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BEKENNENDE KIRCHE

Beets een belangrijk en representatief

riode toen voorbij, al w erden begijnen

vertegenw oordiger in w ie het *Réveil

na de ^Reformatie door de overheid

zijn u itd rukking heeft gevonden.
G. v a n R ijn en J.J. D e etm an , Nicolaas Beets, 3 dln.

doorgaans ongem oeid gelaten, om dat
ze geen *religieuzen waren.

(R o tterdam 1910-1919).

FW.J. K o o m , Begijnhoven in Holland en Zeeland

O.W. DUBOIS

gedurende de middeleeuwen (A ssen 1981);
M o n ika T rie st, Het besloten hof. Begijnen in de
Zuidelijke Nederlanden (L euven 1998).

B egard en

M.E. M O N T E IR O

zie: Begijnen

Begijnen

Begraven

Vrouwen die zonder kloostergeloften

In de vroege ^Middeleeuwen werd het

een aan *God gew ijd, ongehuw d en

gebruikelijk in en rondom de kerken

econom isch zelfstandig bestaan leid 

te begraven. D it was een gevolg van de

den. H un m annelijke tegenhangers, de

verering van ^martelaren, waardoor ve

begarden, w aren zeer gering in aantal,

len ad sanctos begraven w ilden worden:

veelal u it lagere standen afkom stig

in de nabijheid van de relieken van de

dan de begijnen en verrichtten vooral

*heiligen. In de achttiende eeuw w er

handenarbeid. De sem i-religieuze

den vanuit verlichte kring steeds m eer

levenswijze van begijnen ontstond

vraagtekens geplaatst bij het begraven

in de loop van de twaalfde eeuw. Ver

in de kerken, om dat het onhygiënisch

klaringen ervoor zijn een opleving in

zou zijn: de lijken zouden schadelijke

lekenvroom heid, een dem ografisch

dam pen uitw asem en die konden leiden

vrouwenoverschot, gebrekkige opna

tot besm ettelijke ziekten. Er kw am een

m ecapaciteit van bestaande kloosters

bew eging op gang om het begraven

en de econom ische expansie van de

in de kerken te verbieden. Eerst in de

steden in de hoge ^Middeleeuwen.

Franse tijd en d efin itief in 1827 werd

Aanvankelijk kende het begijnenw ezen

een verbod op het begraven in de ker

geen vaste vorm . Mede door toedoen

ken afgekondigd en werden gem een

van stedelijke overheden ontstonden in

ten m et m eer dan duizend inwoners

de veertiende eeuw begijnhoven. H ol

verplicht een algem ene begraafplaats

land en Zeeland hebben er e lf gekend.

buiten de stad aan te leggen. Zie ook

Ook U trecht en Roerm ond hadden een

*uitvaart, *crematie.

begijnhof, evenals Breda en A m ster
dam waar het n og grotendeels intact
is. Oost-Nederland telde enkele begijnhuizen, die in de vijftiende eeuw gro

W im C ap p ers, Doodse dingen. Funeraire cultuur in
landschappelijk verband (S oesterb erg 2002).
H .L. Kok e.a., Begraven en begraafplaatsen. M onu
menten van ons bestaan (U trech t 1994).

ALBE RT VA N DER ZEIJDEN

tendeels tot kloosters werden om ge
vorm d. Vooral in België, Noord-Frankrijk, D uitsland en Italië w aren begijnen

Bekennende Kirche

to t diep in de zeventiende eeuw talrijk.

