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EDELSTENEN BIJ MAERLANT EN RUUSBROEC*
A.M.

BASTINGS

In een vorig artikel in Ons Geestelijk Erf {I) heb ik aangetoond dat de passage
over de vogels in Ruusbroecs Tabernakel (2) afhankelijk is van Maeriants Der
naturen bloeme (3). In dit artikel wil ik nagaan of hetzelfde geldt voor de reeks
edelstenen in het Tabernakel.
STAND VAN HET ONDERZOEK
De vraag waar Ruusbroec zijn stenenkennis vandaan had, wordt hier niet voor
het eerst gesteld. Enkelen zijn mij voorgegaan, echter met een beperkt of geen
antwoord. Hier volgen de belangrijkste bijdragen.
In een artikelenreeks over Ruusbroec en Eckhart in De Katholiek komt Van
Poppel (4) tot de conclusie dat het bijna onmogelijk is een bron voor Ruusbroecs
stenen aan te wijzen. Hij denkt aan Maerlant, Thomas van Cantimpre of Marbod van Rennes, maar: 'A! deze dingen waren zoozeer gemeengoed in de geestelijke literatuur der middeleeuwen, dat er van bronnenaanwijzing nauwelijks sprake
zal kunnen zijn'.
Huyben (5) onderzocht de invloed van Bartholomaeus Anglicus op Ruusbroec.
Hij wijst ook op het gecompliceerde probleem van Ruusbroecs artes-kennis. Wei
40 a 50 parallelplaatsen tussen Ruusbroec en verschillende auteurs zijn aan te
wijzen. Hoogstwaarschijnlijk is Thomas van Cantimpre de bron van Ruusbroecs
voorstelling der edelstenen geweest. 'Onder die 40 a 50 parallelplaatsen is er geen
enkele die in alle opzichten aan Ruysbroeck's beschrijving beantwoordt: ze geven ofwel meer eigenschappen, ofwel minder, of in een andere volgorde, zoodat
we moeten aannemen dat Ruysbroeck bij het bewerken van zijn bron, zich enige
vrijheid heeft gegund. Dit vooropgezet blijkt evenwel dat de tekst van Thomas
van Cantimpre op slot van rekening nog het dichtst bij Ruysbroeck staat.' Huyben vermeldt helaas niet welke 40 a 50 parallelplaatsen hij heeft gevonden en
vergeleken.
Volgens Melline d'Asbeck (6) is Maerlant de bron van Ruusbroecs stenenkennis in Vanden seven sloten. 'Que Maerlant ait ete le modele de Ruysbroeck est
d'autant plus certain qu'on trouve dans le Naturen Bloeme la description de toutes
les pierres precieuses auxquelles fait allusion le ch. XXI du livre des Sept Clotures.' M. d'Asbeck heeft beide teksten niet nauwkeurig vergeleken. De overeenkomsten zijn veel te mager om Maerlant als bron te kunnen aanwijzen.
Van der Krabben (7) ziet Beda en mogelijk ook Josephus Flavius als bronnen
voor Ruusbroecs Tabernakel. De stenenallegorie komt echter ergens anders vandaan. 'Ruusbroec geeft veel zaken, die men te vergeefs bij Beda zal zoeken o.a.
de dieren- en steenenallegorie. Dit zal Ruusbroec bij andere schrijvers geput heb-
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ben, die, om ze nader te bepalen, een aparte studie vergen, daar het groote aantal schrijvers de moeilijkheid oplevert te preciseeren, wien hij gebruikt zou
hebben.'
L. Reypens (8) ziet als mogelijke bronnen Bartholomaeus Anglicus, Petrus Comestor en Maerlant. Reypens verwijst slechts naar deze auteurs en onderzoekt
dit verder niet. Het is hem immers om het mystiek proces te doen. 'Ruusbroec
blijkt zich in de overgeleverde symboliek van dieren en edelsteenen, in lapidaris
en bestiaris, bepaald bij Bartholomeus Anglicus te hebben ingewerkt, en voor
zijn Tabernakel o.a. de Historia scholastica van Petrus Comestor te hebben gelezen. Het zou ook verbazen als hij Maeriants Rijmbijbel en Der naturen bloeme
niet had gekend.'
F. van den Berghe (9) toont in een omvangrijk artikel, overigens niet over de
stenen, de invloed aan van Petrus Comestor (Z)/e meester inder istorien) op Ruusbroec. Voor de verklaring van de schriftuurteksten uit de boeken Exodus, Leviticus en Numeri heeft Ruusbroec voor zijn Tabernakel in de Historia Scholastica een kostbare bron gevonden. Hij is van mening dat het onderzoek naar
auctoritates met betrekking tot het Tabernakel nog niet is afgerond: 'Wat er ook
van zij, ons onderzoek dient nog uitgebreid te worden tot de volledige tekst van
den Gheesteliken Tabernakel. In die studie zal eveneens de plaats moeten bepaald worden welke Ruusbroec inneemt tegenover Flavius Josephus, Origenes,
Augustinus, Beda, Richard van St.-Victor, Adam Scot, Walfridus Strabo, Isidorus van Sevilla, Jacob van Maerlant, Thomas van Cantimpre en zo vele anderen. De invloed van de auctoritates op Ruusbroec's werk onderzoeken is een grote
en moeilijke taak. Toch dient zij te worden ondernomen wil men meer licht werpen op Ruusbroec's oorspronkelijkheid. Moge het resultaat waartoe wij zelf gekomen zijn met betrekking tot de Historia Scholastica er velen toe aanzetten deze taak op te nemen.'
P. Verdeyen (10) houdt het wat betreft de vogels en de stenen uit het Tabernakel op Thomas van Cantimpre. 'Ruusbroec heeft niet alleen de heiligenlevens
van Thomas gekend en gelezen, want hij blijkt ook goed vertrouwd met zijn natuurkundige encyclopedie De natura rerum. In het lange traktaat Van den gheesteliken tabernakel geeft Ruusbroec een natuurkundige beschrijving van twaalf
edelstenen (Werken, II, p. 149-168) en verder ook van de twintig vogels die onrein waren voor de Joodse wet (Werken, II, p. 333-351). Bij deze beschrijvingen
heeft Ruusbroec een overvloedig gebruik gemaakt van Thomas' encyclopedic.'
Alle voornoemde auteurs komen met waardevoUe suggesties, zij het echter dat
deze suggesties niet verder worden onderzocht. Maerlant en Thomas van Cantimpre worden het meest genoemd. Gezien de conclusie van mijn vorig onderzoek, lijkt het me het meest voor de hand liggend te onderzoeken of Ruusbroec
ook voor zijn stenen Maerlant heeft geraadpleegd.

