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MEDEDEBLINGEN.
I.
DE KARTUIZER PIETER DORLANT.
Dr. Mr. Leonard Willenls heeft onlangs bij Martinus hlijhoff in
L). Van dit boek
druk doen verschijnen zijn Elckerlyc'Studiën
heeft ons in het bijzonder Hoofdstuk I geboeid. Dit behandelt in
22 bladzijden druks de vraag : ( Is Pieter Doorlant de auteur van
den Blckerlyc ? r> Men herinnert zich den pennestrijd, die daarover reeds lang is gevoerd. Sedert de Gentsche hoogleeraar Loge'z) den in de Latijnsche
rnan in zijn Elcherlyc-uitgave van 1892
editie van 1536 als auteur genoemden Petrus Diesthernius heeft
geidentificeerd met Petrus Dorlandus, die in 1507 als vicarius van
is gestorven, scheen de wetenschap
ltet kartuizerklooster bij Diest 'Logeuan's
veronderstelling neer te
zich nagenoeg algemeen bij
leggen.
Reeds in I9l0 heeft Willems echter de juistheid van deze gissing
in twijfel getrokken. fn een bijdrage over ( Pieter Doorlant en
zijn twee levens van Sint-Anna > 3) betoogde hij, dat verdere na'
sporingen omtrent Dorlantos persoon en werk noodig zouden zijn
om meer licht in deze nog niet opgeloste hwestie te verkrijgen.
Nochtans is Dorlant blijven gelden als cle schrijver van Elcherlyc.
Voorzoover bekend heeft slechts Dn. J. Vln Mrnnr-o S' J. in zijn
Behnopte Gescltied'enís aan, de Oud- en Mídd,elnedertrandsch,e Let'
terltunde (Antwerpen 1930) nog eens onderstreept, dat de steliling,
als zouden Pieter van Diest en Pieter Dorlant een en dezelfde per-