N oodgem eenschap in de jaren dertig

In Nederland was de grootste bloeipe

van de tw intigste eeuw, die bestond u it
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DOMELA N IEU W E N H U IS, FERDINAND

houding. In zijn propaganda hanteerde
de ex-predikant veel christelijke m o
tieven. Om gekeerd werd Dom ela door
zijn grote arbeidersaanhang (die hem
in Friesland betitelde als usferlosser)
som s als een ^Christusfiguur vereerd.
In de jaren 1890 scheurde de socialis
tische bew eging. In 1894 werd de SDB
verboden. Terwijl de in datzelfde jaar
opgerichte Sociaal-Dem ocratische A r
beiderspartij (SDAP) bew ust koos voor
de parlem entaire dem ocratie, bleven
anderen de revolutie prediken. Domela
ontwikkelde zich tot anarchist. In
Nederland zou het anarchism e echter
nauwelijks w ortel schieten. Domela
werd a ctief in internationale kringen
van vrijdenkers en antim ilitaristen,
aspecten van de ‘sociale kw estie’. Rond

maar raakte daar op een zijspoor. Zijn

1878 - toen hij het w erk van *Marx had

door tienduizenden bezochte uitvaart

bestudeerd, in contact was gekom en

illustreerde echter welke grote beteke

m et socialistische voorm annen en

nis Dom ela voor veel arbeiders had

ging schrijven voor het blad van het

gehad.

Algem een N ederlandsch W erklieden
Verbond - ging de jon ge predikant zich
als socialist beschouw en (zie *socialis-

E. Z a n d stra , Vrijheid, het leven van F. Domela Nieuwenhuis (A m ste rd am 1968);
Jan M eyers, Domela. Een hemel op aarde. Leven en
sterven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (A m 

me). D it leidde tot geloofstw ijfel en tot

sterd am 1993).

neerlegging van zijn am bt (1879). Vanaf

JAN-JAAP VA N DEN BERG

dat j aar publiceerde Dom ela Nieuwenhuis zijn w eekblad Recht voor Allen: het

Dom inee

eerste socialistische blad in Nederland.

zie: Predikant

Van de in 1881 opgerichte Sociaal De
de voorm an. Mede door zijn charism a

Dominicaanse
lekenbeweging

tische verschijning groeide de SDB uit

Voortgekom en u it de zogeheten w e

tot een krachtige bew eging, m et sterke

reldlijke Derde orde van de *dominica-

aanhang in Noord-Nederland en de ste

nen. Daarin verenigden zich sinds de

den. In 1888 kw am Dom ela als eerste en

dertiende eeuw niet-kloosterlingen,

enige socialist in de Tweede Kamer. Hij

vrouw en en m annen, die als *leken een

m ocratische Bond (SDB) werd Domela

streed tegen de slechte arbeids- en leef

religieus leven naar dom inicaanse snit

om standigheden van arbeiders, voor

w ilden leiden. Deze organisatievorm

algem een kiesrecht en voor geheelont

verloor haar aantrekkingskracht vanaf

D O M IN ICA N EN

het m idden van de tw intigste eeuw. In
de jaren zestig ontstonden in Neder
land en elders nieuwe dom inicaanse lekengroepen zónder form ele band m et
de orde. In 1987 werd een n ieuw statuut
ontworpen voor de dom inicaanse le
kengem eenschap als eigentijdse voort
zetting van de Derde orde. Sinds 1999
bestaat een Nederlandse afdeling onder
de naam D om inicaanse Lekengem een
schap Nederland (DLN); deze telt rond
vijftig leden.

