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Op het departement van Nationale Opvoedíng dacht men destijds dat
het een goede zaak was scheppende kunstenaars uit te kiezen om
sommige kulturele.sektoren of instellingen te leíden.
Tijdens de jaren 196l-1965, periode waarin ik de leiding van het
departement gedeeltelíjk (en in de NederlanSse kulturele sektor
exklusiefl mocht waarnemen, ging ik twijfelen aan de geldigheid van
die traditie. En die twijfel gíng zo ver dal ík het roer omgooide en voor
die taken eerder. zocht naar technici, maar met een ruime kultuur, een
scheppende geest en zín voor management.
Het was dan zó dat ík als bibliotheekinspekteur een bibliotheekekonoom
aanstelde en tot konservator van het Rtjksdomein te Gaasbeek, een
historíkus. En ik heb mij dit nooit beklaagd !
Vandaag vraagt men mij dit vriendenboek in te leiden omdat díe
historikus-konservator niet t met rust gaat D - maar de.fatale fficiële
a kti vite it sleeftij dsg r ens he eft be reikt.
Onze vriend Gaston Renson heeft gedurende zestien jaar ten overvloede
bewezen dat het ídeaal-type waarvan tk droomde (technikus met ruime
kultuur, scheppende geest en zin voor management) in hem ten
overvloede gestalte kreeg.
Persoonlijke vriendschap maar vo.oral dankbaarheíd brengen míj er
dan ook toe het initiatief van dit vriendenboek toe te juíchen en te
zeggen dat al de eer en de lof die hem in dít boek zullen gebracht
worden niet bij machte zijn de werkelijkheid weer te.geven.
De vele auteurs zullen inderdaad de man trachten te typeren en zijn
verdiensten te beschrijven, maar hoe zal men ooit de ínnerlíjke gloed
díe konservator Renson bezielde onder woorden kunnen brengen ? Hoe zal kunnen gezegd worden hoe breed en hoe diep de invloed van
zijn veelzijdige aktíe is geweest ? Hoe zal men een waarachtíge
balans van dít rijke leven in dienst van de natíonale en de regíonale
gemeenschap kunnen opmaken ?
Maar waarom gebruik ik hierbij voortdurend de verleden tijd ? Dít is
geen slot, maar een korte pauze, geen in memoriam, maar een
tussentijdse inventaris.
Morgen gaat niet alleen het leven verder,, m,aar ook de aktie van onze
vriend Renson.
Zij dte tot zijn overtalrijke vriendenkrtng behoren weten wat zij nog van
hem mogen verwachten. De anderen zullen het uit deze bladztjden
kunnen leren.
Maar al diegenen díe dit boek lezen, zullen dankbaar zijn zowel om
hetgene reeds werd gepresteerd als om hetgene dat nog komen zal.
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BESLUIT
Het is haast onvoorstelbaar hoe onveranderlijk
het algemeen patroon
van de nederzettingen meer dan duizend jaai lang
ongewijzigd werd
behouden. Laat nu enkele hoven pas later in de
áidd"l".uwen
erbij
gekomen zijn, dan doet dat er nog niets
vanaf dar h;L;i;;"t-""
tenminste teruggaat op de Frankische kolonisatie
in ons gewest, en
ook nog voor wie thans Breedhout bezoekt duidelijk
te herkennen valt.
En Breedhout is zeker geen uitzondering op
dit gebied in het
Pajottenland, integendeel. De viering van i oo-o jáar
marktrecht te
Lennik in | 978 is daar een ander, sprekend voorbeeld
van.
vele oorlogen en revoruties zijn over dit rand
heen gegaan, in tijden
van verdrukking en tweespalt werd geroofd
en gebrand, *"id".,
voorname geslachten onterfd en hun machtgebied
verdeeld. Maar de
boer, hij ploegde voort, steeds in dezelfd" lróor.

Ruusbroecbij de karthuizermonnikente Herne.
door Andries DHOEVE.

