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D A N IÉLO U , JE A N

^Gereformeerde Kerken en ging in 1944

zich tot het uiterste in om de situatie

mee m et de ^Vrijmaking. Een paar da

van de m elaatsen te verbeteren, onder

gen voor de bevrijding is hij opgepakt

m eer door de m edia op hun situatie te

en gefusilleerd.

attenderen, ook al w erd dit door zijn

Leven en werk van dr. R.J. Dam (U ith u izerm eed en
1957);
J. N o ord egra af, ‘T aa lk u n d e, s p e llin g en c a lv in is 
m e. O ver h e t w e rk v a n dr. R.J. D a m (1896-1945),
Radix 18 (1992), 242-254.

A.R .T. DE VOS

oversten som s afgekeurd. Uiteindelijk
werd hij ook zelf besm et. Zijn lichaam
w erd in 1936 naar België overgebracht.
In 1993 w erd hij *zaligverklaard.
H ild e E yn ik el, Damiaan. De definitieve biografie
(L euven 1997).

D am iaan, Jo zef de
Veuster

GIAN ACKERM AN S

(Tremelo 03.01.1840 - M olokai

D aniélou, Jean

15.04.1889)
Belgische ^missionaris. Pater D am i

(Neuilly-sur-Seine 14.5.1905 - Parijs
20.5.1974)

aan trad in 1859 toe tot de *congregatie

Frans jezuïet, een van Europa’s m eest

van de M issionarissen van de Heilige

invloedrijke katholieke theologen

Harten van Jezus en Maria. Op zijn

van de tw intigste eeuw. Promoveerde

verzoek w erd hij uitgezonden naar

in 1943 in Parijs en werd daar in het

H awaii, waar hij op 1864 de *priester-

Institut Catholique hoogleraar in de

w ijdin g ontving. V anaf 1873 werkte hij

geschiedenis van de christelijke b ron 

perm anent op het eiland M olokai in

nen. Hij verw ierf internationale faam

het interneringskam p voor m elaatsen,

als specialist in de w erken van de n eo

die het eiland wegens b esm ettingsge

platoonse filosoo f Philo van Alexandrië

vaar nooit m eer m ochten verlaten en

en vroegchristelijke theologen, onder

er m et hun fatale ziekte onder erbar

w ie *Origines. Hij staat bekend als een

m elijke toestanden leefden. Hij spande

vertegenw oordiger van de *Nouvelle
Théologie. Uit zijn werk blijkt grote
aandacht voor theologische reflectie
over de relatie tussen goddelijk m yste
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rie en m enselijke geschiedenis, en de

Mechelen-Brussel en in 1983 werd hij

rol van de christen in de sam enleving.

tevens benoem d tot *kardinaal. Dan

D aniélou heeft fundam enteel b ijge

neels profileerde zich internationaal

dragen aan een nieuw e christelijke

als moderator, als verslaggever van

visie op de hedendaagse cultuur. Paus

diverse bisschoppensynodes en als lid

*Johannes XXIII benoem t hem in 1969

van verscheidene Romeinse C o n g re g a 

to t *kardinaal als erkenning van zijn

ties. Van 1990 tot 1999 was hij interna

wetenschappelijke verdiensten.

tionaal voorzitter van *Pax Christi. In

Y ves R a g u in ,Jean Daniélou, 1505-1974 (Parijs 1975).

zijn vele ontm oetingen m et gelovigen,

T. V A N D E N H O O G E N

m ediaoptredens en publicaties gaat
hij op een heel directe w ijze een k riti

Dankdag
zie: Biddag

sche dialoog aan m et de hedendaagse
pluriform e cultuur, dit geïnspireerd
vanuit een authentiek christelijk h u 

D anneels, Godfried
(Kanegem 4.6.1933)

m anism e.
P eter S c h m id t, Vrijuit:

6 gesprekken met de kardi

Belgisch priester. Godfried Danneels

naal (A verbode 2000).

werd in 1957 priester gew ijd en werd

PATR ICIA QUAGHEBEUR

daarna hoogleraar *liturgie en sacra
m entenleer aan het ^grootseminarie

D ante A lig h ie r i

van Brugge en de theologische faculteit

(Florence ca. 9.5.1265 - Ravenna

van de Katholieke U niversiteit Leuven.

14.9.1321)

Als liturgist speelde hij een actieve rol

Belangrijkste dichter u it de Italiaanse

in de im plem entatie van het concilie

literatuur. Dante A ligh ieri stam de u it

docum ent over de vernieuw ing van de

een oud Florentijns geslacht. Door een

liturgie (Sacrosanctum Concilium). In

brede studie van w ijsbegeerte, t h e o 

1977 werd Danneels benoem d tot *bis-

logie, politiek en letteren ontwikkelde

schop van Antwerpen. Begin 1980 werd

hij zich tot een van de grootste geleer

hij geïnstalleerd als ^aartsbisschop van

den van zijn tijd. Hij was in 1300 korte
tijd een van de stadsbestuurders, maar
werd een jaar later na een m achtsgreep
tot ballingschap veroordeeld. Jaren
lang leidde hij een zwervend bestaan,
verblijvend aan de vele hoven in M id
den- en Noord-Italië.
Zijn poëzie dankt haar inspiratie aan
zijn jeugdliefde Beatrice, die op heel
zijn leven een stem pel gezet heeft. Hij
zag haar voor het eerst toen zij negen
en hij acht j aar oud w erd op een m ei
feest in Florence, een ontm oeting die
hij heeft beschreven in La vita nuova

