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Vertaler Frank De Roo heeft zich de voorbije jaren toegelegd op het werk van Thomas Kempis (1380-
1471). Hij doet dat met verve. Dit boek is het tweede van de vier boeken die samen Dialoog met 
novicen uitmaken, een werk dat Thomas Kempis omstreeks 1437 schreef in het Latijn. Ook het eerste 
boek is vertaald door De Roo, en naar verluidt werkt hij ook aan de vertaling van de twee laatste delen. 
 
In zijn inleiding geeft de vertaler niet alleen een overzicht van het Leven van Geert Grote zelf, maar ook 
van de andere bronnen over het leven van Geert Grote. Vóór de biografie van Thomas bestonden reeds 
(zie p. 11): "een 'in memoriam' door Willem van Salvarilla; een grafschrift; twee hymnes; en drie 
hoofdstukken in het Leven van Jan Ruusbroec." Dat laatste is onderdeel van de Geschiedenis van 
Groenendaal (1420) van Henricus Pomerius (Hendrik Van den Bogaerde). Drie hoofdstukken daarvan 
gaan over de relatie van Ruusbroec met Geert Grote. Die zijn in een appendix toegevoegd, in een 
eerste Nederlandse vertaling. Daarnaast bevat de inleiding ook een tweede appendix met fragmenten 
uit de Kroniek van de Berg van de heilige Agnes, een vroeger werk van Thomas. Dat bevat enkele feiten 
uit het leven van Geert Grote die hij niet meer vermeldt in zijn eigenlijke biografie. Na Thomas schreven 
Dier van Muiden (1459), Johan Busch (1464) en Petrus Hoorn (1479) nog over het leven van Geert 
Grote (1340-1384). Van die schrijfsels geeft De Roo de korte inhoud. De vertaling van het eigenlijke 
werk voorziet hij van een sober en helder voetnotenapparaat, waarin hij de lezer helpt met de 
intertekstuele, voornamelijk Bijbelse referenties in het Leven van Geert Grote. 
 
Wie deze vertaling leest, betreedt de intrigerende wereld van de Moderne Devotie, een krachtige 
hervormingsbeweging van kerk en samenleving in de late middeleeuwen. De woongemeenschappen 
van de Moderne Devotie, bestaande uit leken (niet gewijde geestelijken), zal zich voornamelijk 
toespitsen op de verbetering van levensomstandigheden en de zorg voor studenten. Geert Grote 
wordt de grondlegger van de beweging. Hij verruilt een leven van rijkdom en luxe (als telg uit een 
familie van succesvolle handelaars) voor een sober leven van studie, gebed en geestelijke bijstand. De 
waarschuwingen voor duivel, hel en vagevuur die je aantreft in de betogen van en over hem, dien je 
onder andere in het licht van die ommekeer te begrijpen. Geert Grote heeft zelf, aan den lijve, 
ondervonden hoe hels een leven in functie van pracht, praal en uiterlijke schijn eigenlijk is. De ermee 
verbonden dynamieken van afgunst, eerzucht en afhankelijkheden allerhande (van bezit tot genot en 
macht) zijn niet toevallig hoofdzonden in de christelijke traditie. Ze brengen de mens schade toe. De 
hedendaagse psychologie zal dat trouwens bevestigen, weliswaar in andere termen: wie verteerd 
wordt door eerzucht en afgunst lijdt aan narcisme, en de afhankelijkheden waarvan Geert zichzelf en 
anderen wil bevrijden zouden tegenwoordig verslavingen worden genoemd.  
 