DE REEKS EDELSTENEN IN RUUSBROECS TABERNAKEL
In het vijfde deel van Van den gheesteliken tabernakel, hoofdstuk LXI-LXXX,
beschrijft Ruusbroec de betekenis van vier kledingstukken eigen aan de hogepriesters: tunikel, scapularis, racionale en mitre. Hij baseert zich hiervoor op
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de Bijbel, Exodus 28 en 29. Het derde kledingstuk, het racionale (de borstplaat),
is met twaalf stenen versierd. Deze stenen verzinnebeelden de twaalf stamhoofden en de twaalf apostelen.
Racionale betekent ons redelijk (verstandelijk) vermogen. Ruusbroec koppelt
de artikelen van het geloof aan een steen met daarin de namen van de stamvaders. Die namen worden verbonden met de apostelen. De namen worden verklaard, waarna de eigenschappen van de stenen volgen die symbolisch worden
geinterpreteerd, een methode die men voor het eerst terugvindt bij Epiphanius
van Salamis (11).
De benamingen van de twaalf stenen zijn bij Ruusbroec achtereenvolgens: sardius, topasius, smaragdus, carbunkel, saphyrus, jaspis, ligurius, achatus, ametistus, crisolitus, onichinus en berillus. Enkele benamingen wij ken af van de benamingen in de Bijbel (12). De sardius heet daar robijn, de ligurius hyacint en
de berillus kornalijn. De benamingen komen bij Ruusbroec en Maerlant opvallend overeen, behoudens ligurius/hyacint. Opvallend is bovendien dat de elfde
en twaalfde steen bij Ruusbroec elkaars plaats hebben ingenomen. Dit verschijnsel
zien we overigens ook bij Epiphanius van Salamis en komt overeen met de volgorde in de Vulgaat.
In de Septuaginta hebben de jaspis, onyx en berillus t.o.v. bijvoorbeeld het
Hebreeuws een andere positie. De benaming van de edelstenen hangt ten nauwste
samen met de kennis van de stenen die men had ten tijde toen de verschillende
auteurs hun werken samenstelden. Het onderstaande schema van Bolman (13)
toont verschillende van die benamingen. Uitgangspunt voor de volgorde van de
namen is de Hebreeuwse bijbeltekst.
Tabel 1
Hebreeuws