I Dominicanenkerk en -klooster te Zwolle

M.E. M O N TEIR O

A ls w erkgebied heeft de orde steeds

Dominicanen

voor steden gekozen, aanvankelijk daar

*Orde, in 1216 gesticht door de Spaanse

w aar universiteiten w aren gevestigd,

*kanunnik *Dom inicus. D oelstelling

zoals Parijs en Bologna. Daar legden

van deze gem eenschap van "''priester

dom inicanen zich toe op de studie en

religieuzen was prediking en *ziel-

het onderwijs in de theologie. Nauwe

zorg, beide gegrondvest in gedegen

lijks vijftig jaar na de stichting telde

theologische studie. M et deze nieuwe

de orde tienduizend leden en had zij

stichtin g hoopte D om inicus vanuit de

stichtin gen in heel Europa. Om leer

gevestigde kaders van de katholieke

stellige redenen kreeg de orde een

kerk tegenw icht te bieden tegen b u i

groot aandeel in de ^inquisitie. De orde

tenkerkelijke, als ketters bestem pelde

heeft grote geleerden voortgebracht,

bew egingen van de *katharen, en de

onder w ie *Thom as van Aquino. In

*waldenzen. D om inicus koos voor een

spiritueel o p zicht ontwikkelde zich in

sobere, m obiele leefwijze, doctrinaire

de late M iddeleeuwen ook een m ystiek

prediking en een persoonsgericht

georiënteerde strom ing, onder m eer

*apostolaat. Op instigatie van paus

verbonden m et de nam en van M eister

*Innocentius III vorm de D om inicus

*Eckhart en Catharina van Siena.

zijn gem eenschap in 1216 om tot een

De orde kent drie takken: de eerste orde

kloosterorde: Ordo praedicatorum (orde

(dom inicanen o f *predikbroeders), de

van de predikers), ook w el Ordofratrum

Tweede orde (*monialen; sinds 1207)

praedicatorum (orde van de predik-

en de Derde orde (leken; sinds ca. 1220,

broeders, o.p.). Als kloosterregel koos

sinds 1484 D om inicaanse Derde orde

m en die van ^Augustinus. Zo werd de

genaamd). U it de Derde orde, inm id 

grondslag voor een ‘gem engd’ religieus

dels ^Dominicaanse lekengem een

leven gelegd, m et actieve, apostolische

schap geheten, ontw ikkelde zich een

en beschouwende com ponenten. De

kloosterlijke Derde orde van M om ini-

orde w ordt gerekend tot de b e d e lo r 

canessen.

den.

In Nederland vestigden zich vóór 1232
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D O M IN ICA N EN

de eerste dom inicanen in U trecht van 

senkloosters. M et uitzondering van het

u it Keulen. Daarop volgden dertien

klooster in Roerm ond (opgeheven in

kloosterstichtingen. Deze kloosters

1783) werden deze stichtingen tussen

werden van af 1572 gesloten als gevolg

1572 en 1620 opgeheven. In 1888 ves

van de ^Reformatie. De predikbroe-

tigden de m onialen dom inicanessen

ders legden zich toe op de am bulante

van M ariadal zich vanuit D uitsland in

zielzorg in ^schuilkerken. Herstel van

Nederland. Daarnaast bestaan er zes,

de Nederlandse provincie begon vanaf

in om vang doorgaans grotere gem een

1804, nadat de vrijheid van godsdienst

schappen van dom inicanessen van de

in 1796 tijdens de *Bataafse Republiek

kloosterlijke Derde orde, die zich toe

was vastgelegd. Nieuwe kloosters en

legden op onderwijs, zorg, m aatschap

eigen opleidingshuizen werden ge

pelijk en later ook pastoraal werk: de

sticht in het Gelderse H uissen (1858),

dom inicanessen van Voorschoten

Zwolle (1901) en N ijm egen (1932). Rond

(officieel: de congregatie van de H.

een derde van de Nederlandse dom ini

Catharina van Siëna; 1841); dom inica

canen b le ef werkzaam in de zielzorg,

nessen van de H. Familie te Neerbosch

sinds 1870 ook in de m issies op de Ne

(1848); de dom inicanessen van Betha-

derlandse A ntillen, Puerto Rico (1904)

nië (Frankrijk 1866; in Nederland sinds

en Zuid-Afrika (1932). Ingrijpende

1914); de dom inicanessen van de H. Ca

bezinn ing op vorm en inhoud van het

tharina van Siëna van K ing W illiam ’s

religieuze leven in kerkelijke en m aat

Town (Zuid-Afrika 1877; in Nederland

schappelijke context leidde in de jaren

sinds 1939); de dom inicanessen van

zestig en zeventig tot groot ledenver

het Sint-Catharina-Apostolaat (1923).

lies. Telde de Nederlandse provincie

De Zusters van Bethlehem (officieel:

rond 1960 ruim zeshonderd leden,

dom inicanessen van het Allerheiligst

anno 2004 zijn dat er negentig m et een

Sacrament; 1919) vorm den een ‘vrom e

gem iddelde leeftijd van 75.

verenigin g’ van vrouw elijke leken,

W. A . H in n e b u sc h , The history o f the Dominican

m et als voornaam ste w erkgebieden

Order, 2 dln. (N ew Y ork 1966-1973);

kraam- en gezinszorg, w ijkverpleging

W. A . H in n e b u sc h , The Dominicans. A short history
(N ew Y ork z.j. [1975]);

en m aatschappelijk werk.

