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 Wie was Dominicus? 

 Had hij een hond? 

 Hoe leefden de eerste 
Dominicanen? 

 Hoe word je een 
katholieke heilige? 

 Wat ging er om in de 
gedachtewereld van een 
middeleeuwse christen? 

 Hoe ziet een duivel 
eruit?  

 Hoe en in hoeverre mag 
je je geloof uitdragen? 
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Jacobus de Voragine en de Legenda Aurea 
 

In de Middeleeuwen was Europa voor bijna honderd procent christelijk. In alle lagen van de 
bevolking waren mensen bezig met God en het hiernamaals. Heiligen speelden in de godsdienst 
een belangrijke rol. Heilig waren christenen die ooit om hun overtuiging waren gedood of op een 
andere manier een opbouwende rol hadden gespeeld in de christelijke kerk. Deze heiligen werden 
vereerd, omdat zij een streepje voor hadden bij God/Christus en zo een goed woordje voor je 
konden doen. Over heiligen werden allerlei verhalen verteld, bijvoorbeeld over hun vrome manier 
van leven, hun dood of over wonderen of andere prestaties die zij verricht hadden. Deze verhalen 
hadden meestal wel een historische kern, maar hadden in de loop van de tijd steeds meer 
legendarische trekken gekregen. 
Van de vele bundels verhalen over heiligen die in de Middeleeuwen geschreven zijn, is die van 
Jacobus de Voragine het bekendst geworden. Jacobus de Voragine was een Italiaan die leefde van 
1229 tot 1298. Hij maakte een mooie carrière in de katholieke kerk en eindigde als bisschop van 
Genua. Net als de meeste geestelijken beheerste hij het Latijn. Legenda Aurea is zijn bekendste 
geschrift. De levens van honderden heiligen worden erin beschreven, gerangschikt naar de vaste 
feestdagen die in het jaar aan hen gewijd zijn.  Waarschijnlijk zijn niet alle hoofdstukken van de 
hand van Jacobus; latere schrijvers vonden de bundel niet compleet genoeg en voegden 
biografieën toe. Dat de bundel Legenda genoemd wordt, wil niet zeggen dat de schrijver de verhalen 
als ongeloofwaardige legenden beschouwde (legenda betekent immers gewoon ‘lezenswaardige 
dingen’). Wel had hij een grote voorkeur voor de sappige anekdotes en de sprookjesachtige 
elementen in de verhalen. Dat het lezerspubliek deze voorkeur deelde, blijkt wel uit het feit dat de 
bundel na verloop van tijd de eretitel Aurea (‘Gouden’) kreeg en er uit de periode vóór het jaar 
1500 al 600 handgeschreven exemplaren en 160 gedrukte edities van het werk bekend zijn. 
Dat de heilige Dominicus (1170-1221) een plaatsje in de Legenda Aurea heeft veroverd, is niet 
verwonderlijk: hij bezet een dag (4 augustus) in de heiligenkalender en was de stichter van de 
bekende kloosterorde van de Dominicanen waarvan Jacobus de Voragine lid was. De kloosterorde 
– waarover verderop meer – heette officieel Ordo Praedicatorum/Orde van Predikers en was een 
organisatie van geestelijken met als doel het zo correct en breed mogelijk verspreiden van het 
katholieke geloof. De biografie van Dominicus waaruit je hieronder fragmenten aantreft, is dus 
geschreven door een Dominicaan, een directe volgeling van hem, enkele tientallen jaren na de 
dood van de heilige. Overigens merk je daar weinig van als je de biografie leest; de schrijver schrijft 
niet persoonlijker over Dominicus dan over andere heiligen. 

 
Kaartje met de 
belangrijkste plaatsen uit 
het leven van Dominicus en 
het leven van Jacobus de 
Voragine 
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 1 ordo, ordinis (klooster)orde, religieuze 
gemeenschap 

 praedicator, -oris pre(di)k(he)er, iemand die 
een geloof uitdraagt 

 inclitus beroemd 
 Hispania Spanje 
 ex + abl. twee maal gebruiken: 

verbinden met partibus én 
met villa 

 pars, partis hie : gebied 
 villa hier: dorpje 
2 Oxomensis van Osma (stad in Spanje) 
 dioecesis, dioecesis district, bisdom 
 Felix, Felicis naam 
 patre t/m Iohanna abl. abs. zonder part. 
 vero niet vertalen 
3 secundum carnem lett. volgens het vlees > 

‘fysiek gezien’ (in 
tegenstelling tot de 
geestelijke/goddelijke 
oorsprong van een heilige) 

 originem duco ex van oorsprong komen uit 
 cuius relatieve aansluiting 
 ipsius  van hem (Dominicus) (zelf) 
 ortus, -us geboorte 
 vidit t/m incendebat – zie constructie onderaan de 

pagina 
4 catulus  hondje 
 gesto (1) dragen  
 uterus buik, baarmoeder 
 facula fakkel 
 baiulo (1) dragen 
5 fabrica bouwsel, bouwwerk 
 matrona (me)vrouw 
 ipsum hem (Dominicus) (zelf) 
6 sacer fons heilige bron > doopvont 
 quod dat (voegwoord) 
 stella ster 
 perfulgidus stralend 
7 frons, frontis voorhoofd 
 illustro (1) verlichten 
 dum + coni. hier: terwijl 
 puerulus kleine jongen, jochie 
 nutrix, nutricis (op)voedster 
8 constituo, constitui, 

constitutus (3) 
plaatsen 

 deprehendo, -
hendi, -hensus (3) 

erop betrappen 

 lectus bed 
 dimitto (3) verlaten 
9 Palentiam naar Palencia (stad in 

Spanje) 
 studium studie 
 addisco (3) aanleren, erbij leren 
 vinum wijn 
10 decennium decennium, tien jaar 
 gusto (1) proeven 
 ubi daar (in Palentia; relatieve 

aansluiting) 
 fames, famis honger(snood) 
 validus ernstig 
 supellex, 

supellectilis 
huisraad, spulletjes 

11 vendo, vendidi (3) verkopen 
 pretium prijs, opbrengst 
 pauper arme 
 erogo (1) (uit)geven 
 episcopus bisschop 
12 ecclesia kerk 
 canonicus regularis regulier kanunnik 

(geestelijke verbonden aan een 
bisschopskerk) 

 efficio (3) maken tot ... 
 postmodum daarna 
13 speculum spiegel, goed voorbeeld 
 supprior onderprior, onderhoofd 
 ordino (1) benoemen 
 lectio, tectionis lectuur, lezen 
 oratio, orationis gebed 
14 vaco (1) + dat. zich toeleggen op 
 assiduus voortdurend 
 exoro (1) smeken 
 dignor (1) + dat. waardig achten om 

(dignaretur volgt als 
persoonsvorm op ut; 
onderwerp is ‘God’) 

 gratiam infundo (3) een genade/gunst 
schenken 

15 se impendo (3) + 
dat. 

zich wijden aan, zich 
opofferen voor 

 proximus naaste, medemens 
 

 
 vidit t/m incendebat - CONSTRUCTIE: 

  
vidit + lijdend vw se  
                          | 
                       gestantem + lijdend vw catulum 
                                                        |         | 
                                                       qui...    baiulantem + lijdend vw faculam 
                                                                                                         | 
                                                                                                     ardentem 
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Tekst 1 - Een veelbelovende jongen 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Dominicus ordinis praedicatorum dux et pater inclitus ex Hispaniae partibus villa, quae 

dicitur Callaroga, Oxomensis dioecesis patre Felice matre vero Iohanna nomine 

secundum carnem originem duxit. Cuius mater ante ipsius ortum vidit in somnis se 

catulum gestantem in utero ardentem in ore faculam baiulantem, qui egressus ex 

utero totam mundi fabricam incendebat. Cuidam etiam matronae, quae ipsum ex 

sacro fonte lavaverat, videbatur, quod puer Dominicus stellam perfulgidam haberet 

in fronte, quae totum orbem illustrabat. Dum adhuc esset puerulus et sub nutricis 

custodia constitutus, deprehensus est saepe lectum dimittere et super nudam terram 

iacere. Missus tandem Palentiam ad studium amore sapientiae addiscendae vinum per 

decennium non gustavit. Ubi cum fames valida esset, libros cum omni supellectili 

vendidit et pretium eorum pauperibus erogavit. Crescente iam eius fama ab episcopo 

Oxomensi in sua ecclesia canonicus regularis efficitur et postmodum factus omnibus 

vitae speculum a canonicis supprior ordinatur. Ipse autem die ac nocte lectioni et orationi 

vacabat, assidue Deum exorans, ut sibi hanc gratiam infundere dignaretur, qua se 

totum aliquando saluti posset impendere proximorum. 

