
Waarom koos je juist voor de 
dominicanen? 
‘Ik voelde me aangetrokken 
tot het klooster en tijdens een 
persoonlijke retraite in 2007 bij een 
norbertijnenabdij in België las ik 
het boek ‘Sing a new song’ aan van 
dominicaan Timothy Redcliffe. Het 
sprak mij enorm aan, ik ben me gaan 
verdiepen in de dominicanen. Ik was 
sinds 2009 al bezig met een studie 
theologie en ben in 2015 begonnen 
met de vorming tot dominicaan. 
Via een jaar noviciaat in Cambridge, 

volgde ik een opleiding van ruim 
vier jaar. Vier pijlers vormen het 
fundament van het dominicaans 
leven: gebed, studie, gemeenschap 
en prediking.’

Predikers
‘De kern is voor mij het leven in 
gemeenschap, wij wonen met 
vijf relatief jonge dominicanen 
in een klooster in het centrum 
van Rotterdam. Ons leven 
concentreert zich daar op samen 
bidden en studeren. Daarnaast 

werken we buiten de deur en zijn 
maatschappelijk zeer betrokken. 
Die dynamiek om vanuit de stilte 
de wereld in te gaan en wat je 
meemaakt ook weer mee het klooster 
in te nemen, spreekt me zeer aan. 
Wat wij overdenken dragen we uit 
in onze prediking. Dominicanen zijn 
predikers, die term komt terug in de 
boeken van Redcliffe. Ik kan me niet 
voorstellen dat ik uitsluitend binnen 
een klooster zou kunnen leven, 
zoals bijvoorbeeld de benedictijnen. 
Join the dominicans betekent: see 

DOOR 
LIESBETH DE MOOR

Verkondiger van het slechte nieuws werd 

verkondiger van het goede nieuws 

Michael-Dominique Magielse (1971) is dominicaan sinds 2015 en een van de 3000 kloosterlingen in 
Nederland in een tijd waarin hun aantal snel daalt. In 2017 waren er nog bijna 4300 'religieuzen', zoals de 
broeders, zusters en priesters zichzelf noemen. De afname wordt veroorzaakt door ‘natuurlijk verloop’: 
vergrijzing en overlijden. Michael koos juist bewust voor het klooster na een werkzaam leven als journalist 
en nieuwslezer. In 2019 werd hij in Rotterdam tot diaken gewijd, zijn priesterwijding volgde een jaar later 
op het feest van St. Dominicus, 8 augustus. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond media en religie 
en is verbonden aan de Tilburg University, waar hij werkt aan een proefschrift over de invloed van de 
digitalisering op de liturgie. Liesbeth en Michael kennen elkaar van het werk bij de regionale omroep. Ze 
spreken elkaar via het scherm. 
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the world, we zijn dan ook lid van 
de internationale orde. Tijdens mijn 
noviciaat in Engeland trof ik broeders 
uit verschillende andere landen. 
Inspirerend! Wij jongeren hebben 
meer internationale ervaring dan 
onze oudere broeders en voelen ons 
minder gebonden aan één plek. Nu, 
in de coronacrisis zijn we hier nodig 
maar dat kan ook zomaar ergens 
anders zijn.’ 

Ga waar de mensen zijn!
Het klooster waar Michael 
Dominique en vier andere broeders 
wonen is een complex uit de jaren 
60 dat in de plaats kwam van 
het dominicanenklooster werd 
gebombardeerd in de oorlog. Het 
is een woonhuis naast de kerk en je 
zou er zo voorbij lopen. Tijdens de 
coronaperiode waren -en zijn- de 
huisgenoten op elkaar aangewezen. 
Twee van hen werken aan de Tilburgse 
universiteit. Colleges waren niet 
mogelijk, het werk ging online. 
Michael en een medebroeder hebben 
een pastorale functie. Zij hielden zich 
aan de afgekondigde maatregelen en 
hebben de digitale middelen en de 
tijd benut. Ze zijn een podcast gestart 
om de Veertigdagentijd te duiden, 
begonnen met digitale catechese en 
online-vieringen. 
Michael Dominique: ‘Je online 
presenteren hoort bij deze tijd. 
Jezus zegt: “Ga waar de mensen zijn” 
en die zijn tegenwoordig veel op 
het internet, dus moeten we daar 
-ook- zijn. De digitalisering is door 
de pandemie versneld. Er waren al 
voorbeelden van goede websites en 
social media voor de covid-periode. 
Maar de manier waarop we digitaal 
vieren en liturgisch gemeenschap 
kunnen zijn, heeft een ongekende 
vlucht genomen. Initiatieven zijn 
als paddenstoelen uit de grond 
gekomen. De kerk is daardoor beter 

vindbaar en zichtbaar. Onze orde is 
800 jaar oud…kijk naar wat ik aan 
heb -een wit habijt- maar we zijn 
aanwezig in deze tijd.’