S.P. W o lfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in

S.P. W o lfs, Middeleeuwse Dominicanessenkloosters

Nederland (A ssen 1984);

in Nederland (A ssen 1988);

Kees Brakkee e.a., Zoeken naar echtheid. Dominica

‘D o m in icaa n se b e w e g in g in de la g e la n d e n , in:

nen in Nederland (A m ste lv een 1986).

M.E. M O N T E IR O

S im o n T u g w e ll o.p., De heilige Dominicus (Straats
b u r g 1998).

M.E. M O N T EIR O

Dominicanessen
Religieuze gem eenschappen m et een
contem platieve, dan w el actieve doel
stelling geïnspireerd op *Dom inicus.

Dominicus
(Caleruega [Spanje] 1172 - Bologna
6.8.1221)
Geboren als D om ingo de Guzman.

Gedurende de vijftiende eeuw ont

Zijn ouders stam den u it adellijke

stonden tenm inste acht dom inicanes-

fam ilies. Na zijn theologiestudie aan

DONATIO CONSTANTINI

ju li 1234 verklaarde paus Gregorius IX
hem *heilig; het feest van St. D om ini
cus w ordt gevierd op 8 augustus.
M arie-H u m b e rt V ica ire, Histoire de Saint Dominique 2 dln. (Parijs 19 57,19822);
V.J. K o udelk a, Dom inïkus (O lten/Freiburg i. Br.
1983);
M arie-H u m b e rt V ica ire , ‘S a in t D o m in iq u e chan o in e d’O sm a’, Archivum Fratrum Praedicatorum
63 (i

993) 1-41·

M.E. M O N T EIR O

Domkapittel
College o f vergadering van ^kanun
niken verbonden aan een M om . Het
*kapittel van een dom kerk w ordt in
Nederland geleid door een proost.
Het U trechtse dom kapittel telde in de
veertiende eeuw 37 kanunnikplaatsen:
*priesters, *diakens, subdiakens en
acolieten. De kapittelrechten van de
de universiteit van Palencia trad Do-

dom heren, doorgaans verkregen in de

m inicus rond 1197 als *kanunnik toe

M iddeleeuwen, w aren vaak zeer uitge-

tot het kapittel van de kathedraal van

breid, waardoor het dom kapittel niet

Osma. In 1203 en rond 1205 vergezelde

alleen binnen maar ook buiten de kerk

hij de *prior van dat kapittel, Diego

territoriale o f bestuurlijke aanspraken

de A cebes, op twee m issiereizen naar

kon laten gelden tegenover stadsbestu

Noord-Europa. De m oeizam e strijd van

ren o f *bisschoppen.

de katholieke kerk tegen als ketters b e

VEFIE POELS

schouw de bew egingen in Zuid-Frankrijk inspireerde beiden tot een nieuwe

Donatio Constantini

religieuze stichting, speciaal gericht

Vervalste oorkonde, opgesteld hal

op de prediking van het katholieke

verw ege de achtste eeuw. Het bevat

geloof. Tussen 1216 en 1221 verzekerde

een belijdenis van keizer *Constan-

D om inicus de institutionele basis van

tijn (vierde eeuw) en verm eldt diens

deze *orde der ^dominicanen. Tijdens

*bekering, genezing van m elaatsheid

het eerste generale kapittel van de orde

en doop door *paus Silvester. Uit

in 1220 werd D om inicus gekozen tot

dankbaarheid zou de keizer het pau 

m agister (algemeen overste). Plan

selijk *prim aat hebben erkend over de

nen voor een nieuwe m issiereis naar

vier patriarchale zetels - Antiochië,

Noordoost-Europa konden door ziekte

Alexandrië, Constantinopel en *Jeru-

niet doorgaan.

zalem - en over alle kerken op aarde.