 

Het verhaal hierboven zorgde ervoor dat de hond (meestal zwart -wit) 
in de kunst het dier van Dominicus werd. Ook aan de lelies, zijn 
boek en zijn zwart-witte kleding kun je hem herkennen.  Cartoon 
door J. van Rossum 
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Tekst 2 - Dominicus vindt zijn bestemming 
 

Zijn voorbeeldige gedrag heeft er wellicht voor gezorgd dat Domicus uitverkoren werd om bisschop 
Diego van Osma te vergezellen op een diplomatieke reis: de bisschop moet in opdracht van de koning 
van Castilië naar Denemarken om voor diens zoon om de hand van een prinses te vragen. De reis 
verloopt succesvol: Diego en Dominicus kunnen terugkeren naar Spanje met de boodschap dat het 
huwelijk geregeld is. Uiteindelijk komt er van het huwelijk niets terecht. Als Diego en Dominicus een 
tweede reis naar Denemarken maken om de bruid op te halen, blijkt de prinses overleden te zijn (of 
volgens andere bronnen: in een klooster ingetreden). Belangrijker dan het mislukte huwelijk is de 
tussenstop die Diego en Dominicus onderweg in Zuid-Frankrijk maken. De waard van de herberg in 
de stad Toulouse waar zij logeren, blijkt een ketter te zijn, dat wil zeggen: een christen die zich niet (of 
niet helemaal) aan het Rooms-katholieke geloof houdt. Dominicus ziet hier kennelijk een uitdaging in: 
hij praat een nacht lang met de man, totdat hij zich gewonnen geeft voor de Rooms-katholieke versie 
van het geloof. Jacobus is kort over deze beslissende gebeurtenis in Dominicus’ leven: 
 

1 

2 

3 

Pergens autem cum praedicto episcopo Tolosam deprehendit hospitem suum haeretica 

pravitate corruptum, quem ad fidem Christi convertit et quasi quendam primitiarum 

manipulum futurae messis domino praesentavit. 

 
1 pergo (3) voortgaan, reizen 

 praedictus bovengenoemd 

 episcopus bisschop 

 deprehendo, hendi, 
(3) 

aantreffen 

 hospes, hospitis gastheer 

 haereticus ketters (bijv.nw.) 

2 pravitas, pravitatis slechtheid 

 corrumpo, ruptum 
(3) 

bederven, aantasten 

 quem lijdend voorwerp bij convertit en 
bij praesentavit 

 quasi als 

 primitiae (mv) eerstelingen, de gewassen die 
als eerste geoogst zijn 

3 manipulus handvol 

 messis, messis (vr.) oogst 

 praesento (1) presenteren 

 

 

Tekst 3 – Katholieken tegen Katharen 
 

De herbergier blijkt niet de enige te zijn in Toulouse die niet recht in de katholieke leer is. In Zuid-
Frankrijk leefden in die tijd veel Katharen, christenen wier opvattingen heel anders waren of verder 
gingen dan de officiële leer van de kerk.  Zo zag de katholieke leer in de gehele schepping de hand van 
god. Deze ‘ketters’ daarentegen zagen al het materiële als product van de duivel. Daarom verachtten ze 
bijvoorbeeld het lichaam en geloofden ze dat Jezus Christus nooit mens (met een lichaam) was geweest, 
maar slechts een geestverschijning. Ze geloofden ook niet in een Laatste Oordeel waarbij je naar de hel 
verwezen kon worden. Het leven op de materiële aarde zagen ze als een soort hel waar ze zo snel mogelijk 
uit wilden ontsnappen. Maar ontsnappen ging alleen als je ziel de hoogste zuiverheid had bereikt. Anders 
reïncarneerde je ziel in een ander mens of dier. Voor het dagelijkse leven van deze gelovigen en hun 
priesters betekende dit nogal wat: 
 
‘Na ontvangst van het consolament (priesterwijding) moest men zich aan zeer strenge regels houden, 
zoals afstand doen van alle aardse bezittingen en een celibatair leven leiden. Geslachtsgemeenschap was 
verboden om geen nieuwe ‘gevangenissen’ voor zielen te creëren [...]. Voor gewone gelovigen go ld dit 
verbod niet, nieuwe lichamen dienden om nog niet perfecte zielen toch een mogelijkheid te geven tot 
bevrijding. Het eten van producten van voortplanting – vlees, eieren, melk, boter en kaas – was niet 
toegestaan. Vis mocht wel worden gegeten, omdat men dacht dat de koudbloedige vissen zich via het 
water voortplanten. Een mens of dier doden was in geen enkele omstandigheid toegestaan, zelfs niet in 
geval van zelfverdediging. Ook dieren konden een ziel bevatten die op zoek was naar de hemel: als 
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mensen slecht hadden geleefd, ging de ziel na het sterven als straf eerst over in een dier.’  (uit: Ankie 
Nolen, Het land der katharen) 
 
De naam Katharen komt misschien van het streven naar ultieme geestelijke zuiverheid (Grieks καθαρος 
=zuiver). Sommigen beweren dat hun tegenstanders hen zo noemden omdat ze in hun ogen het 
achterwerk van een kat (= de duivel) kusten. In ieder geval komt ons woord ‘ketter’ van Kathaar. Een 
andere benaming van Katharen is Albigenzen, naar de Zuid-Franse stad Albi. 
 
De paus als het hoofd van de katholieke kerk vond het ontzettend belangrijk dat alle christenen exact 
hetzelfde geloof aanhingen. Dat geloof moest dan natuurlijk het Rooms-katholieke geloof zijn, dat door 
de paus voorgeschreven werd. Andersdenkenden moesten tot inkeer of minstens tot zwijgen worden 
gebracht, zeker als ze ingingen tegen de rijkdom waar de katholieke kerk toen zo aan gehecht was.  Soms 
gebeurde dat hardhandig. Zo ondernam het leger van de Noord-Franse graaf De Montfort met 
goedvinden van de paus een ‘kruistocht’ tegen de Katharen . Maar de katholieke kerk had ook wel 
geprobeerd om de Katharen met 
argumenten te overreden. Met dat doel 
trokken met enige regelmaat hoge 
katholieke geestelijken met hun gevolg 
naar Zuid-Frankrijk.  
Als bisschop Diego van Osma, de 
superieur van Dominicus, in Zuid-
Frakrijk zo’n katholieke delegatie 
tegenkomt, valt hem op dat ze het 
totaal verkeerd aanpakken: ze treden 
de arme Katharen tegemoet met een 
groot gevolg van knechten en paarden, 
gekleed in de fraaie gewaden die ze in 
de katholieke kerk gewend waren! Een 
andere biograaf van Dominicus, de 
dominicaan Jordanus van Saksen, 
schrijft hoe Diego hen hierop 
aansprak: 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 

‘Het lijkt mij onmogelijk met mooie woorden alleen deze mensen die meer waarde aan goede 
voorbeelden hechten, tot het ware geloof terug te brengen. Kijk naar de ketters! Zij doen alsof 
zij vroom zijn en het voorbeeld van evangelische armoede en strengheid volgen, en krijgen 
daardoor de eenvoudigen op hun hand. Als uit uw optreden het tegendeel blijkt, zult u weinig 
opbouwen en veel afbreken, en de mensen zullen niet naar u luisteren. Slaat hun de wapens uit 
de hand, verdrijft de geveinsde heiligheid met echte vroomheid! De hoogmoed van de valse 
apostelen kan alleen door duidelijke nederigheid overwonnen worden. [...]’ Zij zeiden tot hem: 
'Wat raadt u ons dan aan, goede vader?' En hij antwoordde hen: 'Doet wat ik ga doen!' De 
Geest des Heren kwam over hem. Hij riep de zijnen bijeen en stuurde hen naar Osma terug 
met de paarden, de hele uitrusting en alle werktuigen die hij meegenomen had. Hij hield 
slechts enkele geestelijken bij zich. Hij deelde hen mee dat hij van plan was enige tijd in het 
land te blijven om het geloof te verkondigen. Hij hield ook de bovengenoemde subprior 
Dominicus bij zich. [...] Nadat de abten deze raad hadden gekregen en door het voorbeeld 
waren aangemoedigd, besloten zij ook zo te handelen. Iedereen stuurde alles wat hij 
meegenomen had, naar zijn woonplaats terug en behield slechts de boeken die hij voor de 
getijden, voor de studie en eventueel voor de discussie nodig had. De genoemde bisschop was 
hun superieur en tegelijk de leider van de hele onderneming. Zij begonnen te voet, zonder geld 
en in vrijwillige armoede het geloof te verkondigen. Toen de ketters dit zagen, begonnen zij op 
hun beurt des te krachtiger daartegen te prediken. 

 
Diego was daarmee de bedenker van de katholieke bekering nieuwe-stijl. Diego moet regelmatig terug 
naar zijn bisdom in Spanje. Dominicus blijft dan in Frankrijk achter en leidt dan de groep katholieken 
die de Katharen bewust benadert zoals ze zelf zijn: in alle eenvoud en armoede. 
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Tekst 4 - Strijd op basis van argumenten? 
Dominicus en andere katholieken trekken door het land om Katharen van hun ideeën af te brengen. Dit 
gebeurde vaak in georganiseerde discussiebijeenkomsten die dagenlang konden duren.  
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Legitur in gestis comitis Montis Fortis, quod, cum beatus Dominicus quadam die 

adversus haereticos praedicasset, auctoritates, quas in medium produxerat, redegit in 

scriptis et cuidam haeretico cedulam illam tradidit, ut super obiectis deliberare 

deberet. Illa autem nocte ad ignem haereticis congregatis cedulam qui receperat 

produxit in medium. Cui socii dixerunt, ut in ignem illam proiceret et si comburi 

contingeret, eorum fides, immo perfidia, vera esset; si vero comburi non posset, 

veram fidem Romanae ecclesiae praedicarent. Quapropter cedula in ignem proicitur, 

quae, cum aliquantulum moram in ignibus fecisset, incombusta ab igne protinus 

prosiliit. Stupentibus cunctis unus ceteris durior ait: ‘proiciatur iterum et experiemur 

plenius veritatem.’ Proicitur iterum et iterum prosiliit incombusta. Iterum ille dixit: 

‘tertio proiciatur et tunc sine dubio rei exitum cognoscemus.’ Proicitur tertio et iterum 

incombusta prosiliit et illaesa. Haeretici autem in sua duritia permanentes 

districtissima inter se iuratione firmaverunt, ne hoc aliquis publicaret. Quidam tamen 

miles, qui ibi aderat et nostrae fidei aliquantulum adhaerebat, istud miraculum 

postmodum publicavit. 