Vroeg dag
De dag begint om zes uur ‘s ochtends 
met een kwartier stil zijn en persoon-
lijk gebed. Na de douche gaan de 
broeders naar de kapel voor het 
dagelijks ochtendgebed en de 
eucharistie, belangstellenden kunnen 
aansluiten. Na het ontbijt begint de 
werkdag. 
Michael Dominique: ‘Ik werk twee en 
een halve dag aan de universiteit van 
Tilburg, al is mijn werkplek in Utrecht 
naast de Catharinakathedraal. Verder 
is er bij het klooster altijd wel wat te 
doen: er komen telefoontjes, mail, of 
er staat iemand aan de deur.’ 
Michael Dominique is verder 
parochievicaris -of kapelaan- van de 
Surinaamse parochie, daar komen 
mensen vanuit de wijde omgeving, 
Naast het provinciaal bestuur van 
de dominicanen heeft hij binnen 
de orde de verantwoordelijkheid 
voor zaken zoals communicatie, 
bijvoorbeeld de website. Het oude 
vak van journalistiek komt hem 
daarbij zeker van pas. 
Michael: ‘mijn blik is nog steeds naar 
buiten gericht, op de samenleving. En 
ik heb plezier in de praktische zaken 
zoals het maken van de podcast, het 
inrichten van de studio en het maken 
en monteren van filmpjes zoals 
over de Veertigdagentijd. Er wordt 
binnen de orde goed gekeken naar 
je talenten en de verdere ontplooiing 
van je kennis en vaardigheden. 
Paulus spreekt in zijn eerste brief aan 
de Korintiërs over de charismata die 
mensen hebben: gebruik de gaven 
van de geest. Zo vorm je samen een 
geheel met de diverse talenten, daar 
word je gelukkig van, en zo word je 
ook een gelukkige prediker. 

Je zou kunnen zeggen dat ik van 
verkondiger van het slechte nieuws 
verkondiger van het goede nieuws 
ben geworden!’ 

Ouderen, onder wie veel van onze 
lezers, zijn teleurgesteld, verdrietig 
of bezorgd over de toekomst van 
de kerk. Jij koos bewust voor het 
geloof, de kerk. Wat is je boodschap 
aan hen? 
‘Ik weet niet beter dan dat sinds 
mijn opleiding theologie, de kerk 
in crisis is. Het kerkelijk landschap 
is in rap tempo veranderd. In 2010 
kwamen de vele berichten over 
seksueel misbruik naar buiten, dat 
heeft een enorme klap gegeven. 
Het aantal broeders en zusters is 
sinds mijn intreden afgenomen en 
we staan op het punt van fuseren 
met Belgische dominicanen. Het 
lijkt of er alleen maar sprake is van 
een enorme teloorgang. Toch zie 
ik dat niet zo. Elk jaar zijn er ook 
dominicanen bijgekomen en er zijn 
in België nieuwe communiteiten 
gestart met jonge dominicanen. Ik 
denk dat we ook met onze orde in 
een cruciale fase zitten, er staat een 
grote verandering voor de deur. 
Nu kun je heel teleurgesteld zijn 
over wat er ophoudt. Onze oudere 
broeders vinden het begrijpelijk 
jammer dat we hun projecten 
niet overnemen. Neem Huissen: 
daar was een toerustingshuis om 
mensen voor te bereiden om in 
parochies actief te zijn. Het is nu 
een algemeen spiritueel centrum 
en dat is niet per definitie voor ons 
dominicanen. Dat is niet erg maar 
het is wel een ontwikkeling. Nog een 
voorbeeld: dominicanen hadden 
van oudsher veel parochies. Zoals in 
Utrecht of Nijmegen. De broeders 
die gezamenlijk in een parochie 
woonden en werkten zijn er niet 
meer. Af en toe gaat er nog een 

 ‘Als het gaat om geloof in Nederland ben ik 
voorzichtig hoopvol.’

Michael Dominique Machielse
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dominicaan voor. Dus zoeken wij naar 
andere wegen. We kijken naar de 
noden en vragen van deze tijd. Het 
is goed om nieuwe kansen te zien, 
in plaats van te denken; we doen het 
al jaren zo en waarom zouden we 
veranderen?’

