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Voorwoord
Een aantal jaren geleden kreeg ik het verzoek van Jan Roes, toentertijd bestuurslid van het interviewproject KomMissieMemoires, om interviews af te
nemen van priesters, zusters en broeders die in Scandinavië hadden gewerkt
of nog steeds werkten. Ik vond het een intrigerende opdracht. Opgegroeid
met het idee dat missie bestond uit het brengen van het geloof en het helpen
van arme mensen in onontwikkelde landen, klonk de term ‘Scandinavische
missie’ mij vreemd in de oren. Waarom waren er missionarissen in deze westerse, protestants-christelijke landen? Op basis van literatuuronderzoek leek
het antwoord op deze vraag in de richting te wijzen van een doelbewuste
strategie voor de herovering van protestantse gebieden. Het merendeel van
de literatuur handelde over de missie in Noorwegen en over het doel de lutheranen te laten terugkeren in de schoot van de katholieke moederkerk.
In 1988 heb ik de missionarissen op hun werkplek geïnterviewd. Tegen
mijn verwachting in, trof ik in Noorwegen en in de andere Scandinavische
landen maar weinig bekeringsijver aan. De priesters en zusters die ik interviewde, beschouwden zichzelf niet als missionarissen en vonden dat het
begrip missie niet op hun werkgebied mocht worden toegepast.
Zo kwam ik met nieuwe vragen terug in Nederland. Hoe kon er zo’n
grote discrepantie bestaan tussen de van bekeringsdrift getuigende bronnen uit de jaren twintig en zelfs nog uit de jaren vijftig, en de situatie ten
tijde van de interviews in de jaren tachtig? Wat was er gebeurd met de Noorse missie en het motief om de lutheranen terug te brengen naar de moederkerk? Als missie en bekering niet (meer) de grondslag vormden van de aanwezigheid van Nederlandse priesters en zusters in Noorwegen, hoe moest
hun werkzaamheid in dit Scandinavische land dan worden geïnterpreteerd? Mijn fascinatie voor dit stukje Nederlandse kerkgeschiedenis werd
gedeeld door prof. dr. Mathieu Spiertz, hoogleraar Geschiedenis van het
Nederlands Katholicisme, en dr. Jan Roes, directeur van het Katholiek
Documentatie Centrum. Zij dienden een voorstel voor een promotieonderzoek in bij de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1993.
Het boek dat voor u ligt is het resultaat van dit onderzoek. Ik heb hierin geprobeerd de bovengestelde vragen te beantwoorden en de historische ontwikkeling te verhelderen die ten aanzien van de Noorse missie heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd heb ik getracht recht te doen aan de levens en de
werkzaamheid van de zusters en priesters in de Noorse missie. Zonder hun
medewerking had ik dit boek niet kunnen schrijven. Zij waren bereid mij
voorwoord
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over hun leven en werken te vertellen, soms in verscheidene gesprekken of
in jarenlange correspondentie, en hielpen mij bij het zoeken van gegevens.
Gaarne wil ik hun daarvoor dankzeggen, evenals voor de gastvrije ontvangst
die mij telkens te beurt viel.
Ook de besturen van de orde en congregaties die bij de Noorse missie
waren betrokken ben ik dank verschuldigd. Ik werd in de gelegenheid gesteld hun archieven te raadplegen, waarbij ik steeds een beroep kon doen op
de archivarissen. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik met name
noemen Maria van Duynen van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort,
Matthée Killian van de zusters Onder de Bogen, Esther Smid van de St.
Franciscus Xaveriuszusters, Pia Verhagen van de Missiezusters franciscanessen van de H. Antonius, R. Andela van de franciscanen, J. L’Ahélec van de
maristen en Jan Vinkenburg van de redemptoristen. Door de inzet van de
toenmalige vicaris-generaal van het bisdom Oslo, Johan Castricum ofm,
kon ik het archief van het bisdom Oslo raadplegen. Sommigen van hen zijn
inmiddels overleden, maar mijn herinnering aan hun behulpzaamheid is
blijvend.
Grote erkentelijkheid wil ik uitspreken voor de steun die ik heb ondervonden van Jan Roes, als directeur van het kdc en als mijn promotor nadat
hij professor Spiertz als hoogleraar was opgevolgd. Hij heeft mij gestimuleerd dit onderzoek te beginnen en de draad telkens opnieuw op te pakken.
Helaas heeft hij de afronding van dit boek niet mogen meemaken. Uiteraard ben ik verheugd dat ik dankzij de promotoren prof. dr. Peter Nissen en
prof. dr. Frans Wijsen de studie alsnog kon afronden, waarbij ook de steun
van de onlangs overleden prof. dr. Mathieu Spiertz als copromotor van niet
geringe betekenis is geweest.
Tijdens mijn onderzoek heb ik vaak een beroep mogen doen op mijn
collega’s van het Katholiek Documentatie Centrum. Hun deskundigheid
op het gebied van archieven, literatuur, fotomateriaal en vooral hun kennis
van en ervaring met het ‘rijke roomse verleden’ zijn van bijzonder grote
waarde geweest. Dank ook aan dr. A.G.O. Smitsendonk die zijn persoonlijke herinneringen aan zijn oom J.O. Smit met mij deelde. Graag wil ik ook
degenen bedanken die (delen van) mijn manuscript kritisch hebben gelezen: dr. José Eijt, dr. Diederik Grit, dr. Else-Britt Nilsen op, dr. Ton van
Schaik, dr. Jan Snijders sm en dr. Lodewijk Winkeler. Hun adviezen en commentaren waren steeds een welkome stimulans om te tekst te verbeteren.
Hoewel uit deze studie naar voren komt dat de belangen van missie en
thuisfront niet altijd parallel lopen, is ook gebleken dat beide elkaar nodig
hebben. Hopelijk heb ik bij het schrijven van dit boek de belangen van
Hans, Daniel, Myriam en Jakob niet te veel doorkruist. Ik voor mij had mij
geen beter thuisfront kunnen wensen.
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“En ik kan niet anders zeggen dan dat die [Scandinavische] landen voor de katholieke
kerk werkelijk een toekomst beloven. Het protestantisme heeft aldaar weinig meer te beteekenen. (…) Er openbaart zich in die landen een groote strooming naar de katholieke kerk.”
Kardinaal W.M. van Rossum, 19 oktober 1923 in De Maasbode.1

1. inleiding
Is Noorwegen een missiegebied?
Met die vraag worstelde begin jaren tachtig van de twintigste eeuw het
bestuur van de KomMissieMemoires (kmm). De kmm, opgericht in 1976,
behelst een groot interviewproject onder Nederlandse missionarissen.2
Begin jaren tachtig inventariseerde het bestuur de reeds afgenomen interviews. Men wilde vaststellen hoe ver men gevorderd was met betrekking tot
het vastgestelde streven om 10% van alle Nederlandse missionarissen te
interviewen. Als uitgangspunt was daarbij een tweetal statistieken uit 1963
en 1972 genomen van de op dat moment uitgezonden Nederlandse missionarissen. In deze statistieken figureerde een niet onbeduidend aantal
Nederlandse priesters en zusters die in de Scandinavische landen werkzaam
waren.3 In 1963, toen er in totaal 8866 Nederlandse missionarissen waren
uitgezonden, werkten er 186 vrouwelijke religieuzen, 77 priesters en zeven
broeders in Scandinavië. Het merendeel van hen was werkzaam in Noorwegen: 132 vrouwelijke religieuzen en 21 priesters.4 Wanneer het genoemde
streven van 10% consequent zou worden aangehouden, moest dus ook een
dertigtal Scandinavische missionarissen geïnterviewd worden. Bij de inventarisatie bleek dat er in het kader van het kmm-project reeds gesprekken
waren gehouden met een zevental missionarissen die in Noorwegen hadden gewerkt. Deze priesters en zusters waren door hun orde en congregaties
1
2
3

4

Geciteerd in Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 122.
Over de KomMissieMemoires zie paragraaf 5 van dit hoofdstuk.
In de strikt geografische betekenis is Scandinavië beperkt tot het schiereiland dat Noorwegen en Zweden omvat. In het gewone spraakgebruik worden ook Denemarken, IJsland
en Finland tot Scandinavië gerekend. In dit onderzoek wordt hierbij aangesloten, mede
omdat de Scandinavische missie veelal in die zin is opgevat.
‘Nederlandse missionarissen over heel de wereld per 1 januari 1963’, in: Missieactie,
18(1963), p. 79-98. Statistische gegevens betreffende Nederlandse missionarissen per 1 januari 1972 (Den
Haag: pmw , [1973]), p. 3-7, geeft voor 1972 de volgende cijfers: 59 priesters (excl. 16 seculieren), 8 broeders en 183 zusters.
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voorgedragen, toen deze door het bestuur van de kmm waren gevraagd
interviewkandidaten te noemen die in de missie hadden gewerkt of nog
werkten.
Nu de vraag ter tafel kwam of het aantal Scandinavische missionarissen
moest worden aangevuld, bleek dat er in de vergadering van de kmm bezwaren bestonden om deze gebieden aan te merken als missiegebied en ze
op te nemen in het bestand van de KomMissieMemoires. Er werd te berde
gebracht “dat het woord missie t.a.v. deze groep landen tegenwoordig niet
meer gebezigd kan worden.”5 Een reden die genoemd werd was dat de aanduiding van deze landen als missiegebieden in oecumenisch opzicht “een
pijnlijke ervaring [was] voor protestantse christenen.”6 Ondanks deze bezwaren besloot het bestuur uiteindelijk toch in kmm-verband aandacht te
besteden aan dit “brok geschiedenis van de Nederlandse Kerkprovincie.”7
Uit de discussies die in het bestuur van de KomMissieMemoires werden
gevoerd over deze kwestie, kan een aantal conclusies worden getrokken. In
de eerste plaats valt op dat er in de jaren tachtig van de twintigste eeuw
bezwaren bestonden om de begrippen missie en missiegebied toe te passen
op de Scandinavische landen, maar klaarblijkelijk was dat eerder in die
eeuw niet het geval geweest, getuige het grote aantal Nederlandse missionarissen aldaar. Blijkbaar had het missiebegrip in de twintigste eeuw een
ontwikkeling doorgemaakt waardoor bepaalde gebieden wel en andere niet
meer als missiegebied werden aangemerkt. In de tweede plaats blijkt dat de
besturen van de orde en de congregaties die de reeds geïnterviewde missionarissen uit Noorwegen hadden aangemeld als interviewkandidaat, minder moeite hadden om Noorwegen bij de missiegebieden te rekenen. Zij
hadden immers gereageerd op het verzoek van de kmm om leden te noemen die in de missie hadden gewerkt of nog werkten. Daaruit zou mogelijk
afgeleid kunnen worden dat zij een ander missiebegrip hanteerden dan het
bestuur van de kmm.
In de derde plaats kan worden geconstateerd dat er sprake is van een
zekere gêne bij het bestuur van de kmm om de Scandinavische landen als
missiegebied te betitelen. Blijkbaar had het begrip missie – in elk geval in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw – een negatieve connotatie waardoor
het als misplaatst werd beschouwd voor een protestants en westers, Europees land als Noorwegen. Waarom, bijvoorbeeld, uitte het bestuur wel be5
6
7
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Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum (kdc), Archief KomMissieMemoires (Archief
kmm ), inv. nr. 12, ‘Stuurgroep 1984’: Verslag vergadering d.d. 3 december 1984, p. 2.
Ibidem, inv. nr. 11, ‘Stuurgroep 1983’: Verslag vergadering d.d. 1 november 1983, p. 2.
Ibidem, inv. nr. 12: Verslag vergadering d.d. 3 december 1984, p. 2; inv. nr. 13, ‘Stuurgroep
1985’: Notitie J. Hogema over een Noord-Europa projekt; inv. nr. 74, ‘Stukken betreffende de planning van de interviews’: J. Hogema aan M. Peters, 11 oktober 1983.
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zwaar tegen het gebruik van het begrip missie ten aanzien van de lutherse
Scandinavische landen, maar niet ten aanzien van het boeddhistische Japan,
het islamitische Indonesië of het reeds eeuwenlang katholieke Brazilië? Van
deze werkterreinen waren door de kmm eveneens representanten geïnterviewd en daarbij waren geen fundamentele vraagtekens geplaatst.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat het bestuur van mening was dat
de Scandinavische missie een wezenlijk onderdeel vormt van de geschiedenis van de Nederlandse katholieke kerk in de twintigste eeuw. Dat argument gaf de doorslag om deze interviews toch op te nemen bij het kmmproject. Daarmee verhoedde het bestuur dat de speciale betrokkenheid van
de Nederlandse katholieken bij de Scandinavische landen in de vergetelheid raakte. Dit is van des te meer belang omdat in recent missiehistorisch
onderzoek aan dit thema geen of weinig aandacht is besteed.8
Het bestuur van de kmm besloot vervolgens een apart ‘Scandinaviëproject’ te starten omdat de situatie in de Scandinavische landen zo verschilde
van de missies in de ‘heidense’ en/of derdewereldlanden. Op die manier
kon de specifieke situatie van deze landen beter worden belicht. In het
kader van dit project zijn in 1988 door schrijver dezes 39 interviews afgenomen met missionarissen die in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen
en Zweden werkten of hadden gewerkt.9 Tijdens dit project kwam de hierboven geschetste ambivalentie ten aanzien van de vraag of Scandinavië in de
twintigste eeuw wel of niet beschouwd werd als missie, opnieuw pregnant
naar voren. Dit leidde tot de wens een aparte studie te entameren teneinde
meer helderheid te scheppen over de betekenis van het woord missie in
deze context en aldus de begrippen ‘missie’ en ‘missiegebied’ uit te zuiveren. Deze studie is in 1993 gestart als een promotieonderzoek bij het Katholiek Documentatie Centrum (kdc) van de Radboud Universiteit Nijmegen
en heeft geresulteerd in deze dissertatie. De vier bovengeschetste constateringen – verandering van het missiebegrip in tijd, verschillende naast elkaar
voorkomende interpretaties van het missiebegrip, negatieve connotaties
van het missiebegrip en de speciale betrokkenheid van Nederland bij de
Scandinavische missie – vormen de contouren van dit onderzoek.
8

9

K. Steenbrink, ‘Enkele tendensen in de recente missiegeschiedenis’, in: Trajecta. Tijdschrift
voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, 4(1995), p. 342-355; L. Gevers e.a., ‘Da
mihi Belgas. De Nederlanden en hun missie’, in: Trajecta, 5(1996), p. 305-308; D. Vanysacker, ‘Historisch overzicht van de katholieke Belgische en Nederlandse missies (negentiende-twintigste eeuw)’, in: Ibidem, p. 322; J. Eijt e.a. (red.), Gaan voor God. Ideaal en praktijk
van missie in historisch perspectief, Hilversum: Verloren, 1998.
Archief kmm : Vefie Poels, ‘KomMissieMemoires. Werkverslag Scandinaviëproject’, 1988.
Niet gepubliceerd rapport. Korte samenvattingen van deze interviews zijn verschenen in
J. Hogema e.a., Missie Verhalen. Interviews met missionarissen (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum, 2003), Deel 3. Amerika en Scandinavië, p. 161-187.
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Dit boek beperkt zich wat de Scandinavische landen betreft tot Noorwegen. In dit land hebben beduidend meer Nederlandse missionarissen gewerkt dan in de andere Scandinavische landen. Daarnaast beperkt het onderzoek zich tot de Nederlandse betrokkenheid. De activiteiten van orden en
congregaties uit andere missionerende landen als Duitsland en Frankrijk
blijven grotendeels buiten beschouwing. Zij zullen slechts ter sprake
komen als zij direct raken aan de Nederlandse werkzaamheden of wanneer
ze als vergelijkingsmateriaal de Nederlandse missieactiviteiten kunnen verhelderen. Binnen Noorwegen richt het onderzoek zich op het apostolisch
vicariaat Noorwegen en vanaf 1931 op het toen opgerichte apostolisch vicariaat Oslo, dat in 1953 tot bisdom werd verheven.
In deze verantwoording wordt het historisch, conceptueel en methodologisch kader van het onderzoek naar de Noorse missie belicht. In de eerste
plaats wordt een korte schets gegeven van de godsdienstige situatie in
Noorwegen. In paragraaf 3 wordt vervolgens ingegaan op de wijze waarop
de H. Stoel zich ten aanzien van het lutheranisme in Noorwegen verhield
sinds de Reformatie. Daarbij worden drie aspecten met name vanuit de
theorie belicht: het kerkjuridisch perspectief van het missiedepartement
van de H. Stoel, de Congregatio de Propaganda Fide, het missiologisch perspectief – aan de hand van de voor dit onderzoek relevante ontwikkelingen
in het missiebegrip in de missie-encyclieken en de missiewetenschap –, en
ten slotte het perspectief van de verhouding van de H. Stoel tot de nietkatholieke christenen. In de vierde paragraaf wordt het ontstaan van de
Noorse missie van de Nederlandse katholieken belicht aan de hand van het
missiebeleid en de missionaire visie van de Nederlandse prefect van de Congregatio de Propaganda Fide kardinaal W.M. van Rossum (1918-1932), de
achtergronden van diens ‘roomse droom’ van een katholiek Noorwegen en
de inschakeling van de Nederlandse katholieke missiebeweging om deze
droom te verwezenlijken.
Vervolgens wordt in paragraaf 5 de methodologische opzet van het
onderzoek uiteengezet. Om zicht te krijgen op verschillende naast elkaar
bestaande interpretaties van het missiebegrip in de periode van onderzoek,
worden vijf sectoren binnen de katholieke kerk onderscheiden. Hiermee
hangt de keuze samen van de schriftelijke en mondelinge bronnen. Op dit
punt zal, naast de gebruikte literatuur en de schriftelijke bronnen, het reeds
genoemde interviewproject van de KomMissieMemoires worden toegelicht. De verantwoording eindigt met de periodisering van het onderzoek,
gevolgd door de indeling van de hoofdstukken.
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2. de godsdienstige situatie in noorwegen
Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw was meer dan 95% van de
Noren – het land telt ongeveer 4,5 miljoen inwoners – lid van de evangelisch-lutherse staatskerk. De koning is het hoofd van de Noorse kerk. In veel
opzichten lijkt de Noorse kerk op de andere Scandinavische lutherse staatsof volkskerken, maar de specifieke geografische situatie en historische ontwikkelingen van het land hebben daarnaast een eigen stempel gedrukt op
het Noorse lutheranisme.10
Noorwegen bevindt zich aan de uiterste noordwestelijke grens van
Europa. In de politieke geschiedenis van het Europese continent neemt het
land over het algemeen een marginale plaats in. In de twaalfde en dertiende
eeuw kende Noorwegen zijn hoogtijdagen op politiek en cultureel gebied.
Daarna werd het eeuwenlang overheerst door buitenlandse mogendheden.
In de eerste plaats door Denemarken, dat zijn invloed versterkte door Noorwegen in 1536 te annexeren. In 1814 kwam een einde aan de Deense invloed,
maar toen werd Noorwegen gedwongen tot een personele unie met Zweden. Pas in 1905 werd het land onafhankelijk. In de twintigste eeuw werd
Noorwegen in de periode 1940-1945 bezet door de Duitsers. In deze politiek
moeilijke tijden is de Noorse kerk steeds een bindend element geweest voor
het Noorse volk. De kerk is nauw verbonden met de nationale identiteit.
De Noorse kerk kent een katholieke en een lutherse periode. Volgens de
overlevering werd de kerk in 1030 gesticht door St. Olav, die nog steeds als
de belangrijkste nationale heilige geldt. In de eeuwen daarna ontwikkelde
de Noorse kerk zich tot een bondgenoot van de Noorse koningen. Sinds de
oprichting van het aartsbisdom Nidaros in 1152 had de Noorse kerk daarnaast reguliere banden met Rome. Anders dan in veel andere Europese landen, bestond er in Noorwegen in de zestiende eeuw geen verzetsbeweging
tegen de katholieke kerk. Dat de Reformatie er in 1537 toch werd doorgevoerd, heeft politieke en militaire oorzaken. De Deense koning Christiaan
iii kon op die manier zijn greep op het land verstevigen en legitimeren. De
Noorse kerk werd een lutherse staatskerk. Om onrust te voorkomen, werd
het nieuwe kerkbestel zo geruisloos en onopvallend mogelijk opgelegd.
Een aantal bisschoppen en de meeste priesters bleven in functie, de indeling
in parochies en bisdommen werd gehandhaafd, de liturgie bleef voor een
belangrijk deel geënt op de katholieke liturgie en veel katholieke religieuze
gewoonten werden lange tijd door de vingers gezien.11 Ook in het woord10 Thorkild C. Lyby, ‘Church and state in the Nordic countries’, in: Studia Theologica. An International Journal of Nordic Theology, 44(1990), p. 1-2; Nils G. Holm, ‘Introduction. Religion in
the Nordic countries’, in: Social Compass, 35(1988)1, p. 5-13.
11 Nicholas Hope, German and Scandinavian protestantism 1700-1918 (Oxford: Clarendon Press,
1995), p. 9-17.
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gebruik bestond er continuïteit: men bleef spreken over biskop (bisschop),
bispedømme (bisdom) en prest (priester/predikant).12 De breuk van de Reformatie was daardoor weliswaar ingrijpend, maar er ontstond in de beleving
van de Noren – anders dan in de beleving van de H. Stoel – in 1537 geen
wezenlijk andere Noorse kerk.
Aan het begin van de twintigste eeuw werd de Noorse kerk door twee
factoren gekenmerkt. In de eerste plaats was het lidmaatschap van de lutherse kerk onlosmakelijk verbonden met de Noorse identiteit, maar tegelijkertijd kende het land een snelle secularisatie. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw daalde het kerkbezoek zeer snel, zodat het in de jaren veertig niet meer dan 2 tot 3% bedroeg. Dopen, afleggen van de confirmatie,
trouwen en begraven gebeurde gedurende de twintigste eeuw wel in de
kerk, maar het lidmaatschap van de Noorse kerk had geen verplichtend
karakter met betrekking tot het kerkbezoek en het onderschrijven van kerkelijke dogma’s.13
In de tweede plaats herbergde de Noorse kerk de facto twee subkerken in
zich: een officiële ambtenarenkerk met een enigszins hoogkerkelijk karakter en een piëtistische lekenkerk met een uitgesproken laagkerkelijk karakter. De scheiding tussen deze twee kerken loopt parallel aan een diepe maatschappelijke kloof tussen het centrum van het land (Oslo en omgeving: het
oosten en zuidoosten) en de periferie (het zuidwesten en noorden). Alle
politieke kwesties in het land worden beïnvloed door deze kloof, die zich
niet alleen manifesteert op godsdienstig gebied, maar zich ook uitstrekt tot
het economische, culturele en sociale leven van de Noorse bevolking.14

12 Het is de vraag of het Noorse ‘prest’ voor een kerkelijke bedienaar na de Reformatie in het
Nederlands moet worden vertaald met ‘(lutherse) priester’ of met ‘predikant’. De Noren
zelf gebruiken het woord ‘prest’ voor zowel lutherse als katholieke kerkelijke bedienaren,
waarbij zij wanneer het om een katholieke priester gaat gewoonlijk zullen spreken over
een ‘katolsk prest’ ter onderscheiding van een ‘prest’ van de Noorse kerk. Omgekeerd is
het verdedigbaar om te spreken over ‘lutherse priester’ of ‘priester van de Noorse kerk’ in
onderscheid met een priester van de katholieke kerk. In het Nederlandse taalgebied is het
echter hoogst ongebruikelijk om te spreken over ‘lutherse priesters’ en erkende vertalers
wijzen een dergelijke vertaling ten zeerste af. (Zie correspondentie D. Grit en V. Poels. In
bezit auteur). Vanwege deze reden, en om verwarring te verkomen, is in deze studie gekozen voor de term ‘predikant’ om een priester van de Noorse kerk aan te duiden. Een zelfde
probleem doet zich voor ten aanzien van de begrippen bisschop en bisdom. Omdat hiervoor geen equivalenten bestaan, worden de bisschoppen en bisdommen van de Noorse
kerk in deze studie aangeduid als ‘lutherse bisschoppen’ resp. ‘lutherse bisdommen’.
13 Holm, ‘Introduction’, p. 7-9.
14 Bernt T. Oftestad, ‘The Church of Norway – A state church and a national church’, in:
Studia Theologica, 44(1990), p. 31-37.
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3. de katholieke kerk en haar verhouding tot de
noorse lutheranen