1 legitur ...quod er wordt gelezen dat, er 
staat te lezen dat 

 gestae comitis 
Montis Fortis 

‘De daden van de graaf 
van Montfort’ (titel van 
een verslag of boek; voor de 
graaf zie p.7) 

2 haereticus ketter 
 praedico (1) preken, het geloof 

verkondigen 
 praedicasset = praedicavisset 
 auctoritas, 

auctoritatis 
argument, bewijs 
(bijvoorbeeld een citaat uit 
de Bijbel) 

 in medium 
produco (3) 

inbrengen/gebruiken in 
een discussie 

 redigo, redegi (3) 
in scriptis 

op schrift stellen, 
opschrijven 

3 cedula document 
 delibero (1) 

super 
nadenken over 

 obiectum bezwaar 
4 congrego (1) samenkomen 
 qui receperat onderwerp van de zin, met 

ingesloten antecedent 
5 cui relatieve aansluiting 
 ut + coni. hier: dat 
 illam hier wordt cedula mee bedoeld 
 proicio (3) (er in) gooien, werpen 
 comburor (3) verbranden 

6 contingo (3) + 
inf. 

het gebeurt dat ... 

 immo liever gezegd 
 perfidia vals geloof 
7 veram vul aan: esse 
 ecclesia kerk 
 praedico (1) verkondigen, zeggen 
 quapropter daarom 
8 aliquantulum 

(bijwoord) 
een beetje, kort  

 incombustus onverbrand 
 protinus gelijk daarna 
9 prosilio tevoorschijn springen 
 stupeo zich verbazen 
 durus hard, hardleers 
11 tunc dan 
12 illaesus onbeschadigd 
 duritia hard(leers)heid 
 permaneo in vasthouden aan, 

volharden in 
13 *districtus strikt, streng 
 iuratio,iurationis eed, belofte 
 firmo (1) bevestigen, afspreken 
 publico (1) bekend maken, naar 

buiten brengen 
14 aliquantulum enigszins 
 adhaereo + dat. aanhangen 
 postmodum later (bijwoord) 
 miraculum wonder 
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Tekst 5 - De duivel verjaagd 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Praedicante eo aliquando quaedam matronae ab haereticis depravatae eius pedibus 

provolutae dixerunt: ‘serve dei, adiuva nos. Si vera sunt, quae hodie praedicasti, iam 

diu mentes nostras erroris spiritus excaecavit.’ Quibus ille: ‘constantes estote et 

exspectate paulisper, ut videatis, quali domino adhaesistis.’ Statimque viderunt de 

medio sui cattum unum taeterrimum prosilire, qui magni canis praeferens quantitatem 

habebat grossos oculos et flammantes, linguam longam latamque atque sanguinolentam 

et protractam usque ad umbilicum; caudam vero habens curtam sursumque protensam 

posteriorum turpitudinem, quocumque se verteret, ostendebat, de quibus foetor 

intolerabilis exhalabat. Cumque circa illas matronas se aliquamdiu huc illuc vertisset, 

tandem per cordam campanae in campanile conscendens disparuit, foeda post se 

vestigia derelinquens. Illae ergo matronae deo gratias agentes ad catholicam fidem 

sunt conversae. 

1 praedico (1) preken, het geloof 
verkondigen 

 matrona dame 

 haereticus ketter 

 depravo (1) bederven, verleiden 

2 provolvo, volvi, 
volutus (3) + dat. 

passief: neervallen 
voor 

 praedicasti lees: praedicavisti 

3 error, erroris dwaling, vergissing 

 excaeco (1) verblinden 

 estote wees(t)!, jullie moeten 
zijn 

4 paulisper even 

 adhaereo + dat. aanhangen, volgen 

5 cattus kat 

 taeter akelig, walgelijk, 
afzichtelijk 

 prosilio (tevoorschijn) 
springen 

 canis, canis hond 

 praefero tonen 

 quantitas,quantitatis omvang 

6 grossus dik, grof, ruw 

 habebat heeft twee lijdende voorwerpen: oculos 
en linguam; daartussen geen voegwoord 
(asyndeton) 

 flammans, -ntis vlammend 

 sanguinolentus bloederig 

7 protraho, traxi, 
tractus (3) 

uitrekken 

 umbilicus navel 

 cauda staart 

 curtus kort 

 sursum (bijwoord) opwaarts 

 *protensus gericht 

8 posteriores (partes) 
(mv.) 

achterste (delen), 
achterwerk 

 turpitudo, -dinis smerigheid 

 quocumque waarheen dan ook 

 foetor, foetoris stank 

9 intolerabilis ondraaglijk 

 exhalo (1) hier: ontsnappen 

 aliquamdiu enige tijd 

10 corda touw 

 campanae (kerk)klok 

 campanile kerktoren 

 conscendo (3) klimmen 

 dispareo verdwijnen 

 foedus smerig 

11 derelinquo (3) achterlaten 

 gratias ago (3) dank brengen 

 catholicam katholiek 
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Tekst 6 - Een veelbelovende ketter ontsnapt 
 

De strijd om het ware geloof werd met alle middelen gevoerd. Als ketters zich niet wilden bekeren, 
kwamen ze op de brandstapel terecht. Dominicus heeft ongetwijfeld aan heel wat 
ketterverbrandingen meegewerkt. Onderstaand verhaal maakt duidelijk dat hij niet altijd van de harde 
lijn was. 
 

 

 

 

 

5 

Cum in partibus Tolosanis quosdam haereticos convicisset et illi essent incendio deputati, 

inspiciens inter eos quendam Raymundum nomine, ait ministris: ‘istum servate, ne aliquo 

modo cum ceteris comburatur.’ Conversusque ad eum blandeque alloquens: ‘scio,’ 

inquit, ‘fili mi, scio, quod adhuc, licet tarde, bonus homo eris et sanctus.’ Dimissus 

itaque per annos XX in haeretica caecitate permansit, tandem conversus et frater 

praedicator effectus in eodem ordine vitam suam laudabiliter duxit et feliciter consumma-

vit. 

 
1 Dominicus is het onderwerp van de eerste zin 
 pars, partis hier: gebied 
 Tolosanis van Toulouse 
 haereticus (zn) ketter 
 convinco, convici, 

convictus (3) 
schuldig bevinden 

 incendium brand, brandstapel 
 deputo (1) + dat. toewijzen aan, 

veroordelen tot 
2 inspicio (3) zien, in de gaten krijgen 
 minister, ministri assistent 
3 comburo (3) verbranden 
 blandus vriendelijk 
 alloquor (3) toespreken 
4 mi vocativus van meus 
 adhuc (ooit) nog 
 licet hoewel, zij het 

5 dimitto, dimisi, 
dimissus (3) 

wegsturen, laten gaan 

 haereticus (bn) ketters, goddeloos 
 caecitas, caecitatis verblinding 
 permaneo, 

permansi, 
permansus  

blijven, volharden 

 converto, conversi, 
conversus (3) 

bekeren 

6 frater praedicator predikbroeder, 
Dominicaan 

 efficio, effeci, 
effectus 

maken tot 

 ordo, ordinis (klooster)orde 
 laudabilis prijzenswaardig 
7 consummo (1) voltooien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Angelico: Dominicus laat een 
katholiek boek testen door ketters. 
Illustratie bij tekst 4 
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Pedro Berruguete: Ketterverbranding (autodafé) onder leiding van Dominicus (ca. 1500) , Museo del Prado, Madrid. 
Dominicus en zijn volgelingen hadden zoveel ervaring in het omgaan met ketters , dat de paus de Dominicanen een 
tijd lang het beheer van de Inquisitie toevertrouwde. Deze organisatie is berucht geworden omdat zij andersdenkenden 
vervolgde. 
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Tekst 7 - Dominicus bedreigd... 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Ceteris igitur ad propria redeuntibus et episcopo Oxomensi defuncto solus ibidem 

sanctus Dominicus cum paucis sibi adhaerentibus mansit contra haereticos constanter 

annuntians verbum dei. Irridebant autem eum adversarii veritatis, sputa, lutum et 

huiusmodi vilia proicientes in eum et a tergo pro derisu sibi paleas alligantes. Cum autem 

sibi interitum minarentur, imperterritus respondebat: ‘non ego martyrii dignus sum 

gloria; nondum merui istam mortem.’ Quapropter locum transiens, in quo sibi paratae 

ferebantur insidiae, non solum intrepidus, verum etiam cantans et alacer incedebat. 