Omtrent het verblijf van Ruusbroec bij de karthuizermonniken te
Herne stelt zich in eerste instantie de vraag : in welk opzicht en in
welke sfeer dient de vriendschappelijke betrekking tussen de
Groenendaalse Godsschouwer en de Hernese kloosterlingen te
worden begrepen en gesitueerd ?
Uit sommige geschriften van Ruusbroec blijkt duidelijk diens grondige
weerzin voor de verzwakking en de toenemende aftakeling van het
geloof in een oppervlakkige wereldsgezindheid waardoor talloze orden
werden aangetast : u alle ordenen en alle religien 6iin) shedaelt van
haren beghinne, ende sijn gheliic der werelt worden r,'. Niet zelden
klaagde hij de decadentie van de geestelijkheid aan, zodal het enigszins
begrijpelijk wordt, dat hij in dit ontmoedigend perspectief slechts een
uitkomst zag en beslist de voorkeur gaf aan het ascetisch georiënteerde, diep gelovige bestaan van die kloosterlingen, die in de mate van
het mogelijke het contact met de wereld verzaakten en zich
terugtrokken in een volslagen afzondering op basis van een
beschouwend leven : u de ghene die niet ute en gaen, alse de
Sarteroise l. dus vooral de Karthuizers.
Waarom evenwel nu juist die van Herne ? Een ex-secretaris van de
Groenendaelse prior had, tegen diens wil in, doch met de beste
bedoelingen, een kopie < Van den Rike der Ghelieven D aan een van de
monniken te Herne overgemaakt; daar verwekte het boek zoveel
belangstelling, dat men er alles in het werk stelde om zoveel mogelijk
van Ruusbroecs geschriften te bemachtigen.
Toen de karthuizers er een drietal in bezit hadden, bleek het dat enigen
onder hen niet helemaal de zin en de juiste betekenis van Ruusbroecs
leer begrepen of althans tot de kern van sommige beschouwingen niet
konden doordringen. Zlj struikelden over duistere en moeilijke
passages en besloten derhalve zích rechtstreeks tot Ruusbroec te
wenden om uitleg en opheldering te vragen. Zij schreven een brief om
hem naar Herne uit te nodigen en ontvingen spoedig daarop een
gunstig antwoord. Inderdaad : Ruusbroec kwam van Groenendael
Ítaar Herne en zou er gedurende een drietal dagen onder de
karthuizermonniken verblijven.
Het hele verhaal omtrent dit verblijf lezen wij in de < Prologhe n van
een zekere Broeder Gheraert, dte zichzelf heet i (( vanden tSartroysen
oerden van onser Vrouwen huys ter Capellen bi Herne t.
er
Om elke twijfel in zake dit verblijf uit de wereld te helpen bestaan inderdaad vandaag de dag nog heel wat verhalen in het
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Pajottenland achten wij het nuttig Broeder Gheraert zelf aan het
woord te laten. zljn t prologhe i; tot een verzameling
van vijf
hoogstwaarschijnlijk door hem gekopieerde werken van Ruusbroec
is
lmmers een van de belangrijkste bronnen over het leven
van
Ruusbroec en de litteraire geschiedenis van diens geschriften.
wat
volgt zijn precies de uittreksels welke rechtstreeks verband
houden
met Ruusbroecs reis naar Herne. Broeder Gheraert legt
eerst uit
waarom hij en zljn gezellen zich tot Ruusbroec wendden
en vervolgt
dan :
<<Doch soe verboudíc mi (verstoutte ik mij) ende enighe
van onsen
broeders, ende wi senden tot desen her Jan-om vercla"ít
rc werclen bi
siins selfs spreken van enighen hoghen vtoerden, die wie
vonden in
desen boeken; ende sonderlinghe van vele dat hi seit in dat ieste
boec
(van den Rike der Gherieven)-,daer hi
sprect vander gave des Raets al
doer, daer wí ons aen stieten; ende baden hent dat hi wilde
tot ons
comen. Ende hi quam van over tr v , grote mílen te voet gaen
bi sijnre
goedertierenheit, al wasí hem pijnlijc. Daer waren veel
ieligioesháden
a.f te scriven van stnen rtpen ende btíden aensiene, van
sinen
goedertieren ende oetnzoedighen spreken, van
sinen geestelíken
t'ttttwendighen wesen, ende van sinen reltgiosen hebben (háuoing)
irz
sinen habÍte ende in al sinen doene. Ende sonderlinghe
is aát te
merken, als hi ntet ons-lieden sat int convente, ende wi hem aenspraken
ot'n te horen yet gheesteliker reden van sinen hoghen verstane,
soe en
w.oude hi niet spreken als uut hent selven; mei hi vertrac (vertelde,
citeerde) eníghe exempele ende woerden uten heylighen lereren,
daer hi
ons ntede stichten woude in der minnen Gods,
versterken ín tlen
"ná" ofte
dienste der heyligher Kerken. Ende alsoe wi twee,
wi drie, h.em
besiden (afzonderllj.k) toespraken van desen boeken, ende wi
seíden dat
wise al bewervet (verworven) ende beschreven hadden, ,rh"",
iti,
(scheen hij des, of daarom) in sinen geest
alsoe tedtch staende van
ydelre glorien, alsoe ofte hise níe ghemaect en hadde.
Ende als ic allene
hem aensprac als van dien woerden die ínt íerste boec
staen daer hi
hadde ghemaect, als in den Rike der Ghelieven, deer wi ons aen
stieten,
antwoerde hi met ghestaden moede, ende seide d.at hi niet
en wiste dat
dí-e boec voirt ghecomen waer, ende dat hem leet
was dat hi
gheopenbaert was. Ende het hadde ons heymelic gheleent
uu1 te scriven
een priester, die her Jans Notarius (kopiïst of secretaris) gheweest
hadde, dien hi nochtan verboden hadde dàt hijs niet voirsetten
en soude
(dat hij des - daervan - niets bekend
-ok".
soude) >.
<<Als ic dit verstont, soe woude ic hem desen íersten
boec van den Rike
der Ghelieven hebben ghegeven sinen wille mede te
doene : ende en
vtoude. Mer hi seide, hí soude maken een ander
boeck vander
verclaringhe hoe hi die woerden meínde, ende hoe hi
soude wíllen dat
mense verstonde. Ende alsoe dede hi; ende dat is dat leste
boexken van
desen viven, dat beghint : Die prophete Samuel l.
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t Dese drie daghen, ofte die tijt dat dese Religíose hier bi ons-lieden
was, dochte ons al te cort; utant elkerlic die met hem sprac, ofte bi henr
was, mochte yet ghebetert werden. Ende alse wi hem ghemeinlic baden
dat hi langher bi ons bleve, sprac hi al dus : " Miine goede broedere, wi
moeten boven alle dinc onderhorich houden. Ic seyde minen here,
mínen prelaet, onse Proefst, dat ic meinde weder thuys te síne tenen
sekeren ghesetten daghe; ende tote dien tide ga,f hi mi oirlof ttut te sí.irt;
daer bi moet ic mi te tide ten weghe setten, om dte onderhoricheit te
volbringhen ,,. Ende in dit woert waren wí alle wel ghesticht n.
Bij aandachtige lectuur van het geciteerde blijkt wel, dat Broeder
Gheraert ons in zijn relaas merkwaardige inlichtingen verstrekt over
de persoonlijkheid van Ruusbroec, doch met geen woord rept over de
tijd waarop dit bezoek zou hebben plaats gehad. veel werd
hieromtrent reeds gediscussieerd en werden allerlei jaartallen, lopende
van 1358 tot 1363, vooropgesteld. Thans echter wordt door vele
Ruusbroecspecialisten het jaar 1362 aangenomen en zulks dank zij de
merkwaardige studie van Dom J. Huyben O.S.B., nl. u Uit Ruttsbroecs
Vriendenkring >, waarin hij aan de hand van een vernuftige
redenering Ruusbroecs leeftijd bepaalt toen deze het u Boec der
hoechster WaerheinI eindigde. Ruusbroec Zou dan de ouderdom van
69 jaar hebben bereikt en daar Broeder Gheraert in zijn u Prologhe t
met kennis van zaken handelt over datzelfde boek, dat overigens deel
uitmaakt van de vijf door hem gekopieerde en ingeleide werken, lijkt
het zeker niet uitgesloten dat het vooropgestelde iaattal 1362 met de
werkelij kheid overeenstemt.