Congregatio de Propaganda Fide
Nadat in 1537 de Reformatie in Noorwegen was doorgevoerd, ondernam
Rome een aantal pogingen om invloed te herwinnen.15 Het lukte echter
niet opnieuw voet aan de grond te krijgen. Als een instrument om zich te
verhouden tot dit land en tot andere door de Reformatie ‘verloren’ gebieden, werd in 1622 door de H. Stoel de Sacra Congregatio de Propaganda Fide
opgericht, kortweg ‘Propaganda Fide’ of ‘Propaganda’. Deze congregatie
had drie doelstellingen. In de eerste plaats was er het contrareformatorisch
motief om de invloed en het prestige te herwinnen die in het zestiende- en
zeventiende-eeuwse Europa verloren waren gegaan door de Reformatie en
de daarmee gepaard gaande spanningen en conflicten. In de tweede plaats
was het instituut bedoeld om de relaties met de orthodoxe kerken aan te
halen, die sinds de elfde eeuw waren afgescheiden van Rome. In de derde
plaats wilde Rome profiteren van de nieuwe horizonten die door de ontdekkingsreizen waren geopend. Met de Spaanse en Portugese veroveraars
trokken missionarissen naar Amerika, Azië en Afrika om het katholieke
geloof te verkondigen onder niet-christenen. Hier was de Propaganda Fide
een instrument in handen van de H. Stoel om controle te houden over het
proces van expansie van de katholieke kerk.16 Met de oprichting van de Propaganda Fide door paus Gregorius xv brak voor de katholieke kerk een missionair tijdperk aan waarin “the preservation, strengthening and spread of
the Catholic Faith” voorop stond.17
In de gebieden die onder de Propaganda Fide stonden, bestond geen
gewone katholieke hiërarchische structuur in de vorm van bisdommen.
Gesproken werd over apostolische vicariaten en prefecturen. De eerste
15 Oskar Garstein, ‘Undergrunnskirken 1537-1814’, in: J.W. Gran e.a. (red.), Den katolske kirke i
Norge. Fra kristningen til idag (Oslo: Aschehoug, 1993), p. 102-120; Idem, Rome and the CounterReformation in Scandinavia until the establishment of the S. Congregatio de Propaganda Fide in 1622, Bergen 1963. Volume 1 (1539-1583); J.J. Duin, ‘“Klosterlasse” i Norge, et stykke nordisk
motreformasjon’, in: Idem, Streiftog i norsk kirkehistorie 1450-1880. En samling artikler (Oslo: St.
Olavsforlag, 1984), p. 41-65.
16 J. Metzler, ‘Foundation of the Congregation “de Propaganda Fide” by Gregory xv’, in:
Idem (red.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Memoria Rerum 1622-1972 (Rome: Herder,
1976), Volume i/1, p. 79-111; J. van Engelen, Van kerk naar rijk Gods. Naar een empirische missiologie (Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiologie, 2004), p. 21-23.
17 Metzler, ‘Foundation of the Congregation’, p. 80. Zie ook J.P. de Valk, Roomser dan de paus?
Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998), p. 36-38. In 1967 werd de naam van de Propaganda Fide gewijzigd in Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

verantwoording

21

apostolisch vicarissen waren al vóór de oprichting van de Propaganda Fide
in de zestiende eeuw benoemd voor Engeland en Holland, omdat daar door
de Reformatie geen residerende diocesane bisschoppen meer waren. Na
1622 kwamen de apostolisch vicarissen (doorgaans titulair-bisschoppen) en
prefecten rechtstreeks onder de kerkelijke jurisdictie van de Propaganda
Fide te staan. Daarnaast werden er door de Propaganda zogeheten apostolische missionarissen, vaak jezuïeten of dominicanen, uitgezonden met
bepaalde volmachten en speciale taken.18
In de beginperiode werd er door de Propaganda Fide geen onderscheid
gemaakt tussen de missie onder ‘heidenen’ of onder niet-katholieke christenen. Missie werd opgevat in de letterlijke betekenis van ‘uitzenden’. Het
terugbrengen van de protestanten en afgescheidenen naar de moederkerk
als doelstelling van de Propaganda Fide was niet minder belangrijk dan die
van de bekering van de heidenen. Heretici of ketters en schismatieken waren
van de juiste weg afgedwaald. Hun terugkeer naar de katholieke kerk was
net zo nodig voor de redding van hun zielen als het doopsel voor de ‘heidenen’ was.19
De Propaganda Fide was in de eerste eeuwen na haar oprichting in de
praktijk niet sterk gericht op de ‘heidense’ missiegebieden. De meeste van
de katholieke missieactiviteiten hier werden ondernomen door koloniale
machten (Spanje, Portugal, Frankrijk) in het kielzog van nationale belangen. Over deze missiegebieden had Rome, ondanks de genoemde derde
doelstelling van de Propaganda, weinig of geen zeggenschap.20 De aandacht
van de Propaganda ging nog tot aan het begin van het pontificaat van Leo
xiii (1878-1903) voornamelijk uit naar het werk onder de christenen in de
Oosterse kerken, de katholieke emigranten in Noord-Amerika en naar
Europese werkterreinen.21
Scandinavië was een van deze Europese aandachtsvelden. Op het moment dat de Congregatio de Propaganda Fide werd opgericht, was de
machtsstrijd tussen protestantse en katholieke vorsten in Noord-Duitsland nog in volle gang, maar voor de Scandinavische landen lagen de kaar18 Metzler, ‘Foundation of the Congregation’; H. Tüchle, ‘Im Spannungsfeld des lutherischen Christentums (Böhmen, Deutschland und Skandinavien)’, in: Metzler (red.), Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide, Volume i/2, p. 37.
19 Tüchle, ‘Im Spannungsfeld des lutherischen Christentums’, p. 27.
20 A. Camps, ‘De katholieke missionaire beweging van 1492 tot 1789’, in: Idem e.a. (red.),
Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom (Kampen:
Kok, 1988), p. 222-229; Idem, ‘De katholieke missionaire beweging van 1789 tot 1962’, in:
Ibidem, p. 236-243.
21 Jakob Baumgartner, ‘Die Ausweitung der katholischen Missionen von Leo xiii. bis zum
Zweiten Weltkrieg’, in: H. Jedin (red.), Handbuch der Kirchengeschichte. Band vi. Die Kirche in
der Gegenwart. Zweiter Halbband: Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand
(1878-1914) (Freiburg: Herder, 1973), p. 549-551.
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ten toen al duidelijk. Zij waren alle in de zestiende eeuw luthers geworden.
De katholieke kerk en het katholieke geloof waren er verboden, de katholieke hiërarchie was er verdwenen. Binnen de organisatie van de Propaganda
Fide werden de Scandinavische gebieden onder het apostolisch vicariaat
van de Noord-Duitse missies geplaatst, waarvan in latere jaren het apostolisch vicariaat van het Noorden werd afgescheiden. De (hulp)bisschoppen
van Osnabrück of de aartsbisschoppen van Hildesheim kregen tot in de
negentiende eeuw als nevenfunctie de zorg voor deze lutherse gebieden
toevertrouwd. De contacten tussen Rome en de apostolisch vicarissen en
missionarissen in Scandinavië verliepen veelal via de (inter)nuntius of pauselijke gezant in Brussel of Keulen, van waaruit ook enkele verkenningstochten naar deze gebieden werden georganiseerd.22
De contrareformatorische activiteiten in de eerste helft van de zeventiende eeuw onder leiding van de Propaganda Fide waren weinig succesvol.
Nadat enkele katholieke activiteiten vervolgingen en zware sancties van de
kant van de Deense en Zweedse overheden tot gevolg hadden gehad, legde
Rome zich erbij neer dat openlijke missionaire activiteiten onmogelijk
waren in deze gebieden. De Propaganda stelde zich terughoudend op en
ontried verborgen of anonieme activiteiten. Men richtte zich op het benutten van spaarzame mogelijkheden en kansen. In Denemarken en Zweden
bestond er enig contact via de katholieke gezanten en diplomaten rond de
koninklijke hoven. Zij mochten soms een katholieke kapel aanhouden en
eigen kapelaans meebrengen, maar elke activiteit buiten de diplomatieke
kringen werd doorgaans verboden. De opzienbarende bekering van de
Zweedse koningin Christina (1626-1689) tot het katholieke geloof werkte
uiteindelijk in het nadeel van de katholieke kerk. Na haar verbanning in
1655 uit Zweden sloot de lutherse kerk de gelederen nog hechter tegen
katholieke invloeden.23
In Noorwegen verdween de katholieke kerk na de Reformatie zo mogelijk nog grondiger dan in de andere Scandinavische landen, omdat er in het
door Denemarken geannexeerde land geen regering of koninklijk hof was
en er ook geen ambassades uit katholieke landen waren met een katholieke
kapel en priester. Hierdoor en door de geïsoleerde ligging van het land
waren tot in het begin van de negentiende eeuw contacten tussen Noorwegen en de H. Stoel in feite onmogelijk.24
Na de invoering van de godsdienstvrijheid (in de Noord-Europese lan22 Tüchle, ‘Im Spannungsfeld des lutherischen Christentums’, p. 52-59; A.J.J.M. van den
Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland (ca. 1600-1940) (Nijmegen: J.J. Berkhout, 1945), p. 20.
23 Tüchle, ‘Im Spannungsfeld des lutherischen Christentums’, p. 60-61.
24 Idem, ‘Mitarbeiter und Probleme in Deutschland und in Skandinavien’, in: Metzler
(red.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Volume ii, p. 663-679.
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den ingevoerd tussen 1845 en 1917) ontstonden er nieuwe mogelijkheden
voor activiteiten van de Propaganda Fide in Scandinavië. In Noorwegen
werden in 1845 door de invoering van de zogenaamde dissenterwet andere
kerken dan de evangelisch-lutherse staatskerk toegestaan. Vooruitlopend
op deze nieuwe wet was in 1843 aan een katholiek priester toegestaan zich
in Oslo te vestigen.25 In de organisatie van de Propaganda Fide werd, analoog aan de politieke situatie van het land, Noorwegen in plaats van bij het
apostolisch vicariaat van het Noorden, bij het apostolisch vicariaat Zweden
ingedeeld, dat aan het einde van de achttiende eeuw was opgericht. De
oprichting van het Zweedse vicariaat was een uitvloeisel van de invoering
van godsdienstvrijheid voor niet-Zweden (1779) en volgde op directe contacten tussen de paus en de koning van Zweden. Anders dan gehoopt gaf de
oprichting van het Zweedse vicariaat nauwelijks armslag aan de Propaganda Fide. In de praktijk hield men zich voornamelijk bezig met de bediening
van de katholieke buitenlanders (vooral Duitsers) in Stockholm.26
Van 1855 tot 1869 hoorde Noorwegen tot de zogenaamde Noordpoolmissie. Na de opheffing van dit weinig doordachte en curieuze project van
de Propaganda Fide, werd Noorwegen in 1869 een aparte apostolische prefectuur met de Franse priester Bernard Bernard aan het hoofd. In 1879 werd
een poging gedaan de Noorse missie over te dragen aan een priestercongregatie, namelijk de Franse missionarissen van O.L. Vrouw de La Salette. Toen
dit mislukte werd in 1887 de Luxemburgse seculiere priester J.O. Fallize
apostolisch prefect van Noorwegen. Hij stond tot 1922 aan het hoofd van
het gebied, dat inmiddels in 1892 net als Denemarken was verheven tot
apostolisch vicariaat.27

Missie-encyclieken en missiewetenschap
Als onderdeel van de Congregatio de Propaganda Fide werd Noorwegen in
kerkjuridische zin tot de missiegebieden gerekend. Toen dit instituut door
de invoering van de godsdienstvrijheid na drie eeuwen toegang kreeg tot de
Scandinavische landen om het missiewerk daadwerkelijk ter hand te gaan
nemen, bleek dat het missiebegrip in missiekringen zowel in het Vaticaan
als daarbuiten een ingrijpende verandering had ondergaan. Dit was mede
het gevolg van de stellingname van paus Leo xiii, die de katholieke missie
25 Om verwarring te voorkomen is in deze studie gekozen voor de naam Oslo voor de huidige Noorse hoofdstad, ook voor de periode 1624-1925 toen de stad de naam Christiania
droeg naar de Deense koning Christiaan iv.
26 Tüchle, ‘Mitarbeiter und Probleme’, p. 673-679.
27 Idem, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit (Deutschland, Skandinavien und Rußland)’, in: Metzler (red.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Volume iii/2, p. 126-132.
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koppelde aan het westerse ‘beschavingsoffensief’. De kerk werd niet meer
alleen gezien als de bewerkster van het zielenheil van de mensheid, maar
ook als de grondslag voor de wereldwijde beschaving. De ‘traditionele’ missie als een reactie op de Reformatie, maakte plaats voor de ‘moderne’ missie,
gericht op de uitbouw van de katholieke kerk tot een kerk die overal ter
wereld aanwezig was. Hierdoor verschoof de aandacht van het missiewerk
in toenemende mate van de niet-katholieke christelijke gebieden naar de
‘heidense’ en ‘onbeschaafde’ niet-westerse gebieden.28 Het samengaan van
beschavingsarbeid en missie leidde tot een etnocentrisch en racistisch missieverstaan, gebaseerd op een westers superioriteitsidee. In het nieuwe missiedenken werd missie in ‘beschaafde’, westerse gebieden een contradictio in
terminis.
De nieuwe koers in het denken over missie vond organisatorisch zijn
beslag in de hervorming van de Romeinse curie door paus Pius x op 29 juni
1908, waardoor het werkgebied van de Propaganda in principe werd ingeperkt tot niet-christelijke gebieden. Engeland, Schotland, Ierland, Nederland, Luxemburg, de Verenigde Staten en Canada werden onttrokken aan
het werkgebied van de Propaganda Fide.29 In 1917 werd de Congregatie
voor de Oosterse Ritus als een zelfstandig instituut afgescheiden van de
Congregatio de Propaganda Fide. De Scandinavische landen bleven echter
als enige niet-katholieke christelijke gebieden wel bij de Propaganda
horen. Hier was het aantal katholieken zo klein (circa 0,01% van de bevolking), dat de oprichting van zelfstandige bisdommen geen reële optie was.
Ook toen in 1953 in Oslo, net als in de meeste Scandinavische landen, de bisschoppelijke hiërarchie werd ingevoerd, bleef het gebied onder de Propaganda Fide ressorteren.30 Pas in 1977 zou Noorwegen worden losgemaakt
van het missiedepartement van de H. Stoel.
De verschuiving in het missiebegrip vinden we terug in de apostolische
brief Maximum Illud (1919) van Benedictus xv en de missie-encycliek Rerum
Ecclesiae (1926) van Pius xi. Deze documenten golden als richtsnoer voor het
28 Claude Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon xiii (1878-1903). Centralisation
romaine et défis culturels (Rome 1994), p. 375-382; R. van Rossum, ‘Het katholieke denken
over missie. Van het Eerste tot het Tweede Vaticaans Concilie’, in: Eijt e.a. (red.), Gaan voor
God, p. 22-24.
29 De Valk, Roomser dan de paus?, p. 37. Van de meer dan 700 kerkelijke districten in Europa
hoorden er in 1976 nog 19 bij de Propaganda Fide: elf op de Balkan (zes in Albanië en vijf
in Joegoslavië), zeven in Scandinavië (Zweden, Denemarken, IJsland en Finland en (vanaf
1931) drie in Noorwegen) en één in Gibraltar. Metzler (red.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Volume iii/2, p. 643.
30 Het is niet ongebruikelijk dat na de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie voormalige missiegebieden nog een tijd lang onder het bestuur van de Propaganda Fide bleven
staan. Dat gold bijvoorbeeld voor Nederland, waar in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie
werd hersteld, maar dat pas in 1908 werd losgemaakt van de Propaganda.
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missiewerk. Zij gaven geen theologische beschouwingen over het missiewerk, maar waren bedoeld als praktische wenken en richtlijnen voor de
apostolisch vicarissen en missionarissen. Maximum Illud speelde een rol bij de
centralisering van het missiewerk. Zoals gezegd was een belangrijk deel van
het missiewerk in de eeuwen daarvoor verbonden geweest met nationale en
koloniale belangen. In deze encycliek werd gepropageerd dat dergelijke
belangen overstegen moesten worden. “Het enige werk waar God hem [de
missionaris] voor gezonden heeft, is de prediking van het Evangelie” onder
de volkeren die de blijde boodschap nog niet kenden.31 In Maximum Illud
werd wel gesproken over protestanten, maar alleen als concurrenten. Zo
sprak men de zorg uit dat zij beter voorbereid waren op het werk onder de
niet-christelijke volkeren. Omdat het “werkelijk een al te grote schande
[zou] zijn, als de verkondigers der waarheid onder dit opzicht zouden moeten onderdoen voor de leraars der dwaling,” werd besloten aan het Collegio
Urbano, het opleidingsinstituut van de Propaganda Fide waar priesters uit
en voor de missiegebieden werden opgeleid, een bijzondere leerstoel te verbinden voor missiewetenschap.32
Ook in de encycliek Rerum Ecclesiae werd alleen maar gedoeld op missie in
de niet-christelijke gebieden. Gesproken werd over “het Apostolaat onder
de heidenen”, dat gepaard moest gaan met zorg voor zieken, kinderen en
het geven van onderwijs. In Rerum Ecclesiae werd éénmaal gesproken over het
grote belang “afgedwaalde broeders terug te brengen tot de eenheid der
Kerk.”33 Volgens de encycliek eiste dit belangrijke werk in Europa veel
priesters op, waardoor er minder missionarissen beschikbaar waren voor
het werk in de missiegebieden. Hier werd het werk onder de protestanten
dus onderscheiden van het werk in de missie. Meer nog dan Maximum Illud
was Rerum Ecclesiae erop gericht de hele katholieke wereld te mobiliseren
voor het missiewerk: het was de taak van elke bisschop, elke priester én elke
gelovige zich in te zetten voor de missie. Een tweede zwaartepunt in dit
document was de oprichting en verzelfstandiging van eigenlandse kerken.
Aan de inperking van het missiebegrip tot de ‘heidense’ gebieden werd
een theoretisch fundament gegeven in de jonge tak van de missiewetenschap of de missiologie. Door de opleving van de missionaire activiteiten
aan het begin van de twintigste eeuw was er in katholieke kringen, in navolging van de protestantse kerken, behoefte ontstaan aan een theologische
bezinning op het missiebegrip. Gestimuleerd door de H. Stoel werd missie,
als essentieel element van het christelijk geloof, onderwerp van onderzoek.
31 Maximum Illud. Apostolische brief van paus Benedictus xv van 30 november 1919 over de verbreiding van
het katholieke geloof over de wereld (Hilversum: Gooi & Sticht, 1960), 23.
32 Ibidem, 22-23.
33 Rerum Ecclesiae: encycliek over de missies van Z.H. Pius xi (Leuven: Xaveriana, 1929), p. 25.

26

verantwoording

De ontwikkelingen in de missiewetenschap volgden lange tijd de lijn die
door Rome was uitgezet. Missiologen zagen het als een van hun belangrijkste taken de richtlijnen uit de missie-encyclieken te doordenken en te voorzien van een theoretische grondslag.
In de preconciliaire, katholieke missiologie worden doorgaans twee
missiemodellen onderscheiden: het bekeringsmodel en het model van
kerkplanting.34 J. Schmidlin, die als de grondlegger van de katholieke missiewetenschap wordt beschouwd, geldt in de missiologie als de verpersoonlijking van het eerste model. In zijn opvatting was missie gericht op de
bekering van het individu (‘het redden van zielen’). Bekering was het eerste
doel, waarna vervolgens de verspreiding van het instituut kerk als vanzelf
zou volgen. Het model van kerkplanting won vanaf de jaren dertig aan
invloed. Dit zogenaamde plantatio ecclesiae-model, dat was uitgewerkt door
de Leuvense school, met als voortrekker de jezuïet P. Charles sj, vertrok van
de andere kant. In deze opvatting was het onmiddellijke doel van de missie
de uitbreiding van de zichtbare katholieke kerk. Wanneer de katholieke
kerk eenmaal gevestigd was en over een eigenlandse hiërarchie beschikte,
konden de eigenlandse bisschoppen en priesters de evangelisatie overnemen en de buitenlandse missionarissen zich terugtrekken.
Ondanks de verschillende uitgangspunten van beide modellen is er
sprake van een grote mate van overeenkomst. In beide visies, die van bekering en die van kerkplanting, is missie gericht op de uitbreiding van de
katholieke kerk in geografische zin. De institutionele katholieke kerk
wordt, op basis van een triomfalistisch en eurocentrisch denken, gelijkgesteld met het rijk Gods.35
In beide modellen bestond vanaf het begin de tendens het missiebegrip
in de lijn van de missie-encyclieken expliciet te reserveren voor ‘heidense’
gebieden. De katholieke missiologen traden daarmee in het voetspoor van
de negentiende-eeuwse protestantse grondlegger van de missiewetenschap, de Duitse predikant Gustav Warneck. In zijn in 1892 verschenen
34 Th. Sundermeier, ‘Theology of mission’, in: K. Müller e.a. (red.), Dictionary of mission. Theology, history, perspectives (Maryknoll N.Y.: Orbis Books, 1997), p. 429-437. Andere modellen
van missie die door Sundermeier worden onderscheiden zijn het Salvation history model,
The history of the promise model en The communication model. Deze modellen zijn niet specifiek
katholiek, ofschoon ze de katholieke missiologie wel beïnvloed hebben. In het Salvation
history model heeft missie als doel het verkondigen van het evangelie tot alle uithoeken van
de wereld vanuit de eschatologische verwachting dat God weerkeert op aarde. Deze visie,
die op de Wereldzendingsconferentie in Edinburgh in 1910 domineerde, heeft de missionaire beweging in de twintigste eeuw een enorme energie gegeven. Ook dit concept is
gericht op niet-christenen. In dit model worden andere religies omschreven als wegen
die naar verdoemenis leiden. Zie ook D. Bosch, Transforming mission. Paradigm shifts in theology
of mission, Maryknoll-New York 19937.
35 Van Engelen, Van kerk naar rijk Gods, p. 64-67.
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Evangelische Missionslehre formuleerde hij missie als volgt: “Unter christlicher
Mission verstehen wir die gesamte auf die Pflanzung und Organisation der
christlichen Kirche unter Nicht-christen gerichtete Thätigkeit der Christenheit.” Warneck was van mening dat missie kersteningswerk was: ieder
die reeds christelijk was en gedoopt, kon geen missieobject zijn. Daarmee
wees hij naar eigen zeggen het officieel geldende missiebegrip van de
rooms-katholieke kerk af “nach welchem auch alle diejenigen christlichen
Länder als Missionsgebiete bezeichnet werden, in denen die römische Kirche nicht die herrschende ist, wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien,
Skandinavien u.s.w.” Warneck betitelde missieactiviteiten onder leden van
andere christelijke confessies of kerkafdelingen als proselitisme. Ook de
“Innere Mission”, dat wil zeggen de “mannigfaltige Rettungsarbeit innerhalb der Kirche”, viel volgens hem niet onder het missiebegrip.36
De visie van Warneck vond navolging bij J. Schmidlin. Deze was van
mening dat het missieobject niet afgeleid moest worden van het kerkrechtelijk criterium van het behoren tot het werkgebied van de Propaganda
Fide. Dat gebeurde echter wel vaak en zorgde daardoor, aldus Schmidlin in
zijn in 1917 verschenen Einführung in die Missionswissenschaft, voor veel verwarring, juist omdat (toen al) in het algemeen spraakgebruik alleen de ‘heidense’ gebieden als missiegebieden werden beschouwd. Hij wees erop dat vaak
slechts door historische toevalligheden gebieden onder de Propaganda ressorteerden.37 Schmidlin volgde daarmee de feitelijke ontwikkelingen, aangezien de meeste niet-katholieke christelijke gebieden die door Warneck
waren opgesomd, bij het verschijnen van zijn missiologische inleiding al
niet langer meer tot het werkterrein van de Propaganda Fide hoorden.
In Nederland bestond eveneens terughoudendheid om Scandinavië
missiegebied te noemen. In een van de eerste missiologische werken in
Nederland, De katholieke missie in wezen en ontwikkeling uit 1924, geschreven door
de studenten van het grootseminarie Hoeven onder leiding van hun docent
Alphons Mulders, werd het begrip missie in navolging van de Duitse missiologen als volgt gedefinieerd: “van eigenlijke missie in strikten zin,
spreekt men slechts, wanneer zij betreft de geloofsverkondiging onder de
niet-christenen.”38 Deze missie werd aldus de studenten van het grootseminarie Hoeven in het spraakgebruik meestal aangeduid met ‘de vreemde
missiën’. Andere missies waren: de ‘volksmissies’ in de katholieke parochies, de ‘diasporamissie’ – het werk tot behoud van het geloofsleven
onder katholieken die verspreid woonden tussen protestanten – en ten slot36 G. Warneck, Evangelische Missionslehre. Ein missionstheoretischer Versuch (Gotha 1892), p. 1-3.
37 J. Schmidlin, Einführung in die Missionswissenschaft (Münster in Westfalen 1917), p. 51.
38 De katholieke missie in wezen en ontwikkeling (Hoeven 1924. Door de leden van “St. Franciscus
Xaverius” te Hoeven, met een voorwoord van Alph. Mulders), p. 2.
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te het bekeringswerk onder de vroegere leden der kerk (ketters of schismatieken). Evenals Schmidlin wezen de auteurs erop dat hun missiebegrip
onderscheiden moest worden van het begrip missie zoals dat in kerkrechtelijke zin door de Congregatio de Propaganda Fide werd gehanteerd. In die
zin werden immers alle gebieden die onder de Propaganda Fide stonden
aangeduid als missielanden. Voor het grootste deel vallen deze wel samen,
aldus de auteurs, maar voor de ‘Scandinavische Rijken’ maakten zij een duidelijke uitzondering.39
Hun inspirator Alphons Mulders, de belangrijkste missioloog in katholiek Nederland tot ver na de Tweede Wereldoorlog, sprak zich in zijn bijdrage in de Katholieke Encyclopaedie uit 1937 ook duidelijk uit tegen de opvatting dat de Scandinavische landen tot de missiegebieden hoorden. Volgens
hem had de missiologie of missiewetenschap alleen betrekking op de verbreiding van het geloof onder niet-christenen. In zijn Inleiding tot de missiewetenschap maakte Mulders een onderscheid tussen missie in strikte, brede
en breedste zin. Missie in strikte zin is “de missie onder niet-christenen,
m.a.w. degenen, die niet het christelijk geloof, noch den christelijke godsdienst belijden.” Bedoeld werden heidenen, islamieten en joden. Voorwerp
van missie in bredere zin waren “de niet-katholieke christenen, die door
doopsel en geloof in een zekere betrekking tot het christendom en de Kerk
staan, maar niet als eigenlijke leden tot haar uiterlijken organisatievorm
behooren, hetzij ze dan als dwalenden, bijvoorbeeld Protestanten, Anglicanen, van de kerkelijke leer afwijken, hetzij ze als afgescheidenen, bijvoorbeeld orthodoxe Oosterlingen, gehoorzaamheid weigeren aan het zichtbaar
Opperhoofd der Kerk.” Tot de missie in breedste zin rekende hij de katholieken zelf, in de zogenaamde volksmissies. Volgens Mulders overheerste
zowel in de wetenschap als in de praktijk de missieopvatting in strikte
zin.40 In zijn uiteenzetting benadrukte Mulders het onderscheid tussen
de verschillende vormen van missie, maar ging hij voorbij aan het gegeven
dat de volksmissies en de ‘vreemde’ missies in Frankrijk vanaf de zeventiende eeuw nauw met elkaar verweven waren geweest. Dit werkte door in de
missionaire inzet van priesterorden als kapucijnen, jezuïeten en lazaristen.41
Mulders zag zijn opvattingen bevestigd in de missie-encycliek Evangelii
Praecones van Pius xii uit 1951. Hierin werd gesteld dat het doel van de missie
bestond uit de vestiging van de katholieke kerk met een eigenlandse geeste39 Ibidem.
40 A. Mulders, Inleiding tot de missiewetenschap (’s-Hertogenbosch: Teulings, 1937), p. 1-6.
41 M. Venard, ‘“Vos Indes sont ici”. Missions lointaines ou/et missions intérieures dans le
catholicisme français de la première moitié du xviie siècle’, in: G. Duboscq, A. Latreille,
Les réveils missionnaires en France: du Moyen-Âge à nos jours (xii e-xx e siècles) (Parijs 1984), p. 83-89.
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lijkheid en eigen hiërarchie bij nieuwe volkeren en in nieuwe landen waar
de kerk nog niet was gevestigd.42 Ook de missie-encycliek Princeps Pastorum
van paus Johannes xxiii van 28 november 1959 richtte zich op de gebieden
buiten Europa, en daarbinnen met name op de rol van de eigenlandse priesters en van de leken.
Verwarrend is dat, ondanks de voorkeur in de Nederlandse en Duitse missiekringen voor een beperkt missiebegrip, deze scherpe afbakening niet
consequent werd doorgevoerd en doordacht in de missiologie. De jonge
missiewetenschap was te zeer gericht op het ordenen van de actuele gebeurtenissen op missionair terrein en op het in kaart brengen van de reeds
gemaakte voortgang van de wereldwijde opbouw van de katholieke kerk.43
Uitgaande van de courante missiemodellen van bekering en kerkplanting
werd de groei van het aantal katholieken en de oprichting van nieuwe vicariaten en staties nauwkeurig bijgehouden, doorgaans aan de hand van cijfers die afkomstig waren van de Congregatio de Propaganda Fide. Het
opstellen van dergelijke overzichten gebeurde ook voor de Scandinavische
landen.
In de meeste missiehistorische werken die in Nederland vóór het Tweede Vaticaans Concilie werden gepubliceerd, werden de cijfers over de vooruitgang van de katholieke kerk in de Noord-Europese landen gewoon meegerekend. Ook Mulders zelf kon in zijn in 1957 verschenen Missiegeschiedenis
niet aan de verleiding weerstaan de kwantitatieve uitbreiding van de katholieke kerk zo breed mogelijk uit te meten, dat wil zeggen met inbegrip van
de Noord-Europese landen.44 In toonaangevende missietijdschriften als de
Katholieke Missiën en Het Missiewerk werd er, hoewel onregelmatig en in een
42 Evangelii Praecones. Encycliek van paus Pius xii van 2 juni 1951 over het bevorderen van het missiewerk
(Hilversum: Gooi & Sticht, 1952), 22; A. Mulders, ‘Bij de missie-encycliek Evangelii Praecones’, in: Het Missiewerk, 31(1952), p. 33.
43 Van Rossum, ‘Het katholieke denken over missie’, p. 26-27.
44 A. Mulders, Missiegeschiedenis (Bussum 1957), p. 527-530. Zie ook A. Freitag, Emigranten voor
God. Wereldbetekenis van het Nederlandse missiewerk (Steyl 1949), Deel ii, p. 375-406; Van den
Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland, p. 20-23, 58-59; J. Despont, ‘Les missions en Europe’, in: S. Delacroix e.a., Histoire universelle des missions catholiques. Deel iii. Les missions contemporaines (1800-1957) (Parijs, Librairie Grund, 1958) p. 398-402. Zie ook deel i, p. 129-141 en deel
iv, p. 154-155. Consequenter was J. Schmidlin, die in zijn Katholische Missionsgeschichte (Kaldenkirchen: Missionsdruckerei Steyl, 1924) geen plaats inruimde voor de Scandinavische
landen. R. Streit beperkte zich in de Bibliotheca Missionum hoofdzakelijk tot de ‘heidenmissie’. Pas in de 22ste band, die in 1963 uitkwam, wordt in het algemene deel over de missie
in de periode 1910-1935 één Duitstalig werkje vermeld waarin Scandinavië ter sprake
komt. Opmerkelijk is dat de brochure van kardinaal Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, die ook in het Duits was vertaald, hierin niet is opgenomen. In de 23ste band,
over de periode 1936-1960, is een achttal werken opgenomen over Scandinavië.
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afnemende frequentie, eveneens aandacht besteed aan de missie in de Scandinavische landen. En de seminaristen van het grootseminarie in Hoeven
die in De katholieke missie in wezen en ontwikkeling de Scandinavische rijken uitdrukkelijk hadden uitgesloten van het missiebegrip, eindigden met een
lofrede op de apostolisch vicaris van Noorwegen, Jan Olav Smit, door Gods
genade geroepen “tot het rechtstreeksche missiewerk in de Noordelijke landen.”45
Niet in alle missiologische kringen bestond consensus over de vraag
welke gebieden nu wel en welke niet onder het begrip missie vielen. In de
Franse, Italiaanse en Spaanse missieliteratuur werd, tegen de visie van Warneck in, de bredere definitie van katholieke missie gehanteerd, met inbegrip van de bekeringsarbeid onder de ‘dwalenden’ en onder de schismatieken (Griekse en Oosterse kerken) én met inbegrip van de missiearbeid
onder de katholieken zelf, met name de afgevallenen of degenen die er
‘niets aan deden’ (volksmissie).46
De missie-encyclieken en de Duitse en Nederlandse missiewetenschap
gingen in feite uit van een missiebegrip gericht op de geografische uitbreiding van de katholieke kerk. Met name in kringen van Franse theologen en
missiologen werd, voortbordurend op het concept van de volksmissies,
vanaf de jaren veertig duidelijk aan dit geografische missiebegrip getornd.
Het werk La France, pays de mission? van H. Godin en Y. Daniel opende de
mogelijkheid tot een meer sociologisch verstaan van het missiebegrip.47
Het idee van de presentie van de katholieke kerk als missiebegrip – ‘er zijn’ –
kwam op. Deze vernieuwende ecclesiologische en missiologische visies
vonden ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie hun weg in het officiële
kerkelijke spreken via de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium, de verklaring Nostra Aetate over de houding van de kerk ten opzichte van
de niet-christelijke godsdiensten, het decreet over de missie Ad Gentes en de
pastorale constitutie Gaudium et Spes over de kerk in de wereld van deze tijd.48
Via een ‘herbronning’ werd een nieuw missie- en kerkbegrip geïntroduceerd. Missio werd als de oorspronkelijke zendingsopdracht van Jezus Christus aan de gemeenschap van de gelovigen – ‘Zoals de Vader Mij zendt, zo
45 De katholieke missie in wezen en ontwikkeling, p. 312. Cursivering door de auteur.
46 Schmidlin, Einführung, p. 51; Camps, ‘De katholieke missionaire beweging van 1492 tot
1789’, p. 227-228.
47 Parijs: Cerf, 1943.
48 ‘Lumen Gentium. Dogmatische constitutie over de kerk’, in: Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (Amersfoort: Katholiek Archief, 1967), p. 51-122; ‘Nostra Aetate. Verklaring over de houding van de kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten’, in: Ibidem, p. 243-248; ‘Ad Gentes. Decreet over de missieactiviteit van de kerk’, in:
Ibidem, p. 313-359; ‘Gaudium et Spes. Pastorale constitutie over de kerk in de wereld van
deze tijd’, in: Ibidem, p. 401-494.