Quod illi admirantes dixerunt ei : ‘numquid non tu mortis horrore concuteris? Quid 

acturus eras, si comprehendissemus te?’ At ille: ‘rogassem vos, ne repentinis me subito 

perimeretis vulneribus, sed paulatim et successive membra singula mutilantes, deinde 

ostensis coram oculis meis detruncatis membrorum particulis, ipsos etiam oculos 

eruentes ad ultimam semivivum laceratumque corpus sic permitteretis in suo sanguine 

volutari, vel prorsus ad libitum me necaretis.’  

 
1 propria (onz.mv.) naar zijn eigen gebied  
 (Dominicus en zijn medestanders waren min of meer 

toevallig en in principe tijdelijk in Zuid-Frankrijk om 
daar aan ketterbestrijding te doen) 

 episcopus bisschop 
 Oxomensis van Osma (stad in Spanje) 
 defunctus overleden; defuncto is 

onderdeel van een abl.abs. 
zonder participium 

 ibidem daar, op dezelfde plaats 
(Zuid-Frankrijk) 

2 adhaereo aanhangen, volgen 
 haereticus ketter 
3 annuntio (1) verkondigen 
 irrideo uitlachen 
 adversarius tegenstander 
 veritas, veritatis waarheid (hier: het 

katholieke geloof) 
 sputum spuug, speeksel 
 lutum modder, slijk 
 huiusmodi dergelijk, van dat soort 
4 vilia (onz.mv.) rommel, troep 
 proicio (3)  gooien  
 pro derisu om hem voor gek te 

zetten 
 palea(e) kaf, afvalmateriaal van 

koren 
 alligo (1) a(b) plakken aan 
5 sibi slaat op Dominicus 
 interitus, -us dood 
 minor (1) + dat. + 

acc. 
iemand bedreigen met iets 

 imperterritus onverschrokken 

 martyrium martelaarschap, sterven 
voor het geloof (verbinden 
met gloria) 

6 quapropter daarom 
 transeo reizen door 
7 fero hier: zeggen 
 intrepidus onverschrokken, niet 

bang 
 canto (1) zingen 
 alacer opgewekt 
 incedo (3) voortgaan, verder lopen 
8 quod dat (relatieve aansluiting) 
 numquid dan? 
 horror, horroris angst 
 concutio (3) aan het wankelen brengen 
9 acturus eras lees: egisses 
 comprehendo (3) pakken 
 rogassem lees: rogavissem 
 ne wordt gevolgd door drie persoonsvormen: 

perimeretis, [ut] permitteretis en [ut] necaretis 
 repentinus plotseling, onverwacht 
10 perimo (3) doden 
 *successive 

(bijwoord) 
de één na de ander 

 membrum ledemaat 
 mutilo (1) verminken 
11 ostensis ... 

particulis 
abl.abs. 

 ostendo,ostensus(3) tonen, laten zien 
 coram + abl. tegenover, vlak vóór 
 detrunco (1) afhakken; detruncatis hoort 

bij particulis 
 particula stukje 
12 eruo (3) uitsteken 
 ad ultimum tenslotte 
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 semivivus halflevend, halfdood 
 lacero (1) verscheuren 
 permitto (3) laten 

13 voluto (1) rondwentelen 
 prorsus (bijwoord) rechtstreeks 
 ad libitum naar verlangen, naar wens 

 

Tekst 8 - ... en geholpen 

 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Cum in partibus Tolosanis quoddam flumen transiisset, libri eius nullum habentes 

conservatorium in fluvium ceciderunt, die autem tertia quidam piscator ibi hamum 

proiciens, cum magnum piscem se prehendisse putaret, libros ipsos extrahit penitus 

sic illaesos, ac si in aliquo armario fuissent cum omni diligentia custoditi. [...]  

Quadam vice dum in partibus Tolosanis transiisset navigio quandam aquam, nauta ab 

eo denarium pro mercede transitus exigebat; cui cum vir dei pro servitio sibi impenso 

caelorum regnum promitteret, addens, quod discipulus Christi esset nec aurum vel 

pecuniam deportaret, ille eum per cappam trahens: ‘mihi,’ inquit, ‘aut cappam aut 

denarium dimittes.’ Tunc vir dei 

erectis in caelum oculis 

paululumque intra semetipsum 

orans, mox in terram respiciens 

et denarium divino, nec 

dubium, procuratum nutu 

iacentem videns: ‘ecce,’ inquit, 

‘frater, quod postulas tolle et me 

liberum in pace dimitte. 
 
 

 
 
 

1 pars, partis hier: gebied 
 Tolosanis van Toulouse 
2 *conservatorium verpakking, bescherming 
 piscator, piscatoris visser 
 hamus vishaakje 
3 proicio (3) uitgooien 
 piscis, piscis vis 
 prehendo, -endi, -

ensus (3) 
vangen 

 penitus helemaal 
4 illaesus onbeschadigd, onaangetast 
 ac si alsof 
 armarium kast, kist 
5 quadam vice op een keer 
 navigium boot 
 nauta schipper 
6 denarius geldstuk 
 merces, mercedis loon, prijs 
 exigo (3) eisen 

 servitium dienst 
 impensus groot 
7 caelorum regnum (een verblijf in) het koninkrijk 

der hemelen (als beloning in het 
hiernamaals) 

 discipulus leerling, volgeling 
8 deporto (1) dragen, hebben 
 per hier: aan 
 cappa mantel 
9 dimitto (3) afstand doen van, laten gaan 
11 paululum (bijwoord) kort, even 
 semetipsum zichzelf 
13 respicio (3) (terug)kijken 
 denarium t/m nutu lees: denarium procuratum nutu 

sine dubium divino 
14 nec dubium ongetwijfeld 
 procuro (1) verzorgen 
 nutus, -us wenk 
17 liber vrij 
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Tekst 9 – Stichting van de orde 
 

Na de dood van bisschop Diego (zie tekst 7, r.1), heeft Dominicus zich ontpopt als de leider van de 
groep geestelijken die in Zuid-Frankrijk het katholieke geloof probeert te verspreiden. Na verloop van 
tijd ontstaat de behoefte om zich beter te organiseren, en ook de paus in Rome zou dat graag zien. 
Hoe katholiek de leer ook is die Dominicus en de zijnen verkondigen, de paus wil hen toch het liefst 
een duidelijke plaats geven in de organisatie van de kerk, zodat duidelijk blijft wie de baas is. Die plaats 
wordt in dit geval een kloosterorde. Het woord klooster (van claustrum=afgesloten) moet hier niet te 
letterlijk worden genomen. De groep van Dominicus wilde zich niet afsluiten van de buitenwereld, 
zoals monniken van de Benedictijner Orde dat deden. Het geloof verspreiden moest immers in de 
wereld gebeuren! Het woord orde is wel van belang: de organisatie kreeg een duidelijke structuur met 
Dominicus aan het hoofd en een reglement waarnaar geleefd moest worden. Toen Dominicus samen 
met de bisschop van Toulouse een vergadering van alle bisschoppen in Rome bezocht (Lateraans 
Concilie van 1215) was dat een mooie gelegenheid om zijn plannen voor de orde aan de paus voor te 
leggen. 
 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Post hoc autem coepit de instutitione ordinis cogitare, cuius officium esset, per 

mundum praedicando discurrere et contra haereticos fidem catholicam communire. 

Cum igitur mansisset in partibus Tolosanis per decem annos, a transitu Oxomensis 

episcopi usque ad tempus, quo Lateranense consilium debuit celebrari, cum Fulcone 

Tolosano episcopo Romam ad consilium generale adiit ac a summo pontifice Innocentio 

ordinem, qui praedicatorum diceretur et esset, confirmari sibi suisque successoribus 

postulavit. Qui cum aliquantulum se difficilem exhiberet, nocte quadam idem pontifex 

videbat in somnis, quod Lateranensis ecclesia gravem subito minaretur ruinam. Quod 

dum tremens aspiceret, ex adverso vir dei Dominicus occurrebat umerisque sup-

positis totam illam casuram fabricam sustentabat. Evigilans autem et visionem intelligens 

petitionem viri dei hilariter acceptavit hortans, ut ad fratres suos rediens regulam aliquam 

approbatam sibi eligeret et sic ad ipsum rediens confirmationem ad libitum reportaret. 

Regressus igitur verbum summi pontificis fratribus patefecit. Erant autem fratres 

numero circiter XVI, qui invocato spiritu sancto regulam beati Augustini doctoris 

et praedicatoris egregii ipsi pariter et re et nomine praedicatores futuri unanimiter 

elegerunt, quasdam quidem artioris vitae consuetudines, quas sibi per formam 

constitutionum observandas statuerunt, insuper assumentes. Verum interea Innocentio 

defuncto et Honorio in summum pontificem sublimato confirmationem ordinis anno 

domini MCCXVI a praedicto Honorio impetravit.  