Een belangrijke kwestie blijft die van de identiteit van Broeder
Gheraert, die men tot bij het begin van deze eeuw vereenzelvigde met
niemand minder dan Gheraert Nagel, afkomstig uit Delft, die als
seculier priester zijn intrede in het klooster te Herne gedaan had en er
in 1435 tot prior werd benoemd.
Vanwaar die verwarring ?
Het autenthieke handschrift van Broeder Gheraert is zoek geraakt' In
de twee kostbaarste Ruusbroec-handschriften, het ene D (Kon.
Bíbliotheek Brussel nr. 34 I6-24) geschreven in 1461, en het andere, G,
(Blbltotheek Rijksuniversite.it Gent nr.693), ontstaan in 1480, vindt
men vooraan de tr Prologhe l die Gheraert schreef als inleiding tot de
hogergenoemde 5 werken. De kopiist van het handschrift < D > zegt
van Gheraeft i ( Dit is die prologhe her Gherardus dier wilen prior utas
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inder oerden van tsartroysen ende die dese boeke vergaderde r.
Gheraert wordt hier dus <<prioer > geheten. En omdat men in de lijst
der prioren van Herne geen andere met dezelfde voornaam vond,
werd de auteur van de.< Prologhe ri tot ca. l9l4 beschouwd als zijnde
Gheraert Nagel. Alsof het volstond een prior met name Gherardur, oi"
een eeuw later leefde, tot een van de tijdgenoten en vrienden van
Ruusbroec te promoveren !
Het zijn pater Leonce Reypens s.J. en paul o'sheridan (een Gents
advokaat van Ierse afkomst, die te Brussel bij het Algemeen
Rijksarchief werkzaam was), die, zonder van elkander iets af te weten
(de eerste in Dietsche warande en Belfort, 1914, en de tweede in La
Revue Belge d'Histoire, l9l4\, als het ware tegerijkertijd tot de
conclusie kwamen, dat Broeder Gheraert niemand anders kon zijn dan
Gerardus de Sanctis of Gerard van Santen.
over het leven van die Gerardus de Sanctis, van wie men thans
algemeen aanneemt dat hij de schrijver van de < prologhe n is, is bitter
weinig gekend. De meeste, zij het nog zeer luttele gegevens, vindt men
in de u Chronique de la Chartreuse de la Chapelle à Herinnes-lezEnghien D, van Arnold Beeltsens en Jean Ammonius, uitgegeven en
gecommentarieerd door pater E. Lamalle S.J. Daarin lezen wij dat
Gerardus de Sanctis onder het priorschap van Jan van Bouchoule in
1338 te Herne zijn intrede deed en op 2B/B/1339 bij testamentaire
beschikking belangrijke percelen grond, gelegen te Saintes tuspen Halle
en Edingen, aan het karthuizerklooster overmaakte. In dit testament