verantwoording

31

zend Ik u’ – opnieuw geduid en van toepassing verklaard op alle katholieken
waar ook ter wereld en in welke religieuze context dan ook. Kerk werd opgevat als ‘volk Gods’ onderweg, als een entiteit die van nature missionair is.
Missie werd ‘present-zijn’, ‘dialoog’ en ‘interkerkelijke assistentie’. Katholieke theologen distantieerden zich van het oude missiebegrip dat te zeer
was opgevat als de expansie van de institutionele katholieke kerk volgens
het Romeinse hiërarchische kerkmodel in gebieden waar zij nog niet was
gevestigd. Toch wilden de opstellers van Ad Gentes ook steun betuigen aan de
missionarissen, wier missieactiviteiten onder de volkeren die nog niet in
Christus geloofden daartoe werden onderscheiden van missie in algehele
zin. Hiermee sloop er opnieuw een zekere vaagheid in het missiebegrip.49

De H. Stoel en de niet-katholieke christelijke kerken
Nadat het werkterrein van de Congregatio de Propaganda Fide aan het
begin van de twintigste eeuw in principe was teruggebracht tot de ‘heidenmissie’, was het de vraag hoe het Vaticaan zich zou gaan verhouden ten
opzichte van de andere twee werkterreinen die in 1622 aan de Propaganda
waren toegewezen. Aanvankelijk leek de H. Stoel in haar relatie met de nietkatholieke christenen een nieuwe openheid en toenadering na te streven.
Dat gold in elk geval voor de Oosterse kerken. Zij uitvingen een uitnodiging voor het Eerste Vaticaans Concilie (1869-70). Vanaf paus Leo xiii werden er van katholieke zijde verdere toenaderingspogingen gedaan. In 1917
werd zoals gezegd de Congregatie voor de Oosterse Ritus afgescheiden van
de Propaganda Fide. In Rome werd een Oosters Instituut opgericht en er
werden verplichte leerstoelen voor Oosters christendom ingesteld aan de
katholieke universiteiten. Volgens het Vaticaan, dat de Oosterse kerken als
kerken erkende en de Byzantijnse ritus tot op zekere hoogte accepteerde,
was het niet onmogelijk tot een opheffing van het schisma van Constantinopel van 1054 te komen. Om opnieuw eenheid tot stand te brengen, moesten de Oosterse kerken wel eerst het primaat van de paus van Rome erkennen, een standpunt dat door de Oosterse kerken als weinig tegemoetkomend werd beschouwd.50
De houding van de H. Stoel ten aanzien van de protestanten was terughoudender. Zij kregen voor het Eerste Vaticaans Concilie géén uitnodiging,
maar werden opgeroepen terug te keren tot de eenheid van de katholieke
49 Ad Gentes, 6, p. 318-319; Sundermeier, ‘Theology of mission’, p. 430-431; Frits Kollbrunner,
‘Vatican Council ii’, in: Müller e.a. (red.), Dictionary of mission, p. 471-475; Van Engelen, Van
kerk naar rijk Gods, p. 85-88.
50 H. Petri, ‘Die römisch-katholische Kirche und die Ökumene’, in: H.J. Urban, H. Wagner
(red.), Handbuch der Ökumenik (Paderborn: Bonifatius Verlag, 1986), Band ii, p. 95-110.
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kerk. De protestantse kerken werden door de katholieke kerk ook niet als
kerken erkend. Evenmin werd er een apart instituut voor de relatie met de
protestanten opgericht na de reorganisatie van de curie in 1908.
Toch waren er ook openingen. Een officiële stap in de richting van de
protestanten werd gezet door paus Pius x, die in 1909 instemde met katholieke deelname aan de Internationale Bidweek, die jaarlijks werd gehouden
van 18 januari, feest van St. Petrus’ Stoel, tot 25 januari, feest van St. Paulus’
bekering. De bidweek was een initiatief geweest van twee anglicanen, die
hadden ervaren dat de verdeeldheid van de christenen tégen hen werkte bij
het missiewerk. Het initiatief werd door de katholieke kerk overgenomen
vanuit de overtuiging dat de genade van God bewerkstelligd kon worden
door gebed. De intentie luidde “door gezamenlijk gebed van katholieken
zoowel als niet-katholieken van God de Eenheid der Kerk af te smeeken.”51
Het Vaticaan bevestigde daarmee dat katholieken en protestanten gezamenlijke christelijke fundamenten hadden. Een van de belangrijkste van
deze fundamenten was het doopsel. Hoewel de sacramentenleer bij de
katholieken verschilde van die van de protestanten, was op het Concilie van
Trente bepaald dat het doopsel “behoorlijk en met oprechte intentie toegediend door een ketter, geldig is.”52 Dat betekende in de praktijk dat lutherse bekeerlingen of convertieten, zoals personen die van de protestantse naar
de katholieke kerk overgingen vaak werden genoemd, in Noorwegen wel
hun ‘dwalingen’ moesten afzweren, maar niet ‘overgedoopt’ hoefden te
worden.53
De aarzelende stappen van de katholieke kerk aan het begin van de twintigste eeuw in de richting van de niet-katholieke christenen, staken evenwel mager af tegen de gelijktijdige forse schreden die protestanten en
orthodoxen in elkaars richting zetten. Deze vonden elkaar in de zogenaamde oecumenische beweging, waarvan het beginpunt doorgaans wordt gelegd bij de Wereldzendingsconferentie van Edinburgh in 1910.54 De katholieke kerk beschouwde deze ontwikkelingen als bedreigend voor haar eigen
positie en haar aanspraak op de ‘ware christelijke kerk van Christus’ te
zijn. Zij had gehoopt dat de oosterse orthodoxe kerken zich meer verwant
zouden voelen en meer geïnteresseerd zouden zijn in eenheid met Rome

51 Uit het land van St. Olav, 18(1940-41), p. 142; Petri, ‘Die römisch-katholische Kirche und die
Ökumene’, p. 117-119; G. van Gestel, ‘De internationale bidweek’, in: Het Schild, 9(192728), p. 289-290.
52 ‘Doop’, in: Katholieke Encyclopaedie (Amsterdam-Antwerpen 1951), Deel 9, p. 120; Harald
Wagner, ‘Taufe’, in: Urban, Wagner (red.), Handbuch der Ökumenik, Band iii/2, p. 148-154.
53 W.M. van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten (Rotterdam 1923), p. 44-47.
54 H. Döring, ‘Die Anfänge der modernen ökumenischen Bewegung’, in: Urban, Wagner
(red.), Handbuch der Ökumenik, Band ii, p. 15-52.
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dan met de protestanten.55 Nu werd zij geconfronteerd met een beweging
die buiten haar om op zoek was naar eenheid. De katholieke kerk had geen
antwoord op deze ontwikkelingen. Als verlamd plaatste zij zich aan de zijlijn. Uitnodigingen om de bijeenkomsten in Stockholm in 1925 (Life and
Work) en Lausanne in 1927 (Faith and Order) bij te wonen, werden niet aangenomen.56 De katholieke kerk kwam niet verder dan het uitdragen van het
standpunt dat de oecumenische beweging overbodig was omdat de kerkelijke eenheid – de Una Sancta – reeds verwerkelijkt was in de rooms-katholieke kerk.57
Deze stellingname werd nogmaals herhaald in de encycliek Mortalium
Animos van Pius xi, die in 1928 enkele maanden na de bijeenkomst in Lausanne verscheen. In deze ‘anti-oecumene-encycliek’ werd opnieuw gepostuleerd dat de katholieke kerk de enige ware kerk was en dat eenheid slechts
bereikt kon worden door de terugkeer der afgescheidenen tot deze ene ware
kerk. Alle katholieken werden gemaand zich verre te houden van gesprekken over geloofszaken met niet-katholieke christenen, tenzij zij daarvoor
toestemming hadden gekregen van Rome.58 De eerdere voorzichtige toenaderingspogingen van de officiële katholieke kerk onder Pius x hadden
plaats gemaakt voor een afwijzende of zelfs openlijk vijandige houding ten
aanzien van het protestantisme. Oude contrareformatorische tijden leken
te herleven. In heftige polemieken werd protestanten verweten dat zij de
goddelijke natuur van Jezus Christus in twijfel trokken en dat zij het geweten naast of zelfs boven het gezag van de autoritaire kerk plaatsten. Daardoor zouden zij medeverantwoordelijk zijn voor het rationalisme, individualisme en modernisme, stromingen die in de negentiende eeuw opgang
maakten en het leergezag van de christelijke kerken en de hiërarchische
structuren ondergroeven en de secularisatie in de hand werkten.59
Ondanks het verschijnen van Mortalium Animos, lukte het de H. Stoel niet de
reeds gegroeide oecumenische belangstelling helemaal uit te bannen. Net
als met betrekking tot het missiedenken waren het ook hier met name
Franse katholieke theologen die hun eigen koers voortzetten. Nog vóór de
Tweede Wereldoorlog vond er een zekere toenadering plaats tot ‘andersdenkenden’. Belangrijk in dit kader was met name het verschijnen van het
55 J.O. Smit, Hereenigingspogingen in verleden en heden (Heemstede: De Toorts, 1941), p. 72.
56 P.G. Lindhardt, Kirchengeschichte Skandinaviens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983),
p. 139-146, 153-156.
57 Petri, ‘Die römisch-katholische Kirche und die Ökumene’, p. 95-169.
58 ‘Mortalium Animos. Encycliek van Pius xi over het nastreven der ware godsdiensteenheid’,
in: M.A. Jansen, Het woord des pausen over het vraagstuk der hereeniging (’s-Hertogenbosch, 1937.
Geert Groote Genootschap nr. 542), p. 55-74.
59 Petri, ‘Die römisch-katholische Kirche und die Ökumene’, p. 99-102.
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werk van Y. Congar, Chrétiens désunis. Principes d’un ‘oecuménisme’ catholique uit
1937.60
Deze en andere vernieuwende ideeën moesten in deze periode nog
beperkt blijven tot de marge van de officiële theologie, maar na de Tweede
Wereldoorlog en met name in de jaren vijftig kregen zij opnieuw een kans.
Toen was in bredere katholieke kringen en in Rome het besef gegroeid dat
de christelijke kerken de problemen van de moderne, geseculariseerde
wereld samen tegemoet moesten treden. Aan de vooravond van het Tweede
Vaticaans Concilie, in 1960, werd er een zelfstandig instituut opgericht aan
het Vaticaan dat de relatie met de protestanten ging behartigen, namelijk
het Secretariaat voor de Eenheid. De eerdere afwijzende houding maakte
plaats voor een open en welwillende benadering van de protestantse kerken
en gemeenschappen, die werden uitgenodigd om bij het concilie aanwezig
te zijn. Erkend werd dat zij als “broeders en zusters in de Heer” banden van
bijzondere verwantschap hadden met de katholieken.61 Daarmee, zo constateerde een lutherse gedelegeerde die het Tweede Vaticaans Concilie bijwoonde, werd het einde ingeluid van de Contrareformatie.62

4. kardinaal wilhelmus m. van rossum

Missionaire visie
Doordat Rome zich vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw tot aan
het Tweede Vaticaans Concilie op het standpunt stelde dat er geen dialoog
nodig en gewenst was met de ‘dwalenden’ – zij dienden onvoorwaardelijk
terug te keren tot de moederkerk – was er na de hervorming van de Propaganda Fide in 1908 tot aan de oprichting van het Secretariaat voor de Eenheid in 1960 in feite sprake van een non-relatie met de lutherse landen in
Noord-Europa. De Scandinavische missie raakte binnen de op de ‘heidense’
missie gerichte Propaganda in een vacuüm en had gemakkelijk kunnen
doodbloeden. Zij werd echter nieuw leven ingeblazen door de in 1918 aangetreden prefect van de Congregatio de Propaganda Fide, de Nederlandse
redemptorist kardinaal W. van Rossum.
60 Van Engelen, Van kerk naar rijk Gods, p. 26-28. Zie ook J. Jacobs, ‘Een beweging in verandering. De inzet van Belgische en Nederlandse katholieken voor de eenheid der kerken,
1921-1964’, in: Trajecta, 1(1992), p. 67-91.
61 ‘Unitatis Redintegratio. Over de katholieke deelneming aan de oecumenische beweging’, in:
Constituties en decreten, 3, p. 144-145, 155-159. Zie ook Lumen Gentium, 15, p. 66.
62 J.C. Hampe, Ende der Gegenreformation? Das Konzil. Dokumente und Deutung (Stuttgart/Berlin:
Kreuz-Verlag, 1964), p. 15-20.
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Wilhelmus Marinus van Rossum werd in 1854 in Zwolle geboren en trad
in 1873 in bij de redemptoristen. In Wittem was hij werkzaam als professor
in de dogmatiek, alvorens hij in 1895 door het generalaat van zijn congregatie naar Rome werd verplaatst. Een jaar later werd hij benoemd tot consultor van het H. Officie. Van 1904 tot 1917 werkte hij aan de totstandkoming
van het nieuwe kerkelijke wetboek, de Codex Iuris Canonici. In 1911 werd hij
tot kardinaal verheven. Sinds 1914 was hij tevens voorzitter van de Bijbelcommissie, een invloedrijk instituut dat modernistische invloeden trachtte
te weren uit de bijbelwetenschap en theologie. In 1918 volgde de kroon op
zijn carrière door de benoeming tot prefect van de Propaganda Fide – ‘de
rode paus’, een bijnaam die het belang van de functie verraadt – en die post
zou hij tot aan zijn dood op 30 augustus 1932 bekleden.63
Kardinaal Van Rossum wordt algemeen geroemd om zijn organisatorische kwaliteiten en vernieuwingen van het katholieke missiewerk. Als “de
grote strateeg” achter de missiepausen Benedictus xv en Pius xi slaagde hij
erin het missiewerk te centraliseren en te uniformeren.64 Het staat vast dat
Van Rossum een grote invloed heeft gehad bij de totstandkoming van de
encyclieken Maximum Illud en Rerum Ecclesiae.65 Hij was een uitgesproken
tegenstander van de verstrengeling van de belangen van de missie met de
belangen van koloniale mogendheden en maakte zich sterk voor de benoeming van eigenlandse bisschoppen en een goede vorming van de eigenlandse clerus, waartoe hij de opleiding aan het Collegio Urbano verbeterde.
Van Rossum slaagde erin veel particuliere missieactiviteiten – zoals de
drie grote pauselijke missiegenootschappen – onder direct Romeins bestuur te brengen. Via apostolische delegaten en visitatiereizen vergrootte
hij zijn greep op de missiegebieden.66 De invloed van Rome werd verder
uitgebreid door de diocesane clerus via de zogenaamde Priestermissiebond
in te schakelen bij initiatieven op missiegebied, wat ten koste ging van de
invloed en de missieactiviteiten van de minder goed controleerbare orden
en congregaties.67 Via de diocesane clerus kon de Propaganda Fide de gewo63 J. Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre der Kongregation in der neuesten Missionsära (19181972)’, in: Idem, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Volume iii/2, p. 303-312; J.O. Smit,
Wilhelmus Marinus kardinaal Van Rossum. Een groot mens en wijs bestuurder, Roermond: J.J. Romen
& Zonen, 1955; M. Mulders, ‘Bij het eeuwfeest van de geboorte van Wilhelmus Marinus
kardinaal Van Rossum’, in: Het Missiewerk, 33(1954), p. 129-140.
64 A.G. Baan, ‘Rossum, Wilhelmus Marinus van’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland
(Amsterdam 1985), Deel ii, p. 474-475.
65 Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 310-311; Baumgartner, ‘Die Ausweitung der katholischen Missionen’, p. 581. Smit, Kardinaal Van Rossum, p. 25, wijst erop dat de concepten
van de missie-encyclieken in het handschrift van Van Rossum zijn opgesteld.
66 Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 310-311; J.M. Drehmanns, Kardinaal Van Rossum. Korte
levensschets (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1935), p. 88-89.
67 J. Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk. De geschiedenis van Missio/Pauselijke Missiewerken Neder-
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ne katholieken mobiliseren voor het missiewerk. De kardinaal ontdekte
daarnaast de media om de missieactiviteiten te bevorderen. De Wereldmissietentoonstelling in Rome in 1925 en de invoering van Wereldmissiezondag in 1927 waren effectieve propagandamiddelen voor het missiewerk.
Veel bijval kreeg ook de benoeming van de populaire Theresia van Lisieux,
die in 1925 heilig was verklaard, tot patrones van de wereldmissie, naast de
missiepatroon Franciscus Xaverius.68
De activiteiten van Van Rossum leidden ertoe dat hij werd betiteld als
“de tweede stichter van de Propaganda”, als “de progressieve kardinaal-prefect van de Propaganda Fide” en als de grote “voorvechter van de wereldmissie” omdat hij het europacentrisme in de katholieke kerk zou hebben overwonnen.69 Hij stimuleerde de vorming van eigenlandse kerken – zij het
naar Romeins model – en overwon door de centralisatie van het missiewerk
de koloniale belangen. Terwijl hij de vernieuwing van het missiewerk volop
steunde, kon hij evenwel tegelijkertijd geen afstand doen van het oude contrareformatorische missiebegrip. Van Rossum wilde zich niet beperken tot
de ‘heidenmissie’. Hij wilde als prefect van de Propaganda, in de woorden
van Jan Olav Smit, geen ‘half werk’ doen: hij “overzag de gehele wereld en
beschouwde ook de gehele christenwereld als zijn werkterrein, niet alleen
Rome, niet alleen de missiegebieden, maar ook de christenlanden van Europa en Amerika.” De “protestanten en de moderne heidenen” mochten niet
aan hun lot worden overgelaten.70
In grote lijnen benaderde Van Rossum de Scandinavische missie op dezelfde wijze als de ‘heidense’ missiegebieden. Opvallend zijn de grote persoonlijke inzet en vasthoudendheid ten aanzien van dit werkterrein van de
Propaganda. Een van de eerste apostolische visitatiereizen die hij in zijn
nieuwe functie liet houden, was de reis van de bisschop van Den Bosch, A.F.
Diepen, naar Scandinavië in de zomer van 1920. Van Rossum liet Diepen
weten dat hij grote verwachtingen had van de visitatie “om nieuw leven te
geven aan de missies vooral in Noorwegen en Zweden.”71 Enige jaren later,