 
1 institutio, -ionis instelling, stichting 
 ordo, ordinis (klooster)orde 
2 praedico (1) preken, het geloof 

verkondigen 
 discurro (3) rondreizen 
 haereticus ketter 
 communio  versterken 
3 pars, partis hier: gebied 

 Tolosanis van Toulouse 
 transitus, -us dood 
 Oxomensis van Osma 
4 episcopus bisschop 
 Lateranensis Lateraans, van het 

Lateraan (wijk in Rome 
waar in de middeleeuwen de 
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hoofdkerk en het paleis van de 
paus lagen) 

 consilium 
(generale) 

(algemeen) concilium, 
vergadering van 
bisschoppen 

 celebro (1) houden 
 Fulco, Fulconis de naam van de bisschop van 

Toulouse 
5 summus pontifex hoogste priester > paus 
6 praedicatorum lees: ordo praedicatorum, 

‘Orde van de 
Predikbroeders’ 

 successor, -oris opvolger (van Dominicus als 
hoofd van de orde) 

7 Qui overbodige aanvulling bij 
idem ponifex; niet vertalen 

 aliquantulum  een beetje (bijwoord) 
 exhibeo opstellen, tonen 
8 ecclesia kerkgebouw 
 minor (1) + acc. bedreigd worden door 
 quod dum lees: dum id 
9 ex adverso tegemoet 
 umerus schouder 
 suppono, supposui, 

suppositus (3) 
onderplaatsen 

10 fabrica bouwwerk 
 sustento (1) omhoog houden 
 evigilo (1) ontwaken 
 visio, visionis visioen, droombeeld 
11 hilariter verheugd 
12 regula regel, reglement 
 approbo (1) goedkeuren 
 ipsum hem(zelf) (de paus) 
 confirmatio, -ionis bevestiging, toestemming 
13 ad libitum naar wens 
 reporto (1) meenemen, krijgen 

 regredior, regressus 
sum (3) 

terugkeren 

 patefacio, patefeci 
(3) 

openbaren, meedelen 

14 circiter circa 
 invoco (1) aanroepen 
 spiritus sanctus Heilige Geest, goddelijke 

inspiratie 
15 Augustinus geleerde bisschop (354-430 

n.C.) die, naast vele andere 
christelijke geleerde geschriften, 
ook een Regel voor het leven 
van geestelijken had 
geschreven. 

 doctor leraar, leermeester 
 praedicator pre(di)ker, 

geloofsverkondiger 
 egregius uitstekend 
 ipsi pariter et re et 

nomine 
praedicatores futuri 

‘nu ze ook zelf in naam en 
praktijk predikers zouden 
zijn’ 

16 unanimiter unaniem 
 eligo (3), elegi uitkiezen 
 artus streng 
 consuetudo, -dinis gebruik, gewoonte 
 quas ... observandas vul aan: esse ; a.c.i. 

afhankelijk van statuerunt 
 observo (1) naleven, in de gaten 

houden 
17 per formam consti- 

tutionum 
in de vorm van consti-
tuties/aanvullende regels 

 insuper bovendien 
 assumo (3) aannemen 
18 defunctus overleden 
 sublimo (1) verkiezen 
19 praedictus bovengenoemd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominicus biedt zijn plannen aan de paus aan 
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Tekst 10 - Christus gekalmeerd  
 

In dezelfde tijd als waarin Dominicus zijn Orde van Predikers gesticht had, was in Italië de Orde van 
Minderbroeders of Franciscanen ontstaan. Zij waren volgelingen van Franciscus van Assisi (1182-1226). 
Het feit dat twee nieuwe orden in zo korte tijd zo snel groeiden, geeft aan dat er veel onvrede bestond met 
de manier waarop de katholieke kerk vanuit Rome bestuurd werd. In onderstaand fragment worden 
Dominicus en Franciscus als een soort redders van het christendom gepresenteerd. 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

Quidam frater minor, qui multo tempore socius sancti Francisci exstiterat, pluribus 

fratribus de ordine praedicatorum narravit quod, cum beatus Dominicus Romae pro 

confirmatione sui ordinis apud papam instaret, nocte orans vidit in spiritu Christum in 

aere existentem et tres lanceas in manu tenentem et contra mundum eas vibrantem. 

Cui velociter mater occurrens, quidnam vellet facere, inquisivit. Et ille: ‘ecce totus 

mundus tribus vitiis plenus est, scilicet superbia, concupiscentia et avaritia; et ideo 

his tribus lanceis ipsum volo perimere.’ Tunc virgo ad eius genua procidens ait: ‘fili 

carissime, miserere et tuam iustitiam misericordia tempera. Cui Christus: ‘nonne 

vides, quantae mihi iniuriae irrogantur?’ Cui illa: ‘tempera, fili, furorem et paulisper 

exspecta. Habeo enim fidelem servum et pugilem strenuum, qui ubique discurrens 

mundum expugnabit et tuo dominio subiugabit. Alium quoque servum sibi in 

adiutorium dabo, qui secum fideliter decertabit.’ Cui filius: ‘ecce, placatus faciem tuam 

suscepi, sed vellem ego videre, quos vis ad tantum iudicium destinare.’ Tunc illa 

Christo sanctum Dominicum praesentavit. Cui Christus: ‘vere bonus et strenuus pugil 

iste et studiose faciet, quae dixisti.’ Obtulit etiam sanctum Franciscum et hunc 

Christus sicut et primum pariter commendavit. Sanctus ergo Dominicus socium suum 

in visione diligenter considerans, quem ante non noverat, in crastino in ecclesia 

inventum ex his, quae nocte viderat, sine indice recognovit et in eius amplexus et 

oscula sancta ruens ait: ‘tu es socius meus, tu pariter curres mecum, stemus simul et 

nullus adversarius praevalebit.’  

 

 
1 frater minor minderbroeder, 

Franciscaan 
 exsisto, exstiti (3) zijn 
2 ordo, ordinis (klooster)orde 
 praedicator, 

praedicatoris 
predikheer, Dominicaan 

3 confirmatio, -ionis bevestiging, toestemming 
 papa paus 
 insto (1) aandringen bij 
4 lancea lans, speer 
 vibro (1) laten trillen, zwaaien met 
5 velociter (bijwoord) snel 
 quidnam wat toch 
 inquiro, inquisivi, 

inquisitus (3) 
vragen, onderzoeken 

6 superbia trots, hoogmoed 
 concupiscentia (erotische) begeerte 
 avaritia hebzucht 
7 perimo (3) vernietigen 
 genu, genus knie 
 procido (3) voorover vallen 
8 misereor medelijden hebben 
 iustitia rechtvaardigheid 
 misericorida medelijden, mededogen 
9 irrogo (1) hier: aandoen 
 paulisper even 
10 pugil, pugilis vechter, bokser 
 strenuus sterk 
 discurro (3) rondreizen, rondrennen 
11 dominium heerschappij, macht 
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 subiugo (1)  onderwerpen 
 sibi, se(cum) slaat op Dominicus 
12 adiutorium ondersteuning, hulp 
 decerto (1) strijden 
 placo (1) kalmeren 
13 iudiucium proces, vonnis 
 destino (1) aanwijzen 
14 praesento (1) presenteren 
15 studiosus ijverig 
 offero, obtuli, 

oblatus 
aanbieden 

16 sicut et (zo)als 
 pariter gelijk, op gelijke wijze, in 

gelijke mate 
 commendo (1) instemmen met 
17 visio, visionis visioen, droombeeld 

 considero (1) observeren, bekijken 
 quem (ingesloten 

antecedent) 
‘hem die ...’ is lijdend 
voorwerp bij recognovit 

 crastinum de volgende dag 
 ecclesia kerkgebouw 
18 ex + abl. op basis van 
 index, indicis aanwijzing 
 recognosco, 

recognovi (3) 
herkennen 

 amplexus, -us omhelzing 
19 oscula sancta ruo 

(3) 
‘overladen met heilige 
kussen’ 

 simul zij aan zij 
20 adversarius tegenstander 
 praevaleo sterk staan, overwicht 

hebben 

 

 
 

 
 
Links: Maria koelt de woede van Christus. Rechts: Dominicus en Franciscus ontmoeten elkaar in Rome. Fresco (1450-
1452) door Benozzo Gozzoli in kerk San Francesco te Montefalco 
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 Tekst 11 - Dominicus’ betrokkenheid  
 

Dominicus was nu hoofd van een kloosterorde die steeds meer vestigingen in Europa kreeg. Hij 
reisde veel, vooral tussen Rome, Toulouse en Bologna. Hoe was Dominicus in die tijd als gelovig 
man? 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Inerat autem servo dei Dominico firma valde mentis aequalitas, nisi cum ad 

compassionem et misericordiam turbaretur, et quia cor gaudens exhilarat faciem, pla-

cidam interioris hominis compositionem manifesta de foris benignitate prodebat. 

Tempore diurno cum fratribus suis sociisve, salvo quidem honestatis tenore, nemo 

communior, nocturnis horis vigiliis et orationibus nemo instantior; diem impartiebatur 

proximis, noctem deo. De suis oculis quasi quendam fontem effecerat lacrimarum. 