!.'$

f) Dn. Mn. Lnotlnn Wllln*rs, lid der Vlaamsche Academie, Elclcerlyc'
Studiën ('s Gravenhage 1934), 185 blz.
2) Dn. H. Locnruln, Elcherlíik, a lilteenth century Dutch morality (presu'
m.ably by Petrus Dorlanihus) and Euerynaan, ct neaily contern'poÍary Trans'
lation. (Ganil lB92).
3) Tijdsclt. uoor Boeh- en Biblioilteekwezen, Bste Jaargang, bl. 1'6.
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een korte behandeling van de ten gunste van den Middelnederlandschen tekst besliste twistvraag aaígaande de prioriteit van Elckerlyc of Everyman, staat Mr. Sillem"s stil bij d; kwestie van her
auteurschap.
Het eenig
_ove_rggblevene_xemplaar van den Delftschen wiegedruk
van omstreeks 1495-1496, bewaard in de Koninklijke
Bibhátheek
te Brussel, is geschonden. De ritelbladzijde ontbrJekt o.m. en in
Iret overige vindt men geen schrijversnrám genoemd. Deze editio
princeps is tweemaal als postincunabel herdrukt, echter zonder vermelding van auteursnaam. De oudste uitgave, waarin wel een naam
voorkomt, is de Latij_nsch_ebewerking van Christiaen Sterck (Ischylius), in 1536 gedrukt. Deze heeft zijn werk betiteld z Homulus
Petri Díesthe,mii. Hieruit mag men besluiten, dat de door Ischyrius
gebezigde Nederlandsche tekst waarschijnlijk
als auteur heefi genoemd zekeren Pieter van Diest. Het is echter ook mogelijk, dat
rschyrius, die in de jaren 1517-1536 scholarch te Maastricht was n),
op andere wijze was ingelicht omtrent den schrijver van Elckerl,yc.
'Wij
komen daarop aanstonds nog even terug.
Wij zullen de door Mr. Willems bijeengebrachte argumenten
voor en tegen de stelling, dat men in dezen Petrus Diesthemius den
Zeelhemschen kartaizer Pieter Dorlant moet zierr, op den voet vol.
gen en de gelegenheid aanwenden om daarbij nu en dan een opmerking of aanteekening van onzen kant in het midden te brengen.
Wie was de kartuizermonnik
Pieter Dorlant ? Willems begint
rnet zijn opmerlcing van l9l0 te herhalen, namelijk dat diens naam
was Doorlant. fn aile handschriften luidt de naam Doorlant of
Doerlant, nooit : Dorlant. Ook deze laatste schrijfwijze is echter,
naar onze meening, niet meer dan een spellingvariant. Een stelling
nemen tegen de schrijfwijze Dorlant of Dorland schijnt daarom
overdreven. fn ieder geval doet het hier weinig ter zake.
De bio- en bibliografen lichten ons slechts summier in omtrent
Fieter Dorlant en zijn levensbijzonderheden. Hij was in 1454 geboren. Dat hij geboortig zou zijn van Diest, vindt men in de oude
bronnen niet medegedeeld. Het komt ons voor, dat wij over geen
enkele aanwijzing beschikken aangaande de plaats zijner geboorte.
Dorlrant is monnik geworden in het kartuizerklooster
te Zeelhern
bii Diest, heeft aldaar als vicarius gefungeerd en is er 25 Augustus
1507 op S3-jarigen leeftijd gestorven. Omstreeks welken tijd hij te
Zeelhem het kleed van Sint-Bruno heeft aangenomen, wordt nergens medegedeeld. In verband met zijn geboortejaar kan men aannemen, dat dit op zijn vroegst omstreeks 1472 is geweest. Het is
echter nief uitgesloten, dat Dorlant bijvoorbeeld eerst na 1490 kartuizer is geworden.
In het laatst van zijn leven is hij door een zware ziehte langen tijd
4\ Zie over hem Nieuu Ned. Biograf. Woordenboek, YIII (Leiilen 1930),
blz. 905-906. fschyrius werd ook Christiaan van Vrijaldenhoven genoemd.
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:ut -"u-.t cel gekluisterd. vele -geschriften van zijn hand zijn in
handschrift of in druk bewaard.
Veelal wordt Dorlant door de
genoemd príor van de kartuizers
komt W'illems terecht opo want
nimmer bekleed. Willems heeft
ontstaan, en meent haar oorspror
zer-bibli_ogfafi_e, die Petreius in 1609 te Keulen heeft doen
verschijn_en'). rnderdaad betitelt petreius hem op blz. 2s2 van dit
werk
als- prior. Nochtans meenen wij, d,gt d. àr.p.ong
der o".gi..irrg
wel bij Fetreius,moer-worde'- g.roàrtt, doch
andere ir"ri.l
"p ""í
rn 16_08namelijk heeft de Kerilsche kartuir."'Tlr."odorus
pËtreius
va' J(ampe' bij Fetrus cholinus in druk uitgegeven onder
den titel ch'ron^icon 0orrusiense Dorlant's e,orona ëaítr",iorr
À", ;Ahting van het achtste boek en met toevoeging van een bund"l ,ro"t"rr
:T lulrr-"llin_gerr (< Elucidationes breves ,4 iun eigen hand, die ló2
blradziiden druks beslaan. op de- titebíadzijde "van deze uitgave
Ieest men met groote letters t o.a. petri
/ borhndi
/ DiesiËnsis
gliy f cartusiae prioris f doctissi*i i chronicott. f cartu";"^"
,.
Inde error !
willems wijst op enkele gegevens, op grond waarvan het voor hern
wel va,st staat, dat-Dorlant nàoit_ p4g" iJ geweest. Aan deze kan nog
het- volgende worden toegevoegd. wij keánen nagenoeg volledig dË
reeks prioren, die de chartreuó bij Diest hebbeniestuïrd
in dË;areno gedurende welke Dorlant aldaar kan hebben geleefd.
Van omstreeks 1474 tot 1499 is het Zeelhemsclie huis bestuurd
door D. Nicolaas van Leiden, die een jaar na zijn aftreden, n.l. 6
A_pril 1500 is gestorven. rn zijn plaats is in 149"9 door de êrande
6) van
Chartreuse tot
_prior benoemd D. Nicasius van Lichtervelt
repereuo monnik van het klooster bij Gent, die van L497 tot Lil:gg v1,carius was geweest van de kartuizernonnen te Brugge r). Nadat
deze omtrent l50l van het prioraat was ontheven 8), J""lri;ít de leiding van het convent te zijn overgenomen door Éenricus de Molendino, die echter aI spoedig is opgevolgd door Jan die Ghelasmaker. Althans deze bestuurde het Luis
ze December l50g ,) en
"p
ontvin-g in_ dat jaar van het generaal kapittel
de opdracht orn'zich
in verbinding te stellen met een weldoênster, die te Kortrijk
een
kartuizer klooster wilde stichten, en om dienaangaande op Ë"t gr-
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neraal kapitteli van 1504 verslag uit te brengen. trn de jaren f505l5l8 vindt men als prior van Zeelhem genoemd llerman van Eynatten ro).
De priorenlijst van Zeelhem, door Willems geraadpleegdo is verre
van volledig en niet geheel betrouwbaar. Willems' conclusie vindt
echter in het bovenstaande bevestiging. Het is dus zeker, dat Dorlant
nimmer prior te Zeelhem is geweest. Zijn overlijden is in l50B door
de Grande Chartreuse als volgt bericht : < Obiit D. Petrus Dorlant
monachus professus domus Diestensis n. In de overlijdensberichten
.van prioren of oud-prioren placht het generaal kapittel doorgaans
van de waardigheid van den overledene melfing te maken. Ook
andere officies, welke de gestorvene had bekleed, plachten nleestal
te worden vermeld. Het voormelde overlijdensbericht van Dorlant
bevat daarom ook een vrii zekere aanwijzing, dat hij nooit prior
is geweest. Ook valt daaruit op te makeno dat Dorlant in 1507 reeds
als vicarius was afgetreden. Was hij nog in functie, dan zouden er
zeer waarschijnlijk
aan toegevoegd zijn de woorden : < vicarius
eiusclem domus )) tt).
Wat pleit er nu - vraagt Willems zich af - voor de identificatie
Pieter van Diest-Dorlant ?
lo de geestelijke strekking van beider werko hetgeen echter zeer
juist slechts a]ts een zwak argument wordt aangemerkt ;
2o volgens Logeman het feito dat Dorlant in den titel van een zijner geschriften wordt genoemd Pieter van Diest. Logeman had het
voormelde Chronicon op het oog. Dit argument wordt terecht door
Willems verrvorpen als berustende op een vergissing 12).
3o de tekst van een Latijnsch versje, opgenornen in het in l5t4
bij Dirk Maertens gedrukte tractaat van Dorlant De mysterio seu
spiritual,í habitus carthusíensis sígnilicantia >>, waaruit men zorr
kunnen opmaken, dat Dorlant drama's heeft geschreven. Hiermede worden, schrijft lVillems, slechts bedoeld de door Dorlant geschreven gedramatiseerde dialogen. Hij behandelde zijn onderwerpen bij voorkeur in dialoogtrant ;
4o het feit, dat geen andere Pieter van Diest te vinden is, die als
schrijver van Elckerlyc in aanmerking kan komen. Voorzoover ons
bekend is, wordt Dorlant door geen der oudere schrijvers Pieter van
Diest genoemd.
Een lijst van Dorlantos geschriften is opgesteld door den Leuven-