Hij liet geen eigen geschriften na. Op 3

De paus zou bij die gelegenheid het
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KLUIT, MARIE ELISABETH

R ob ert L e m o in e, L’époque moderne, 1563-1783,

De *Rooms-Katholieke Kerk fu n cti

V0I.2: Le monde des religieux (Parijs 1976).

oneerde grotendeels clandestien ten

G IA N A C K E R M A N S

tijde van de Republiek en was aange
w ezen op de financiële en organisato

Kloppen

rische steun van kloppen: armen- en

Benam ing voor ongehuw de katholieke

ziekenzorg, godsdienstonderw ijs, zorg

vrouw en die na de ^Reformatie in de

voor ^schuilkerken en onderdak aan

*Republiek zelfstandig een religieus

rondtrekkende priesters.

bestaan leidden. De herkom st van de
benam ing ‘klop’, in katholieke kring
vaak verzacht tot ‘klopje’, is onduide
lijk. Vaststaat dat deze al vóór de Refor

M arit M on teiro , Geestelijke maagden: leven tussen
klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de
zeventiende eeuw (H ilversu m 1996).

M.E. M O N T EIR O

m atie bestond. In de volksetym ologie
w ordt de naam verklaard u it het gege

Kluit, Marie Elisabeth

ven dat deze vrouw en hun m edegelo

(Utrecht 14.12.1903 - Deventer

vigen door een klop op de deur lieten

3 -2 . 1977 )

weten dat er een geheim e godsdienst

Archivaris en historica. Marie Kluit

oefening plaatsvond. W aarschijnlijker

was korte tijd lerares. Zij werd in 1934

is dat de benam ing verw ijst naar de

conservator van het archief van het

m aagdelijke staat van betrokken vrou 

*Réveil en in 1942 conservator H and

wen. Andere nam en voor deze vrouwen

schriftenafdeling A m sterdam se U ni

waren geestelijke m aagd, geestelijke

versiteitsbibliotheek. Marie Kluit was

dochter, klopbegijn o f *kwezel.

een achterkleindochter van W illem de

Net als de *begijnen w aren de kloppen

*Clercq. In 1936 publiceerde zij een stu 

econom isch onafhankelijk; anders dan

die over het Nederlandse Réveil, die zij

dezen leefden zij doorgaans alleen o f

later om werkte tot haar m agnum opus:

in kleine groepjes. Som m ige kloppen

Het protestantse Réveil in Nederland en

streefden bew ust naar een actiever

daarbuiten 1815-1865 (1970). Haar disser

engagem ent in de eigen kerk dan voor

tatie in 1953 b etro f Cornelis Felix van

vrouwelijke religieuzen m ogelijk was,

Maanen, m inister van ju stitie onder

en naar een levenswijze die zij konden

konin g W illem I. Het Réveil b le ef ech

aanpassen aan eigen sociale en financí

ter haar grote liefde houden. Haar werk

ele m ogelijkheden.

berust op nauw gezette bronnenstudie.

Tegen het einde van de zeventiende

Behalve haar hoofdw erk publiceerde zij

eeuw telde de Republiek naar schatting

onder m eer nog over *H el dring en de

iets m inder dan 5000 kloppen, onge

^diaconessen in het Réveil.

veer 1,6% van de toenm alige katholieke

M .H . S ch en k ev eld , ‘L e ven sb e ric h t’, in: Jaarboek

bevolking. Anders dan begijnen waren

van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te

kloppen niet uitsluitend een stedelijk
verschijnsel; zij w aren bijvoorbeeld tal
rijk in katholieke enclaves in Twente,
waar de laatste klop in 1932 overleed.

Leiden 1980-1981 (L eiden 1982).