In het obituarium van het Luikse klooster, bewaard in het Rijksarchief
te Luik, staat aldus zijn naam te lezen : u lbidus Mart. obiit clominus
Gerardtts de Zanctis, monachus et sacerdos domus huius. cum
parentibus suis l. Uit de u Chronica domus capellae )) van Herne
vernemen wij nog dat hij een voor zijn tijd voornaam geleerde was,
een grote clerc : < fuít notabilis clericus r, zoals blijkt uit zijn diverse
geschriften. u Multos pulchros libros scripsit et etiam cantuales
ínfirmaius huius domus habet duos libros eius manu conscripto.sl. (Hij
schreef vele keurige boeken, o.m. ook zangboeken; in de ziekenzail
bevinden zich nog twee boeken, welke hij geschreven heeft).
Een vermeldenswaardige biezonderheid is ook deze : hij kende drie
talen, nl. Diets, Frans en Latijn, wat voor die tijd niet weinig
betekende. Als kopiïst moet hij tevens iemand geweest zljn, die zich
niet louter tot het ambachtelijke beperkte, doch tevens grondig nadacht
over wat hij kopieerde; zijn oordeel over de geschriften van
112

Ruusbroec, geformuleerd
overvloede.

in

de u Prologhe n, bewijst

zulks ten

***
Om te besluiten : de bovenstaande gegevens omtrent de relatie
Ruusbroec-Herne zijn eerder karig. Toch volstaan zli, naar onze
bescheiden mening, om die hele geschiedenis op geloofwaardige wijze
in te kaderen, mede in verband met de persoonlijkheid van Broeder
Gheraert.
Het zal bovendien ook zo wezen, dat uit de thans bekende feiten
overduidelijk blijkt, dat Ruusbroec wel degelijk in het karthuizerklooster van Herne op bezoek is geweesl, maaÍ er niet een letter heeft
neergeschreven. En voorts : dat Broeder Gheraert wellicht niemand
anders is geweest dan Gerardus de Sanctis.
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