5) Tn. PnrRerusoBibliotlteca Cartusiana(Coloniae f609).
6) staatsarchief Hasselto fonds kar.tuizers, oorkonde van l0 Febr. 1501.
7) Chartae Capituli generalis Ordinis Carrusiensis (hs. Lucca, Italië) 1499 ..
<<Priori domus in Zeelhem prope Diest, visis testimoniis aliquorum fratrurn
et instantiis prioriso fit misericordia et praeficimus ibidem in priorem D.
Nicasium de Lichtervelde, monachum professum domus Gandavi, a vicariatu
domus monalium prope Brugis absolutum >t.
B) Hij overleed in l50l of begin 1502 (chartae c. g. f502).
9) Oorkonde SraatsarchiefHasselt, fonds kartuizers.
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zijn lijst der geschriften van Dorlant vermeldt hij onder no 20 den
blijkbaar meer volledigen titel : Dialogus inter Jo. Diestemiunr, Blaerunx et Seruatíum de cognitione sui concinnatus ad, instantiam ejusdem Jo. Blaeri, cujus etíam trac\atum de Reuelatíone i\,stitutíonís
Festi aenerabíIis Sacramenti correxít. prout liquet ex mutuis eoruntdem epistolís praef,íxís ipsimet líbello, encussa opera P. Jo. Majoris e
Socíetate lesu in Magní Speculí Exemplorunt.o Duacenae edítionis,
pag. 348, tit. Festu* ,t tt).
Van Fetrus Diesthemius is hier dus geen sprake. Dorlant heeft
zijn vriend Johannes Diesthemius Blaerus in dien dialoog als spreker ingevoerd.
AIs no 17 van zijn lijst heeft Andries van Arnsterdam vermeld
Dyalogí sex efr theologia natura.li Ray,tnundí. Willems teekent in een
noot hierbii aano dat deze dialogen in 1499 bij Heinrich Querrtell
te Keulen zijn uitgegeven onder clen titel Viola, animae per tnodurn
dyalogí inter Raymundum. Sebundunt. et Dont'ínícum Seminiuerbíunt.. Dit werk is in de eerste helft der I6e eeu\arherhaaldelijk herdrukt.
Ik moge in dit verband wijzen op een tweetal studies van Abbé
O. Reulet, die Mr. Villems
onbekend zijn. Ook wij kerrnen er
niet veel meer dan de titels van, n.l.:
AnsÉ O. Rnur,rr, Un inconnu céIèbre. Recherches h'ístoriques et
critiques sur Raymond^ de Sebonde (Paris 1875) '0).
De sohrijver van deze studie komt op tegen de meening, dat deze
dialogen moeten worden toegeschreven aan Raymond de Sebonde
'en betoogt, dat Do,rlant er de auteur van is. Reulet heeft den ?en
dialoog uit de VíoIa aním,ae afzonderlijk gepubliceerd onder den
titel : Une pssion de Notre Seígneur à I'aurore d:e la, Renaíssance.
Dorland. Ie Chartreux, Les rnystères de Ia Passion. Dialo'gue entre
Ia, Vierge Ma,rie et Dominique. Traduit du latin par I'abbé O. Rnur,nr (Paris 1876) 'zr).