Septuaginta Physiologus
± 200 V Chr ± 150 v Chr

Fl. Josephus
± 70 v Chr

Odem
Pitedah
Barelceth
Nophech
Sappir
Jahalom
Leschem
Schebo
Achlamah
Tarschisch
Schoman
Jaspe

Sardion
Sardion
Topazion
Topazion
Smaragdos
Smaragdos
Anthrax
Anthrax
Sappheiros
Sappheiros
laspis
laspis
Lugl(Ourion Lugkourion
Achates
Achates
Amethustos Amesthustos
Chrusolithos Chrusolithos
Berullos
Berullos
Onuchion
Onuchion

Sardion
Topazion
Smaragdos
Anthrax
Sappheiros
laspis
Lugkourion
Achates
Amethustos
Chrusolithos
Berullos
Onuchion

Epiphanius
± 350 n Chr
Sarda
Topazos
Smaragdos
Carbunculus
Sapphirus
laspis
Hyacinthus
Achates
Amethystus
Chrysolithus
Berylles
Onyx

Maerlant

Ruusbroec

Sardonix
Topasius
Smaragdus
Carbunculus
Saffier
Jaspis
Hyacint
Achates
Amesticus
Crisolitus
Berillus
Onichinus

Sardius
Topasius
Smaragdus
Carbunkel
Saphyros
Jaspis
Ligurius
Achates
Ametistus
Crisolitus
Berillus
Onichinus

Volgens Exodus 28, 21 moet in iedere steen de naam van een stam worden
gegraveerd. Welke naam in welke steen komt, blijft echter open. Ruusbroec hanteert de volgorde van de geboorte van de zonen van Israel, waarnaar ook wordt
verwezen in Exodus 28,10. Vervolgens wordt de naam van een stamvader gekoppeld aan die van een apostel. De naamgravure, als basis voor allegorische
interpretatie, wordt voor het eerst aangetroffen bij Philon van Alexandria. Ook
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Epiphanius van Salamis hanteert deze methode (14). Hoewel de volgorde van
de aartsvaders bij Ruusbroec en Epiphanius gelijk is, is de volgorde van de apostelen weer totaal anders. Ook de etymologische naamsverklaring en de daaraan
gekoppelde symboliek is bij Ruusbroec geheel afwijkend (15).
Wat de naam van de stamvaders betreft, vindt men bij Ruusbroec afleidingen
uit de Hebreeuwse etymologic. In het onderstaand schema wordt dit duidelijk.

Tabel 2
STAMVADERS

VERKLARING
RUUSBROEC

HEBREEUWSE
VERTALING (16)