68
69
70
71

land 1822-1997 (Den Haag: Missio, 1997), p. 21-40; Nijmegen, Katholiek Documentatie
Centrum, Archief Pauselijke Missiewerken (Archief pmw ), inv. nr. 17, ‘Correspondentie Centrale
Raad spl 1919-1931’: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 11 november 1923 en 10 januari
1924; V. Poels, ‘In dienst van de Propaganda Fide? De missiemotivatie van orden en congregaties in het licht van het ius commissionis’, in: Trajecta, 13(2004), p. 81-102.
Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 310-311.
Drehmanns, Korte levensschets, p. 86; Carine Dujardin, Missionering en moderniteit. De Belgische
minderbroeders in China 1872-1940 (Leuven: Universitaire Pers, 1996), p. 259-261; Baumgartner,
‘Die Ausweitung der katholischen Missionen’, p. 584.
Smit, Kardinaal Van Rossum, p. 21, 29.
’s-Hertogenbosch, Archief bisdom Den Bosch (Archief bdb ), 1. Bisdom 54. Mgr. A.F. Diepen. A.
‘Officiële stukken en brieven van kardinaal Van Rossum in verband met de visitatiereis en
de Noordse missie’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen, 14 mei 1920.
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in 1923, ondernam Van Rossum zelf op 68-jarige leeftijd zijn eerste reis als
prefect van de Propaganda Fide, die hem naar Noord-Europa bracht. Na
deze reis schreef hij de brochure Aan mijne katholieke landgenooten. De brochure
liet geen twijfel bestaan over het doel van de Scandinavische missie: “de
bekeering der Noordsche landen. (…) Hebt medelijden met de scharen van
hen, die verstoken zijn van het volle licht der waarheid en er zoo naar hunkeren! Helpt daarom de Noordelijke missies door missionarissen en door
financiële steun.”72
In enkele gevallen wordt de suggestie gewekt dat de Nederlandse afkomst van Van Rossum en de toenmalige concurrentiestrijd tussen protestant en katholiek in zijn geboorteland een rol hebben gespeeld bij zijn
focus op de Scandinavische landen.73 Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of dat inderdaad het geval was, maar het staat wel vast dat Van Rossum
zich weinig toegeeflijk opstelde ten aanzien van het protestantisme, dat hij
als een grote concurrent beschouwde.74 Terwijl in het missiedenken en de
prille missiewetenschap een nieuwe koers was ingezet, werd de viering van
het driehonderdjarig bestaan van de Congregatio de Propaganda Fide in
1922 aangegrepen om het oude programma van het missiedepartement
opnieuw te onderstrepen. Paus Pius xi verkondigde bij deze gelegenheid
dat de missieactie niet slechts tot doel had de ongelovigen tot het licht van
het evangelie te brengen, maar ook de dwalenden tot de eenheid der kerk
terug te roepen.75

De droom van een katholiek Noorwegen
Bij het aantreden van Van Rossum als kardinaal-prefect van de Propaganda
Fide was de situatie van de katholieke kerk in Noorwegen niet bepaald
rooskleurig. Sinds 1843, toen de katholieke kerk weer was toegelaten in
Noorwegen, was het aantal katholieken langzaam uitgebreid tot een kleine
tweeduizend gelovigen op twee miljoen inwoners. Zij waren overwegend
van buitenlandse afkomst. Al met al had de katholieke kerk er in vijfenzeventig jaar weinig vooruitgang geboekt. Desondanks leek Van Rossum
72 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 44-47.
73 Drehmanns, Korte levensschets, p. 11; Y.M. Werner, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i
Sverige 1873-1929 (Uppsala: Katolska Bokförlaget, 1996), p. 235-238.
74 Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 309; Dujardin, Missionering en moderniteit, p. 265;
Drehmanns, Korte levensschets, p. 11.
75 Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 308; Pius xi, ‘Motu proprio d.d. 3 mei 1922’, in: Acta
Apostolicae Sedis, 14(1922), p. 321-326. Zie ook de pinksterhomilie van 4 juni 1922, in: Ibidem,
p. 344-348; A.F. Diepen, ‘Hoopvolle verwachtingen der missiën van Scandinavië en Finland’, in: A. Hermus, A. de Wit (red.), Verslagboek eerste internationaal missiecongres in Nederland,
gehouden te Utrecht van 25-29 sept. 1922 (Utrecht 1922), p. 13.
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ervan overtuigd dat er reële kansen waren voor de uitbouw van de katholieke kerk en zelfs voor een algehele terugkeer van de Noorse lutherse kerk
naar de Moederkerk. Deze ‘roomse droom’ van Van Rossum moeten we
plaatsen binnen het triomfalisme dat de katholieke kerk aan het begin van
de twintigste eeuw kenmerkte. Niet alleen in ‘heidense’ missiegebieden
werd vooruitgang geboekt, maar ook in de westerse wereld, met name in
Engeland en de Verenigde Staten, groeide in de jaren twintig van de twintigste eeuw de katholieke kerk jaarlijks met duizenden gelovigen. Een golf
van bekeringen in Angelsaksische intellectuele kringen droeg bij aan het
idee dat de katholieke kerk wereldwijd in opmars was.76
Ook in Scandinavië waren er politieke en godsdienstige tekenen die
voedsel gaven aan de gedachte dat het tij gunstig was voor de katholieke
kerk. Noord-Europa kende aan het begin van de twintigste eeuw invloedrijke nationalistische stromingen. Noren, Finnen en IJslanders streefden
naar onafhankelijkheid en benadrukten hun eigen, nationale identiteit in
onderscheid met culturele invloeden van de (voormalige) Deense, Zweedse
en Russische overheersers. De Noren die hun glorietijd reeds vóór de doorvoering van het lutheranisme kenden, zochten hun identiteit deels in het
prereformatorische verleden. In sommige intellectuele kringen bestond
het idee dat het in 1537 door Denemarken opgelegde lutheranisme het
einde had ingeluid van de ‘ware’ Noorse cultuur uit de middeleeuwse
hoogtijdagen, toen het land nog katholiek was geweest. Deze romantische
visie op het verleden, uitgedragen door enkele Noorse bekeerlingen, werd
met graagte door Rome onderschreven.77 Ofschoon het aantal bekeringen
in de Scandinavische landen veel kleiner was dan in de Verenigde Staten en
Engeland, waren er enkele opzienbarende namen bij, waardoor in sommige
kringen, zowel katholieke als protestantse, de overtuiging leefde dat ook
hier “de oogst rijp en wit” stond.78
Van belang voor het katholiek optimisme was ook de godsdienstige
situatie in de Scandinavische landen. Godsdienstvrijheid maakte de aanwezigheid van de katholieke kerk in Noord-Europa voor het eerst sinds lange
tijd mogelijk, terwijl tezelfdertijd de monolithische lutherse kerken wer76 Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège, p. 1-19; Patrick Allitt, Catholic converts. British
and American intellectuals turn to Rome (Ithaca and Londen: Cornell University Press, 1997),
p. 1-16, 237.
77 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 21-22; Tordis Ørjasæter, Menneskenes hjerter.
Sigrid Undset, en livshistorie (Oslo: Aschehoug, 1993), p. 188.
78 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 27. In 1909 verscheen een artikel in De Tijd
onder de kop ‘Talrijke bekeeringen in de Scandinavische landen’. Bekende Scandinavische bekeerlingen waren de Deense schrijver en dichter J. Jörgenssen (1896), de Noorse
theoloog Krogh-Tonning (1900), de Noorse schrijfster en Nobelprijswinnares Sigrid
Undset (1924) en de Zweedse predikant Nils Beskow (1929).
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den aangetast enerzijds door afscheidingen binnen de kerken zelf en anderzijds door de zich seculariserende samenleving. De Noorse kerk slaagde erin
de meeste laagkerkelijke groeperingen binnen de staatskerk te houden,
maar in Zweden leidden versplintering en sektevorming tot bezorgdheid
en onvrede bij de zogenaamde jongkerkelijke beweging, die streefde naar
eenheid in de nationale kerk. Deze beweging genoot de sympathie van de
invloedrijke lutherse aartsbisschop Nathan Söderblom van Uppsala, die
nog een stap verder ging en verregaande samenwerking van alle christenen
bepleitte. Onder zijn leiding vond in 1925 in Stockholm de reeds genoemde
wereldconferentie van christelijke kerken Life and Work plaats, een voorloper
van de Wereldraad van Kerken, die in 1948 werd opgericht.
In de ogen van Van Rossum speelden de binnenkerkelijke problemen in
de lutherse staatskerken de katholieke kerk in de kaart. Noord-Europeanen
die oprecht op zoek waren naar eenheid zouden die volgens hem nooit kunnen vinden in de lutherse kerken. Zij zouden vanzelf ontdekken dat de
katholieke kerk het enige serieuze alternatief was.79 Voor de beweging van
Söderblom had de kardinaal geen goed woord over en zijn oordeel over deze
voorman van de oecumenische beweging was vernietigend. Volgens Van
Rossum geloofde hij niet meer in de goddelijke natuur van Christus.80
Van Rossum schatte in dat de overstap van de Noren naar de katholieke
kerk niet zo groot zou zijn, omdat in de Noorse kerk een aantal elementen
uit het katholieke verleden was blijven bestaan.81 De gelegenheid om over
te gaan naar het katholicisme moest echter wel worden geboden. Daarom
was het van belang dat de katholieke kerk zich duidelijk present stelde in
Noorwegen. In propagandistische termen heette het dat wanneer de katholieke kerk maar voldoende aanwezig zou zijn in de vorm van kerken, kapellen, priesters en religieuzen en de katholieken overal voldoende voor de
bekering van Scandinavië zouden bidden, de protestanten – met Gods
genade – haar liefde zouden leren kennen en zich als vanzelf zouden onderwerpen “aan hare leer en hare leiding”, waarmee de terugkeer naar de moederkerk een feit zou zijn.82
Voor het verwezenlijken van zijn droom van een katholiek Scandinavië
koos Van Rossum voor het organisatorisch, strategisch en ideologisch kader
van de Congregatio de Propaganda Fide en de katholieke missiebeweging.
Daarmee ging hij in tegen de ontwikkelingen in het missiedenken, zelfs
tegen de missievisie in de missie-encyclieken die mede door zijn toedoen
79 Drehmanns, Korte levensschets, p. 82; Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 29.
80 Ibidem; Nijmegen, kdc, Archief kardinaal Van Rossum (Archief ross ), inv. nr. 7: ‘Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1926-1932, 1936’: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 1 maart 1926.
81 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 42.
82 Ibidem, p. 27, 38; Drehmanns, Korte levensschets, p. 92-93.
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tot stand waren gekomen, waarin het begrip missie steeds meer werd gereserveerd voor de ‘heidenmissie’. Blijkbaar beschikte hij over voldoende
gezag om als prefect van de Propaganda Fide hierin een afwijkende koers te
varen. Omdat de Scandinavische gebieden nog steeds onder de Propaganda
Fide ressorteerden, was hij ook in de gelegenheid om de katholieke activiteiten aldaar op te nemen binnen de katholieke missiebeweging. Dit betekende bovendien een continuering van de situatie uit de voorafgaande
periode.
Bij het aantreden van Van Rossum was de Noorse missie globaal gezien
op dezelfde wijze georganiseerd als de missie in de ‘heidense’ gebieden en
dezelfde missionaire strategie was er gevolgd om de katholieke kerk uit te
breiden.83 Aan het hoofd van de katholieke kerk in Noorwegen stond een
apostolisch vicaris, die direct onder het gezag van de prefect van de Propaganda Fide opereerde. Een van zijn belangrijkste taken was de constante
uitbreiding van de katholieke kerk door het oprichten van nieuwe missiestaties.84 De toenmalige apostolisch vicaris Fallize had in zijn bestuursperiode acht staties opgericht. Deze missiestaties bestonden uit kleine katholieke kernen rond een kapel of kerkje, een priester en een aantal vrouwelijke
religieuzen. De priesters hadden als taak het geloof te verkondigen onder de
‘ketters’, de sacramenten te bedienen en de convertieten te onderrichten in
het ware geloof. Zij waren doorgaans van buitenlandse afkomst, hoewel er
ook enkele Noorse priesters waren. Uitzonderlijk was dat het apostolisch
vicariaat van Noorwegen niet aan een orde of congregatie was toevertrouwd, zoals bij de meeste missiegebieden wel het geval was, maar aan de
seculiere geestelijkheid.85 Fallize was een wereldheer en dat gold ook voor
het grootste deel van zijn clerus. Dit bracht specifieke problemen met zich
mee, zoals we nog zullen zien. De vrouwelijke religieuzen die aan de missiestaties in Noorwegen waren verbonden, waren eveneens voor het merendeel uit het buitenland afkomstig. Sinds de negentiende eeuw was het
steeds gebruikelijker geworden om naast priesters, die het zogenaamde
‘directe’ missiewerk (bekeringswerk) op zich namen, ook religieuzen in te
schakelen voor het zogenaamde ‘indirecte’ missiewerk. Hun taken lagen
meestal op het terrein van het ‘beschavingswerk’: onderwijs, gezondheidszorg en caritas.86
83 Hallvard Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway since the Reformation (1537-1958)’, in:
The Month, 21(1959), p. 84-85.
84 Maximum Illud, 12-13.
85 Poels, ‘In dienst van de Propaganda Fide?’
86 Idem, Vrouwen van het grote missieuur. Geschiedenis van de missiezusters van Asten vanaf 1913 (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum, 1997), p. 23-25; Willibrorda (Gen.-Ass. van de
Congregatie van het Kostbaar Bloed), ‘De roeping der vrouw in het missiewerk’, in: Hermus, De Wit (red.), Verslagboek eerste internationaal missiecongres in Nederland, p. 276-288.
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Het aantal katholieken per statie was niet groot. In de steden Oslo en
Bergen waren er enkele honderden, terwijl het aantal katholieken in de
kleinere plaatsen vaak niet meer dan enkele tientallen bedroeg. Deze missiestaties konden zich onmogelijk redden zonder de financiële steun van de
Propaganda Fide, de pauselijke missiegenootschappen en aanvullende giften uit het buitenland.

Inschakeling van het Nederlandse thuisfront
Voor de organisatie van het missiewerk beschikte de Congregatio de Propaganda Fide over een aantal eigen priesters, die opgeleid waren aan het Collegio Urbano. De Propaganda had een eigen budget en kon daarnaast via de
pauselijke missiegenootschappen over additionele financiële middelen beschikken. Zowel personeel als financiën van de Propaganda waren echter
ontoereikend om grootschalige missieactiviteiten te initiëren en uit te voeren. Daarvoor moest een breder draagvlak worden gevonden binnen de
katholieke kerk.
De katholieke kerk is eerder vergeleken met een groot multinationaal
bedrijf.87 Uiteraard kan de hedendaagse bedrijfsvoering niet gelijkgesteld
worden met de manier waarop Van Rossum zijn droom van een katholiek
Noorwegen trachtte te verwezenlijken. Alleen al het veel besproken probleem van de ondernemingsverantwoordelijkheid zou in dat kader een
anachronisme zijn, ofschoon de vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk
was voor het inzetten van zoveel mensen en middelen voor de missies interessante perspectieven zou kunnen bieden. Maar er kunnen wel parallellen getrokken worden, waardoor we deze metafoor kunnen gebruiken om
te verhelderen hoe Van Rossum de missieactiviteiten voor Noorwegen
opzette. In de eerste plaats koos Van Rossum binnen de katholieke kerk met
zijn tientallen ‘nationale kerken’, een land of gebied uit waar naar zijn
mening voldoende personeel, financiële middelen en morele steun aanwezig waren om de verwezenlijking van zijn droom de meeste kans van slagen
te geven. In dat gebied moest als ‘thuisfront’ voldoende draagvlak bestaan
of worden gecreëerd voor steun aan de Noorse missie. Van Rossum benoemde vervolgens een apostolisch vicaris als ‘manager’, die zijn visie deelde en bereid was zijn plannen uit te voeren.88 Idealiter had deze apostolisch
vicaris veel invloed op het thuisfront, wat het werven van personeel (seculiere priesters, orden en congregaties) en financiële middelen vergemakkelijkte. Ten slotte moesten degenen op de werkvloer – de missionarissen – vol87 De Valk, Roomser dan de paus?, p. 20-21.
88 F.A. Mulder, H.J. Tepper, Kwaliteitsmanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering (Deventer:
Kluwer, 1996), p. 11-15.
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doende gemotiveerd worden en blijven om het eenmaal begonnen project
uit te voeren.
Van Rossum koos de Nederlandse katholieke kerk om als thuisfront te
dienen voor de Noorse missie. Ongetwijfeld speelde hierbij een rol dat Van
Rossum gemakkelijk ingang had bij zijn landgenoten. Andere factoren die
meegewogen kunnen hebben zijn de geografische nabijheid en een vergelijkbare volksaard.89 Maar ongetwijfeld hebben ook de typische kenmerken
van de Nederlandse katholieke kerk aan het begin van de twintigste eeuw
een rol gespeeld: een grote missie-ijver, een voortdurende concurrentiestrijd met de protestanten, juist op het gebied van de missie, en een ultramontaanse, volgzame mentaliteit.
De geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland is onlosmakelijk
verweven met het gegeven dat het land globaal gezien verdeeld is in een
protestants noorden en een katholiek zuiden. Sinds de Unie van Utrecht
(1579) tot aan de Franse Revolutie had de gereformeerde kerk in de Republiek der Zeven Provinciën een grote invloed op politiek, economisch en
cultureel gebied. De katholieken werden niet vanwege hun geloof vervolgd,
maar zij leefden wel eeuwenlang als tweederangs burgers onder de suprematie van een protestantse overheid. In de tweede helft van de negentiende
eeuw werden de katholieken zich steeds meer bewust van hun ondergeschikte positie. Sterker geworden door het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in 1853 eisten zij in toenemende mate een gelijkwaardige plaats
op in de Nederlandse samenleving. Enkele successen op politiek terrein
(met name de onderwijswet in 1920, die door samenwerking met de protestanten kon worden verwezenlijkt) gaven ruim baan aan een katholiek
triomfalisme, dat werd gesteund door een gelijktijdige succesvolle verbreiding van de katholieke kerk op wereldschaal.
Bij de katholieken die in de publieke sfeer steeds meer op de voorgrond
traden als zelfbewuste Nederlandse burgers, werden dit zelfbewustzijn en
deze nationale identiteit gefundeerd op een supranationale ideologie: het
ultramontanisme. Het ultramontaanse denken werd gekenmerkt door een
uiterst loyale houding jegens Rome. Binnen de Nederlandse katholieke
kerk bestond er nauwelijks enige kritiek op deze paradoxale situatie. De
priesters, zelf opgevoed in een strikt ultramontaanse geest, slaagden erin
een volgzame katholieke kudde te kweken. Binnen de eigen katholieke
subcultuur of zuil was hun invloed op elk gebied van het leven voelbaar.
Het hiërarchische kerkmodel, met een onfeilbare paus aan het hoofd, werd
kritiekloos geaccepteerd door het merendeel van de Nederlandse katholie89 Over de gemeenschappelijke culturele waarden van Noren en Nederlanders zie G. Hofstede, Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen (Amsterdam: Contact, 1992),
p. 37, 125.
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ken, evenals de opvatting dat er buiten de katholieke kerk – en zeker binnen
het protestantisme – geen heil mogelijk was.90
Voor de Nederlandse katholieken was de missie een bindend element,
het cement van het ‘roomsen dat zijn wij’-gevoel. Het was een terrein waarop zij triomfen konden vieren, niet alleen binnen de wereldkerk maar ook
in de concurrentiestrijd met de protestantse landgenoten.91 Na de Eerste
Wereldoorlog kwam de missiebeweging in Nederland goed van de grond,
toen de andere grote missielanden in West-Europa, met name Duitsland,
Frankrijk en België, hun aandacht vooral moesten richten op het herstel van
de geleden oorlogsschade. Deze periode van grote missionaire bedrijvigheid in Nederland wordt vaak aangeduid als het ‘grote missieuur’.92 De
benoeming van kardinaal Van Rossum tot prefect van de Propaganda Fide
gaf de Nederlandse missiebeweging een extra impuls. In korte tijd stonden
de Nederlandse katholieken hoog genoteerd in de statistieken van het procentuele aandeel van missionarissen, het lidmaatschap van de Priestermissiebond en de giften voor de drie grote pauselijke missiegenootschappen.93
Vanaf het moment dat Van Rossum een beroep deed op de bisschop van
Den Bosch, A.F. Diepen, om in 1920 een visitatiereis te houden door de
Scandinavische landen, was de keuze van Van Rossum voor de Nederlandse
katholieke kerk als thuisfront duidelijk. De acceptatie van deze opdracht
door Diepen vormde het eerste succes van Van Rossums strategie. Diepen
zette zich er vanaf dat moment voor in om de Scandinavische missie in te
passen in de bloeiende Nederlandse missiebeweging en de Nederlandse
katholieken ervan te overtuigen dat zij een speciale taak hadden bij het
terugbrengen van deze lutheranen naar de moederkerk.94 Er bestonden
aarzelingen – in de relatie met de protestantse landgenoten was ‘de Scandinavische missie’ een gedurfde en hachelijke onderneming – maar het woord
van Van Rossum woog zwaar bij de Nederlandse katholieken. De benoeming in 1922 van de populaire missiepropagandist Jan Smit tot apostolisch
vicaris van Noorwegen vormde een doorbraak. Vanaf dat moment werden
de Nederlandse katholieken via een ware propagandamachine enthousiast
gemaakt voor Noorwegen als speciaal aandachtsveld.95 Binnen enkele jaren
namen één priesterorde, één priestercongregatie en drie congregaties van
90 Jan Roes, In de kerk geboren. Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herleving naar overleving (Nijmegen: Valkhof Pers, 1994), p. 21-41.
91 Idem, Het groote missieuur, 1915-1940. Op zoek naar de missiemotivatie van de Nederlandse katholieken
(Bilthoven: Ambo, 1974), p. 75-88.
92 Ibidem, p. 7-13; Gevers e.a., ‘Da mihi Belgas’, p. 305-308.
93 Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk, p. 21-39.
94 G. Brom, ‘Europese missiegebieden’, in: Jan Smit (red.), Gedenkboek eerste Nederlandsche missiecongres, gehouden te Maastricht 12-14 juli 1921 (Leiden: Ars Catholica, 1921), p. 81-95; Diepen,
‘Hoopvolle verwachtingen’, p. 12-21.
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vrouwelijke religieuzen Noorwegen als missieterrein aan. Daarnaast ging
een groot aantal Nederlandse seculieren naar de Noorse missie en traden
tientallen Nederlandse vrouwen in bij de Noorse congregatie van de St.
Franciscus Xaveriuszusters.
Het zou echter een simplificatie zijn te veronderstellen dat de Nederlandse katholieken zonder enig kritisch vermogen ‘de grote man’ Van Rossum volgden in een ambivalent missionair avontuur. Dat het ultramontaanse karakter van het Nederlands katholicisme niet betekende dat Rome
in álles werd gevolgd, is overtuigend aangetoond door J.P. de Valk in zijn
studie over de betrekkingen tussen Rome en de Nederlandse katholieke
kerk.96 Ondanks het gunstige klimaat in de Nederlandse katholieke kerk en
een aantal gelukkige strategische keuzes van Van Rossum, is de acceptatie
van de Noorse missie als aandachtsterrein van de Nederlandse katholieken
niet te begrijpen zonder de motieven en belangen van de direct betrokkenen bij de Noorse missie in ogenschouw te nemen. Anders zou het bijvoorbeeld onbegrijpelijk zijn waarom de Noorse missie van de Nederlandse
katholieken bleef bestaan toen na enkele jaren bleek dat de droom van Van
Rossum om Noorwegen te bekeren op een fiasco uitliep. De voortekenen
van deze mislukking tekenden zich in 1924 reeds af en leidden uiteindelijk
tot de terugtrekking van Jan Olav Smit in 1928.

5. doelstelling, opzet en methode van onderzoek

Doelstelling
Uit het bovenstaande blijkt dat de hoofdvraag van dit onderzoek – of de
activiteiten van de katholieke kerk in Noorwegen wel of niet als missie werden beschouwd – reeds binnen de Romeinse curie en de missiewetenschap
niet eenduidig werd benaderd. Ofschoon in het nieuwe missionaire denken
de niet-katholieke christelijke landen niet langer onder het missiebegrip
werden geschaard, had kardinaal Van Rossum er vanuit zijn intentie in de
Scandinavische landen terrein te winnen belang bij deze landen nog steeds
als missielanden aan te merken. Blijkbaar speelden bij het toekennen van
het predikaat ‘missie’ niet slechts conceptuele kaders een rol. In deze studie
willen we niet alleen de betekenis van het woord missie verhelderen, maar
deze betekenis ook relateren aan de belangen van de betrokkenen bij de
Noorse missie.
95 V. Poels, ‘De missie van Jan Olav Smit. De katholieke kerk in Noorwegen en de Nederlandse missiebeweging in de jaren twintig van deze eeuw’, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 1992, p. 30-49.
96 De Valk, Roomser dan de paus?, p. 11-21.
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Uitgangspunt daarbij is dat de katholieke kerk als instituut geen enkelvoudig fenomeen is. Dat geldt ook voor haar missionaire activiteiten. In
kerkhistorisch onderzoek wordt sinds enige decennia onderkend dat er
naast de histoire de l’église – de geschiedenis van de kerk als instituut – ook de
histoire religieuse – de geschiedenis van het gelovig beleven – moet worden
onderscheiden.97 In deze studie willen we bínnen het instituut van de
katholieke kerk differentiatie aanbrengen om betekenissen die in het kader
van de activiteiten van de katholieke kerk in Noorwegen aan het missiebegrip zijn gegeven in relatie tot onderscheiden motieven en belangen duidelijke contouren te geven. In historische studies is het gebruikelijk om in
zo’n situatie te spreken over verschillende lagen.98 Onze voorkeur gaat
evenwel uit naar het begrip sector, omdat gelaagdheid de suggestie zou
kunnen wekken dat er sprake is van een strikte hiërarchische verdeling tussen de sectoren binnen de katholieke kerk die bij de Noorse missie betrokken waren.