Frequenter, quando corpus domini elevabatur in missa, in tantum mentis rapiebatur 

excessum ac si ibidem Christum incarnatum praesentem videret. Propter quod missam 

cum ceteris multo tempore non audivit. Erat ei in ecclesia pernoctandi consuetudo 

creberrima, ut vix aut raro certum ad quiescendum locum videretur habere; et cum 

lassitudine succedente somnii interpellaret necessitas, sive ante altare aut super 

lapidem capite reclinato paululum quiescebat. Tres singulis noctibus recipiebat manu 

propria de quadam catena ferrea disciplinas, unam videlicet pro se, alteram pro 

peccatoribus qui versantur in mundo, tertiam vero pro his, qui in purgatorio cruciantur.  

 
1 aequalitas gelijkmatigheid 
2 compassio, -ionem compassie, medelijden 
 misericordia erbarmen, medelijden 
 turbo (1) bewegen 
 exhilaro (1) opvrolijken 
 placidus kalm 
3 interior innerlijk 
 compositio, -ionis gesteldheid 
 manifestus duidelijk 
 benignitas, -tatis vriendelijkheid 
 de foris aan de buitenkant 
4 diurnus van de dag 
 salvo honestatis 

tenore 
op een gezonde manier 
van eerbaarheid > op een 
heel fatsoenlijke manier 

5 vigilia het waken, het wakker 
zijn 

 oratio, orationis gebed 
 instans volhardend, 

geconcentreerd 
 impartior toedelen, schenken 
6 efficio, effeci (3) maken 
7 corpus domini het lichaam van de heer = 

de hostie  
 elevo (1) omhoog brengen, 

omhoog ouden 
 missa mis, eredienst 

 rapio (3) meesleuren 
8 excessus, -us extase, vervoering 
 ac si alsof 
 incarnatus vlees geworden, 

lichamelijk geworden, 
mens geworden 

 quod relatieve aansluiting 
9 pernocto (1) overnachten 
10 creber regelmatig, herhaaldelijk 
 raro (bijwoord) zelden 
 quiescendum gerundium! 
11 lassitudo, -dinis vermoeidheid 
 succedo (3) intreden, opkomen 
 interpello (1) zich (hinderlijk) voordoen 
 altare, altaris altaar 
12 reclino (1) neerleggen 
 paululum (bijwoord) een beetje 
 tres ... recipiebat ... 

disciplinas  
hij aanvaardde drie staffen 
> driemaal 
pijnigde/tuchtigde hij 
zichzelf 

 singulis noctibus iedere nacht 
13 catena ketting 
 ferreus ijzeren 
 videlicet namelijk, natuurlijk 
14 peccator, peccatoris zondaar 
 purgatorium vagevuur  
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Dominicus praktiseerde en propageerde de ‘Negen manieren van bidden’, bijvoorbeeld plat op de grond liggend (links) of jezelf 
afranselend (rechts) 

 
Tekst 12 - De duivel verstoort het kloosterleven 
 

Het leven van de Dominicanen was strak georganiseerd. Ze gebruikten de Regel van Augustinus (zie tekst 9) 
en voegden daar zelf nog wat preciezere ‘constituties’ aan. De bedoeling van deze regels was om de monniken 
zoveel mogelijk houvast te geven zodat ze zo goed en stabiel mogelijk hun werk konden doen. Maar als je de 
regels overtrad, kon je streng gestraft worden. Het opbiechten en het bestraffen van zonden deden de broeders 
gezamenlijk in de Kapittelzaal (vergaderzaal) van hun klooster. Hier komt ons woord ‘kapittelen’ vandaan (= 
iemand de les lezen). 
Hieronder eerst een hoofdstuk uit de Constituties zoals die kort na de dood van Dominicus golden: 
 

Hoofdstuk XXI: Het is erg kwalijk ... 
1. om op een lage manier te redetwisten met iemand in het bijzijn van leken.  
2. als een broeder met een andere broeder ruzie maakt, binnen of buiten het klooster.  
3. om je ogen goed de kost te geven als je op een plaats komt waar vrouwen zijn, zeker als iemand 

daar een gewoonte van maakt.  
4. om je schuldig te hebben gemaakt aan bewust liegen.  
5. als iemand keer op keer de stilte niet weet te bewaren.  
6. om je eigen of andermans fouten goed te praten.  
7. als je tweedracht zaait onder de broeders.  
8. om je schuldig te maken aan het uiten van beschuldigingen en vervloekingen, ongepaste en 

goddeloze woorden tegen iemand die jou aangeeft of tegen iemand anders.  
9. om een broeder te beledigen.  
10. om een broeder een oude fout, waarvoor hij al afdoende heeft geboet, na te blijven dragen.  
11. als je schuldig wordt bevonden aan laster achter iemands rug om.  
12. als je slechte dingen zegt over superieuren, broeders of je eigen gemeenschap, die niet bewezen 

kunnen worden door de getuigenis van je broeders.  
13. om paard te rijden of vlees te eten zonder toestemming of strikte noodzaak, of om in je eentje 

met een vrouw te spreken zonder dat het over geloof of nuttige, eerbare onderwerpen gaat, of om 
de plicht van het vasten zonder reden of toestemming te verzaken.  

14. Degenen die voor deze en soortgelijke vergrijpen vergiffenis vragen zonder aangegeven te zijn, 
zullen driemaal gecorrigeerd worden in het Kapittel en moeten drie dagen vasten op water en 
brood. Als de zondaar aangegeven is, wordt er één correctie en één dag vasten aan toegevoegd. 
Voor de rest zullen er psalmlezingen en straffen opgelegd worden overeenkomstig de aard van 
het vergrijp en het oordeel van de rector. 

Sinds de dertiende eeuw zijn de Constituties van de Dominicanen vele malen herzien en bijgesteld. Het hier 
geciteerde hoofdstuk maakt er ondertussen geen deel meer van uit. 
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1 quadam vice op een keer 
 dum + coni. hier: terwijl 
 Bononia Bologna (stad in Italië) 
 constituo, constitui, 

constitutus (3) 
vestigen 

 ecclesia kerk(gebouw) 
 pernocto (1) overnachten 
2 diabolus duivel 
 eidem aan dezelfde (Dominicus)  
3 innuo (3) + dat. wenken 
 derideo uitlachen, voor gek zetten 
4 sibi aan hem (Dominicus) 
 nutus, -us wenk 
 quisnam t/m 

contemneret 
bijzin afhankelijk van scire   

volens 
 quisnam wie toch ? 
5 mandatum opdracht 
 candela kaars 
 lampas, lampadis lamp 
6 respicio (3) kijken 
 quod diabolus esset bijzin afhankelijk van 

cognovit 
 confestim onmiddellijk 
7 increpo (1) uitschelden 
 fractio, fractionis het doorbreken 
 insulto (1) verwijten maken 
8 utpote immers 
 licere ‘dat het toegestaan is’ 

afhankelijk van asserens 
 loqui afhankelijk van licere 
 asserere (3) verzekeren 
 magistro predicatief vertalen 
 ipsum hem (de duivel) 
9 de quo op welke manier, in welk 

opzicht 
 chorus koor (plaats in de kerk waar 

de monniken bidden en 
zingen) 

 tempto(1) op de proef stellen, 
verleiden 

10 cito (bijwoord) snel 
 dormitorium slaapzaal 
 ibidem daar 
11 inquiro (3) vragen 
 nimis (bijwoord) te veel 
12 remaneo afgehouden worden  
 immundus onzedelijk 
 cogitatio, -ionis gedachte 
 refectorium eetzaal 
13 daemon, daemonis demon, duivel 
 mensa tafel 
 salio springen 
15 hoc ‘daarmee’ 

 interrogo (1) ondervragen 
 comedo (3) eten 
16 nimius te veel 
 sumptio, 

sumptionis 
consumptie, gebruik 

 delinquo (3) een misdaad/zonde 
begaan 

 servitium dienst 
17 observatio, -tione gehoorzaamheid 
 ordo, ordinis (klooster)orde 
 debilis zwak 
 locutorium spreekkamer 
18 crebro herhaaldelijk 
 revolvo (3) rollen, draaien 
 mirabilis wonderlijk 
19 confusio, 

confusionis 
verwarring, 
vreemdsoortigheid 

 sonum geluid 
 promo (3) voortbrengen 
21 confuse (bijwoord) verward 
22 inutilis  nutteloos, overbodig  
 se(se) immisceo + 

dat. 
zich inlaten met 

 exspecto (1) wachten op (iemand tot die 
uitgesproken is) 

 capitulum  kapittelzaal (ruimte in 
klooster waar de monniken 
vergaderen over de gang van 
zaken in het klooster en 
monniken tot de orde worden 
geroepen) 

23 ostium deur 
 nullatenus absoluut niet 
24 maledictio, -ionis vervloeking 
 infernus hel 
25 lucror (1) winnen 
26 negligentia nalatigheid 
 delinquo (3) de fout ingaan 
27 se purgo (1) de zich reinigen/ontdoen 

van 
 coram + abl. tegenover 
 se proclamo (1) zijn schuld toegeven 
 confiteor (2) bekennen, biechten 
28 accuso (1) beschuldigen 
 verbero (1) straffen 
 absolvo (3) verlossen, vrijspreken 
 totum vul aan: id als antecedent voor 

quod 
29 lucratum ‘als buit’ bij quod 
 me gaudeo + acc. ik verheug me over 
 evanesco, evanui 