Wat Geert Grote uiteindelijk drijft, is dus allesbehalve de angst voor de hel of een verdoken verlangen 
om macht over anderen te verwerven. Integendeel, hij wordt gedreven door een genereuze liefde en 
een diep verlangen om mensen ten volle te zien leven. In die zin wil hij "zielen winnen". Dat Geert niet 
verbitterd is over de keuzes die hij heeft gemaakt, en ze ook niet op een rancuneuze wijze aan anderen 
wil opleggen, blijkt onder andere uit het volgende dat Thomas schrijft over hem (p. 108): 
 
"Hij was gelukkig in de Heer en tevreden met het eenvoudige en strikt noodzakelijke. Al het overtollige 
sneed hij weg, en lekkernijen had hij niet nodig. Voor zichzelf was hij streng en zuinig, voor anderen 
barmhartig en mild." 
 
Die generositeit moet kenmerkend zijn geweest (p. 124): 



 
"Hij was niet meedogenloos en onbarmhartig, zoals die slechte dienaar, die hoewel hem alles was 
kwijtgescholden, zich niet erbarmde over zijn mededienaar, maar vanaf het begin van zijn bekering 
schold hij alle schuld kwijt van wie tegen hem zondigden; hij bad smekend voor zijn lasteraars, en was 
ook bereid om als eerste genoegdoening te geven als hij iemand had gekwetst, en om met allen de 
vrede te bewaren, behalve als hij de Waarheid moest verdedigen." 
 
Als Geert Grote toch de vrede niet bewaart en de discussie met anderen aangaat, dan doet hij dat 
blijkbaar niet om macht of rijkdom te verwerven, maar – nogmaals – om "zielen te winnen" in de zin 
van "een menswaardig leven mogelijk te maken voor zichzelf en anderen" (p. 126): 
 
"Ziedaar een ware Israëliet en uiterst toegewijde verkondiger en verdediger van de theologische 
waarheid, die God zó liefhad, dat hij zijn naaste niet verwaarloosde; die zijn geest zo richtte op hemelse 
dingen, dat hij zich niet onttrok aan de noden van anderen; en die niet slechts uit was op zijn eigen 
redding, maar zich moeite getroostte om velen te helpen, en met zich mee te leiden naar een 
volmaakter leven. […] Uit zijn verkondiging wilde hij geen enkel tijdelijk voordeel behalen, maar hij was 
erop bedacht om zielen te winnen, en verkondigde het Evangelie kosteloos, zonder grote uitgaven van 
de Kerk." 
 
Geert geeft, met andere woorden, zelf het goede voorbeeld om niet te leven in functie van de schone 
schijn die in onze wereld vaak zo belangrijk is, zowel bij wie luxueus als sober door het leven gaat (pp. 
128-130): 
 
"Niet met woorden van menselijke wijsheid, maar door voorbeelden van een heilige levenswandel 
haalde hij zijn toehoorders doeltreffend over tot minachting van de wereld. […] Hij stond ook niemand 
toe om in het openbaar te bedelen (tenzij een evidente noodzaak hen ertoe zou dwingen) noch 
nieuwsgierig rond te lopen langs de huizen om aalmoezen te verkrijgen, maar raadde aan om liever 
thuis te blijven en zich toe te leggen op handarbeid, zoals Paulus leerde, en zich ook niet in de hoop op 
meer winst bezig te houden met zaken die hinderlijk zijn voor de devotie, om aan de zwakken geen 
gelegenheid te geven om op aanstoken van de duivel terug te vallen in hun vroegere fouten." 
 
Bijzonder interessant aan de biografie van Thomas is dat ze op het einde zes teksten van Geert Grote 
zelf bevat. Daaruit blijkt dat Thomas loyaal heeft weergegeven wat Geert Grote zelf beweert na te 
streven. Zie bijvoorbeeld Besluiten en voornemens, geen geloften, door meester Geert uitgesproken in 
naam van de Heer, de oudste tekst (pp. 142-144): 
 
"Hoe meer beneficies en hoe meer goederen ik bezit, des te meer meesters dien ik, en des te meer 
lasten draag ik, en dat is in strijd met de vrijheid van geest, die het voornaamste goed is in het geestelijk 
leven. Want door veel bezit wordt de liefde gebonden, en door veel bezit wordt ze ook gebonden 
gehouden. Werkelijk, een streven dat op die manier de ziel bezoedelt, is onverenigbaar met de vrede 
van het hart en de rust van de geest, en de zorgen daaraan verbonden, besmetten de geest en 
verstoren die vaak. Evenzo moet men breken met de begeerte naar meer; vervolgens moet men 
bezittingen op oordeelkundige wijze verminderen.  
 