[umr"rs1's.

wij vestigen
erdea-andacr,,
on,lïïl"iïffi"i:ïJïifl"1".'iïl:

van een lSe eeuwsch handschrift hebben
bezeteno dat Iater i;- d,
bekende collectie Fhilipps is tereclit g.k;;;ii).
W"urschiinlfiik
lreeft Petreius den teksf ian dien
g"a.rrga.'É.;
]ll;Ëïàschrift van de corona carthusiaracr "od"*"
wordt ir*uuïd
in de r(oninkliike
r5).
Bibliotheek te Brussel
Het is a{komstig;;
à" r."r,-"r"ïï'ïi"
Geeraardsbergen en bevat ook rret vlrre ÀË"t trurrdelend
over de
,<cscriptores ordinis cartusiensis n, clat j
g;tïk wij trebb"r, *"degedeeld - in de-gedrukte_uitgave van 160l iË weggelaten.
D: gpgav-e van de door willáms gevonden
-van de
I(eulsche editie van 1608 is waarsctrii"ri;r. ,rotbur"
"*"-frl.ren
voor een uitgebreicle aanvulling. wij volstaan echteï -Lt
verwijzing naar Ëet
"".,
exemplaar te Nijmegen (universiteitsbibliotheek)
en het in ons bezit ziinde exemplaar.
. Bij het vita sanctae Annae van Dorlant merhen wij op, dat de
Arnhemsche kartuizer wouter Bor een leven van sint-Áno,
hui
"it Dje
!_atijn heeft vertaald. Deze Nederlandsche vertaling, getiteld
Historíe uan sint Anna., is herhaaldelrijk g.d.oÈo o.a. in
ls04 te
Deventer-tu)
c. 1530 bij w. vorsterman tàAntwerpen. De g"l.g"rr"n
heid heeft ons ontbroken om na te gaan of er verwàntschuf,be.ïuat
tusschen het werlc van Bor en dat
tildg"rrooi
-van zijn confrater
Dorlant. rn dit verhand moge
""
de
_oolc aanáacht worden g""J"igd;;
een vita s. annae_P. Dorland,i, aanwezig in de univerrit"itrblbho'theek te Utrecht tt).
N'
u,nl
(blz.
zijn
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20 van de lijst der geschriften luidt Dyalogus inter Distemiet seruatíum de cognitione sui utique lauldabilem. willems
rB) leeft zich
À"g
.afgevraagd, _wie *"t- d"r"n Diesthe-i".
bedoeld. D{orotius r8) ver,schaft echter hieromtrent licht. I;