(3) 
verdwijnen 
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Quadam vice dum vir dei Dominicus apud Bononiam constitutus in ecclesia pernoctaret, 

diabolus in specie fratris eidem apparuit. Quem sanctus Dominicus fratrem existimans 

ei innuebat, ut cum ceteris ad quiescendum pergeret. Ille vero quasi deridendo eisdem 

sibi nutibus respondebat. Tunc sanctus Dominicus, quisnam esset qui sic suum 

mandatum contemneret, scire volens, candelam ad lampadem accendit et in faciem 

ipsum respiciens quod diabolus esset confestim cognovit. Quem cum vehementius 

increpasset, mox eidem diabolus de fractione silentii insultare coepit. Sanctus autem 

Dominicus, utpote fratrum magistro sibi loqui licere asserens, coegit ipsum, ut sibi 

diceret, de quo fratres in choro temptaret. Qui respondit: ‘facio eos tarde venire et 

cito exire.’ Deinde duxit eum ad dormitorium, de quo ibidem fratres temptaret, 

inquirens. Qui ait: ‘facio eos nimis dormire, tarde surgere, sicque a divino officio 

remanere et interdum immundas cogitationes habere.’ Deinde ad refectorium ipsum 

duxit et de quo fratres ibidem temptaret quaesivit. Tunc daemon per mensas saliens: 

‘plus et minus, plus et minus’ saepius repetendo dicebat. Cum sanctus Dominicus,  

quid sibi hoc vellet, interrogaret, ait: ‘quosdam fratres tempto, ut plus comedant et sic 

ex nimia cibi sumptione delinquant, quosdam, ut minus sumant et sic in dei servitio 

et observatione sui ordinis debiles fiant.’ Inde duxit eum ad locutorium, de quo 

ibidem fratres temptaret, inquirens.  Tunc ille crebro linguam revolvens mirabilis 

confusionis sonum promebat. Quem cum sanctus Dominicus, quid sibi hoc vellet, 

interrogaret, ait: ‘hic locus totus meus est. Cum enim fratres ad loquendum 

conveniunt, eos temptare studeo, ut confuse loquantur et multis sese inutilibus verbis 

immisceant et unus alium non exspectet.’ Postremo duxit eum ad capitulum, sed 

cum ante ostium capituli fuisset, daemon nullatenus intrare voluit, sed ait: ‘huc 

numquam ingrediar, quia locus maledictionis et infernus mihi est, et totum ibi 

amitto, quod in aliis locis lucror. Nam cum aliquem fratrem per aliquam 

negligentiam delinquere fecero, mox in loco hoc maledictionis de ipsa negligentia 

se purgat et coram omnibus se proclamat. Nam hic monentur, hic confitentur, hic 

accusantur, hic verberantur, hic absolvuntur; et sic totum amisisse me doleo, quod alibi 

me lucratum gaudebam.’ Et his dictis evanuit.  
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Dominicanenklooster te Bologna in 1575 (afbeelding uit Vaticaan) en nu. 

 

 

 
 
Plattegrond van een middeleeuws klooster in Zuid-Frankrijk (niet-Dominicaans, maar van de Cisterciënzer-orde) 
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Tekst 13 - Twee (van de vele) wonderen  
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In ecclesia sancti Sixti architectum quendam conductum a fratribus sub crypta quaedam 

ruina desuper resoluta contrivit, denique sub cumulo cadentis materiae iacentem 

exstinxit; sed vir dei Dominicus corpus de caverna subductum ad se deferri iussit 

orationumque suarum suffragio statim vitae simul et sanitati restituit.  

In eadem ecclesia apud Romam, dum fratres circiter XL manerent et quadam vice 

panis valde modicum invenissent, beatus Dominicus id modicum, quod habebatur, 

panis per partes dividi super mensam mandavit. Dumque unusquisque buccellam panis 

cum gaudio frangeret, ecce, duo iuvenes eiusdem 

habitus formaeque consimilis refectorium intra-

verunt, palliorum sinus, qui a collo pendebant, 

plenos panibus deferentes. Quibus in capite mensae 

servi dei Dominici silenter oblatis ita subito 

discesserunt, ut nullus de cetero, vel unde venerint 

vel quo abierint, scire posset. Tunc sanctus 

Dominicus manu ad fratres circumquaque 

protensa: ‘modo, inquit, fratres mei, comedite.’  

Kerk San Sisto Vecchio in Rome tegenwoordig 

 
1 ecclesia sancti Sixti kerk van de heilige Sixtus  
 (kerkgebouw in Rome waar Dominicus en zijn volgel ingen de 

eerste jaren van het bestaan van de orde woonden) 
 architectus architect 
 conduco, conduxi, 

conductus (3) 
inhuren 

 crypta crypte, kelder (onder een 
kerkgebouw) 

2 ruina instorting (onderwerp) 
 desuper van bovenaf 
 resolutus losgeraakt 
 contero, contrivi, 

contritus (3) 
platdrukken, bedelven 

 cumulus berg, hoop 
 materia materiaal 
3 exstinguo, exstinxi, 

exstinctus (3) 
doden 

 caverna kelder 
 subduco, subduxi, 

subductus (3) 
weghalen 

 defero brengen 
 iussit hiervan hangt een A.c.I. af 
4 oratio, orationis gebed 
 suffragio, 

suffragionis 
stem, hulp 

 restituo, restitui, 
restitutus (3)+ dat. 

terugbrengen tot 

 sanitas, sanitatis gezondheid 
5 circiter ongeveer 
 manere verblijven 
 quadam vice op een keer 
6 panis, panis brood 
 modicum + gen. beperkte hoeveelheid 
7 per partes in stukjes 
 mensa tafel 
 unusquisque ieder 
 bucella hapje 
9 habitus, -us kleding, klederdracht 
 consimilis volkomen gelijk 
 refectorium eetzaal 
10 pallium kleed 
 sinus, -us plooi 
 collum nek, hals 
11 defero dragen 
12 silenter in stilte 
 offero, obtuli, 

oblatus 
aanbieden 

13 de cetero verder 
15 circumquaque naar alle kanten 
16 *protendo, -tendi, 

-tensum 
uitstrekken 

 comedo (3) eten 
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Tekst 14 - Dominicus’ dood 
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Tandem appropinquante peregrinationis termino constitutus apud Bononiam gravi coepit 

corporis infirmitate languere. Sui autem corporis dissolutio sibi in visione monstrata 

est. Vidit enim iuvenem pulcherrimum his verbis se vocantem et dicentem: ‘veni, dilecte 

mi, veni ad gaudia, veni.’ Convocatis igitur fratribus Bononiensis conventus XII, ne 

eos exheredes et orphanos derelinqueret, testamentum condidit dicens: ‘haec sunt, 

quae vobis tamquam filiis hereditario iure possidenda relinquo: caritatem habete, 

humilitatem servate, paupertatem voluntariam possidete.’ Illud vero, qua potuit 

districtione, prohibuit, ne quis unquam in suo ordine possessiones induceret 

temporales, maledictionem dei omnipotentis et suam terribiliter imprecans ei, qui 

praedicatorum ordinem terrenarum divitiarum pulvere praesumeret maculare. Fratribus 

vero de eius destitutione inconsolabiliter dolentibus dulciter eos consolans ait: ‘ne vos 

mea, filii, corporalis turbet discessio, nullatenus dubitantes utiliorem me vos mortuum 

habituros quam vivum.’ Proinde ad extremam horam veniens anno domini MCCXXI 

dormivit in domino.  

Cuius quidem transitus eadem die eademque hora fratri Guale tunc priori fratrum 

praedicatorum de Brixia et postmodum eiusdem civitatis episcopo hoc modo monstratur.  

Nam cum in campanili fratrum capite ad murum inclinato levi somno dormitasset, 

vidit caelum aperiri et duas scalas candidas ad terram submitti, quarum summitates 

Christus cum matre tenebat et angeli per eas iubilantes ascendebant et descendebant. 

In medio autem scalarum in imo sedes posita erat et super sedem velato capite frater 

sedens, Ihesus autem et mater eius sursum scalas trahebant, donec sedente in caelum 

elevato apertura caeli clausa est. Veniens igitur praedictus frater Bononiam continuo 

eadem die et hora patrem migrasse cognovit.   