[…]  
 
Evenzo wordt de mens besmet door eerbewijzen en gunsten en de hebzucht waar allen naar streven, 
en wordt door zulke winstgevende wetenschappen zijn verstand verduisterd; hij wordt door hartstocht 
bewogen en de natuurlijke goedheid wordt verkeerd gericht, en de begeerte wordt besmet, zodat hij 
niet meer naar behoren let op de dingen van God of de deugd of wat goed is voor het lichaam. Daarom 
gebeurt het uiterst zelden dat iemand die een winstgevende wetenschap beoefent – hetzij de 



geneeskunde of het burgerlijk of kerkelijk recht – goed of billijk redeneert of iets op een rechtvaardige 
of juiste wijze bekijkt." 
 
Misschien opvallend is die natuurlijke goedheid waarnaar Geert verwijst als hij het heeft over de aard 
van de mens. De mens is van nature goed, maar een verkeerde gerichtheid van zijn vermogens en 
verlangens kan hem van het pad van de liefde afbrengen. Dat is een van oudsher katholiek idee. 
Wetenschap en kennis (die volgens Geert ook bij niet-christelijke denkers zijn te halen) zouden 
bijvoorbeeld op de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving gericht moeten zijn, en niet op 
de naam en faam, de macht of de portemonnee van deze of gene. De ontwikkeling van een 
menswaardiger samenleving is voor Geert uiteraard synoniem met het eren van een God aan wie hij 
een bekommernis om de mens toedicht. Zoals Thomas al aangaf, is Geert bij dit alles in de eerste plaats 
streng voor zichzelf (pp. 145-148): 
 
"Evenzo moet men de geheimen van de natuur niet naarstig onderzoeken in de heidense boeken, noch 
in de Wet van ons Oude en Nieuwe Testament, maar wanneer men ze tegenkomt, moet men God 
daarvoor loven en verheerlijken, om van de natuurlijke een meer verdienstelijke wetenschap te 
maken, en deze als een offer op te dragen aan de allerhoogste God, door samen met Abel – de 
rechtschapen mens – dank te betuigen, en samen met hem iets goeds te bedenken dat God tot eer 
kan strekken. 
 
[…] 
 
Evenzo zal ik geen enkele kunst studeren, geen boeken schrijven, geen reizen of werken ondernemen, 
en geen enkele wetenschap beoefenen, om mijn naam en de faam van mijn kennis te verspreiden, of 
om eerbewijzen te ontvangen of dank van wie dan ook, of om een herinnering aan mezelf na te laten 
na mijn dood. […] Evenzo volgens Bernardus: doe geen uitspraken waardoor je zeer religieus of geleerd 
zou schijnen. Evenzo moet je alle openbare disputen vermijden en verafschuwen wat gericht is op 
twisten of om te triomferen of om een schone schijn te scheppen, zoals alle disputen van de theologen 
en meesters in Parijs. […] Ondertussen had je geestelijke winst kunnen verkrijgen door een 
verdienstelijk gebed of de studie van een toegewijd boek. Evenzo zal ik privé nooit discussiëren met 
wie dan ook, tenzij een zeker en klaarblijkelijk goed doel het vereist, en tenzij het iemand is die naar 
mij wil luisteren, en met wie ik zonder twist en ordelijk kan overleggen, of tenzij vanwege boos opzet 
een streng optreden is vereist ter wille van het goed dat daaruit volgt, en dan nog alleen indien 
weloverwogen. 
 