I

RUBEN

een sone dies ghesichs
die siet den sone
die siet in- midden

ZIEN

U

SYMEON

die horet
die hebbelec es te
hoerne

HOREN

III

LEVI

toegedaen
toeghevoeghet

ZICH HECHTEN AAN
lEMAND

IV

JUDAS

beliedende
glorificerend

PRIJZEN, LOVEN

V

DAN

oordeel

RECHT VERSCHAFFEN

VI

NEPTALYM

ene wandelinghe
ene ghelijcheit
diese bekerende es
hare breidde

STRIJDEN

VII

GAD

- salecheit

VIII

ASER

- een tempel
- salecheide

IX

YSACAR

die hem ghedinct
ghedinkende den Here
man des loens

LOONDIENAAR

X

ZABULON

onderstant des habitakels
hare habitakel
habitakel der slarcheil en
scoenheit

BEWONER

XI

JOSEPH

een toedoen
ene vermeerringhe
die gherecht gemaect es
den Here

TOEVOEGEN, VERMEERDEREN

XII

BENJAMIN

sone der doecht
sone der rechten hand
sone der daghe

ZOON VAN RECHTERHAND, GELUKSKIND

GELUK, INDRINGEN
rijcheide

GELUKKIG NOEMEN,
PRIJZEN
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DE VERGELIJKING VAN HET TABERNAKEL
BLOEME

EN DER

NATUREN

Voor de vergelijking van de stenen bij Ruusbroec (GT = Van den gheesteliken
tabernakel, zie noot 2) en Maerlant (NB = Der Naturen Bloeme, zie noot 3)
ga ik op dezelfde wijze te werk zoals ik dat bij de vogels heb gedaan. In overeenkomstige passages worden zoveel mogelijk gelijkenissen opgespoord.
I

Sardius

Dese steen Sardius es bloedachtech roet, ghelijc
roeder erden. Ende hi es die ondierste gemme,
onder alle ghesteinten.
(GT, biz. 150, r. 13-15)

Sardius es, sonder waen,
Een steen na roder aerde ghedaen
Bloet stemmet hi, daer hi es mede,
(NB, deel II, biz. 130, vs. 1069-1071)

Alleen de kleur van de rode aarde stemt overeen.
II Topasius
Want hi es goutvaruwech overmids sine eweghe
minne, als die edele Thopaes. End die Thopaes
heeft oec varuwe aire steene;

Topasius hevet grote ghewout,
Een steen es ghedaen na gout,
(NB, deel II, biz. 233, vs. 1129-1130)

Ende in dien wederblicke der sonnen onthoecht
die Thopaes, in claerheiden, alien ghesteinte.
Ende in deser wijs trect ende verbeelt oec die
Thopaes alle ghesichten in hem, die hi jeghenwerdech es, overmids sine groete claerheit.
Maer graefdi dien Thopaes, hi sal u verdonkeren. Ende laetine in sine nature, hi blijft u claer.
(GT, biz. 152-153, r. 17-19, 23-24, 32-33, 1-2)

Alleen de goudkleur komt overeen. De overige feiten noemt Maerlant niet.
III Smaragdus
dien graciosen steene, die Smaragdus hetet; die
alsoe groene es, dat loef ende ghers, ende al dat
grune es, sijnre groenheit niet gheliken en mach.
Ende hi vervult ende spijst elcs menschen ghesichte, diene anesiet, overmids sine groenheit.
Die dien Smaragd sculpeert ende ghravet, soe en
es geen dine soe ghenoechlec, noch soe vermakelec den oghen. Ende in heme machmen bekin.
,
, .
• u , 11
nen ende speculeren, alse m enen spieghel, alle
dine, die heme jeghewerdech sijn.
(GT, biz. 154, r. 4-8, 14-18)

Smaragdus es der mirauden name,
Van groenre vaerwe bequame.
So groene es hi, dat al openbaer
Die lucht, die es bi den stene,
Groene mede scijnt ghemene,
So dat no weder sonne no scade
Hem en deren in ghenen rade.
,.,„
, , ,. , ,
,,„,,„
,„,, .„,,
(NB, deel II, biz. 229-230, vs. 1025-1026,
\r,A-y irviM

Ook hier alleen een kleurovereenstemming: groen.
IV Charbunkel
Want die Carbonkel-steenesvierech, als een berrendecole. Ende die schijn sire claerheit en mach
die donkerkeit der nacht niet verwinnen. Ende
hi gheeft ute heme blickende vlammen in dire
minschen oghen, die heme jeghewordech sijn.
(GT, biz. 155, r, 27-31)

Hi maect in den dach die nacht.
Sdaghes es hi als die cole roet,
Snachts so gheeft hi claerheit groet.
(NB, deel II, biz. 202, vs. 258-260)
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Hier is de overeenkomst van de steenkool inhoudelijk gelijk. Een berrende cole
is bij Ruusbroec een cole roet, met de dag-vermelding. De klaarheid 's nachts
staat in beide teksten.
V Saphyrus
dien edelen Saphyre, die tweerhande es. Die ierste
es gheel met purper varuwen, ende scijnt met
gout pulvere gheminghet. die ander es blaeu hemelvaruwech, ende, in den wederblicke der raeien der sonnen, soe ghevet hi ute heme enen berrenden scijn, ende men macht niet doresien.
(GT, biz. 156, r. 26-30)

