 30 Ы. 171. 
„Mine siele loeft groetlic den Here, en mijn geest heeft 
heme verblyt in Gode, die mine salecheit es." 

„ D A T BOEC VAN DEN GHEESTELEKEN TABERNACULE" II 

cap. 102 bl. 7 j . 
„Mine siele maect groet den Here, ende myn gheest 
heeft hem verblijt in Gode die is mijn heil." 

cap. 158 Ы. 244-245. 
„En dit is gherechte heilicheit 
Ende een ewech leven, 
Dat God moet ons allen gheven. Amen." 

„ D I E SPIEGHEL DER EWIGHER SALICHEIT" 

Proloog bl. 119. 
„Dese gloriosen name ons Heren, 
dien alle inghelen en heylighen eren 
met groter werdicheit; 
die de dode levende maect, 
die hi met sine cracht gheraect 
in e wigher salicheit; 
uut gestorte salve der minnen, 
die alle geeste doet ontsinnen 
met hare sueticheit, 
die sy nu in deser tijt 
gheloeft, geëert, ghebenedijt, 
ende inder ewicheit. Amen." 

cap. 25 bl. 233-234-235. 
„Nu bidt alle seere 
onsen lieven Here 
in rechter minnen, 
voir alle die ghene 
die dit dichten ofte scriven 
omme onse bekinnen, 
en voir diet lesen ofte horen, 
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dat si werden vercoren 
int rike hier boven, 
daer alle dat ghesinde 
ewelic, sonder einde. 
Gode sal loven; 
dat wij dat vercrighen, 
en alsoe hoghe verrisen, 
des helpe ons Ihesus die Gods Sone: 
soe dat wi met hem alle gadex 
voir onsen hemebchen Vader, 
moghen spannen crone. 
Daer is ewich leven 
en altoes vroude pleghen, 
en Gode hebben te lone. 
Daer lieves oghen blinken, 
en edele stemmen clinken 
die gloriose toene. 
Daer seien wi ons verbilden, 
in minnen overliden: 
ons liefs aenschijn es soe scoen. 
Daer in seien wi glorieren 
en altoes iubileren, 
wi sijn daer vri en coene. 
Met Gode seien wij regneren, 
en hi sal ons ordinieren, 
yeghewelken in sinen trone. 
Dan seien wij sijnre minnen pleghen, 
ende hi sal ons hem selven gheven 
ende in hem seien wi wonen. 
Eest dat wi onderlinghe minnen, 
soe seien wi sine ghenade vinden, 
en syns werden ghewoen. 
N u laet ons houden sijn ghebodt, 
want hi is een ghewarich God 
in drieheit der Persone. 
Met rechte seien wine minnen 

128 



die wi alsoe edel kinnen, 
ende almachtich in sinen doene; 
hi is ewichs loves weert. 
Salich is hi die sijns begheert. 
Utinam adveniat 
dat wi alsoe sere minnen, dat 
wi ons hongherich sat bekinnen, 
en altoes in ghebrukene vinden. 
Sprect Amen. Fiat, fiat. Amen. Amen." 

„ D A T BOEC VANDEN RIKE DER GHELDEVEN" 

cap. 43 bl. 265. 
„Dat wi al dit vercrighen, 
Sonder enich ontbliven, 
Dies helpe ons die heylighe Drievuldicheit. Amen." 

„ D A T B O E C V A N D E N V I E R B E C O R I N G H E N " 

bl. 288-289. 
„Dat ons allen dit ghescie, des helpe ons Ihesus Cristus, 
die omme onsen wille becoert wert vanden viant, en 
dicwile vander werelt. En die ons dat erve sijns Vaders 
gecocht hevet met sinen preciosen bloede. Ende dat 
seien wi onghehindert, met hem ende in hem, besitten 
inder ewicheit." 

„ D A T BOEC VAN SEVEN SLOTEN" 

cap. 21 bl. 121. (Komt in het handschrift ook voor als poëzie.) 
„Dat U God onf a met sinen ghesinde, 
Daer is die bliscap sonder eynde. 
Dat wi dit alle moeten bevinden, 
Dat verlene ons God sonder mestvinde. 
Amen. Amen. Amen." 
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„ D A T BOEC VAN П TRAPPEN" 

Proloog Ы. ι. 
„Gracie en die genade en die heyUghe vrese ons Heren 
si met ons allen." 

cap. 9 bl. 28-29. 
„Mochtic enicheit met Gode vercrighen, 
en altoes in mijn werken bliven, 
soe soudic al mijnre daghen zwighen. 
God die alle noet bekent, 
hi doe met mi al dat hi wilt. 
Ie gheve mi te male in sijn gewout, 
soe blivic in allen doghene stout." 

cap. 14 Ы. 60. 
„Bidt vore den ghenen die dit, met der genaden Gods 
heeft ghedicht en ghescreven, en vore alle die gene 
diet horen ofte lesen, dat ons God geve hem selven in 
een ewich leven. Amen." 

„ D A T BOEC DER HOECHSTER WAERHEIT" 

cap. 14 bl. 269. 
„Bidt vore den ghenen die dit ghedicht heeft en ghe
screven, dat God sijns ontferme. Dat sijn arme beghin 
en sijn allendich middel, ende onser aire, volbracht wer
den in een salich einde, dat verleen ons allen Ihesus 
Cristus die levende Gods Sone. Amen." 