 
1 appropinquo (1) naderen 
 peregrinatio, -ionis (levens)reis, verblijf (op 

aarde) 
 terminus einde 
 constituo, constitui, 

constitutus (3) 
vestigen 

 Bononia Bologna (stad in Italië) 
2 infirmitas, -tatis ziekte 
 langueo zwak zijn 
 dissolutio, -tionis verval 
 visio, visionis visioen, droombeeld 
 monstro (1) tonen 
3 dilectus dierbare, geliefde 
4 mi vocativus van meus 
 Bononiensis van Bologna 
 conventus, -us klooster(gemeenschap) 
5 exheres, exheredis onterfd 

 orphanus wees; predicatief vertalen 
 derelinquo (3) achterlaten 
 testamentum testament 
6 hereditarius van de erfenis 
 possidenda ‘om te bezitten’ 
 caritas, caritatis (naasten)liefde 
7 humilitas, -tatis nederigheid 
 paupertas, -tatis armoede 
 voluntarius vrijwillig 
 possideo bezitten 
 qua potuit 

districtione 
zo streng als hij maar kon 

8 ordo, ordinis (klooster)orde 
 possessio, -ionis bezit 
 induco (3) invoeren 
9 temporalis tijdelijk, materieel 
 maledictio, -ionis vervloeking 
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 omnipotens, -entis almachtig 
 terribiliter (bijwoord) vreselijk 
 imprecor (1) (toe)wensen 
10 praedicator pre(di)ker, Dominicaan 
 terrenus aards, materieel 
 divitiae (mv.) rijkdom 
 pulvis, -eris stof 
 praesumo (3) hier: durven, wagen 
 maculo (1) bezoedelen, vies maken 
11 destitutio, -ionis afwezigheid, het ‘er niet 

meer zijn’ 
 inconsolabis ontroostbaar 
 consolo (1) troosten 
12 corporalis lichamelijk 
 discessio, -ionis heengaan, dood 
 nullatenus absoluut niet 
 dubitantes congrueert met vos; gevolgd 

door een a.c.i. vos habituros 
(vul aan: esse) 

13 proinde dus 
15 transitus, -us heengaan, dood 
 Guale naam, onverbuigbaar, hier in 

de dativus 
 tunc t/m episcopo bijstelling bij fratri Guale 
 prior, prioris eerste, overste, leider 
 fratres 

praedicatores 
broeders predikheren, 
Dominicanen 

16 de hier: in 
 Brixia Brescia (stad in Italië) 
 postmodum later 
 episcopus bisschop 
17 campanile, 

campanilis 
klokkentoren 

 inclino (1) ad leunen tegen 
18 dormitasset lees: dormitavisset 
 dormito (1) slapen 
 scala ladder 
 candidus wit 
 submitto (3) neerlaten 
19 summitas, -tatis bovenkant, top 
 iubilo (1) jubelen, juichen 
20 in imo op de grond 
21 velo (1) bedekken 
 Ihesus Jezus 
 sursum (bijwoord) opwaarts 
22 sedens ‘de zittende’ 
 elevo (1) optillen 
 apertura opening 
 praedictus bovengenoemd 
23 continuo (bijwoord) meteen 
 migrasse lees: migravisse 
 migro (1) verhuizen, sterven 

 

De dood van Dominicus op 
een zeventiende eeuws reliëf
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Dominicanen nu 
 
Er zijn tegenwoordig wereldwijd nog ongeveer 5000 mannelijke Dominicanen verdeeld over ongeveer 600 

kloosters of huizen. De website: www.op.org. 

 

Van www.knr.nl (‘Via deze site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen krijgt u de gelegenheid 
kennis te maken met de religieuze instituten in Nederland en de vele activiteiten en organisaties die van 
hen uitgaan of nauw met hen verbonden zijn.’): 

Domingo de Guzman (1170-1221) is Augustijner kanunnik in een klein Spaans provinciestadje, 
wanneer hij - met zijn bisschop op dienstreis naar Denemarken - aan de andere kant van de 
Pyreneeën een wereld aantreft die volop in beweging is. Handelsverkeer tussen nieuwe steden in 
opkomst, een jonge generatie van geschoolde en mondige burgers, revolutionaire en als 'ketters' te 
boek staande stromingen. In een herberg raakt hij in gesprek met de waard, die een overtuigd 
aanhanger is geworden van de zogeheten katharen of 'zuiveren'. Wat doet Dominicus? 
Het evangelie van Matteüs en de daarin beschreven menslievendheid van Jezus wijzen hem de 
weg. Dominicus ziet dat het gedrag van de 'ketters' meer evangelie in zich bergt dan het optreden 
van de kerkelijke ambtsdragers. Een hele nacht besteedt hij aan een gesprek met zijn kathaarse 
herbergier, om aan deze zoeker naar 'zuiverheid van leven' over te brengen wat het evangelie 
werkelijk inhoudt: niet de afwijzing van de aarde en het lichaam - de kathaarse weg naar verlossing 
tot 'zuivere geest' -, maar menselijke nabijheid die aanraakt en zich laat raken, die brood breekt en 
deelt met mensen van allerlei slag. Het gaat Dominicus niet om de kille 'waarheid' van een kerk 
die altijd gelijk heeft, maar om een weldadig 'waar worden' van mensen die uit hun isolement 
komen. Onder de verketterde ideeën van 'andersdenkenden' speuren naar gevoeligheid voor 
zaken die ook in het evangelie voorop staan, en daarop inhaken vanuit het overgeleverde geloof: 
dat staat aan de wieg van de Dominicaner orde.  
Dominicaanse mensen weten zich nog altijd uitgedaagd tot de bereidheid en de bekwaamheid om 
een dialoog te beginnen 'aan de grenzen' - daar waar maatschappelijke en godsdienstige 
scheidslijnen lopen. Het spreekt vanzelf dat er gedegen studie nodig is om te kunnen 
onderscheiden en om bij alle verschillen punten van overeenkomst te kunnen zien. Maar om 
kontakt te krijgen met de bewogenheid van anderen moet je ook zelf geraakt en bewogen zijn. 
Wat je naar anderen toe uitdraagt, moet door jezelf zijn heengegaan. 'Contemplari et contemplata 
aliis tradere' - 'Wat je door bezinning hebt gewonnen aan anderen doorgeven', heet dat in de orde. 

 
Guus Bary (oud-leerling en –leraar van het Dominicus College te Nijmegen en kenner van de 
Dominicanen): 

In mijn optiek zijn de twee kernen voor een dominicaan ofwel predikbroeder het zoeken naar de 
veritas, de ‘waarheid’ (op een filosofisch/theologische wijze) en het contemplata aliis tradere. Hierbij 
zou ik dan de drie aspecten van kennis (theologie), innerlijkheid en maatschappijbetrokkenheid 
verwoorden. In verband met het laatste onderscheidt een dominicaan zich van de oude 
monastieke orden, die de beschouwing sterker maakten (benedictijnen) en op een berg leefden, of 
cisterciënzers in de dalen. Bij dominicanen gaan contemplatie en actie samen. Daarom vestigden 
de dominicanen zich vroeger bij voorkeur in de hele grote (universiteits)steden. Studie is dus 
onmisbaar, maar niet om zichzelf. Dominicanen onderscheiden zich daarmee van actieve 
missiecongregaties door een beschouwende component.  
Dominicus heeft –  niet omdat hij dat zelf eigenlijk wilde, maar omdat de kerkelijke overheid dat 
destijds vroeg –  de regel van Augustinus aangenomen met de drie geloften: armoede (d.w.z. 
gemeenschappelijk bezit van de leden), gehoorzaamheid (aan de leiding van de overigens 
democratisch gekozen prior van aan klooster) en kuisheid (niet huwen). Het middeleeuwse idee 
van een bedelorde – contrast voor de met landbouw en bierbouwerijen verdienende kloosters – 
valt dus samen met de opbrengst van de toehoorders van de preken. In het huidig tijdsgewricht is 
voor de dominicanenorde de interculturele en interreligieuze dialoog speerpunt van activiteit. 

  
  

http://www.op.org/
http://www.knr.nl/


 27 

 

Nawoord 
 
Dit boekje met Latijnse lectuur over Dominicus telt 26 bladzijden; dit nawoord hoort er niet meer bij 
en wil de gebruiker slechts wijzen op de achtergronden en de gebruiksaanwijzing van het boekje.  
Ondergetekende is werkzaam aan het Dominicus College te Nijmegen, een moderne school met 
katholieke wortels. In 2005-2006, het jaar waarin het 150-jarig bestaan van de school gevierd werd, 
besloot ik dat het tijd werd dat de leerlingen eens te horen kregen naar wie de school eigenlijk 
genoemd was – althans, de leerlingen van klas 5 Latijn die ik toen onder mijn hoede had. Ik besloot de 
biografie van Dominicus uit de Legenda Aurea te bewerken voor lectuur in de klas. Ondertussen heb 
ik het boekje een aantal malen met veel plezier gebruikt in klas 5 Latijn. Voor de leerlingen van het 
Dominicus College is het niet alleen aardig om kennis te maken met de naamgever van de school, ook 
de middeleeuwse verhalen spreken tot de verbeelding en vallen misschien ook in de smaak bij andere 
gymnasiasten.  
De aantekeningen bij de teksten zijn gemaakt als aanvulling op de woordenlijsten van Via Nova 
grammatica en woordenlijst (Meulenhoff Educatief 2000) en Studeo (Primavera Pers 2005). Woorden die 
daarin (en daarmee in de meeste basiswoordenlijsten Latijn, neem ik aan) niet te vinden zijn, zijn in 
principe aangetekend.  De meeste aantekeningen zijn in de praktijk (deels) getest en gecorrigeerd, 
behalve die bij tekst 10 en 11. De cijfers (1) en (3) achter werkwoorden duiden de conjugatie aan 
waarbij ze horen. Een asterisk staat bij (de meeste) woorden die zelfs niet in het Woordenboek 
Latijn/Nederlands van Harm Pinkster staan. 
Voor opmerkingen, tips en aanvullend materiaal (werkvertalingen, toetsvragen) mogen docenten me 
altijd mailen: ad.hereijgers@gmail.com. 
 
Nijmegen, 2016 
Ad Hereijgers 
  