Saphirus es een edel steen,
Hemelblau es hi over een.
Die beste comen van Indi,
Nemmermeer doerscinen si.
(NB, deel II, biz. 228. vs. 997-1000)

Buiten de kleur blauw komt alleen het feit dat de steen niet doorschijnend is
overeen.
VI Jaspis
den edelen steene Jaspisse, die groene es van varuwen, ende ghelustelec den oghen ane te siene.
Ende hi es den Smaragden alre-naest ghelijc in
sire groenheit.
(GT, biz. 157, r. 28-31)

Jaspis es een steen al groene,
Ende som es van sulken doene
Die ghedropelt es al roet;
(NB, deel II, biz. 216, vs. 661-663)

Overeenkomst: kleur groen.
VII Ligurius
Ligurius es blickende roet, ende hi trekt ane heme, overmids sine naturlike hitte ende die locht,
droeghe, lichte dinghe; eest alsoe dat si heme bi
sijn. Ende hi wast van urinen eenre beesten, wanneer dat si verhardet overmids hitte ende cracht
der sonnen. Ende dese beeste es alsoe scale van
naturen, dat si hare urine dect met sande, opdat die steen niet ghesien noch vonden en werde, in orbore enechs menschen.
(GT, biz. 159, r. 4-12)

Ligurius es een steen diere,
Die coemt van linx den diere,
Van sire orine dat et laet,
Also alst hier voren staet
in den boec van den dieren.
Linx pleghet ere manieren,
Alst sine orine maect te hant,
So worptet daer op dat sant,
Om dat benijt des menschen bate;
Maer niet en diet hem die ate,
Dies daer verhaert so te stene.
Sine vaerwe dies ghemene
Roet ende een deel bruun der mede.
Paelgen trect hi ende ontfaet.
Ghelijc dat doet de ghegaet.
(NB, deel II, biz, 219-220, vs. 759-771 en
vs.785-786)

De functie van de lynx en de kleur komen overeen. De magneetwerking is afwijkend. Bij Ruusbroec 'droge lichte dingen', bij Maerlant ijzerschilfers.
VIII Achates
Achates. Die es van bruunre varuwen, ende si
heeft, rechte in-midden hare, ommegaende swarte ringhe ende witte, in menegher wijs verandert,
ende te-gadere ghevoeghet. Ende men seghet, dat
dese gemme den mensche, dies over heme draghet, maect heblec, ende ghemint van alien men-

Achates es een diere steen,
Swart vintmer menech een,
Daer witte adren in gaen.
Den draghere doet hi staerc sijn,
Ende ghevet gheluc ter cure
In menigher sware aventure,
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schen, daer hi bi wandelt.
(GT, biz. 160, r. 17-23)
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Ende hi maecten bequame ende Iief.
(NB, deel II, biz. 194-195, vs. 37-39, 54-57)

Hier komt, zij het met kleurafwijking, de adereigenschap overeen. Het bequame
en //e/bij Maerlant is in Ruusbroecs terminologie heblec en ghemint.
\X Ametistus
Die Ametist heeft purper varuwe, gheminghet
met violeite, ende ute heme scinen gracileke blickende vlammen, alse roede rosen. Ende hi es sere
lichte te gravene. Ende hi wast in Indien.
(GT, biz. 161-162, r. 31-33, 1)

Amesticus, den ic eerste setle,
Es ghelijc der violette,
Ende daermense vint so ghedaen,
Dat sijn die beste, dats sonder waen.
Some amestice sijn
Ghevaerwet na den roeden wijn,
Mettien watre verkeert.
In Ethiopen, alsmen ons leert,
Vintmense ende in Endi,
(NB, deel II, biz. 193-194, vs. 21-29)