„ D A T BOEC VANDEN TWAELF BEGHINEN" 

cap. 16 bl. 47. 
„Dat verlene ons allen die Vader, die Sone en die 
heylighe Gheest, een ghewarich God in drie persone, 
die onse loen is ende onse crone. Amen." 

cap. 3 5 bl. 94. 
„welke name si ewelic gheloeft en gebenedijt." 

cap. 80 bl. 267. 
„Mer Ihesus, die de Gods Sone es, en der maghet 
Marien, dien seien wi met rechte loven en benedien." 
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cap. 80 bl. 269. 
„Cristus es onse caritate. 
Leert ons minnen sonder mate, 
en leven en sterven in sijnre ghenadicheit. 
Sine ghenade es sonder mate groot: 
si hevet ons verlost vander ewigher doot. 
En si wilt ons gheven sine ewighe salicheit." 

cap. 80 Ы. 270. 
„Die milde Ihesus hevet sine discipulen tot hem ghe-
roepen, die hem ghetrouwen en soeken; hi hevet sine 
arme wide ontdaen: hi wiltse helsen en daer in bevaen, 
hi hevet sine side en sine binnenste en sine herte wide 
ontdaen: hi wiltse herberghen, dat sy daer in wonen 
in vreden, sonder vaer, hi hevet sijn hoeft gheneycht 
aenden cruce, dat hi ons cussen wilt en met hem ver-
enighen in ewicheit: daer is allen rouwe ghestilt en 
vergheten in salicheit, hi hevet hem selven ghegeven 
inden heylighen Sacrament, syn vleesch, sijn bloet, sijn 
siele, sijn leven, sinen geest, sijn godheit: daer is ewich 
leven boven arbeit. Hem is ghegeven van sinen hemel-
schen Vader in hemel in erde alle macht boven alle 
creaturen: sine macht sal ewich dueren. Hi suect en 
mint en begheert sijns Vader lof en ere, en onser aire 
salicheit: met rechte seien wine loven en danken, min
nen ende hem dienen, in ewicheit." 

„ D A T BOEC VANDEN TWAELF DOGHEDEN" 

cap. 2 bl. 30. 
„Dat wi aldus die doecht der oetmoedicheit ghecrighen 
moghen, des helpe ons die gront der oetmoedicheit, dat 
God self is." 

cap. 4 Ы . 53. 
„Van welke eygenheit dat ons moet behoeden die sijns 
selfs verteech toter doot des crucen. Amen." 

cap. j bl. 62. 
„God si gheloeft." 
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cap. 13 bl. 116. 
„Want niemant en was oetmoediger noch ghehoirsamer 
dan onse lieve Here Ihesus Cristvis, die eweliken moet 
sijn gheloeft ende ghebenedijt. Amen." 
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STELLINGEN. 

I. 

De stelling van v. Mierlo dat de behandeling der deugden in 
„Dat Boec vanden twaelf Dogheden" geheel onafhankelijk 
van eenig mystiek systeem, dus zuiver ascetisch is, is niet in 
allen deele juist. (vgl. „Studiën" Aug. 1923). 

II. 

Het veelvuldig „want"-gebruik als argument tegen de 
echtheid van „Dat Boec vanden twaelf Dogheden" als werk 
van Ruusbroec is zéér betwistbaar, (vgl. „Studiën" Aug. 1923). 

III. 

De talrijke Patristische citaten zijn een vrij wankel argu
ment voor de onechtheid van „Dat Boec vanden twaelf 
Dogheden" als werk van Ruusbroec. (vgl. „Studiën" Aug. 
1 9 2 3 ) · 

IV. 
Wanneer v. Mierlo met „onafgewerkte volzinnen" anaco-

loeten bedoelt, dan komen deze in „Dat Boec vanden twaelf 
Dogheden" niet veelvuldiger voor dan in andere werken van 
Ruusbroec en vervalt dit derhalve als argument tegen de 
echtheid van bovengenoemd werk. (vgl. „Studiën" Aug. 1923). 

V. 

Een meer algemeene toepassing van de studie der zin-
tuigelijke gewaarwordingen bij de letterkundige schrijvers zal 
zeker nog een grootere vervolmaking van de methode van 
onderzoek ten gevolge hebben. 



VI. 

Een uitgebreid onderzoek naar de zintuigelijke gevoelig
heid onzer schrijvers zou de Nederlandsche psychologische 
stilistiek zéér ten goede komen. 

VII. 

Dat op Java het onderricht in de Oostersche letterkunde 
voorabnog uiterst gering is, bewijst het feit van het bestaan 
van slechts één A(lgemeene) M(iddelbare) S(chool) met 
onderricht in de Oostersche letterkunde n.l. te Solo. 

VIII. 

Door de oprichting van een Oostersche litteraire faculteit 
in Nederlandsch-Indië, kwijt Nederland zich niet alleen van 
een cultureele verplichting, maar draagt tevens bij tot uit
breiding en verdieping van de taaistudie in het algemeen en 
van die der Oostersche talen in het bijzonder. 

De op te richten litteraire faculteit zal ook natuurlijk een 
leerstoel voor de Nederlandsche taal en letterkunde moeten 
bezitten. 

IX. 
Niet één der Nederlandsche Universiteiten behoort H E T 

centrum te zijn der Maleisch-Polynesische taaistudie, maar 
een in Nederlandsch-Indië gevestigde faculteit. 

X. 
Domenichino's opvatting van „De laatste H . Communie 

van Sint Hieronymus" wijst op een contemplatieve, Rubens' 
„Laatste H . Communie van Sint Franciscus" op een meer 
profetisch bijbelsch georiënteerde mentaliteit. 

XI. 

Het verdient aanbeveling dat de Religieuzen bij voort
during op hare Middelbare Meisjesscholen een bescheiden 
plaats aan de Katholieke Leeke-Leerares blijven afstaan. 
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