Differentiatie naar vijf katholieke sectoren
In dit onderzoek worden vijf sectoren onderscheiden: (1) H. Stoel en de
Romeinse curie, (2) Apostolisch vicaris/bisschop van Oslo, (3) Nederlandse
(provincies van) orde en congregaties van mannelijke en vrouwelijke religieuzen werkzaam in Noorwegen, (4) Individuele priesters en vrouwelijke
religieuzen in Noorwegen en (5) Nederlands thuisfront.
Het is van belang te beseffen dat – waarschijnlijk meer dan het geval is in
het huidige bedrijfsleven – tussen de onderscheiden sectoren afwijkende
missieopvattingen kunnen bestaan, er andere en zelfs conflicterende belangen kunnen worden nagestreefd of een andere strategie kan worden voorgestaan. Orden en congregaties of individuele priesters en vrouwelijke religieuzen konden de oorspronkelijke bekeringsdoelstellingen in de loop van
de tijd achter zich laten en vervangen door andere motieven, maar bleven
door hun werkzaamheid in de Noorse missiestaties de financiële en strategische belangen van het vicariaat ondersteunen. De manier waarop de missieactie in Nederland propaganda voerde voor de Noorse missie, strookte
wellicht met het financiële belang van de apostolisch vicaris of bisschop in
Noorwegen, maar kon zijn strategische belangen doorkruisen. Ontwikkelingen in het missionaire denken in het thuisfront hoefden niet parallel te
97 W. Frijhoff, ‘Van “histoire de l’église” naar “histoire religieuse”. De invloed van de “Annales”-groep op de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de perspectieven
daarvan voor Nederland’, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 61(1981), p. 128-132.
98 Zie bijvoorbeeld Peter Nissen, ‘Gaan voor God. De vele lagen van het missieavontuur’, in:
Eijt e.a. (red.), Gaan voor God, p. 9-18.
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lopen met de belangen van het vicariaat Oslo. Bovendien kunnen ook binnen één sector de meningen uiteenlopen. Zoals gezegd liepen de opvattingen van Van Rossum als prefect van de Congregatio de Propaganda Fide
over de vraag of Scandinavië een missiegebied was, niet in de pas met de
ontwikkelingen in het missiedenken van de missie-encyclieken.
De onderscheiden sectoren zijn evenwel onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloedden elkaar. Het is niet gezegd dat de invloed per
definitie ‘van boven naar beneden’ ging. Zonder het door Van Rossum geinitieerde missieoffensief waren de Nederlandse priesters en vrouwelijke
religieuzen hoogstwaarschijnlijk nooit in dit werkterrein beland, maar
ervaringen van werkers in het veld beïnvloedden het beleid en de visie van
de orden en congregaties. Die konden op hun beurt hun ervaringen in
Rome, dat belang had bij hun inzet, laten doorwerken. Ook factoren ‘van
buiten’ droegen bij aan een veranderde visie op de Noorse missie, zoals de
internationale ontwikkelingen in het theologische denken na de Tweede
Wereldoorlog. Evenmin mag de invloed onderschat worden van zoiets
ongrijpbaars als de tijdgeest, waardoor de aandacht voor het missionaire
ideaal in de katholieke kerk in deze periode langzaam maar zeker plaats
maakte voor het oecumenische ideaal.
Tot slot moet erop worden gewezen dat, ook al wordt het fenomeen van
de Noorse missie vanuit verschillende perspectieven belicht, deze studie
niet de pretentie heeft te komen tot een ‘integrale geschiedenis’. Een belangrijke beperking in het onderzoek is dat alleen de Nederlandse betrokkenheid bij de Noorse missie onderwerp van onderzoek is. Andere lacunes
zijn de receptie van de Noorse missie in het lutherse Noorwegen zelf en de
vraag welke invloed het lutheranisme heeft gehad op de katholieke gemeenschap in Noorwegen.99
De vraag of Noorwegen in de periode 1920-1975 werd beschouwd als missieland is toegespitst op de vijf onderscheiden sectoren. Bij het beantwoorden van de vraag is de hierboven beschreven missiewetenschappelijke
opvatting die naar voren komt in het officiële kerkelijke spreken over missie
in deze periode als ijkpunt genomen. Dat wil zeggen dat de Noorse missie
voor de periode tot het Tweede Vaticaans Concilie wordt opgevat als het
streven de katholieke kerk in Noorwegen uit te breiden door middel van
bekering of kerkplanting. Gekeken wordt of de opvattingen van het missiebegrip binnen de vijf onderscheiden sectoren daarmee overeenstemmen of
dat het missiebegrip – in de loop van de tijd – op een andere manier is inge99 Wat betreft de receptie van de missieactiviteiten van de katholieke kerk in Noorwegen
tijdens het Interbellum zie: E. Eydoux, ‘La question catholique en Norvège au lendemain
de la première guèrre mondiale’, in: Études germaniques, 38(1983), p. 425-441.
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vuld. Het missiebegrip wordt daarbij gerelateerd aan de onderscheiden belangen van de verschillende sectoren.
De betrokkenheid van de vijf onderscheiden sectoren bij de Noorse missie
en de relevante vragen per sector, kunnen als volgt worden geformuleerd.
(1) H. Stoel en de Romeinse curie. De paus en de uitvoerende instantie van de
H. Stoel, de Romeinse curie, voeren het officiële beleid van de katholieke
kerk. Doordat de H. Stoel Noorwegen tot 1977 onder de Congregatio de
Propaganda Fide liet ressorteren, gaf zij het signaal dat er sprake was van
een missiegebied. Van Rossum benaderde Noorwegen ook daadwerkelijk
als een missiegebied, maar het is de vraag of na zijn dood de H. Stoel diens
actieve missionaire beleid voortzette. Relevant is ook de vraag of het hoogste bestuur van de katholieke kerk onder invloed van de ervaringen van de
Noorse missie een andere invulling is gaan geven aan de relatie met het lutherse Noorwegen.
(2) Apostolisch vicaris/bisschop van Oslo. Voor de uitvoering van het door Rome
geïnitieerde beleid was in Noorwegen in eerste instantie de apostolisch
vicaris en later bisschop van Oslo de eerst aangewezene. Voor de periode van
onderzoek waren dat achtereenvolgens de Luxemburger J.O. Fallize (18871922), de Nederlander J.O. Smit (1922-1928), de Noor O. Offerdahl (1930), de
Luxemburger J. Mangers (1932-1964) en de Noor J.W. Gran (1964-1983).
Onderschreven deze apostolisch vicarissen en later bisschoppen het idee
van de Noorse missie? Voerden zij een beleid dat in principe hetzelfde was
als het missionaire beleid in ‘heidenmissies’ of maakten zij andere keuzes,
mede ten gevolge van hun ervaringen met de specifieke Noorse omstandigheden?
(3) Orden en congregaties van mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Orden en congregaties staan onder toezicht van een aantal instanties binnen de Romeinse curie (congregaties die speciaal voor de missie waren opgericht onder de
Propaganda Fide; de overige onder de Congregatie der Religieuzen). Daarnaast kunnen apostolisch vicarissen of bisschoppen invloed uitoefenen op
het beleid van orden en congregaties in hun diocees, met name bij diocesane congregaties. Desondanks hebben orden en congregaties een grote zelfstandige speelruimte, wat met name geldt voor de oudere orden, die kerkjuridisch wordt beschermd door hun constituties en regels. De H. Stoel en
de Romeinse curie konden de orden en congregaties niet naar eigen goeddunken inzetten voor de missies wanneer zij behoeften hadden aan personeel en financiën. Vanuit Rome kon er wel druk worden uitgeoefend op een
bepaalde orde of congregatie om een bepaald missieterrein aan te nemen,
maar uiteindelijk lag de beslissing bij het generaal of provinciaal bestuur
van de betreffende orde of congregatie. Leden van een orde of congregatie
die werden benoemd tot apostolisch vicaris of bisschop kwamen onder het
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bestuur van de Propaganda Fide, waardoor er belangenconflicten konden
ontstaan tussen de curie enerzijds en de betreffende orde of congregatie
anderzijds.100
De vraag is of de orden en congregaties die in Noorwegen werkten, hetzelfde missiebegrip hanteerden en of hun motieven en belangen bij dit
werkterrein dezelfde waren als die van de Propaganda Fide of van de apostolisch vicaris of bisschop. Beschouwden zij Noorwegen als ‘gewone missie’
of week hun beleid en hun inzet van personeel en financiële middelen ten
aanzien van Noorwegen af van die in andere missiegebieden die aan hen
waren toevertrouwd?
Er wordt in deze studie onderscheid gemaakt tussen mannelijke en
vrouwelijke religieuzen, omdat hun werkzaamheden en daarmee hun belangen en visies uiteen konden lopen.
(4) Individuele priesters en vrouwelijke religieuzen in Noorwegen. Missionarissen
vormen onmiskenbaar een onderdeel van het kerkelijk kader, maar anderzijds vormen zij ook een onderdeel van de histoire religieuse. Zij kunnen bij
uitstek laten zien dat er een wereld kan liggen tussen de voorgeschreven
orde en de geleefde praktijk.101 Seculiere priesters treden in dienst van een
apostolisch vicaris of bisschop en worden geacht zijn beleid uit te voeren.
Paters en vrouwelijke religieuzen leggen bij hun intrede in een orde of congregatie een gelofte van gehoorzaamheid af aan hun oversten. De vraag is of
de individuele priesters en vrouwelijke religieuzen – degenen op de werkvloer – dezelfde visie op de Noorse missie hadden als hun directe ‘werkgevers’: de apostolisch vicaris/bisschop of orde/congregatie. Juist door hun
ervaringen in het werkveld kunnen er verschuivingen zijn opgetreden in
hun missiedenken en als dat zo is, dan is het de vraag of die een weerslag
hadden op het beleid van hun superieuren.
(5) Nederlands thuisfront. Het missionaire thuisfront speelde een cruciale rol
bij het werven van personeel en financiële middelen om de katholieke activiteiten in Noorwegen mogelijk te maken. Begin jaren twintig werden
daartoe de ‘Procure van de Noorse missie’ en het tijdschrift Uit het land van St.
Olav door Jan Olav Smit opgericht. Op welke wijze functioneerde het missiebegrip bij de propagandistische activiteiten van deze twee instituten?
Hoe laveerde men tussen enerzijds de kerkjuridische missiestatus van het
land en anderzijds de beperking van het missiebegrip tot de ‘heidense’ landen in de meeste missiekringen?

100 Poels, ‘In dienst van de Propaganda Fide?’, p. 91-98.
101 Roes, In de kerk geboren, p. 50.
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Methode van onderzoek en interpretatie van het bronnenmateriaal
Op het gebied van kerk- en missiegeschiedenis is in de afgelopen decennia
een groot aantal studies verschenen over orden en congregaties en over missionaire activiteiten van de katholieke kerk. Voor het onderhavige onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten en nieuwe inzichten
die in deze literatuur naar voren zijn gekomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het onderscheid tussen de histoire de l’église en histoire religieuse en voor de aandacht voor de eigen visies en belangen van vrouwelijke religieuzen in onderscheid met die van priesters in missiegebieden.102 Van groot belang voor
deze studie is ook het onderzoek op het terrein van de geschiedenis van
vrouwelijke religieuzen in Noorwegen door de Noorse theologe en dominicanes Else-Britt Nilsen en het onderzoek naar de katholieke kerk in
Zweden vanuit de universiteit van Lund door de historica Yvonne Maria
Werner. Zij benadrukken de maatschappelijke relevantie van de katholieke
kerk, en daarbinnen met name van de vrouwelijke religieuzen, voor de
Scandinavische landen.103 Voor informatie over de katholieke kerk in Noorwegen heeft het overzichtswerk dat in 1993 verscheen onder redactie van
oud-bisschop J.W. Gran, Den katolske kirke i Norge. Fra kristningen til idag (De
katholieke kerk in Noorwegen. Vanaf de kerstening tot heden), als leidraad
gediend. Het verscheen bij gelegenheid van de herdenking van het feit dat
150 jaar eerder, in 1843, de katholieke kerk weer toegang had gekregen tot
Noorwegen.
In hoofdzaak is het onderhavige onderzoek gebaseerd op bestudering
van schriftelijke en mondelinge bronnen. Door de bronnen te analyseren,
te vergelijken en te interpreteren op het punt van het gehanteerde missiebegrip en de belangen die in het spel waren om missie op een bepaalde
manier te verstaan, is in een historisch-descriptief kader een beeld geconstrueerd van de betrokkenheid van de onderscheiden sectoren bij de Noorse missie. Voor gegevens over de H. Stoel, de apostolisch vicaris/bisschop en
de orden en congregaties waren de documenten in bisschoppelijke archieven en archieven van orden en congregaties van groot gewicht. Om een
102 Zie bijvoorbeeld José Eijt, Suzanne Hautvast, Een missie in de marge. Dochters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000, Hilversum: Verloren, 2002;
M. Derks, ‘Dochters van het Oosten. De eerste jaren van de Kleine zusters van de
H. Joseph in China 1922-1937’, in: Eijt e.a. (red.), Gaan voor God, p. 78-98.
103 Onder leiding van Y.M. Werner is een Noord-Europees onderzoeksproject over vrouwelijke religieuzen opgezet waarin schrijver dezes heeft geparticipeerd. Het project heeft
geleid tot de publicatie Yvonne Maria Werner (red.), Nuns and sisters in the Nordic countries after
the Reformation. A female counter-culture in modern society, Uppsala 2004. Hierin is opgenomen
V. Poels, ‘Expanding the number of tabernacles: Dutch women religious in the Norwegian mission’, p. 191-212.
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beeld te kunnen schetsen van het Nederlandse thuisfront zijn behalve
archieven ook literatuur, tijdschriften en ander gepubliceerd materiaal
geraadpleegd als bron. Voor de individuele priesters en vrouwelijke religieuzen waren de kmm-interviews met de missionarissen die in Noorwegen
hebben gewerkt samen met een aantal aanvullende gesprekken de belangrijkste bron van informatie.
Zoals bij elk historisch onderzoek is de interpretatie van het bronnenmateriaal cruciaal voor het resultaat van het onderzoek. Het subjectieve
karakter van de geschiedschrijving is daarmee een gegeven, maar door zich
rekenschap te geven van de context waarin de betreffende bron tot stand is
gekomen en deze te vergelijken met andere bronnen, proberen historici
validiteit te waarborgen in hun conclusies. Interviews worden als bron vaak
gewantrouwd. Een van de redenen daarvoor is dat zij bij de totstandkoming
gestuurd kunnen worden in een gewenste richting. “C’est le ton qui fait la
chanson”, zo benadrukte de franciscaan pater Dionysius Boers over de waarde van de interviews.104 Die toon wordt niet alleen door de geïnterviewde,
maar ook door de interviewer, de tijd en de plaats bepaald. Toch spelen deze
factoren in min of meerdere mate ook bij schriftelijke bronnen. De tijd,
plaats en de ‘auteur’ van de bron zijn evenzeer contextueel bepaald. De rol
van de interviewer wordt vaak door ‘onzichtbare sturingsmechanieken’
overgenomen: opdrachtgevers van rapporten, beoogde lezers van artikelen,
of degene met wie correspondentie wordt gevoerd.105
Vervormingen en het risico van niet valide conclusies liggen zowel bij
mondelinge als bij schriftelijke bronnen op de loer. Een voorbeeld kan dat
adstrueren. Vanaf het begin van dit onderzoek naar de Noorse missie
sprong de discrepantie in het oog tussen de schriftelijke en mondelinge
bronnen met betrekking tot de nadruk op het missiekarakter van het werk
van de Nederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen in Noorwegen.
Terwijl het begrip missie in de schriftelijke bronnen opvallend vaak voorkwam, kwam het begrip in de mondelinge bronnen nauwelijks aan de orde.
Vaak moest er in de interviews nadrukkelijk naar worden gevraagd, waarna
regelmatig een afwijzend of ontwijkend antwoord volgde.
Om deze verschillen te kunnen interpreteren moeten we oog hebben
voor de context waarin de bronnen tot stand zijn gekomen. Wat de interviews betreft: in levensverhalen zoals de kmm-interviews blikken mensen
terug op hun leven. In zulke verhalen komen niet zozeer losse gegevens
naar voren, maar wordt het eigen verleden in een coherent geheel geplaatst.
De historische feiten staan daarbij vaak ten dienste van de lijn van het verhaal. Mensen willen in levensverhalen hun leven – onbewust – rechtvaardi104 Dionysius Boers aan V. Poels, 26 september 1994. Brief in bezit auteur.
105 P. Thompson, The voice of the past. Oral history (Oxford: University Press, 1988), p. 101-149.

verantwoording

51

gen, herinneringen worden onbewust aan latere gebeurtenissen aangepast
om er een goed lopend en logisch verhaal van te maken, de sociale wenselijkheid speelt een cruciale rol en het collectieve geheugen heeft een grote
invloed op het individuele geheugen. Levensverhalen geven geen beeld van
het verleden, maar zijn een momentopname van de manier waarop in die
specifieke context wordt teruggekeken op het verleden.106
Vanuit deze optiek is het verklaarbaar waarom missie in de levensverhalen met de Noorse veldwerkers zo’n geringe rol speelt. De interviews zijn
vijftien tot dertig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie afgenomen. In deze
postconciliaire tijd was missie als bekeringswerk onder protestanten niet
alleen achterhaald, het was in de ogen van de meeste katholieken in die tijd
ook not done. De sociale wenselijkheid gebood dat men niet langer streefde
naar bekering van de lutheranen, maar dat men zich inspande voor de oecumene. Zoals missie in het Interbellum een vanzelfsprekend en onbetwistbaar groot goed was geweest, zo waren deze jaren de Pinkstertijd van de
oecumene. De grote aandacht in de interviews voor oecumene is daarmee
eveneens te begrijpen en moet met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De schriftelijke bronnen die voor dit onderzoek zijn gebruikt, neigen
daarentegen naar een meer dan reële aandacht voor het missieaspect van de
katholieke activiteiten in Noorwegen. Dat gegevens uit een blad als Uit het
land van St. Olav een sterke propagandistische inslag hebben, is voor de hand
liggend. Maar in feite is die inslag aanwezig in een groot deel van de schriftelijke bronnen die in dienst staan van de strategie om de katholieke activiteiten in Noorwegen in stand te houden of te optimaliseren en om morele
en financiële steun te verwerven voor de Noorse missie. Dat geldt voor
gepubliceerd materiaal zoals tijdschriften en krantenartikelen, maar ook
voor particuliere archivalia, zoals visitatierapporten en de correspondentie
tussen Noorse werkers in het veld en de eigen orde of congregatie.

Schriftelijke bronnen
De volgende schriftelijke bronnen zijn voor de onderscheiden sectoren geraadpleegd.