Slechts een gedeeltelijke kleur- en vindplaatsovereenkomst: violette, roede en
Indien.
X Crisolitus
die preciose steen Crisolitus. Want hi ghelijct den
wateren der zee, overmids sine doreschineghe
claerheit ende groenheit, ende daermede es hi
goutvarewech.
(GT, biz. 163, r. 29-31)

Crisolitus es sonder waen
Na groenen zeewatre ghedaen,
Ghelijc daer toe van gouts maniere,
Ende spaeret ghelike den viere.
Es datmene in goude draghet,
(NB, deel II, biz. 206, vs. 369-373)

Overeenkomsten wat betreft kleur: het groene zee water en goud.
XI Onichinus
den edelen. stene. die Onichinus hetet. die ene
vermingde varuwe heeft. dat es: wit ende roet.
Ende hi es dorscinech, alse eens menschen naghel. ende hi wast in Indien. Ende hier-omme en
es hi niet ghelijc in al. aire wijs, den anderen.
daer ic u vore ave seide, die stonden in dat scoudercleet. ende die wassen in Arabien. Ende dese. van Indien. hebben ene viereghe ghedaente,
ende si sijn omvaen met witten ringhen.
(GT. biz. 165, r. 12-20)

Onichinus dats over een
Een utermate dier steen,
Ende es ghevaerwet ende ghedaen,
Ende van der grote, sonder waen,
Dat eens menschen naghel si.
Aldus seghet die glose mi.
Die ons die bible ontbint.
(NB. deel II. biz. 223-224. vs. 873-879)

Bij Ruusbroec is de steen doorschijnend zoals een mensennagel. Bij Maerlant
heeft de steen de grootte van een mensennagel. Ruusbroec noemt de kleuren wit
en zwart, Maerlant zegt alleen dat de steen gekleurd is.
XII Berillus
Ende dit bediet ons al die edele steen, die Beril.
Want hi es dorschinech, ende groene, ende bleec
ghelijc den claren watere, dat verlicht es metten
seine der sonnen. Ende die liede van Indien, daer
hi wast, makene sescantech, op-dat die ghedaente
sire varwen herwect ende vernuwet worde in

Berillus es een steen openbare
Claer oft zeewater ware,
Die besten comen ons van Inden
(NB. deel II. biz. 200/201. vs. 199-200. 228)
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claerheit des lichs, in den wederblicke der menechfuldegher cante. Maer wert hi anders gheformeert, soe en heeft hi niet in heme dese wederblickende claerheit.
(GT, biz. 166-167, r. 32-34, 1-6)

Hier vind ik slechts twee overeenkomsten: helder als zeewater en Indie.
Ook in Vanden seven sloten (17) schrijft Ruusbroec over stenen. Het gaat hier
slechts over vier stenen en de omschrijvingen zijn zeer summier. Het betreft hier
dejacinthe, de smaragdus, de jaspis en den saphiere. Dejacinte komt niet voor
in het Tabernakel. Hij is hemelkleurig, helder en groen. De smaragdus komt sterk
overeen met de beschrijving in het Tabernakel. Opvallend is dat Ruusbroec hier,
zoals Maerlant, ook de naam mirauden gebruikt. De jaspis is groen van kleur.
De saphiere heeft vele kleuren zoals de regenboog: geel, rood, paars, groen en
goudkleurig. De regenboog en het rood en groen komen niet voor in het Tabernakel en Der naturen bloeme.
Deze eigenschappen bieden te weinig aanknopingspunten voor een vergelijking.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat, M. d'Asbeck voor een vergelijking kiest met
Vanden seven sloten en niet voor het Tabernakel.
WELK LAPIDARIUM HEEFT RUUSBROEC NU GEBRUIKT?
Gezien de geringe overeenkomsten met Maerlant, lijkt het me onwaarschijnlijk
dat Ruusbroec voor zijn stenen Der naturen bloeme heeft geraadpleegd. Welk
lapidarium dan wel? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er in de Middeleeuwen zeer veel lapidaria in omloop waren.
Braekman (18) heeft in zijn speurtocht naar Maeriants verloren gewaande lapidarijs een onderverdeling gemaakt van de middeleeuwse lapidaria. Grofweg
zijn er vijf typen te onderscheiden. Het eerste, het minerale type, bevat een beschrijving en eigenschappen van zestig alfabetisch gerangschikte stenen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de stenenboeken van Damigeron en Marbod
van Rennes. Het tweede, het symbolische type, geeft alleen symbolische interpretaties van stenen. Dit genre was in de Middeleeuwen zeer geliefd. Voorbeelden hiervan zijn Beda en Hugo van St.-Victor. Het derde, het mengtype, geeft
zowel eigenschappen, beschrijvingen als symbolische interpretaties. Het eerste
stenenboek van dit type is van Epiphanius van Salamis. Het vierde type, het medicinale type, geeft voornamelijk krachten en medicinale werkingen van stenen.
Hildegard von Bingen is hiervan het bekendste voorbeeld. Tenslotte zijn er nog
de encyclopedieen of summa's, boeken die de complete biologische wetenschap
bevatten. Een van de delen was dan gewijd aan de stenen. Bekende auteurs zijn
Plinius, Isidorus van Sevilla,Thomas van Cantimpre, Jacob van Maerlant, Bartholomaeus Anglicus en Albertus Magnus.
In alle stenenboeken van de bovengenoemde auteurs heb ik gezocht naar de
50 eigenschappen van stenen die Ruusbroec opsomt in het Tabernakel. Hieronder volgt een compleet overzicht. Achter iedere auteur staat het aantal overeenkomsten met Ruusbroec.