O.W. DUBOIS
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KYRIE ELEISON

Kwezels
Benam ing voor *kloppen in de *generaliteitslanden en de zuidelijke Ne
derlanden gedurende de zeventiende
en achttiende eeuw. Aanvankelijk
betekende dit begrip ‘vrom e vrouw ’.
Rond het m idden van de achttiende
eeuw werd het een spotnaam voor wie
als overdreven godsdienstdienstig o f
zelfs schijnheilig gold. In die beteke
nis w erd het ook onder protestanten
gebezigd om ^dissenters o f overdreven
godvruchtige personen u it eigen kring
te diskwalificeren.
M . de V roede, ‘Kwezels’ en ‘Zusters’. De geestelijke
dochters in de Zuidelijke Nederlanden, 1/de en 18de
eeuw (B russel 1994).

M.E. M O N TE IR O

Kyrie eleison
Grieks voor: Heer ontferm u over ons.
Het Kyrie is een *gebed o f gezang tot
de heilige *drie-eenheid aan het begin
van de w oorddienst van een *eucharistieviering. In de Griekse liturgie w er
den van af de vierde eeuw de voorbeden
m et een kyrie eleison beantwoord.
Het Kyrie w erd in de vijfde eeuw in
de Romeinse *liturgie overgenomen.
Het gebed werd aan het b egin van de
*mis geplaatst, voor het *Gloria. Paus
Gregorius de Grote (590-604) liet de
voorbeden vervallen, m aar handhaafde
de drie ^acclamaties, waardoor het één
gebed o f gezang werd.
KDC
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PREEK

I Een van de reliëfs (Niccolö Pisano 1267) van de graftombe van Dominicus inBologna. Voorstelling
van de goedkeuring van de orde der predikheren door paus Honorius III, waarin drie gebeurtenissen
in één tafereel zijn verenigd. Links: Dominicus biedt zijn ontwerp aan de paus aan. Midden achter: de
paus ziet in een visioen de dreigende ineenstorting van de kerk, waarvan de muren door Dominicus
worden ondersteund. Rechts: de paus overhandigt Dom inicus de bul van goedkeuring

1848, w erd het predikantschap vooral
een binnenkerkelijk am bt. Het kreeg er

Predikheren
Synoniem voor de ^dominicanen. In

in de loop van de tijd een aantal taken

deze naam w ordt de voornaam ste doel

bij, zoals het godsdienstonderricht o f

stelling van deze *orde uitgedrukt, de

*catechese, het individuele *pastoraat,

prediking, m aar tevens de van ouds

de *liturgie en ^gemeenteopbouw. Zo

her m aatschappelijk vooraanstaande

groeide het am bt u it tot het beruchte

afkom st van het m erendeel van haar

‘schaap m et v ijf p o te n .

leden. De dom inicanen golden lange

Begin eenentw intigste eeuw valt meer

tijd als een deftige orde, omdat zij haar

nadruk op de persoon en de profes

leden rekruteerde u it de m iddelbare en

sionaliteit van de predikant. In een

hogere beroepsgroepen, en bovendien

sam enleving waarin g e lo o f en kerk aan

m et haar studieuze inslag en intellec

betekenis lijken te verliezen, dreigt

tuele u itstralin g een zekere aantrek

ook het predikantschap in een crisis

kingskracht uitoefende op geletterde

te raken. Via m entoraat, w erkbege

katholieken. V anaf de tweede helft van

leiding, bij- en nascholing, training

de tw intigste eeuw raakte de naam

en supervisie, w orden predikanten in

‘predikheren’ in onbruik ten gunste

toenem ende m ate gesteund bij de u it

van de m eer egalitaire benam ing p re

oefening van hun ambt.

dikbroeders.

G. H e itin k , Biografie van de dominee (Baarn 20021).

M.E. M O N T EIR O

GERBEN H EIT IN K

Preek
Predikbroeders
zie: D om inicanen

Vorm van com m unicatie, waarbij
door het u itleggen en toepassen van

1451

