
Uitgebreide versie 

Werkgroep geschiedenis dominicanen Benelux hield studiedag   
 

Op 29 april 2022 kwamen negen mensen in het Sint Dominicushuis in Knokke bijeen tijdens 

de eerste fysieke bijeenkomst van de Werkgroep Geschiedenis der dominicanenorde in de 

Benelux. De stichtingsvergadering vond een jaar eerder, op 22 maart 2021, digitaal plaats.  

 

De Nederlandse ordeshistoricus Guus Bary, lid van de opgerichte werkgroep, brengt verslag 

uit van de eerste fysieke vergadering en studiedag in Knokke.   

 

Initiator van de werkgroep is de jonge Vlaming Anton Milh, die na een studie geschiedenis 

op 8 december 2020 in Leuven promoveerde in de theologie (onderzoeksgroep Geschiedenis 

van kerk en theologie), die op 29 januari 2022 zijn plechtige professie in Antwerpen aflegde 

en nu in Fribourg (Zw) vervolgstudies maakt.   

 

Leden van de werkgroep 

Zes van de zeven leden van de werkgroep kwamen aan de vooravond (28 april) in Knokke aan, 

nuttigde een pizzamaaltijd, maakten een wandeling langs de boulevard en tijdens de recreatie 

spraken zij verder met elkaar. Buiten de genoemde Anton Milh en Guus Bary waren het de 

archivarissen van de orde in België en Nederland, resp. Claude Selis (Brussel) en Jacques van 

der Lee (Berg en Dal) en voorts de heren Dries Vanysacker (KU Leuven, geschiedenis van kerk 

en theologie), specialist op gebied van onder andere archieven, missiegeschiedenis en 

sportapostolaat) en de in Brussel wonende Nederlander Brian Heffernan, bekend van een boek 

over de Nederlandse augustijnen en een over de ongeschoeide karmelietessen. Hij werkt thans te 

Leuven aan het tweede deel van de Schillebeeckx-biografie binnen de onderzoeksgroep 

systematische theologie. Dat doet hij in samenwerking met de theoloog Stephan van Erp, ook 

een Nederlander, tot voor kort houder van een Schillebeeckx-leerstoel aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, die thans in Leuven werkt en woont en lid is van de Vlaamse 

lekendominicanen. Hij is geen lid van deze werkgroep, maar was op 29 april ook een groot deel 

van de dag aanwezig evenals twee externe sprekers als genodigden.  

Het ontbrekende lid, Philippe Denis o.p., woont in Zuid-Afrika. Hij is hoogleraar 

kerkgeschiedenis aan de universiteit van KwaZulu-Natal. Momenteel legt hij de laatste hand 

aan een boek over de zusters-dominicanessen in Zuid-Afrika, met een focus op de integratie 

van inheemse zusters, en bereidt hij een boek voor over de zusters-dominicanessen van 

Salzinnes (Belgische congregatie o.m. actief in Congo en Rwanda). 

 

Studiedag 29 april. Een vergadering en vijf voordrachten. 

 

Vergadering    

De vergadering bestond uit drie punten.  

1. Een 'voorstellingsronde'. Ieder vertelde waar hij de laatste jaren mee bezig was geweest of 

wat hij nog op het program had. Omdat drie leden 's middags een presentatie zouden houden, 

beperk ik me in dit verslag tot de drie andere werkgroepsleden. 

Claude Selis vertelde dat hij leven en werk van de dominicanen van Zuid-België in kaart wilde 

brengen (necrologieën). Hij vergastte ons met het in 2021 in Parijs verschenen 'Les Dominicains 

belges des "Scriptores Ordinis Praedicatorum" ' (deel 36 van serie  Mémoire dominicaine) 

Jacques van der Lee publiceerde in 2020 over de nauwe verwevenheid tussen missie en politiek 

bij de laatste dominicaner bisschop in de voormalige Nederlandse Antillen, mgr. Michael 

Holterman (1906-1988) . Thans vraagt hij zich af of we iets kunnen doen met Jan Paul Delgeur 



o.p. die over plaatselijke toestanden op drie eilanden tussen 1912-1928 in de courant Amigoe 

schreef.  

Guus Bary sprak over zijn artikel (2021) over de presentie van Nederlandse predikbroeders in 

Luxemburg (1905-1931) en over de rol die vanaf 1712 de ordemagisters en de Nederlandse en 

later ook Belgische provinciaals speelden. Daarnaast hebben kloosters, huizen, kapittels in de 

Benelux, Teutonia en het oude Saxonia zijn bijzondere aandacht, alsmede preken van Albertus 

de Grote. Hij publiceerde onder meer in 2016 de oprichtingsbulle van de Germania Inferior in 

1515 met achtergronden en overzichten van dominicanen in Nederland.      