In de omstreeks 1623 door Gerardus Eligius opgestelde boeken's Hertogenbosch, opgenomen in een
lijst van de kartuizers van
22),
vindt men genoemd :
handschrift uit dien tiid
<<Theolo'gia moralis Petrí Dorlutt forte prohibita si sit eadem
t:ant Theologia germaníca; fuit autem aliquot annis prohibita per
bullam Matthaei Hovii Archiepiscopi >>.
volledigheidshalve mogen wij op deze aanteekening hier de aandacht vestigen.

13) over hen Nieuut Ned,. Biogra!. woordenboek, vIII (Leiden 1980), 24-zs.
14) Dn. Ift.. Lórrun,
Kiilnische Bibliothehsgeschichte ín f1mrisz (Kóln
7923)' blz- 72- Mr. Willems kan in dit werk de door hem gezochte uirvoerige
bijzonderheden aantreffen omtrent de lotgevallerr van de Keulsche kartuizer
bibliotheels.
15) J. vAN DENGnsvN s. J., catar. des Manuscr. de la Bibr. Royale d.e BeIgique, VI (Bruxelles 1906), p. 7SZ.
16) Een exemplaar hiervan b-evindt zich in de Landesbibliothek te Diissel.
dorf.
l7) Dit exemplaar gaat schuil in één band met Lunor.pnus Stxo, Vita
lesu
Clristí (H. Fol. l?6).
fB) C. J. Monortus, Theatrum chronologicunt sacrí Cartusiensis ordinis (Tau.
rini 168l), blz. 114-116.

ff) Het lllagnum Speculum Exemplorum, bewerkt door den Jesuiet Joennrs
'MAron,
verscheen het eerst te Dowaai in 1603. Zie B. KnurrwacnN o. F. M.'
Het <<Speculum Exemplorum >>, in Bijdragen aoor d.e Geschiedenis rtan lt'et
Bísd.om aan Haarlem, XXIX (1905), blz. 329-453,in het bijzonder blz. 331-333.
20) 336 h,lz. in l2o.
2I) 144 blz. Een tweede uitgave is in l87B verschenen.
22) Domus Sanctae Sophiae clescriptío (hr. Chartreuse de Sélignac), fol.
160 e.v.
b
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Waar de auteur van ( Elckerlyc >>de stem Gods lAat spreken :

ie one in verband met de Elcker-,
ntrigeerd, namelijk d,eze, of het
:ius, die in 1536 de Latijnsche uit:ft gehad met de kartlizers van
richting meenden wij wel te heb-.
tot het convent van Zeelhem D.
Jt"-, dat hij in 1506-1509 elders.
laatstgenoemd jaar weder im Zeel). Judocus misschien een verwant
? Het antwoord daarop rooeten

< Al dat op \Mast arghert voert
Daerom wil ic nu als behoert
Rekeninghe van elckerlyc ontfaen )).
worden bij ons herinneringen wakker geroepen aan Brederode's
werk, *uu-tr"rr deze de leiing zeer aanprijst, want, schrijft hij :
<<het leert ons hoe wi onse iekeninghe maken sullen teghen den
groten rekendach daermen summam summarum voeÍ den groten
Coninc brenghen moet n.
Wie zich íou zetten aan het schrijven van een monoglaphie over
de kartuizers van Zeelhem, in de l4e en lSe eeuw, zo\I bovendien
bij zijn stufie nog andere belangwekkende- figuren ontmoeten. Uit
2*) EI9dË ptior"nreeks ,rá"-"., wij slechts Hendrik van Coesfeld
1
30) en Henrious de
PiComhair
Goiewijn
r"rà ,rulr Heusden ""),