106 R. Samuel, P. Thompson (red.), The myths we live by (London/New York: Routledge, 1990),
p. 1-22; V. Poels, ‘Op glad ijs? Kanttekeningen bij het gebruik van orale bronnen voor het
onderzoek naar de Scandinavische missiegeschiedenis’, in: Trajecta, 5(1996), p. 388-402;
Idem, ‘Oral history en de Scandinavische missie’, in: Kerktijd, 7(1995)4, p. 2-9.
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(1) H. Stoel en de Romeinse curie
De katholieke kerk maakt haar officiële standpunt kenbaar door missieencyclieken en pauselijke of curiale uitspraken. De gepubliceerde kerkelijke documenten die voor dit onderzoek zijn geraadpleegd, zijn opgenomen
in het literatuuroverzicht. Inzicht in de manier waarop het beleid van de
Congregatio de Propaganda Fide met betrekking tot Noorwegen tot stand
kwam, geven ons bovendien een tweetal visitatieverslagen van Nederlandse
bisschoppen (door A.F. Diepen in 1920 en door A. Hanssen in 1956) en de
correspondentie van kardinaal W. van Rossum en van zijn secretaris J. Drehmanns.
De volgende archieven zijn geraadpleegd:
Archief van de Congregatio de Propaganda Fide, Rome
Bij het verkrijgen van gegevens met betrekking tot het Romeinse beleid,
met name van de Congregatio de Propaganda Fide, rees het probleem dat de
archieven van deze en andere pauselijke congregaties in Rome ten tijde van
deze studie slechts toegankelijk waren tot 1921. Delen van het visitatierapport van A. Diepen uit 1920 konden in Rome worden geraadpleegd, maar
zijn rapport over Noorwegen was niet aanwezig.
Archief bisdom Den Bosch (Archief bdb )
Een Franse conceptversie van het visitatierapport van Diepen bleek wel aanwezig te zijn in het archief van het bisdom Den Bosch. Hier bevindt zich
tevens documentatie over de voorbereiding van de visitatiereis en correspondentie dienaangaande.
Archief bisdom Roermond (Archief br )
In het bisschoppelijk archief van Roermond bevindt zich het visitatieverslag uit 1956 van de bisschop-coadjutor A. Hanssen in de Nederlandse versie.
Archief kardinaal Van Rossum (Archief ross )
De uitgebreide correspondentie van kardinaal W.M. van Rossum en van
zijn secretaris J. Drehmanns berust bij het Katholiek Documentatie Centrum (kdc) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
(2) Apostolisch vicaris/bisschop van Oslo.
Archief van het katholiek bisdom Oslo (Oslo Katolske Bispedømme) (Archief okb )
Over het beleid van de apostolisch vicaris van Noorwegen zijn gegevens
aanwezig in het bisschoppelijk archief te Oslo. Van belang voor dit onderzoek zijn met name de brievenboeken van Jan Olav Smit en andere correspondentie, onder meer met de Propaganda Fide. Verder zijn dossiers aanwezig met gegevens van seculiere priesters, van orden en congregaties en
van missiestaties.
In het archief bevindt zich ook de omslag ‘Privatkorrespondanse og lignende Mgr. Smit 1918-1920’ (Privé-correspondentie en dergelijke Mgr.
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Smit 1918-1920). De omslag bevat met name de correspondentie van Jan
Olav Smit met twee van zijn priesterooms en vormt, samen met enige exegetische aantekeningen over duiveluitdrijving, een aanwijzing dat Smits
verplaatsing naar Rome in 1928 zo onverwacht plaatshad dat hij zijn persoonlijke documenten niet heeft kunnen meenemen. Over de verplaatsing
zelf is geen correspondentie aanwezig. Ook ontbreken correspondentie en
gegevens uit de jaren 1920-1930 in de dossiers van de Nederlandse seculiere
priesters. Zo bevat het dossier ‘Pastor Van der Velden 1920-1942’ één brief
uit 1920 en verder brieven na 1931. De ontbrekende stukken werden, zoals
we nog zullen zien in hoofdstuk iv en v, door een aantal Noorse seculiere
priesters vernietigd.
Particulier Archief familie Smit: Dagboek J.O. Smit.
Van grote waarde voor dit onderzoek is de mogelijkheid geweest de dagboeken van Jan Olav Smit te raadplegen. De boekjes over de periode 1922 tot
1934 bevatten doorgaans summiere aantekeningen over de activiteiten,
ontmoetingen, correspondentie en financiële transacties van de apostolisch
vicaris. Zij geven een indringend beeld van de zes moeilijke en bewogen
jaren van deze Nederlandse seculiere priester als hoofd van de katholieke
kerk in Noorwegen.
(3) Orden en congregaties van mannelijke en vrouwelijke religieuzen
De volgende archieven zijn geraadpleegd.
Archief van de Nederlandse provincie der minderbroeders, Utrecht (Archief ofm )
Archief van de Parijse provincie van de paters maristen, Parijs (Archief ppm )
Archief van de Nederlandse provincie van de paters maristen, Utrecht (Archief npm )
Archief van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Amersfoort (Archief olva )
Archief van de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius, Asten (Archief mfa )
Archief van de zusters Onder de Bogen, Maastricht (Archief ob )
De meeste archieven van orden en congregaties zijn niet zomaar toegankelijk. Zij worden bewaard in de (moeder)huizen van de congregaties zelf,
waar ze alleen met toestemming van het bestuur van de betreffende orde of
congregatie geraadpleegd kunnen worden.
Een uitzondering vormt het archief van de Nederlandse provincie van de
franciscanen dat wordt bewaard in Het Utrechts Archief, waar het voor
iedereen toegankelijk is. Het bevat naast beleidsstukken zeer uitgebreide
correspondentie van het bestuur van de Nederlandse provincie, en tussen
de paters in Noorwegen en het Nederlands bestuur. Daarnaast heb ik inzage gekregen in een aantal stukken uit het archief van het generalaat van
de franciscanen te Rome.
De mate waarin de overige archieven zijn ontsloten, is zeer uiteenlopend. Het werk van de Stichting Kloosterarchieven Nederland (kan) heeft
ertoe bijgedragen dat de ordening en daarmee de toegankelijkheid van de
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archieven de laatste jaren sterk is verbeterd. Het archief van de zusters
Onder de Bogen in Maastricht is daarvan een voorbeeld. Van dit archief zijn
naast officiële documenten, bestuursverslagen en correspondentie, ook
kronieken geraadpleegd. In de kronieken van de huizen werden door de
huisoversten bijzondere gebeurtenissen opgetekend. Kritische opmerkingen werden doorgaans achterwege gelaten. Ook de archieven van de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius te Asten, van de zusters van O.L.
Vrouw van Amersfoort en van de paters maristen zijn voor dit onderzoek
geraadpleegd. Wat deze laatste congregatie betreft: voor de periode vóór
1947, toen Nederland nog onder de Parijse provincie ressorteerde, is het
archief in Parijs geraadpleegd, dat zich naar ‘goed archivalisch gebruik’ op
een romantische, stoffige zolder bevindt waar de bedrading van het enige
stopcontact het ergste doet vrezen voor het behoud van het archief op langere termijn. Voor de periode na 1947 zijn delen van het archief van de
paters maristen in Utrecht ingezien.
De archieven van de orden en congregaties zijn doorgaans niet compleet
en ook niet geheel toegankelijk. Met name de persoonlijke dossiers worden
om redenen van privacy afgeschermd. Dat geldt soms ook voor de meer
recente gegevens (met name vanaf ca. 1963). Van het archief van de zusters
van O.L. Vrouw van Amersfoort is een belangrijk deel tijdens de oorlog verloren gegaan. Deze congregatie werkte in Trondheim in Noorwegen.107 Bij
de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius is in de jaren vijftig
door een voortvarende algemene overste het archief erg rigoureus geschoond waardoor veel correspondentie verloren is gegaan, evenals mogelijke kronieken van de huizen in Oslo en Stabekk.
Van de Noorse congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters, die
haar moederhuis in het Noorse Bergen heeft, heb ik geen toestemming
gekregen om onderzoek te doen in hun archief. Wel heb ik in 1993 van de
toenmalige algemene overste Esther Smid enige algemene informatie ontvangen over de congregatie en over de verschillende huizen, evenals een lijst
van Nederlandse zusters. Ook waren de St. Franciscus Xaveriuszusters bereid deel te nemen aan het Scandinaviëproject van de kmm.
(4) Individuele priesters en vrouwelijke religieuzen
Om zicht te krijgen op de vraag of individuele priesters en vrouwelijke religieuzen Noorwegen als missieland en hun werkzaamheden aldaar als missiewerk beschouwden, is het belangrijk dat zij zelf aan het woord komen.
We beschikken over weinig schriftelijke egodocumenten: bronnen waarin
107 Volgens Georg Müller, bisschop van Midden-Noorwegen, zijn er geen gegevens over deze
congregatie in het archief van het kerkdistrict Trondheim aanwezig. G. Müller aan V.
Poels, 25 februari 1994. Brief in bezit auteur.
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de betrokkenen zelf verslag doen van hun persoonlijke ervaringen en
motieven, zoals brieven en dagboeken. In de reeds genoemde archieven zijn
dergelijke bronnen slechts sporadisch aanwezig, ook al omdat veel persoonlijke correspondentie na het overlijden van priesters en religieuzen
werd vernietigd. Dat was bijvoorbeeld standaard bij de persoonlijke correspondentie van seculiere priesters.108 Om de persoonlijke opvattingen en
ervaringen van de betrokken priesters en vrouwelijke religieuzen te achterhalen, is voor dit onderzoek daarom voornamelijk gebruik gemaakt van
mondelinge bronnen.
(5) Nederlands thuisfront
Voor gegevens over de missieactie in Nederland met betrekking tot Noorwegen kon helaas geen gebruik worden gemaakt van archivalia van de procure van de Noorse missie. Het St. Olavshuis, waar de procure van 1932 tot
1975 was gevestigd, was eigendom van de St. Franciscus Xaveriuszusters, die
het huis in 1985 sloten. Volgens deze congregatie is er geen materiaal over
dit huis aanwezig in het archief in het moederhuis in Bergen. Ook in het
bisschoppelijk archief in Oslo ontbreekt informatie over het St. Olavshuis,
evenals in het gemeentelijk archief in Bussum. De opvattingen en het beleid
van de Noorse procure konden wel in grote lijnen worden achterhaald via
de nagenoeg complete jaargangen van Uit het land van St. Olav (1923-1974).
Omdat dit tijdschrift, onder redactie van Nederlandse priesters die in
Noorwegen hadden gewerkt, de gehele periode van onderzoek bestrijkt, is
het als seriële bron een uiterst waardevolle afspiegeling van de wijze waarop
het denken in Nederland over de Noorse missie en de gehanteerde missionaire strategie zich heeft ontwikkeld.
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (kdc )
Voor de Nederlandse missieactie ten aanzien van Noorwegen is een aantal archieven geraadpleegd die in bewaring zijn bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, waaronder het archief van de Pauselijke
Missiewerken (pmw). Daarnaast was de bibliotheek van het Katholiek
Documentatie Centrum van onschatbare waarde door haar rijk arsenaal aan
brochures, blaadjes, folders, tijdschriften (het reeds genoemde Uit het land
van St. Olav) en literatuur uit het ‘rijke roomse verleden’.
Overige archieven
Andere archieven, geraadpleegd met het oog op de band tussen katholiek Nederland en katholiek Noorwegen, zijn: Archief rk Aartsbisdom Utrecht in
Het Utrechts Archief, Aartsbisschoppelijk Archief aan de Maliebaan te Utrecht,
Archief bisdom Den Bosch, Gemeentearchief Amsterdam en Algemeen Rijksarchief en
Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
108 Parijs, Particulier Archief familie Smit, Dagboek J.O. Smit, 18 juni 1923, 13 juli 1923.
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Mondelinge bronnen: de interviews van de KomMissieMemoires
De KomMissieMemoires (kmm) is in 1976 als een historisch interviewproject gestart in samenwerking tussen Missio (Pauselijke Missie Werken,
pmw), de Katholieke Radio Omroep (kro), het Centraal Missie Commissariaat (cmc) en het Katholiek Documentatie Centrum (kdc). In een periode
van bijna dertig jaar zijn ongeveer duizend Nederlandse vrouwelijke religieuzen, broeders, priesters en leken geïnterviewd, die als missionarissen over
de hele wereld hebben gewerkt. Op die manier is een uiterst waardevol
‘audio-archief’ van mondelinge bronnen ontstaan, dat ten dienste staat van
onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de kerken in de voormalige missiegebieden en naar de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland zelf.109 Hierdoor kunnen de persoonlijke verhalen
en herinneringen van priesters, zusters, broeders en leken betrokken worden in het onderzoek naar de Nederlandse missiegeschiedenis en de geschiedenis van de ‘jonge kerken’ die zij mede hebben gevormd.110
De meeste kmm-interviews zijn levensverhalen: de betreffende personen werden uitgenodigd te vertellen over hun leven als missionaris. De
reflecties op hun leven waren zo open mogelijk. Wel werden vaste thema’s
in de interviews ingebouwd, die vooraf aan de geïnterviewden werden voorgelegd. In het kader van het kmm-project zijn negentien Noorse missionarissen geïnterviewd.111 De vragen waarom zij naar Noorwegen gingen, of zij
hun werk daar als missie opvatten en in hoeverre er veranderingen optraden
in hun motieven om in Noorwegen werkzaam te zijn, komen via de thema’s
‘missionaire motivatie’ en ‘missionaire visie’ in de meeste interviews aan de
orde.112
De kmm-interviews met priesters en vrouwelijke religieuzen die voor
dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afgenomen in de periode 1979-80 en
1988.113 Daarnaast zijn er dertien aanvullende gesprekken gehouden in de
periode 1993-94. Een aantal van deze gesprekken had plaats met missionarissen die reeds eerder waren geïnterviewd in het kader van het kmm-project, waardoor een totaal aantal van 28 personen is geïnterviewd.
109 A. Camps, ‘kmm: An oral history project on missionary activities in the Netherlands’, in:
Exchange, 29(2000)2, p. 172-179.
110 Een voorbeeld hiervan is de studie van A. de Jong, Missie en politiek in oostelijk Afrika. Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi 1945-1965, Kampen: Kok,
1995.
111 Eén van hen, zuster Sunniva Dicker, werd tweemaal geïnterviewd door verschillende
interviewers.
112 Voor de overige thema’s zie Poels, ‘Op glad ijs?’, p. 392.
113 De zeven interviews uit de periode 1979-1980 zijn afgenomen door zuster Thérèse Schellekens jmj; de dertien interviews uit 1988 zijn afgenomen door Vefie Poels.
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Bij de keuze van de te interviewen personen is gelet op een spreiding
naar orde en congregaties en seculieren. Door bij de keuze van de te interviewen personen rekening te houden met de verschillende perioden van
werkzaamheid, is ook een spreiding ontstaan in de tijd. Drie van de geïnterviewde personen zijn in de jaren twintig naar Noorwegen gegaan, zes in de
jaren dertig, vier in de jaren veertig, tien in de jaren vijftig en vijf in de jaren
zestig.
Geïnterviewde seculiere priesters, paters en vrouwelijke religieuzen werkzaam in Noorwegen

2
1
2
1
4

1
1
2
3

1

1
1
3
1
3

5

1
2
1
4

1114
1

Totaal

Missionarissen
van de H. Familie

Maristen

Franciscanen

Seculieren

Zusters O.L. Vrouw
van Amersfoort

7

Missiezusters
franc. H. Antonius

1
2
1
3

Zusters Onder
de Bogen

St. Franciscus
Xaveriuszusters

Jaren ’20
Jaren ’30
Jaren ’40
Jaren ’50
Jaren ’60
Totaal

3
6
4
10
5
28

De tabel laat een aantal lacunes zien. Het merendeel van de seculiere priesters was reeds overleden vóór het begin van dit onderzoek. Een tweede lacune treffen we aan bij de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius
uit de beginperiode. Degenen die in de jaren twintig en dertig naar Noorwegen waren vertrokken, waren inmiddels overleden. Voor deze twee groepen is dat met name betreurenswaardig omdat hun activiteiten in Noorwegen slecht gedocumenteerd zijn. Aangezien de zusters van O.L. Vrouw van
Amersfoort het Noorse werkterrein in 1934 verlieten, zijn er voor deze congregatie over de jaren na hun vertrek geen interviews afgenomen.

114 De betreffende Nederlandse pater werkte als hulpkracht voor zijn congregatie in NoordNoorwegen, dat was toegewezen aan de Duitse provincie van de missionarissen van de H.
Familie.
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6. periodisering en indeling van de hoofdstukken
Het onderzoek richt zich op de periode 1920-1975. In 1920 werd door de bisschop van Den Bosch op verzoek van kardinaal Van Rossum een visitatiereis
gehouden in de Noord-Europese landen. Vanaf dat moment werd benadrukt dat de Nederlandse katholieken een verantwoordelijkheid hadden
bij de bekering van de Scandinavische landen en ontwikkelde zich een speciale band tussen de Nederlandse katholieken en de Noorse missie. Het
onderzoek eindigt in 1975, toen het tijdschrift Uit het land van St. Olav en de
procure van het Noorse vicariaat in Bussum, de twee belangrijkste gezichten van de Noorse missieactiviteiten in Nederland, werden opgeheven.
Hiermee maakte de toenmalige bisschop van Oslo, de Noor J.W. Gran, formeel een einde aan de missierelatie tussen katholiek Nederland en de
katholieke kerk in Noorwegen.
Gekozen is voor een chronologische opzet van het boek. De verschillende sectoren die hiervoor zijn genoemd, zijn niet structureel van elkaar
onderscheiden door middel van hoofdstukken of paragrafen. Wel worden
in de conclusies van de hoofdstukken en in de slotconclusie de ontwikkelingen in de sectoren expliciet aan de orde gesteld.
De studie is ingedeeld in vier delen. In deel 1, ‘Historische context’ met de
hoofdstukken i en ii, wordt de Noorse missie voor een goed begrip ingebed
in de concrete historische context. In het eerste hoofdstuk wordt een
geografische, historische en godsdienstige schets gegeven van Noorwegen
en het Noorse volk. In het tweede hoofdstuk komt de opbouw van de
katholieke kerk in Noorwegen door de Congregatio de Propaganda Fide
aan de orde tussen 1843 en 1920. In deze periode kwamen de eerste Nederlandse seculiere priesters en vrouwelijke religieuzen uit individuele motieven naar Noorwegen. Er was in Nederland nog geen sprake van een georganiseerde missieactie gericht op Noorwegen.
Deel 2, getiteld ‘Van droom tot desillusie’, speelt zich af in de jaren 19201931. In 1920 gaf kardinaal Van Rossum het startschot voor een katholiek
missieoffensief in Noord-Europa. In hoofdstuk iii komt de manier waarop
de Nederlandse katholieken werden betrokken bij de Noorse missie aan de
orde. Een grote plaats is ingeruimd voor Jan Olav Smit, die in 1922 werd
benoemd tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen. Met hulp
van Van Rossum organiseerde Smit de steun van zowel seculiere (hoofdstuk
iv) als reguliere priesters (hoofdstuk v), van vier congregaties van vrouwelijke religieuzen (hoofdstuk vi) en van het Nederlandse thuisfront (hoofdstuk
vii). Het katholieke missieoffensief maakte meer negatieve reacties los dan
was voorzien, zowel binnen als buiten de katholieke kerk in Noorwegen.
Hierdoor kreeg de ‘roomse droom’ van Van Rossum en Jan Olav Smit, zoals
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geschetst in hoofdstuk iv, de trekken van een nachtmerrie. De terugtrekking van Smit volgde in 1928, waarna de relatie tussen katholiek Nederland
en katholiek Noorwegen enkele jaren in een onzekere situatie verkeerde.
Deel 3, de periode 1932-1964, is getiteld ‘Een vergeten missie’. In 1932
stierf Van Rossum, waarna de interesse van de H. Stoel voor Scandinavië
aanzienlijk verminderde. De indeling bij de Propaganda Fide bleef echter
gehandhaafd. Van 1932 tot 1964 was de Luxemburgse marist Jacques Mangers apostolisch vicaris van Oslo (hoofdstuk viii). Onder hem bleven de
Nederlandse katholieken betrokken bij de Noorse missie, zij het minder
intensief dan onder Smit. De Nederlandse seculiere en reguliere priesters
(hoofdstuk ix) en de vrouwelijke religieuzen (hoofdstuk x) kregen ieder
voor zich opnieuw de gelegenheid hun positie te bepalen ten aanzien van
het missiebegrip in de Noorse context en hun missieactiviteiten in Noorwegen. Mede op basis van belangenafwegingen kwamen zij daarbij tot verschillende keuzes. In hoofdstuk xi wordt ingegaan op de manier waarop
het thuisfront in Nederland poogde de aandacht voor Noorwegen levend te
houden.
Het vierde en laatste deel, ‘Na het Tweede Vaticaans Concilie’ over de
periode 1965-1975, omvat hoofdstuk xii. Het Tweede Vaticaans Concilie,
dat officieel een einde maakte aan het katholieke streven het lutherse Noorwegen te bekeren, bracht een grote ommekeer in het beleid van de H. Stoel
en van de bisschop van Oslo. Voor de Nederlandse orde en congregaties en
voor de individuele priesters en vrouwelijke religieuzen brak de tijd aan van
een terugblik op hun aanwezigheid in Noorwegen en van een bezinning op
de vraag of er in het nieuwe tijdperk nog een rol voor hen was weggelegd in
de Noorse katholieke kerk. Voor het thuisfront viel het doek definitief.
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Deel 1
Historische context

Scandinavië.

hoofdstuk i

Noorwegen
“The Swiss share with the Norwegians a belief of being better (and better off) than the rest
of Europe and an aversion against any supranationalism and foreign interference.”
Sieglinde Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu . The odd ones out?
(Genève: Institut européen de l’Université de Genève, 1996), p. 13.

1. land en volk

Middeleeuwse hoogtijdagen
Noorwegen – ‘de weg naar het noorden’ – bevindt zich aan de periferie van
Europa. Het land is voor het grootste deel omgeven door water, en een bergkam vormt de grens met zijn directe buur Zweden. De lange kustlijn heeft
Noorwegen tot een zeevarende natie gemaakt. De Noren richtten zich al
vroeg vooral westwaarts: Engeland, Schotland, IJsland en Amerika trokken
meer belangstelling dan Frankrijk of Duitsland. De periode dat de meer
zuidelijke Europese gebieden wél de interesse wekten van de Noren, behoort niet tot de aangenaamste in de herinnering van de continentale landen. Van de achtste tot de elfde eeuw hielden de Noren samen met Zweedse
en Deense avonturiers, krijgers, handelaren en boeren, rooftochten in Europa. Aanvankelijk kwamen de gevreesde noormannen of vikingen als veroveraars, kolonisten en plunderaars; later dreven ze handel en legden via het
Middellandse Zeegebied verbindingen tussen west en oost.1
In de loop van de tiende eeuw werd Noorwegen voor het eerst onder één
bestuur gebracht. De koningen Olav i Tryggvesson (995-1000) en Olav ii
Haraldsson (St. Olav of Olav de Heilige; 1016-1030) brachten vanuit Engeland het christendom naar Noorwegen. Het politieke, culturele en religieuze centrum van het land werd in de daaropvolgende eeuwen gevormd door
de stad Nidaros (het tegenwoordige Trondheim) en omgeving (de provincie
Trøndelag). Rond 1300 bevond Noorwegen zich op het hoogtepunt van zijn
politieke macht en beheerste het land de Orkaden, Shetlands, Færøer, IJsland en Groenland. Ook cultureel gezien beschouwen de Noren deze periode als een gouden tijdperk. Uit deze tijd stammen de Edda, de saga’s en de
1

T.K. Derry, A history of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland (Londen:
George Allen & Unwin, 1979), p. 16-35.
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skaldenpoëzie, in het oudnoors geschreven door de afstammelingen van de
eerste Noorse kolonisten op IJsland. In de saga’s over oude Noorse koningen komen de Noren naar voren als een volk met een speciale heroïsche
aard, gehard door de berenjacht in de ruwe Noorse wildernis. In latere eeuwen werden deze saga’s graag naar voren gehaald.
De bouwkunst uit deze periode heeft eveneens haar sporen nagelaten. In
Trondheim staat nog steeds de imposante Nidaros-dom uit de elfde eeuw,
een voorbeeld van de Engels-Normandische, laat-Romaanse bouwkunst. In
deze kathedraal bevindt zich een vroeg veertiende-eeuws altaarstuk dat het
martelaarschap van Olav de Heilige uitbeeldt. Ook de kathedraal van
Hamar, waarvan nog resten te bewonderen zijn, stamt uit deze tijd. Van de
typische Noorse houten kerken, de zogenaamde stavkirker met hun zowel
Germaanse als christelijke ornamentiek, zijn er in de twaalfde en dertiende
eeuw ongeveer duizend gebouwd. Vandaag de dag zijn nog circa dertig
staafkerken intact.2
Na 1300 nam de Noorse invloed op cultureel, economisch en politiek
gebied snel en drastisch af. Als belangrijkste oorzaak wordt doorgaans
gewezen op de pestepidemie in de veertiende eeuw, met verschrikkelijke
gevolgen voor de inwoners van Noorwegen. De bevolking werd gehalveerd,
het aantal adellijke families werd gereduceerd van driehonderd tot zestig en
de geestelijkheid en kloostergemeenschappen, die een belangrijke rol
speelden op het gebied van onderwijs en cultuur, werden gedecimeerd. Het
Noorse koningshuis stierf uit, waarop het land besloot tot een personele
unie met Denemarken. De Deense politieke invloed nam in de daarop volgende eeuwen sterk toe, terwijl de handelsvloot van de Noord-Duitse Hanzesteden op economisch gebied in Noorwegen het voortouw nam.3
De personele unie werd in 1397 uitgebreid met Zweden tot de Unie van
Kalmar. In 1523 scheidde Zweden zich weer af. Noorwegen bleek niet sterk
genoeg om zijn autonomie te heroveren. In 1536 werd in het kroningscharter van de Deense koning Christiaan iii bepaald dat Noorwegen ophield
een zelfstandig koninkrijk te zijn. Denen verdrongen Noren in de Rijksraad
en Deense ambtenaren regeerden het land. De eeuwen hierna worden in de
Noorse geschiedenis overwegend aangemerkt als een donkere periode,
waarin Noorwegen zich op geen enkel gebied kon manifesteren. Uiteindelijk zorgden de napoleontische oorlogen voor de breuk tussen Denemarken
en Noorwegen. Bij de Vrede van Kiel (1814) moest Denemarken Noorwegen
afstaan aan Zweden (dat compensatie zocht voor Finland dat Zweden in
1809 aan Rusland had moeten afstaan). IJsland, de Færøer en het grootste
deel van Groenland bleven Deens grondgebied.4
2
3
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Nationalisme
In het begin van de negentiende eeuw werd de roep om onafhankelijkheid
van Denemarken in de Noorse politieke en economische bovenlaag steeds
luider. In 1814 kwam een groep Noren verschillende malen bijeen om een
grondwet op te stellen, die op 17 mei van dat jaar te Eidsvoll werd geproclameerd. De macht van de koning werd ingeperkt en er kwam een gekozen
volksvertegenwoordiging, het Storting. Het land werd vervolgens door de
internationale gemeenschap gedwongen tot een personele unie met Zweden, maar de Zweedse koning zag zich als koning van Noorwegen genoodzaakt de Noorse grondwet te eerbiedigen. In theorie waren beide landen
gelijkwaardig, in praktijk voerde Zweden de boventoon. Er bestonden fricties tussen beide landen, met name omdat Noorwegen, dat sterk afhankelijk was van de scheepvaart en visserij, een andere buitenlandse politiek
wilde voeren dan Zweden. Uiteindelijk ging Zweden in 1905 akkoord met
opheffing van de unie. Noorwegen werd een onafhankelijk koninkrijk met
Haakon vii als koning. De relatie met Zweden bleef nog lange tijd koel, totdat onder invloed van de Eerste Wereldoorlog de drie onafhankelijke Scandinavische koninkrijken meer gingen samenwerken.5
De negentiende eeuw kenmerkte zich door een sterke culturele opleving, die door sommigen werd beschouwd als een voortzetting van de
Noorse middeleeuwse hoogtijdagen. Van belang was de oprichting in 1811
in Oslo van de eerste Noorse universiteit. Op literair gebied werd de toon
gezet door de dichters H. Wergeland en J. Welhaven. De bloei zette rond
1840 door in een nationaal-romantische stroming met onder meer de
sprookjesverzameling van Asbjørnsen en Moe. Ook de interesse voor de
Noorse volksmuziek nam sterk toe. De vioolvirtuoos Ole Bull (1810-1880)
noteerde talrijke volksmelodieën. De componist Edvard Grieg (1843-1907)
liet zich inspireren door de Noorse volksmuziek.
De culturele ontwikkeling droeg bij aan het versterken van de Noorse
identiteit, waarvan de eigenheid in de loop van de negentiende eeuw steeds
meer werd benadrukt.6 Nationale symbolen en gewoontes werden, onder
meer door Noorse historici, benadrukt om de legitimiteit van een eigen,
autonome natie te onderstrepen.7 De Noren portretteerden zichzelf en
4
5
6
7

Kåre Lunden, ‘History and society’, in: W.H. Hubbard e.a. (red.), Making a historical culture.
Historiography in Norway (Oslo: Scandinavian University Press, 1995), p. 18-27.
T.K. Derry, A history of modern Norway, 1814-1972 (Oxford: Clarendon Press, 1973), p. 1-17,
153-171.
E. Hobsbawn, Nations and nationalism since 1780 (Cambridge: University Press, 1992), p. 55;
Trond Nordby, ‘State- and nation-building’, in: Hubbard e.a. (red.), Making a historical culture, p. 181-209.
Lunden, ‘History and society’, p. 30-37.
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werden geportretteerd als een oer-Germaans volk, boeren die nog dicht bij
de natuur stonden, niet aangetast door moderne frivoliteiten. Opmerkelijk
is de kunstmatige ontwikkeling van het nynorsk, een Noorse taal die niet
beïnvloed zou zijn door het Deens. Het nynorsk (nieuw-Noors), vroeger ook
wel landsmål (volkstaal) geheten, is gebaseerd op de westelijke dialecten, die
door ongeveer een kwart van de mensen worden gesproken. Deze taal heet
een zuiverder Noorse taal te zijn dan bokmål (boekentaal) of riksmål (rijkstaal), die door ca. 80% van de Noren wordt gebruikt. Bokmål is gegroeid uit
stedelijke Noorse dialecten en kent sterke Deense invloeden door de eeuwenlange Deense overheersing.8
De nationaal-romantische stroming bereikte een hoogtepunt toen ook
de grote schrijvers Henrik Ibsen (1828-1906) en Bjørnstjerne Bjørnson
(1832-1910) zich erbij aansloten. In het laatste kwart van de negentiende
eeuw kreeg de Noorse letterkunde een vooraanstaande positie in Europa,
waar het werk van Ibsen, Bjørnson, Alexander Kielland (1849-1906) en Jonas
Lie (1833-1908) overal bekend werd en discussie opwekte. Noorwegen
plaatste zich daarmee op de wereldkaart, wat het gemakkelijker maakte
internationale steun te verwerven voor ’s lands aanspraken op onafhankelijkheid. Ook in Nederland nam de belangstelling voor deze relatief onbekende noorderbuur en zijn cultuur toe. In het begin van de twintigste eeuw
vormden het werk van Knut Hamsun (1859-1952) en Sigrid Undset (18821949) nieuwe hoogtepunten in de Noorse literatuur. In deze periode kwam
de streekroman sterk naar voren en ook de dichtkunst bloeide. Undset, die
in 1928 de Nobelprijs voor literatuur ontving, hoorde bij een religieusethisch geïnteresseerde groepering binnen de Noorse letterkunde.9 Haar
overgang naar de katholieke kerk in 1924 was voor de kleine katholieke
gemeenschap in Noorwegen van groot belang.