  

2. Samenstelling. Uitbreiding van de werkgroep met suggesties? Nu zijn het vooral broeders en 

(mannelijke) leken, die de werkgroep vormen. Maar ook zusters en andere vrouwen met 

belangstelling voor de geschiedenis van de dominicanen in de Benelux zouden welkom zijn. We 

starten voorzichtig op, maar willen vanaf vandaag ook naar buiten optreden.  

 

3. Hoe verder? Enkele plannen. Zo werd er gesproken over een eigen periodiek, minstens eigen 

publicatiekanalen. Daar zijn we nog niet uit. Wel dat we jaarlijks een studiedag willen houden 

over een of meer relevante thema's, kloosters of individuele ordebroeders en -zusters. Zo willen 

we in 2023 voor een groter publiek naar buiten komen. We brainstormden  over mogelijke 

plekken van samenkomst in België en/of Nederland en mogelijke sprekers.  

 

Lezingen van genodigden 

Bart Robberechts (archeoloog, KU Leuven, eertijds stadsarcheoloog Mechelen), hield 

levendige voordracht 'Het Boek van Steen'. Het Mechelse predikherenklooster van grafsteen 

tot Facebook.' Het Mechslse klooster is ontstaan vanuit de opheffing van  Het gaat hier om 

het klooster met eertijds Bossche broeders, verdreven in 1629 uit de stad en via de Meierij in 

Mechelen beland. Met beelden liet Robberechts zien hoe de opgravingen verlopen zijn en de 

wijze waarop hij dit onderzoek populariseert. In het gebouw is nu een bibliotheek gevestigd, 

waarin elementen uit het verleden zichtbaar zijn. (Voor wie er nog niet geweest is, zeker een 

aanrader G.B.) 

Chris Vandewalle (archivaris van het Stadsarchief Diksmuide), hield en houdt zich bezig met 

'Placidus Bernardus Marie Haghebaert O.P. (1849-1905)'. De ondertitel mee: 'Schrijven, 

vertalen en verkondigen van Gods schoonheid ten dienste van het Vlaamse volk'. 'Rond den 

Heerd' heet de periodiek van zijn hand. Men kan wat dit betreft ook denken aan Guido 

Gezelle, die meer bekendheid heeft. Het was een boeiend verhaal over een Westvlaming die 

als seculier priester overstapte naar de dominicanen.   

 

Rond het middaguur was er de eucharistieviering op het feest van Catharina van Siena, 

waarbij Claude Selis inging op haar betekenis. Daarna een fraai verzorgde middagmaaltijd, 

een siësta en een fotosessie. 

 

Lezingen van drie leden van de werkgroep: 

Dries Vanysacker (KU Leuven): `'Een dominicaan aan het hoofd van Sporta-Wallonië (1945-

1953). Maria Franciscus (Pierre) Cogels (1914-1986).' Het ging over de sportinstellingen in 

katholiek België. Terwijl in Vlaanderen de Norbertijnen de leiding hadden waren in de 

onderafdelingen ook dominicanen actief: zo ook Pierre Cogels O.P., Hij werd nadien 

aangezocht voor Sporta-Wallonië en dus overgeplaatst. Vanysacker beschreef de 

verschillende opvattingen in sportapostolaat in de gewesten.. Cogels zelf verliet later de orde 

en werd als seculier priester geïncardineerd in het bisdom Doornik 



Anton Milh (KU Leuven) hield een voordracht over Zwitserse dominicanen in het convent 

van La Sarte (Huy) in België in 1956-1967. Het ging over in totaal 43 fraters in opleiding, die 

in de pas ontstane Zwitserse ordesprovincie intraden, maar elders hun studies volgden. Milh 

had diverse (oud-)fraters geïnterviewd, hoe hun verblijf in La Sartre was. samengevat: nu 

eens: 'je n'ai que des bons souveniers', dan weer: 'ich war froh dort weg zu gehen'. 

Brian Heffernan (KU Leuven), 'Vijf jaar Schillebeeckx. Een eerste hoofdstuk van zijn 

biografie (de jaren 1965-1970). Heffernan richt zich vooral op historisch terrein, bezoekt her 

en der archieven en interviewt ooggetuigen. Het zijn de jaren direct na het Tweede Vaticaans 

Concilie. Edward Schillebeeckx is hoogleraar in Nijmegen en heeft vele contacten, tot 

lezingen in de VS aan toe. Ook is er rond het Nederlands Pastoraal Concilie veel onenigheid 

omtrent zijn orthodoxie en is er al een eerste onderzoek in Rome.  

 

Na de avondmaaltijd vertrok een aantal deelnemers huiswaarts; vier mensen de volgende 

ochtend. Het was een zeer geslaagde studiedag met uitzicht op een vervolg.  

 