EDELSTENEN BlJ MAERLANT EN RUUSBROEC

Tabel 3
AUTEUR

WERK

Bartholomaeus Anglicus

De proprietatibus gemmarum (19)

36

Issidorus van Sevilla

Etymologiarum sive originum (20)

28

Plinius

Lapidum natura (21)

24

Thomas van Cantimpre

De natura rerum (22)

22

Marbod van Rennes

Liber lapidum seu de gemmis (23)

21

Beda Venerabilis

Explanatio apocalypsis (24)

20

Jacob van Maerlant

Der naturen bloeme (25)

20

Albertus Magnus

De miniralibus (26)

18

Hugo van St.-Victor

De bestiis et aliis rebus (27)

17

Epiphanius van Salamis

De XII gemmis (28)

14

Hildegard van Bingen

Physica (29)

8

Damigeron

De lapidibus (30)

6

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de meeste eigenschappen niet bij Maerlant
maar bij Bartholomaeus Anglicus worden teruggevonden. Enerzijds komen de
sardius, carbonkel, ametist en crisolitus bij Ruusbroec en Bartholomaeus Anglicus sterk overeen. Anderzijds is de topasius bij Beda en Hugo van St.-Victor
vrijwel gelijk aan Ruusbroec. Heeft Ruusbroec verschillende lapidaria geraadpleegd? Dit zou kunnen als Ruusbroec, zoals Mommaers (31) veronderstelt, het
Tabernakel gedeeltelijk in Brussel en gedeeltelijk in Groenendaal heeft geschreven. Volgens recent onderzoek van Bos en Warnar (32) is het Tabernakel echter
in zijn geheel in Groenendaal geschreven. Overigens was het werken met verschillende bronnen heel gewoon in de Middeleeuwen. Bartholomaeus Anglicus
gebruikte voor sommige boeken van zijn encyclopedie wel twintig bronteksten.
CONCLUSIE
Zo zeker als het is dat Ruusbroec voor zijn vogels in het Tabernakel Maeriants
Der naturen bloeme heeft gebruikt, zo zeker is het ook dat de beschrijving van
de stenen in het Tabernakel slechts heel geringe overeenkomsten met Maerlant
vertoont. De overeenkomsten met Bartholomaeus Anglicus zijn veel duidelijker.
Het is echter niet te bewijzen dat Ruusbroec voor zijn stenen Maerlant niet heeft
geraadpleegd. Gezien echter het vrij letterlijk gebruik van artes-teksten door Ruusbroec, zie de vogels, is het misschien mogelijk zijn bronnen aan te wijzen. Een
volgend onderzoek naar de bronnen van de specerijbomen in Ruusbroecs Tabernakel brengt hopelijk uitsluitsel.
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supervisie en aan Prof. Dr. R. Jansen-Sieben te Brussel voor haar waardevoUe adviezen en suggesties.
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