Sociaal-economische ontwikkelingen in de negentiende eeuw
Terwijl de negentiende eeuw in veel Europese landen gekenmerkt werd
door roerige sociale en politieke ontwikkelingen, kende Noorwegen in de
periode van de Zweeds-Noorse unie een relatief rustige tijd. In Noorwegen
was het instituut van grootgrondbezit of landaristocratie onbekend en er
bestond geen groot boerenproletariaat. Het land telde vooral veel kleine
onafhankelijke boeren. De adel, die eigenlijk nauwelijks een factor van betekenis was, werd als instituut in 1821 afgeschaft. Noorwegen had ook geen
8
9
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Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 16; G. Vranken, ‘Taalstrijd en spellingsproblemen
in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 21(1948-49), p. 106-108.
Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië (Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 1994), p. 13-14, 73-91.
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militair apparaat dat enige macht vertegenwoordigde. Van 1814 tot 1905
was de buitenlandse politiek in handen van Zweden. Dat hield voor Noorwegen in dat er geen sterk leger, noch een diplomatiek corps of een koninklijk hof bestond. Dergelijke instituties, die in andere landen bekend stonden om hun conservatief karakter, bezat Noorwegen niet.10
Toch bestond er ook in Noorwegen in het midden van de negentiende
eeuw een sociale stratificatie, een verschil tussen de rijkere klasse waar men
door geboorte bij hoorde, en het ‘gewone’ volk. Voor een deel kanaliseerden
deze verschillen zich in de politieke partijen die na 1883 werden opgericht.
De belangrijkste politieke partijen aan het einde van de negentiende eeuw
waren Venstre (‘links’; 1883; een merkwaardige combinatie van piëtistische
boeren en radicaal-liberale stedelingen), Høyre (‘rechts’; 1884; conservatieven) en Den Norske Arbeiderparti (opgericht in 1887, hoewel Noorwegen
toen nog nauwelijks was geïndustrialiseerd). Alle politieke partijen stonden
in feite aan de linkerzijde van vergelijkbare partijen in de continentale en
Scandinavische landen.11
Tot op zekere hoogte lijkt de Noorse stratificatie op de Amerikaanse,
ofschoon de Amerikanen meer de nadruk leggen op prestatie en de Noren
meer op gelijkheid. Een gevolg van het gelijkheidsideaal is dat het aantal
privé-scholen te verwaarlozen is. Alle pogingen tot het oprichten van particulier onderwijs stuitten op groot verzet van politiek links, dat er een beweging naar elitisme en exclusivisme in vermoedde. Opmerkelijk is verder dat
men in Noorwegen moeite heeft met onderscheidingen. In 1912 werden ze
bijna afgeschaft, maar in het Storting werd daarvoor net geen tweederde
meerderheid gehaald. Argumenten om ze niet af te schaffen waren dat ze
indruk maakten op buitenlanders en dat buitenlanders ermee konden worden beloond.12
Bergen en rotsachtige plateaus maken dat verreweg het grootste deel van
Noorwegen onbewoond was en nog is. Slechts 3% van het landoppervlak is
bebouwbaar en ongeveer 20% van het land bestaat uit bos. Economisch
gezien bleef Noorwegen in de negentiende eeuw net als in de eeuwen daarvoor vooral aangewezen op de primaire sector. De bevolking bestond overwegend uit kleinere boeren en vissers, die hoofdzakelijk langs de kust en de
fjorden woonden. Hier vinden we ook de oudere stedelijke nederzettingen.
Daarnaast waren er woonkernen in de dalen in het binnenland en rond
Oslo. Dit waren niet zozeer dorpen als wel gehuchten gegroepeerd rond één
boerderij. Aan het begin van de negentiende eeuw woonde slechts 10% van
10 Vilhelm Aubert, ‘Stratification’, in: N.R. Ramsøy (red.), Norwegian society (Oslo:
Universitetsforlaget, 1974), p. 110-115. Oorspr. Det Norske samfunn, 1968.
11 Ulf Torgersen, ‘Political institutions’, in: Ramsøy (red.), Norwegian society, p. 204-209.
12 Ibidem, p. 208-209.
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de Noren in de steden, terwijl de rest van de bevolking in de dunbevolkte en
geïsoleerde nederzettingen woonde. Ook in de jaren daarna zou de urbanisatie in Noorwegen laag blijven in vergelijking met die in andere Europese
landen. De eerste aanzetten tot industrialisatie werden rond 1850 gegeven,
maar economisch gezien waren ze nog van weinig betekenis. Rond het midden van de eeuw zien we wel een opleving in de scheepvaart en de mijnbouw.13
Vanaf het begin van de negentiende eeuw daalde het sterftecijfer drastisch, terwijl het geboortecijfer hoog bleef. De toegenomen bevolking vond
te weinig middelen van bestaan. Deze situatie leidde, net als in het buurland Zweden, tot massale emigratie, met name naar de Verenigde Staten. De
meeste emigranten kwamen uit de landelijke gebieden en waren jonge
mannen die werkzaam waren in de landbouw, visserij en bosbouw. Zij vestigden zich overwegend in Illinois, Wisconsin, Iowa, Minnesota, South- en
North-Dakota. Tussen 1865-1930 emigreerden tussen de driekwart en één
miljoen Noren. De piekjaren waren 1880-1883, 1887-1888 en 1902-1907,
toen elk jaar tussen de 20.000 en 29.000 Noren hun land verlieten, dat wil
zeggen ongeveer 60% van de toegenomen bevolking. Op Ierland na, kende
geen enkel land in Europa procentueel gezien zo’n enorme uittocht.14 In de
periode 1866-1910 nam de Noorse bevolking desondanks toe van 1,7 miljoen tot 2,4 miljoen. De laatste emigratiegolf, in de jaren twintig van de
twintigste eeuw, werd gestopt door restrictieve wetgeving van het Amerikaanse congres in 1922 en 1924. Tussen 1870 en 1930 had bijna elke Noor
een bloedverwant in Amerika. De emigratie liet in de twintigste eeuw haar
sporen na in de intensieve band tussen Noorwegen en de Verenigde Staten.15

Onafhankelijkheid
Toen Noorwegen in 1905 onafhankelijk werd, zag de overheid zich voor de
moeilijke taak gesteld om, met het ideaal van gelijkheid als uitgangspunt,
alle Noorse inwoners dezelfde kansen te bieden. Nu het bestuurscentrum
in Oslo kwam te liggen, kwam des te scherper naar voren dat Noorwegen
wel één etnisch homogene populatie kende – afgezien van de Samen – maar
dat het land anderzijds verdeeld was door een diepe maatschappelijke kloof
13 F. Hodne, An economic history of Norway 1815-1970. Preliminary edition (Bergen: Tapir, 1975),
p. 353-375.
14 Ørjar Øyen, ‘Norway’s population’, in: Ramsøy (red.), Norwegian society, p. 34-37; F. Hodne,
The Norwegian economy 1920-1980 (Londen: Croom Helm, 1983), p. 2.
15 Hodne, The Norwegian economy 1920-1980, p. 1-11; Idem, An economic history of Norway,
p. 353-375.
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tussen centrum en periferie, tussen stedelijke en landelijke regio’s.16 Geografisch gezien loopt er een scheiding tussen enerzijds het oosten en zuidoosten, en anderzijds het zuidwesten en noorden van het land. De kloof
heeft onder meer te maken met economische verschillen. Meer dan de helft
van de bebouwbare grond en van de bosbouwgebieden is gelegen in OostNoorwegen. De jonge natie vestigde hier ook het bureaucratisch centrum
van het land. De bewoners in het oosten zijn meer open naar de buitenwereld. De overige gebieden zijn overwegend traditioneel, met veel boeren en
vissers, en veelal met een grote piëtistische invloed. Hier overheerst het
gevoel dat Noorwegen zich moet afschermen tegen de buitenwereld.
De maatschappelijke tegenstellingen werden aan het begin van de twintigste eeuw gevoed door het feit dat het land er economisch gezien niet
rooskleurig voorstond. “With a population mainly of fishermen, sailors and
farmers, Norway was the Sicily of the north, picturesque, with beautiful
fiord landscapes, but industrially a rather backward nation.”17 Na de eeuwwisseling traden er verschuivingen op in de belangrijkste middelen van
bestaan. De industriesector en de tertiaire sector namen toe in belang, ten
koste van de primaire sector.18 Aan het begin van de twintigste eeuw was de
Noorse handelsvloot de derde in omvang van de wereld, na Engeland en de
Verenigde Staten. De goedkope waterkrachtelektriciteit (‘witte steenkool’,
opgewekt door watervallen) trok in het begin van de twintigste eeuw buitenlandse investeerders, die noodzakelijk waren voor de ontwikkeling van
hydro-elektriciteit en mijnbouw en voor de start van nieuwe kapitaalintensieve industrieën in de elektrometaalindustrie en elektrochemie. Maar de
Noren vonden de groeiende buitenlandse investeringen zorgwekkend.
Heftige discussies in het Storting leidden tot een uitgebreide concessiewetgeving, die regelde onder welke voorwaarden Noorse grondstoffen, mijnen
en ander bezit in handen konden komen van buitenlanders.19 Hierdoor
werd de economische ontwikkeling van het land geremd. Tot 1920 was de
werkloosheid in Noorwegen relatief laag gebleven door de emigratie naar
de Verenigde Staten, maar toen deze stroom werd ingedamd, steeg zij tot
boven de 20% en in 1933 bedroeg zij zelfs 33%. In het hele Interbellum zou
het werkloosheidscijfer hoog blijven.

16 Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 16. In het ideaalbeeld van een homogene samenleving vormt de positie van de circa 20.000 Samen in Noord-Noorwegen een telkens terugkerend probleem. Aubert, ‘Stratification’, p. 153-157; N. Zorgdrager, De strijd der rechtvaardigen: Kautokeino 1852. Religieus verzet van Samen tegen intern Noors kolonialisme, Utrecht 1989.
17 Hodne, The Norwegian economy 1920-1980, p. 1.
18 Ståle Seierstad, ‘The Norwegian economy’, in: Ramsøy (red.), Norwegian society, p. 85;
Lunden, ‘History and society’, p. 17-22.
19 Hodne, The Norwegian economy 1920-1980, p. 8-9.
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De slechte economische situatie en de onzekerheden die gepaard gingen
met de prille onafhankelijkheid leidden in de jaren twintig van de twintigste eeuw tot veel sociale onrust. Stakingen waren aan de orde van de dag. De
Noorse Arbeiderspartij werd in 1919 lid van de Komintern en sprak en
schreef in deze jaren veel over revolutie. Uiteindelijk zou het bij woorden
blijven. Toen enkele jaren later de Noorse Communistische Partij zich afsplitste, werd de inmiddels meer gematigde Arbeiderspartij in 1927 de
grootste partij. In 1935 kwam deze partij ook daadwerkelijk aan de macht,
waarmee – afgezien van de oorlogsjaren – een periode van politieke stabiliteit werd ingeluid. De Arbeiderspartij zou onafgebroken blijven regeren tot
1963.20
De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke periode voor Noorwegen.
Net als Nederland hoopte het land neutraal te blijven, maar op 9 april 1940
vielen de Duitsers Noorwegen binnen. Het land wist zes weken verzet te
bieden onder leiding van koning Haakon vii, die daarna samen met de
regering naar Londen vluchtte. Op 1 februari 1942 werd Vidkun Quisling
regeringsleider. Deze was de voorman van de fascistische Nasjonal Samling,
die in de jaren dertig was opgericht maar nooit veel aanhang had verworven. Er bleef een actief verzet bestaan in Noorwegen. Ongeveer 35.000
Noren werden gevangen genomen en geïnterneerd in het gevangenkamp
Grini bij Oslo, waarvandaan velen naar Duitse concentratiekampen werden
overgebracht. Van de circa 1600 joden wist een aantal te ontsnappen naar
Zweden, maar de meesten werden naar Duitsland getransporteerd, waar zij
in de concentratiekampen om het leven werden gebracht.21 In oktober 1944
vielen de Russen het noorden van Noorwegen binnen, waarna de Duitsers
zich met de tactiek van de verschroeide aarde terugtrokken. Op 7 mei 1945
werd Noorwegen bevrijd.
Na de oorlog speelde het wantrouwen jegens buitenlandse invloeden
opnieuw een rol. Pas na uitgebreide discussies over de vraag of Noorwegen
wel zo openlijk de steun van het westerse front moest accepteren, werd de
aangeboden 350 miljoen dollar aan Marshallhulp voor de opbouw van het
land aangenomen. Ook stelde het land zich aanvankelijk afzijdig op in de
Koude Oorlog. De inval van Rusland in Tsjecho-Slowakije in 1948 bracht
echter zoveel onzekerheid dat men op 4 april 1949 toetrad tot de navo,
20 Aubert, ‘Stratification’, p. 110-113; Lunden, ‘History and society’, p. 24-25.
21 J. Galtung, ‘Norway in the world community’, in: Ramsøy (red.), Norwegian society, p. 410,
merkt op dat Noorwegen samen met Nederland het laagste percentage overlevende
joden kent uit de Tweede Wereldoorlog, afgezien van de Slavische landen. Hij wijdt dit,
behalve aan het Duitse bestuur in Noorwegen, aan de lage graad van integratie van de
joden, wat hij terugvoert op het idee van homogeniteit en gebrek aan oprechte tolerantie
in de Noorse samenleving. Zie ook Oskar Mendelsohn, Jødene i Norge. Historien om en
minoritet, Oslo: Universitetsforlaget, 1992.
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onder het beding dat er in vredestijd geen buitenlandse troepen op Noors
grondgebied zouden worden gelegerd.22

Een rijke en trotse natie
In de tweede helft van de twintigste eeuw onderging het land op economisch gebied een metamorfose. Terwijl er aan het begin van de twintigste
eeuw armoede had geheerst in Noorwegen, hoorde het land aan het einde
van de twintigste eeuw tot de rijkste ter wereld, met een goed ontwikkelde
industrie, een hoge levensstandaard en een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld. De opbouw van een welvaartsstaat van formaat, met een
geringe werkloosheid en een uitgebreid sociaal stelsel, was mogelijk gemaakt door de olie- en gaswinning die vanaf de jaren zeventig en tachtig
belangrijke factoren waren geworden. Aardolie en gas waren in de eerste
plaats bedoeld voor de export, want voor de eigen energie werd nog steeds
voornamelijk gebruik gemaakt van de goedkope waterkracht en het stoken
van hout. Door subsidies van de regering werd de vaak onrendabele primaire sector, kleine boeren en vissers, gehandhaafd. Op die manier werd de
ontvolking van de afgelegen provincies of fylker (het land is opgedeeld in
negentien fylker met een fylkesmann aan het hoofd en 454 gemeenten met een
ordfører (burgemeester) die voor drie jaar wordt gekozen) tegengegaan.23
De cultuurpsycholoog Geert Hofstede spreekt over Noorwegen als een
egalitair en feminien land, waarin de zorg voor anderen en voor de omgeving dominante waarden zijn.24 Het ideaal van gelijkheid wordt in Noorwegen gepropageerd via een eenheidsformule: één taal, één volk, één
schoolsysteem, één kerk en, vanaf de jaren zestig, één televisienet. Het land
telde lange tijd weinig niet-Noren, waardoor de homogeniteit op cultureel
en religieus gebied werd versterkt. Pas in de loop van de jaren zeventig van
de twintigste eeuw stelde de Noorse regering de grenzen in toenemende
mate open voor vluchtelingen.25 In de ideale Noorse samenleving is niet de
22 Berge Furre, Norsk historie 1905-1990. Vårt hundreår (Oslo: Det Norske Samlaget, 1992),
p. 226-237.
23 Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 10-15; Hodne, The Norwegian economy 1920-1980,
p. 230-141.
24 Hofstede, Allemaal andersdenkenden, p. 37, 125.
25 Per 1 januari 1998 telde Noorwegen volgens de opgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 157.965 immigranten die de status hadden verworven van Noors burger.
Minifacts about Norway 1999 (Oslo: Royal Ministry of Foreing Affairs), p. 29. Bijna tweederde
van hen (100.960 personen) was afkomstig uit Europa. Het merendeel van deze immigranten kan niet worden aangeduid als vluchteling, zoals de personen uit de andere Scandinavische landen, Engeland en Nederland (3.228 personen). Dat geldt wel voor ca. 20.000
Hongaren, Polen, Joegoslaven en Bosniërs. De groep uit Azië bestaat uit 31.499 personen,
die uit Afrika uit 9.649 en uit Zuid-Amerika uit 4.245 personen.
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individuele prestatie, maar de verantwoordelijkheid voor het collectief de
cruciale maatschappelijke waarde. Het is belangrijker ‘goed’ dan ‘slim’ te
zijn, hetgeen op een moralistische houding duidt.26
Noren laten graag hun stem horen op het wereldtoneel, waar zij zich
meten met de ‘grote naties der aarde’. Het land toont zich een groot voorstander van internationale samenwerking. “Attitude towards co-operation
appears to become more positive, the more extensive the co-operation is:
There is greater interest for un than for European co-operation, and greater
interest for European co-operation than for Nordic.”27 De Noren staan over
het algemeen zeer positief tegenover de Verenigde Naties (vn), van welke
organisatie de eerste secretaris-generaal, Trygve Lie, een Noor was. Eerder
hadden de Noren zich ook al een naam in de Volkerenbond veroverd door
de ontdekkingsreiziger en noordpoolvaarder Fridtjof Nansen (1861-1930).
Hij aanvaardde in 1920 een plaats in de Volkerenbond, waar hij zich onder
meer inzette voor de vluchtelingen en de repatriëring van honderdduizenden krijgsgevangenen. In 1922 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede.28
Binnen de vn plaatst Noorwegen zich graag in de positie van bruggenbouwer tussen oost en west en tussen zuid en noord. Het land slaagde erin
zijn stem te laten horen via Gro Harlem Brundtland (in verschillende perioden minister-president van Noorwegen), die internationaal aanzien verwierf als voorzitter van de vn-World Commission on Environment and
Development met de presentatie van het rapport Our Common Future in 1987.
Later werd zij directeur-generaal van de World Health Organization. Noorwegen speelde midden jaren negentig eveneens een belangrijke rol in het
vredesproces in het Midden-Oosten. De vn, met haar nadruk op gelijke
kansen, samenwerking/handel en vrede, wordt door de Noren tot op zekere
hoogte beschouwd als een grotere uitvoering van Noorwegen: met andere
woorden als de ideale wereldorde.29
Terwijl de Noren graag een rol spelen op het wereldtoneel, zijn ze zelf
wars van elke inmenging van buitenaf. De export van de energiebronnen
geeft het land de gelegenheid een onafhankelijke koers te varen in de
wereld. Trots op hun jonge natie en tevreden met zichzelf schermen zij zich
af voor bijvoorbeeld de Europese Unie, die geassocieerd wordt met kapitalisme, katholicisme en conservatisme: zaken waar elke ‘rechtgeaarde’ Noor
zich van distantieert.30 Ofschoon de economische voordelen van het lidmaatschap van de eu voor het op handel gerichte Noorwegen evident zijn,
26
27
28
29
30
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Galtung, ‘Norway in the world community’, p. 405-409.
Ibidem, p. 410.
‘1861-Fridtjof Nansen-1961’, in: Uit het land van St. Olav, 35(1961-62), p. 36, 56-58.
Galtung, ‘Norway in the world community’, p. 412.
Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 14.
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is de angst voor aantasting van de eigen identiteit en van de verworvenheden van de nog jonge natie (nog) te groot om lid te worden.31 Met name in
het westen en noorden is het wantrouwen jegens de eu diepgeworteld, wat
samenhangt met de reeds genoemde maatschappelijke kloof tussen centrum en periferie. De coalities met betrekking tot het eu-lidmaatschap
hebben zich langs deze kloof gevormd. In het bureaucratisch centrum
wonen de ‘ja’-stemmers voor de eu, terwijl in 1994 in Noord-Noorwegen
slechts 1,3% vóór toetreding stemde.32

2. de noorse kerk
“The Church of Norway (Den Norske kirke) has represented the main, almost the only,
expression of religious belief in Norway for a thousand years. It has belonged to the Evangelical Lutheran branch of the Christian church since the 16th century, and has been a
state church since then. Over 90 per cent of the population are baptised members.”33

Kerstening
Rond het jaar duizend na Christus kwam in het kielzog van de vikingentochten het christendom via de Britse eilanden naar het westen van Noorwegen en via Duitsland, Friesland en Denemarken naar Oost-Noorwegen.
Het geloof werd gebracht door monniken en bisschoppen die met de vorsten meekwamen en vikingen die in het buitenland waren bekeerd. Het
christendom vond ingang als een bondgenoot van de koningen, die hun
politieke macht wilden uitbreiden. De kerstening van Noorwegen wordt
vooral toegeschreven aan koning Olav ii Haraldsson, die in 1030 ‘in zijn
strijd tegen de heidenen’ stierf bij Stiklestad. Zijn dood zou zijn gevolgd
door bovennatuurlijke gebeurtenissen en toen zijn lichaam een jaar later
ongeschonden werd opgegraven, verklaarde bisschop Grimkjell hem heilig. De schrijn van St. Olav in de dom van Trondheim werd in de Middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord voor heel Noord-Europa.34
In de tweede helft van de elfde eeuw werden de bisdommen Oslo, Nidaros, Selje en later Bergen opgericht, waarvan de bisschoppen door de koning
31 Hodne, The Norwegian economy 1920-1980, p. 8-11. Noorwegen werd wel lid van de Europese
Economische Ruimte, een vrijhandelszone die in 1994 werd ingesteld. Gstöhl, Switzerland,
Norway and the eu , p. 22-23.
32 Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 16-18.
33 Øivind Østang, The Church of Norway (Oslo: Church of Norway Information Service, 1990),
colofon.
34 Vera Henriksen, ‘Fra kristning til Reformasjon’, in: Gran e.a. (red.), Den katolske kirke i Norge,
p. 5-11.
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werden benoemd. Verondersteld wordt dat veel christelijke geloofsvoorstellingen werden ‘gegermaniseerd’ om ze acceptabel te maken voor de
bevolking en dat anderzijds Germaanse gebruiken een plaats kregen in het
christendom.35 Onder Engelse invloed en door de nauwe samenwerking
tussen clerus en koningen ontwikkelde de kerk zich relatief onafhankelijk
van Rome. De komst naar Noorwegen in 1152 van de Engelse kardinaal
Nicholas Breakespeare (die niet lang daarna werd gekozen tot paus Adrianus iv) als pauselijke gezant had tot doel de verwevenheid tussen de
wereldlijke en kerkelijke macht losser te maken en de band met Rome te
versterken. In 1153 volgde de oprichting van het aartsbisdom Nidaros,
waarmee de formele band tussen Rome en de Noorse kerk werd bezegeld.
De erbij horende bisdommen waren Bergen, Oslo, Stavanger en Hamar in
Noorwegen, Skálholt en Holar op IJsland, Gardar op Groenland, de Orkney-eilanden, de Færøer-eilanden en de Hebriden en het eiland Man.36 Aan
het eind van de twaalfde eeuw was, zo wordt over het algemeen aangenomen, het christendom stevig geworteld in de noordelijke landen.
Vanaf circa 1100 vestigden zich verschillende kloosterorden in Noorwegen. Allereerst kwamen er benedictijnen en benedictinessen, gevolgd door
cisterciënzers, premonstratenzers en augustijnen. In de dertiende eeuw
vestigden de bedelorden van de dominicanen en franciscanen zich in de
belangrijkste steden. Kloosters en geestelijkheid droegen door hun onderwijs en culturele ontwikkeling in belangrijke mate bij aan de hoogtijdagen
van Noorwegen. In het werk van Sigrid Undset dat speelt in de Middeleeuwen, krijgen kloosterlingen een vooraanstaande plaats toebedeeld als hoeders van de moraal en als opvoeders van het Noorse volk.37
De late Middeleeuwen kenmerkten zich door een strijd om de macht
tussen kerk en staat, de zogenaamde investituurstrijd. Soms sloeg de
machtsbalans in Noorwegen door naar de ene, dan weer naar de andere
kant. Maar, zo wordt benadrukt door Noorse kerkhistorici, de kerk in
Noorwegen bleef zich altijd nauwer verbonden voelen met het eigen land
dan met Rome. Vanaf de veertiende eeuw kreeg de kerk in toenemende
mate de functie van bewaarster van de Noorse nationale en culturele identiteit, die steeds meer onder druk kwam te staan van Deense invloeden. In het
35 G. van Noort, Germaanse cultuur en christianisatie van Noord-West Europa (Utrecht-Leiden: iimo,
1993), p. 110, wijst erop dat Christus werd voorgesteld als Odin die aan de levensboom
Yggdrasil werd opgehangen. In Hans-Emil Lidén (red.), Møtet mellom hedendom og kristendom i
Norge, Oslo: Universitetsforlaget, 1995, worden enige kritische kanttekeningen geplaatst
bij het trekken van parallellen tussen christelijke en oudnoorse voorstellingen.
36 Andreas Aarflot, Norsk kirke i tusen år (Oslo: Universitetsforlaget, 1978), p. 32-36; Finn
Thorn, ‘De betekenis van het achtste eeuwfeest der katholieke hiërarchie’, in: Uit het land
van St. Olav, 27(1953-54), p. 22-24, 54-56.
37 Henriksen, ‘Fra kristning til Reformasjon’, p. 66-68.
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begin van de zestiende eeuw werd deze druk door het Deense vorstenhuis,
dat inmiddels was beïnvloed door het lutheranisme, nog verder opgevoerd.
Niet alleen de Noorse autonomie, maar ook het geloof stond op het spel.
Een heroïsche rol wordt toegedicht aan de laatste katholieke aartsbisschop
Olav Engelbrektsson, die de Noorse autonomie én het katholieke geloof
verdedigde. De aartsbisschop, die tevergeefs steun zocht bij Karel v, moest
het veld ruimen toen Christiaan iii van Denemarken in 1536 uiteindelijk
de politieke strijd won. Engelbrektsson vluchtte in 1537 naar Holland, waar
hij een jaar later stierf.38