[…] 
 
Evenzo zul je nooit studeren om een graad in de theologie te behalen of daarnaar te streven, want 
winst en beneficies of faam wil ik niet verwerven, en ik kan die kennis evenzeer bezitten zonder een 
graad. Evenzo is dat in het algemeen zinnelijk en vinden ze smaak in zinnelijke zaken. Evenzo zou het 
je dikwijls afhouden van de redding van je naaste. […] Rechten of geneeskunde mag je nooit studeren, 
tenzij het geval zich voordoet dat je daarmee iets goed zou kunnen bereiken." 
 
In de woestenij van onze vaak polariserende sociale media en narcistische profileringscultuur klinken 
de woorden van deze veertiende-eeuwse spirituele figuur plots urgent en actueel. Geert Grote 
waarschuwt niet toevallig voor al te automatische, impulsieve en gevoelsmatige partijdigheid. Vanuit 
de middeleeuwen komt een pleidooi voor redelijkheid in een wereld als de onze die van waarheid en 
gerechtigheid steeds meer een zaak van persoonlijke voorkeuren heeft gemaakt (pp. 148-149): 
 
"Evenzo mag je geen raad geven of je bemoeien met enige rechtszaak, een minnelijke regeling noch 
een proces, tenzij voor jou duidelijk vaststaat dat het gaat om laster, of tenzij het gaat om een 
beklagenswaardige persoon en een volstrekt goede zaak, of om de beteugeling van een duidelijk 



kwaad, of om de verdrukking van de armen; daarmee mag je je bemoeien, onder voorwaarde dat je 
een gelijkmoedige geest bewaart. En trek je na je bemoeienis terug, zodat er geen zorgen overblijven; 
en let daarin voorzichtig op, dat je niet wordt bewogen door vriendschap of verwantschap of haat, en 
als het gaat om een vriend of een verwant of iemand die voor jou ooit hatelijk was, onderzoek dan 
jezelf: of je hetzelfde zou doen als het een vreemdeling was, of iemand die je niet verfoeide. Het is 
duidelijk, zoals Vergilius zegt, dat het geluk van een boer hierin bestaat, dat hij de ijzeren wetten en 
de waanzin van het forum niet kent." 
 
De voorlaatste tekst van Geert zelf bestaat uit enkele van zijn spreuken. Een selectie daaruit mag de 
potentiële lezer nog meer prikkelen om de Moderne Devotie van naderbij te leren kennen, onder de 
deskundige begeleiding van Frank De Roo: 
 
"De wetenschap der wetenschappen is te weten dat je niets weet. 
 
Hoe meer een mens beseft hoe ver hij verwijderd is van de volmaaktheid, des te dichter is hij bij de 
volmaaktheid. 
 
Je moet altijd je best doen om van de andere iets goeds op te merken en te denken. 
 
De grootste beproeving is niet beproefd te worden. 
 
Zo lang een mens in zichzelf nog iets vindt om af te leren, gaat het goed met hem. 
 
Laat ieder opletten dat hij aan anderen geen aanstoot geeft door zijn gedrag, maar streven om zijn 
gewoonten te verbeteren en zich overal eerzaam te gedragen, om anderen meer te stichten." 
 
Misschien actueler dan ooit is het pleidooi van Geert Grote om vrees nooit te laten winnen van hoop. 
Elke mens heeft het vermogen om zich niet langer angstvallig bezig te houden met de waan van de dag 
en zich te richten op wie aan het oog van onze dikwijls narcistische wereld ontsnapt. Elke mens heeft 
het vermogen om zich te richten op wie wél wordt gezien door "de Eeuwige" en diens dynamiek van 
liefde die niet aan uiterlijke schijn is gebonden: 
 
"Je moet altijd meer hopen op de eeuwige roem, dan vrezen voor de hel." 
 

Erik Buys 