.lems de vraag of Dorlant verbon-

'l-":ï"Ym;
heweerd.zonó,er
meerkanwordif
:ï:iïJfi:,,1ïï:
zijn kllgizelij{
stellig

niet
-het ggval is"g"w"est. wet r.""-rrr; ,rJ
vóór het onbekende tijdstip vaá zijn intrede in de orde
rederijkers hebben ingelátenl Doch, "du", uit niets blijkt,
T.t- {-"
dat hij geboortig w-asvan Diesí, is er geen enkele reden
o- ,"ri t.
nemen' dat hij zich juist aldaar op dit terrein zou hebben
bewogen.
rret is te betreuren, dat het kartuizerklooster te zeelhem
nog,
zoo weinig de belangstelling
historiebeoefenaars heeft get;k:
_der
ken.. voor een goede- geschiódkundige beschrijviog .,ruo
dit huis en
zijn bewoners kan de studie van Raijáakers zn;"naóelijks
door:g;;Alileen reeds om de beteekenis van L"t
,roo" dJ geschieË""i.
der Middelnederlandsche letterkunde "orrrr.ít
verdient het de" bijzond.",
aandacht. Niet minder dan drie voortreffelijke beoefenaars"van
het
Dietsche_proza hebben daar in de lse
het kartuizerhabiit
se"",,rJ(t
dragen. Herman steenken van zaiddorpe
r+zCj;r),;"k"í;ï.
m. oT ziin Expositíe o'p_den Pater Nostór,u), wu" geproiest monnik.
van dit huis. Jan van Brederode (f rarsli;1
t"&t'uls
corr.re.. i",
zeelhem Des conínx sumntq de voortr,eÉeHjke Dietsche
yan een gedeelte der <<Somme Ie Roy
""ri"iirg
u, g".óh."o.rr.
natuurlijk

ro

tt).

Ráissius 3') merkte reeds op, dat Do,rlant in zijn Chron'ícon Car'
twsiense van zijn eigen Zeelhómsche klooster nauwelijks spreekt.
Niet minder dan de kwestie van het auteurschap van Elckerlyc
blijft zoowel de persoon en het werk van Dorlant als de geschiede'
nis'van de chartieuse te Zeellrrelor.boeien. Verdere nasporingen en

was
ingetreden.
'Wij
ïachten met veel belangstelling deze publicatie af en hopen
dat blvenstaande losse aanteeteningen den geleerden schrijver en
wellicht ook anderen tot nader onderzoelc zullen aanzetten'
Beverwijk.

23) ook Dn. J- F- M. srnRcx, die aangaande het geslacht
srerck vere gegevens heeft bijeengebrachto kon ons hieromtrent niet
inlichten.
24) F- J. Rlrrlrar<rns,
Historische oogslag op Irct ooornrarige Kartuizer-klooster te Zeelh.enr (Brusse,l fB63).
25) over lrem o.a- J- Jacoss in Verslagen cn Med.edeelingen
der vlaamsche
Áca'demie aoor TaaI en Letteren tgz., brz. s0-72.
zeer terecht is a. J.
Fnuvrrcn o. clsr. in Bíekorl XXXIIIe rrg. (1927),
Bs6.BsB, opgekornen tegen
Jacobs' gissing, dat steenken niet afkomstig zou zijn uit Zuiddorpe
bij Axel,
doch uit Schiittorf in lilest'Duitschland. (Suitilorpé
is vaalc gelezen als Scutdorpe). Daarover echter later meer.
26) vgl. ook Dn. c. G. N- ln vooys, Mid.delnederlandsehe
Legend,èn.ew
Exernpelen (Groningen 1926), blz. S0.
27) Nieuu Ned- Biograf. woordenboeh, vlr (Leiden
1927), 200.
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28) Zie Archíel Áartsbisdom (Jtrecht LVI (f932), 23'30 ; E. Leurr'LE
(Louvain
Hérinnes'Iez'Englfien
à
ta
Chapelle
Chronique ile la Clwrtreuse de
1932) .
29) Deze prior schreef in het Dietsch een tractaato door Petreiuso t.a.p. blz.
89, genoemd. De interna cordis ttanquillitate'
-Áartsbisdom' (Jtrecht,
Ll (1925)' 101'173'
30\ Archie!
31) Llrvnlr,E, t.a.p. 70, 82.
32) A. Rerssrus, origines cartusiarum Belgi (Duaci 1632), 49-53.