Wat zijn de belangrijkste noden van 
nu in de stad? 
‘We hebben grote migrantengroepen 
in onze stad: Spaanstaligen, 
Antillianen, Kaapverdianen, zij vinden 
vaak geen aansluiting vanwege 
de taal of cultuur. Dat leidt ook tot 
eenzaamheid. De vraag kwam of 
ik voorganger wilde zijn net zoals 
dominicanen voor ons dat waren. 
Veel internationale jongeren zoeken 
een plek om bij elkaar te komen. We 
verzorgen daarom een Engelse mis, 
Engels is de gemeenschappelijke 
taal voor zo’n 160 twintigers en 
dertigers. Waar vind je die in een 
gewone kerk? Zij willen hun geloof 
verdiepen en zijn bezig met de 
vraag hoe je christen kunt zijn in 
deze tijd. We gaan met elkaar en 
de jongeren in gesprek. Dan is er 
de diaconale kant; hoe zet je je in 
voor anderen, voor mensen die het 
minder hebben? Er is een stichting 
voor ongedocumenteerden, mensen 
zonder verblijfsvergunning en ik 
was een tijdje betrokken bij Nuestra 
Casa een steunpunt voor de Latijns-
Amerikaanse gemeenschap. 
Rotterdam is een goede keuze 
geweest om ons te vestigen, het 
generatieverschil met broeders 
in bestaande kloosters zoals in 
Huissen en Zwolle is te groot, meer 
dan 20 jaar. In 2018 zijn wij hier 
begonnen. De oudere broeders 
waren hier al eerder vertrokken, wij 
waren daarom vrij om een eigen 
richting te kiezen. Wij zitten met 

ons klooster in het centrum vlak 
bij de markthal, daar gaat zeker 
ook een aantrekkingskracht vanuit. 
Jongeren hebben ook zeker wel 
belangstelling: we hadden pas 
roepingen-dag, samen met de 
zusters dominicanessen. Er kwamen 
negen mensen bij ons, vijf vrouwen 
en vier mannen die nadenken wat 
ze willen met hun toekomst. Die zich 
afvragen: wat vraagt God van mij? 
Daar voerden we gezamenlijk hele 
mooie gesprekken over’

Je zou collegezalen kunnen vullen 
met mensen die zoekende zijn. 
Wat merk je van de behoefte aan 
zingeving? 
‘Ik was onlangs uitgenodigd in een 
protestantse woongemeenschap 
in Zeist waar twintig tot dertig 
jongeren een periode verblijven. Ik 
kon er vertellen over het katholieke 
monastieke leven. We spraken met 
elkaar en ze vertelden dat ze er 
waren om uit te vinden wat ze willen 
gaan doen en om God te vinden. De 
jongeren -tieners nog- nemen de 
tijd om te focussen, een rustpunt te 
vinden en zich open te stellen. Dat 
vind ik geweldig.’ 

Zijn er dingen die je hebt moeten 
laten, behalve het hebben van een 
relatie?
‘Het navolgen van de roeping is 
een keuze die ik maakte in vrijheid. 
Je moet loslaten om het nieuwe 
leven te kunnen beginnen. Toen 
ik ging intreden en echt mijn huis 
zou verlaten, dát vond ik een lastig 
moment, alsof ik tot dan nog een 
soort ontsnappingsmogelijkheid 
had en me nu realiseerde dat ik dit 
ook echt los moest laten. Maar het is 
goed, het mág ook wel wat kosten, 
dat hoort bij zo’n grote stap.’ 

Wat vonden je ouders van jouw 
keuze? 
‘Ze zijn katholiek, ik heb ze van meet 
af aan bij mijn beslissing betrokken 
en ze groeien met mij mee. Mijn 
ouders hebben er eigenlijk geen punt 
van gemaakt. Mijn moeder was wat 
bezorgd, zoals moeders zijn, over het 
mogelijk verliezen van mijn baan en 
mijn huis. Mijn vader wees me er nog 
eens op dat het echt een levenskeuze 
is. We bezochten in Rome samen de 
Sacramentskapel van de Sint-Pieter, 
daar bevindt zich het allerheiligste. 
Ze knielden beiden spontaan, dat 
had ik niet verwacht, en ook op het 
Sint Pietersplein baden ze spontaan 
mee, heel mooi.’

Hoe gaat het met vriendschappen 
uit je vorige leven? 
Bij de regionale omroep waar ik 
werkte waren er stagiairs van de 
Christelijke Hogeschool in Ede, 
sommigen belijdend gelovig, die 
dingen wilden weten over mijn 
opleiding. Wij kwamen soms 
bij elkaar tijdens de Advent of 
veertigdagentijd om samen te 
eten en uit de Bijbel te lezen of 
discussiëren. Ze stelden vragen 
waar we in luchtigheid en openheid 
over konden spreken. Vrienden zijn 
kritisch én betrokken, ik heb altijd 
veel steun van ze gehad. Toen ik 
begon met de studie theologie was 
het seksueel misbruik binnen de 
kerk volop in het nieuws. Terecht 
stelden zij kritische vragen. Mijn 
beste vrienden waren bij mijn 
wijding en professies. Sommigen van 
hen bezochten ook de mis in mijn 
parochiekerk waar ik acoliet was. Of 
ze kwamen in de kerstnacht naar 
de viering in de kerk en gingen we 
daarna een biertje drinken. Dat zijn 
momenten die ik echt koester. ‘

skyline Rotterdam foto: Leo Luijten, commons.wikimedia.org
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