Reformatie
Vóór 1537 waren de belangrijkste ideeën van de Hervorming nauwelijks in
Noorwegen doorgedrongen. Anders dan in Duitsland en Denemarken
bestond er aan het begin van de zestiende eeuw weinig verzet tegen de
katholieke kerk.39 In Duitsland was de bestaande onvrede door Luther verwoord, die het evangelie centraal stelde en benadrukte dat mensen God
alleen door het geloof (sola fide) konden behagen, niet door goede werken.
Hiermee keerde hij zich tegen de kerk van Rome die zich via priesterschap,
sacramenten, pelgrimages, heiligen, aflaten enzovoort een bemiddelende
rol had toegeëigend tussen mens en God. Luther bracht de zeven sacramenten terug tot twee: de doop en het avondmaal, zonder evenwel het idee van
transsubstantiatie te onderschrijven.40
Door zich tegen de privileges van priesters en kloosters te keren en door
wereldlijke overheden aan te moedigen deze privileges af te schaffen, werd
Luther een bondgenoot van een aantal politieke machthebbers. De Deense
koning Christiaan iii proclameerde het evangelisch lutheranisme als de
officiële religie van Denemarken en Noorwegen. Ook Zweden (dat eveneens
Finland omvatte) ging in deze tijd over naar het lutheranisme, evenals veel
Duitse vorstendommen. De hiermee samenhangende conflicten tussen de
katholieke keizer Karel v en de lutherse vorsten werden in 1555 bij de godsdienstvrede van Augsburg opgelost door het beginsel cuius regio, eius religio als
officiële richtlijn aan te nemen (de vorst bepaalde welke confessie in zijn
38 Ibidem, p. 77-83; Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 31-37; Aarflot, Norsk kirke,
p. 37-44.
39 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 31; Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’,
p. 69-71.
40 Luther sprak van consubstantiatie: brood blijft brood, wijn blijft wijn, maar tegelijk is
Christus werkelijk tegenwoordig in het avondmaal. ‘Luther’, in: Lexikon für Theologie und
Kirche (Freiburg: Herder, 1997), 1129-1140; E. Iserloh, ‘Die Kirchenspaltung im Westen’,
in: Urban, Wagner (red.) Handbuch der Ökumenik, Band i, p. 196-226; Lindhardt, Kirchengeschichte Skandinaviens, p. 23-26.
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gebied beleden moest worden). De kerk werd daarmee onder invloed van de
politiek geplaatst, waardoor de weg vrij kwam voor de staatskerken.41
Christiaan iii versterkte zijn politieke controle over Noorwegen aanzienlijk door de invoering van het lutheranisme in 1537. Voortaan werden
predikanten en bisschoppen aangesteld door de koning. Enkele Noorse bisschoppen gingen over naar de nieuwe confessie; de anderen moesten hun
ambt neerleggen. Kloosters en conventen mochten geen nieuwe leden meer
aannemen. De kerkstructuur werd geheel geënt op de Deense lutherse kerk.
De liturgie, kerkboeken en kerkelijke wet die in Denemarken waren voorgeschreven, golden ook voor Noorwegen. Alle officiële kerkelijke zaken
werden geregeld door Deense regeringsambtenaren in Kopenhagen, waar
ook de predikanten voor Noorwegen werden opgeleid. De introductie van
de absolute monarchie in 1660 maakte de transformatie naar de staatskerk compleet: alle kerkelijke macht was nu in handen van de staat. Elke
andere religie dan het evangelisch lutheranisme was verboden en er werd
een onvoorwaardelijke loyaliteit jegens de lutherse dynastie, kerk en land
geëist.42
Ondanks deze verregaande hervormingen voltrok de overgang van de
katholieke kerk naar het lutheranisme zich in Noorwegen op een tamelijk
vreedzame en geruisloze manier. De territoriale indeling in kerkelijke gemeenten en bisdommen werd voortgezet. Aan het hoofd ervan stonden nog
steeds prester (priesters/predikanten) en bisper (bisschoppen) die, ondanks
hun afhankelijkheid van de Deense koning, hun spirituele autoriteit behielden. ‘Katholieke dwalingen’ werden door de vingers gezien. Op die
manier voorkwam de Deense koning dat er onder de Noren verzet ontstond
tegen de nieuwe godsdienstige situatie. Op veel plaatsen, zeker in de geïsoleerde dalen, bleven nog lange tijd, zelfs tot in de negentiende eeuw, katholieke gewoonten bestaan zoals het branden van kaarsen en pelgrimages naar
de H. Maagd.43
In de eeuwen daarna kreeg de Noorse kerk onder invloed van het piëtisme langzamerhand een eigen gezicht. Een belangrijke rol daarin speelde de
opwekkingsbeweging van Hans Nielsen Hauge (1771-1824). Deze boerenzoon was opgegroeid met de werken van de Deense theoloog Erik Pontoppidan. Pontoppidan predikte een lutheranisme dat beïnvloed was door
Engelse en Hollandse puriteinse en calvinistische opvattingen. Elementen
41 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 9-20, 72-83; ‘Luthertum’, in: Lexikon für
Theologie und Kirche, 1143-1146.
42 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 11-12; Oftestad, ‘The Church of Norway’,
p. 31-32.
43 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 9-16, 148, 165; Aarflot, Norsk kirke, p. 56;
Garstein, ‘Undergrunnskirken 1537-1814’, p. 89-102; Idem, Rome and the Counter-Reformation, p. 9-10.
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als het belang van bijbellezing, gezang en gebed, het leiden van een streng
ascetisch leven en een belangrijke inbreng van leken in gemeenschappen
van gelovigen stonden voorop. Dit piëtistisch lutheranisme vond gehoor
bij Hauge, die vanaf 1796 predikend door Noorwegen trok. Hij legde sterk
de nadruk op morele bekering, werkzaamheid en vlijt – hij zette meerdere
grote bedrijven op – en gehoorzaamheid aan God. Zijn vurige opwekkingspleidooien vonden met name weerklank in het zuiden en westen van het
land.44
Voor de staat was het optreden van Hauge onacceptabel, met name
omdat hij predikte dat niet alleen gewijde kerkelijke bedienaren, maar ook
leken het woord van God mochten verkondigen. Dit was tegen de wet en
het ondermijnde het gezag van de koning, die immers de predikanten
benoemde. Hauge werd verschillende malen gearresteerd en van 1804 tot
1814 zat hij bijna onafgebroken in de gevangenis. Desondanks maakte zijn
beweging een grote groei door, zeker nadat Hauge zich na 1814 in de buurt
van Oslo vestigde.45 De predikanten van de staatskerk namen aanvankelijk
een afwijzende houding aan jegens de charismatische opwekkingsbeweging. Zij vertegenwoordigden eerder tegenovergestelde opvattingen door
hun interesse voor de rationalistische Verlichtingsideeën en hun open
godsdienstige en culturele houding.46
De tegenstelling tussen de predikanten van de staatskerk en de piëtistische lekenbeweging groeide in de loop van de negentiende eeuw uit tot een
wezenlijk kenmerk van de Noorse kerk.47 “Outside the framework of the
Church of Norway – and, to a certain extent, within it as well – there is also a
great deal of voluntary church activity. (…) The distinction between official
and voluntary activity is decisive.”48 Het onderscheid tussen officiële en
vrijwillige kerkelijke activiteiten loopt parallel aan de maatschappelijke
kloof die we in de vorige paragraaf signaleerden. Zij duidt op een onderscheid tussen de religie van de ambtenaren en die van de boeren en vissers,
tussen hoogkerkelijk en laagkerkelijk, tussen rationeel en charismatisch.

De evangelisch-lutherse staatskerk in de periode 1814-1905
In 1814 kwam een einde aan de Deense overheersing. In de nieuwe grondwet werd vastgelegd dat de evangelisch-lutherse kerk de kerk van het Noor44 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 128-130, 369-372; Aarflot, Norsk kirke,
p. 91-96.
45 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 369-372; Einar Molland, Church life in Norway
1800-1950 (Minnesota: Augsburg, 1957), p. 1-20.
46 Molland, Church life, p. 20-21.
47 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 31-37.
48 Th. Mathiesen, O. Hauglin, ‘Religion’, in: Ramsøy (red.), Norwegian society, p. 228.
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se koninkrijk was, waarmee de band tussen kerk en staat werd bevestigd.49
Andere godsdiensten en confessies werden niet toegestaan. In de grondwet
werd verder uitdrukkelijk toegevoegd dat jezuïeten, monniken en joden
niet werden toegelaten.50 In principe waren alle Noren luthers en voedden
zij hun kinderen luthers op. Het lutheranisme werd beschouwd als onlosmakelijk verweven met de Noorse identiteit.51
De koning, als hoofd van de Noorse kerk, kreeg als taak de staatskerk te
handhaven en de rechte leer te behoeden. Het hoogste bestuurlijke orgaan
werd het Ministerie van Kerk en Educatie. Koning, ministers, ambtenaren,
schoolleiders en godsdienstleraren moesten lid zijn van de staatskerk.
Alleen haar bedienaren mochten religieuze bijeenkomsten leiden en het
lutheranisme onderwijzen. De koning besliste over de benoemingen van de
predikanten, die tevens ambtenaar van de burgerlijke stand waren. Ofschoon de Zweedse koning tevens koning was van Noorwegen en daardoor
behalve hoofd van de Zweedse kerk ook hoofd was van de Noorse staatskerk, was de invloed van de Zweedse staatskerk, die een meer hoogkerkelijk
karakter had en dichter bij de Anglicaanse kerk stond, op de Noorse kerk
niet groot.52
In de eerste helft van de negentiende eeuw hadden de in Kopenhagen
opgeleide predikanten, met hun interesse voor de nieuwe ideeën, een overwicht in de Noorse staatskerk, maar geleidelijk aan trad er een vernoorsing
op. In 1811 had Oslo een eigen universiteit gekregen met een theologische
faculteit, waardoor de predikanten voortaan in eigen land hun opleiding
konden volgen. De theologen aan de Noorse universiteit stonden minder
positief tegenover de Verlichting en het rationalisme dan hun voorgangers.
Zij stonden meer sympathiek tegenover het piëtisme en legden zich vooral
toe op het toezien op het handhaven van de lutherse orthodoxie. Vermaak
zoals dansen en pijproken werd veroordeeld.53
De scherpe kantjes van de kloof tussen ‘de religie voor de gecultiveerden’
en ‘de religie voor de boeren’ werden er aldus enigermate afgeslepen, maar
de kloof zelf bleef bestaan. De grondwet van 1814 had Hauge niet de moge49 In de Nederlandse grondwet van 1814 werd, in navolging van de bepalingen ten tijde van
de Bataafse Republiek uit 1796, de band tussen staat en kerk juist losser gemaakt. Politiek
gezien ging het streven naar een gecentraliseerde, homogene natie een steeds grotere rol
spelen, en door de heterogene godsdienstige samenstelling van Nederland was een scheiding van kerk en staat daarvoor een vereiste. S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (Nijmegen: Sun, 1983),
p. 105-109.
50 Mendelsohn, Jødene i Norge, p. 16. De joden kregen, gesteund door de Noorse schrijver
Henrik Wergeland, in 1851 toegang tot Noorwegen.
51 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 557.
52 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 32-33.
53 Ibidem, p. 35-45; Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 519-520.
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lijkheid gegeven tot vrije prediking. Toch stuurde hij, noch zijn volgelingen, aan op een breuk met de staatskerk. De haugeanen streefden ernaar een
kring binnen de kerk te vormen en daar het traditionele lutheranisme als het
ware te bewaken. Zij woonden de gewone kerkdiensten bij en ontvingen de
sacramenten van de Noorse predikanten. Veel volgelingen van Hauge behoorden tot de betere boeren. Zij probeerden via politieke invloed de kerkelijke regels aan te passen, en met succes. Hun eerste grote politieke overwinning behaalden zij in 1842, toen de verordening op grond waarvan leken
niet mochten preken, werd afgeschaft.54
Bevreesd voor afsplitsingen, gaf de Noorse overheid steeds meer vrijheden aan de piëtistische beweging. Daardoor konden de haugeanen en andere
laagkerkelijken zich tot min of meer zelfstandige kerken binnen de staatskerk organiseren. Zij richtten associaties of verenigingen op in het kader
van de zogenaamde indremisjon (‘inwendige zending’), om hun religieuze opvattingen te verbreiden en de Noorse jeugd op te voeden. Lokale groepen
werden uitgebouwd tot grotere verbanden.55 Ook de buitenlandse zending
van de Noorse kerk in onder meer China, Tanzania en Madagaskar was in
handen van laagkerkelijke groeperingen. De eerste zendingsvereniging ontstond in 1826 in Stavanger en er volgden er meer, zoals de radicaal-laagkerkelijke Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund (De Noorse lutherse Chinazendingsvereniging).56 Deze vereniging, opgericht in 1891, organiseerde eigen
diensten, had eigen voorgangers en vierde het avondmaal in eigen kring.57
In 1883 werd een wet aangenomen op grond waarvan de laagkerkelijke
groeperingen voortaan gebruik mochten maken van de kerkgebouwen van
de staatskerk om hun diensten te houden. Voorheen waren zij aangewezen
geweest op eigen gebedshuizen.58 De laagkerkelijken vormden hun eigen
bijbel- en jongerenscholen en hadden hun eigen pers. Toch ging hun invloed naar hun eigen mening niet altijd ver genoeg. Na een conflict met de
regering over de benoeming van een liberale theoloog aan de theologische
faculteit in Oslo, besloten zij in 1908 tot de oprichting van een eigen particuliere predikantenopleiding, de Teologiske Menighetsfakultet in Oslo.59
54 Molland, Church life, p. 19-20.
55 Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 370-371; Molland, Church life, p. 66-114.
56 Voor een overzicht van Noorse binnen- en buitenlandse zendingsverenigingen, die zich
voor een belangrijk deel op dezelfde terreinen toelegden als de actieve congregaties die
rond dezelfde tijd in katholiek Europa werden gesticht, zie B.L. Goddard (red.), The encyclopedia of modern Christian missions (Camden: Thomas Nelson & Sons, 1967), p. 492-501.
57 Molland, Church life, p. 93-102.
58 Noorwegen telde aan het einde van de twintigste eeuw 2700 gebedshuizen van de laagkerkelijken, tegen 1600 kerken en kapellen van de Noorse kerk, verdeeld over 1300
gemeenten, 96 (plattelands-)dekenaten en elf bisdommen. Østang, The Church of Norway,
p. 5-6.
59 Molland, Church life, p. 89-92, 102-103.
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Ondanks deze verregaande verzelfstandiging van de piëtistische groeperingen, wist de Noorse kerk door haar soepele beleid het leeuwendeel van
de Noren binnen de staatskerk te houden. Slechts een kleine groep vormde
aan het einde van de negentiende eeuw de Lutherse Vrije Kerk. Doordat
zoveel verschillende groeperingen, met zulke uiteenlopende opvattingen,
deel uitmaakten van de Noorse kerk, was het bijna onmogelijk om namens
‘de’ Noorse kerk te spreken. De individuele lutherse bisschoppen – de bisschop van Oslo was niet meer dan een primus inter pares – en predikanten kenden op het gebied van de geloofsprediking een grote vrijheid. Deze situatie
leidde soms tot een verlammende theologische scherpslijperij, waarbij niemand het laatste woord had.
Inmiddels was in 1845 de zogenaamde dissenterwet aangenomen. Op
grond hiervan werden voortaan ook andere confessies dan de Noorse kerk
toegestaan en werd de Noorse lutheranen de mogelijkheid geboden de
Noorse kerk te verlaten.60 In 1860 kwamen de methodisten naar Noorwegen, gevolgd door het Leger des Heils in 1888. De katholieken hadden al
twee jaar eerder, in 1843, toestemming gekregen een statie op te richten in
Oslo.61 Het bleek voor deze en andere christelijke groeperingen echter
moeilijk in Noorwegen voet aan de grond te krijgen. “For hundreds of years
the people had been brought up in Lutheranism (…). It was useless to present a teaching that was not Lutheran.”62

De Noorse kerk in de twintigste eeuw
Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de positie van de Noorse
kerk bedreigd door een nieuw gevaar van buitenaf, namelijk de moderne
ideeën van het positivisme, individualisme en politiek liberalisme. Door de
moderne natuurwetenschappen, de evolutieleer en de historische bijbelkritiek werden christelijke dogma’s gerelativeerd. De nieuwe inzichten
vonden ingang in Noorse intellectuele kringen. Bij de belangrijkste Noorse
schrijvers Bjørnson, Kielland en Ibsen zien we na ca. 1880 de omslag naar
een religieus scepticisme. In de daaropvolgende decennia sijpelden de nieuwe opvattingen door naar brede lagen van de bevolking. Daarmee werd het
proces van de snelle secularisatie van de Noorse samenleving ingeluid.
In het door de ‘vrome’ lutherse orthodoxie beheerste theologische denken bracht het modernisme een aardverschuiving teweeg. De hoogkerkelijke beweging, die tot dan toe veel invloed had gehad onder de Noorse predikanten van de staatskerk, viel aan het eind van de negentiende eeuw uit
60 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 33.
61 Zie hoofdstuk ii, paragraaf 1.
62 Molland, Church life, p. 46.
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elkaar. Een van haar voormannen ging over naar de laagkerkelijken, in de
hoop een sterke verdediging te kunnen opbouwen tegen het moderne
ongeloof en de liberale theologie. De belangrijkste theoloog in de hoogkerkelijke gelederen, de dogmaticus Krogh-Tonning, zette in 1900 een nog
radicalere stap door over te gaan naar het katholicisme.63
De nieuwe ontwikkelingen leidden tot een binnenkerkelijke strijd tussen vertegenwoordigers van de particuliere Teologiske Menighetsfakultet
(met name Ole Hallesby), vertegenwoordigers van de radicale laagkerkelijken onder leiding van de voorzitter van de Kinamisjonsforbund Ludvig Hope
en vertegenwoordigers van de theologische faculteit van de universiteit van
Oslo (die al gauw minder studenten trok dan de Teologiske Menighetsfakultet). Deze laatste groep werd net als veel predikanten van de staatskerk
steeds meer beïnvloed door het liberaal-theologische denken. Een aantal
van hen pleitte voor incorporatie van het nieuwe denken in de christelijke
leer. Onder hen nam Kristian Schjelderup een uitgesproken standpunt in.
In de jaren twintig twijfelde hij openlijk aan de goddelijke natuur van
Christus, wat een storm van kritiek veroorzaakte.
Ondanks de interne meningsverschillen probeerde de Noorse kerk haar
rol als hoedster van de moraal te bewaren in een samenleving die, afgezien
van de piëtistische gemeenschappen in met name het zuidwesten van het
land (Bibelbeltet: de bijbelgordel), snel seculariseerde. Ofschoon bijna alle
Noren lid waren van de Noorse kerk, nam het kerkbezoek in het Interbellum een steeds minder belangrijke plaats in hun leven in.64 De rol van de
kerk in het openbare leven werd teruggedrongen door opeenvolgende regeringen, die zich weinig toeschietelijk opstelden ten opzichte van de kerk.
Dat was zeker het geval na 1935, toen de Arbeiderspartij in de regering
kwam. Hun overweging daarbij was dat de kerk, wanneer zij, en met name
de orthodoxe en piëtistische vleugel, meer macht zou krijgen, individuele
vrijheden zou kunnen beknotten en de egalitaire maatschappijstructuur
zou kunnen aantasten. De kerk moest zich tevreden stellen met het recht
van advies bij benoemingen van predikanten en bisschoppen en met een
beperkte autonomie op gemeentelijk niveau.65
In de oorlogsjaren werden, vooral op initiatief van de lutherse bisschop
van Oslo Eivind Berggrav (1937-1951), de interne kerkelijke verschillen bijgelegd in de gezamenlijke strijd tegen de Duitse bezetter. De kerk was in
deze jaren een morele ruggensteun voor het Noorse volk en een verzamelplaats voor het verzet tegen de Duitse overheersers. Direct na de oorlog pro63 Ibidem, p. 58, 66-79; Hope, German and Scandinavian protestantism, p. 519-520.
64 Ørnulf Hodne, Kirke og fritid. En studie i norsk mellomkrigskultur (Oslo: Novus forlag, 1993),
p. 25.
65 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 34.

historische context

81

beerden kerkelijke leiders tot een gezamenlijk christelijk offensief te
komen tegen de secularisatie. Er kwam een landelijke christelijke partij: de
Kristelige Folkeparti, die in de jaren dertig als regionale partij in het westen
van het land was opgericht. In 1945 haalde zij 8% van de stemmen.66 Maar
terwijl de Noorse kerk in de oorlogsjaren vrij van overheidsbemoeienis had
kunnen functioneren, haalde de overheid na de oorlog de teugels al weer
snel strak aan. De invloed van de kerk werd beknot. Groepen binnen de
Noorse kerk trokken aan het kortste eind in hun verzet tegen de plannen
van de Arbeiderspartij om het onderwijs te seculariseren. Dat gold ook voor
de strijd van kerkelijke groeperingen tegen pornografie in de Noorse literatuur en tegen legalisering van abortus in de jaren zeventig.
Al snel na de oorlog vervielen de verschillende kerkelijke groeperingen
in hun oude polemische patroon. De tegenstellingen laaiden hoog op toen
Schjelderup, inmiddels luthers bisschop van Hamar, in 1953 protesteerde
tegen een radiotoespraak van Hallesby, waarin deze de gelovigen dreigde
met de hel als straf voor een zondig leven. Volgens Schjelderup paste het
idee van een hel niet in een geloof dat de liefde als leidraad had. Het maatschappelijk debat dat hierop volgde spitste zich toe op de vraag of Schjelderup nog wel de christelijke leer verkondigende en, belangrijker, wie daarover mocht oordelen. Het Ministerie van Kerk en Educatie matigde zich die
rol aan en veroordeelde Schjelderup niet, maar de piëtistische en orthodoxe
lutheranen betwistten de legitimiteit van het departement: functioneerde
de staat wel voldoende als de hoeder van de rechte lutherse leer? Onder hen
gingen steeds meer stemmen op voor een grotere autonomie van de kerk.
Zij keerden zich opnieuw tegen Schjelderup in 1961, toen deze de eerste
vrouw tot Noors predikant wijdde. Sinds 1948 was het wijden van vrouwen
volgens de wet toegestaan, maar nog geen enkele lutherse bisschop had
deze stap tot dan toe gezet.67 De roep om meer zelfstandigheid leidde ertoe
dat de Noorse kerk in de jaren die volgden meer zelfbestuur kreeg op dogmatisch en liturgisch terrein en bij de benoeming van predikanten, maar
een definitieve scheiding van kerk en staat werd, anders dan in Zweden, in
de twintigste eeuw in Noorwegen niet doorgevoerd.68
66 De partij zou rond dit percentage blijven schommelen tot in de jaren negentig van de
twintigste eeuw. Het hoogste percentage werd gehaald in 1973: 11,9%. Furre, Norsk historie
1905-1990, p. 496-504.
67 Østang, The Church of Norway, p. 31; Uit het land van St. Olav, 21(1947-48), p. 135-136; J. Rommelse, ‘De eerste vrouw tot priester gewijd in de Noorse staatskerk’, in: Uit het land van
St. Olav, 34(1960-61), p. 88-90. Rond het jaar 2000 was ongeveer 10% van de Noorse predikanten vrouw. In de jaren negentig van de twintigste eeuw werd de eerste vrouw tot
luthers bisschop gewijd.
68 Furre, Norsk historie 1905-1990, p. 277-280, 472-476; Oftestad, ‘The Church of Norway’,
p. 34-37.
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Tot begin jaren tachtig van de twintigste eeuw rekende meer dan 95% van
de bevolking zich tot de evangelisch-lutherse staatskerk, maar het zondagse kerkbezoek bedroeg al tientallen jaren niet meer dan 2 à 3% van de bevolking.69 Als antwoord op de vraag waarom Noren zo massaal lid bleven van
hun kerk terwijl ze toch nauwelijks de kerk bezochten, wordt doorgaans
gewezen op het belang van de traditie in Noorwegen. Noren waardeerden
de maatschappelijke ceremoniële functie van de kerk en zagen haar als een
symbool van waarden en respectabiliteit. Het kerkbezoek was aangepast
aan individuele behoeften bij gelegenheden als doop, confirmatie, huwelijk en begrafenis.70 De vraag naar de religiositeit van de Noren was in de
jaren zestig van de twintigste eeuw verschillende malen onderwerp van
onderzoek. De Noren waren, zo wezen de onderzoeken uit, wel een zeer
religieus volk, maar ze koppelden ‘God’ en ‘kerk’ niet direct aan elkaar. De
godsdienstigheid zou vooral tot uiting komen in een soort volksreligie met
prechristelijke geloofsovertuigingen: geloof in God (in een soort (nood)lot),
geloof in een deugdzaam leven en geloof in onsterfelijkheid.71
Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw nam het percentage
Noren dat geen lid is van de Noorse kerk toe. Volgens de opgaven van het
Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken waren er in 1998 in Noorwegen
van de 4,5 miljoen inwoners 233.264 personen die zich rekenden tot een
andere religieuze denominatie dan de staatskerk. De grootste groep hiervan
vormde de Pinkstergemeente, met 43.768 leden, gevolgd door de islam met
40.780 en de katholieke kerk met 37.894 gelovigen. De Lutherse Vrije Kerk
telde 20.804 leden. Jehova’s getuigen, methodisten en baptisten hadden per
1 januari 1998 respectievelijk 15.113, 13.518 en 10.503 leden.72 Ofschoon het
aantal Noren dat geen lid is van de staatskerk toenam, vormden de genoemde groeperingen aan het einde van de twintigste eeuw geen reële bedreiging
voor de positie van de Noorse kerk.

Houding tegenover de katholieke kerk
Het wantrouwen van de Noren tegen invloeden van buitenaf gold zeker
ook voor de katholieke kerk. Ofschoon de katholieken, sinds de katholieke
kerk in 1843 weer was toegelaten, maar een klein gedeelte vormden van de
Noorse inwoners, werd de katholieke kerk gevreesd als de contrareformatorische kerk die het gebied dat in de zestiende eeuw verloren was gegaan, als69 Østang, The Church of Norway, p. 5.
70 Holm, ‘Introduction’, p. 5-13; Knut Lundby, ‘Closed circles. An essay on culture and
pietism in Norway’, in: Social Compass, 35(1988)1, p. 60-61.
71 Mathiesen, Hauglin, ‘Religion’, p. 253-256.
72 Minifacts about Norway 1999, p. 28.
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nog wilde heroveren. Het wantrouwen van de Noren ging zover dat men
dacht dat de katholieke kerk haar invloed via internationale economische
verbanden trachtte uit te breiden. Een veel gebruikt argument in de jaren
zestig en zeventig van de twintigste eeuw tégen toetreding tot de Europese
Gemeenschap was dat daarmee de grenzen werden opengesteld voor beïnvloeding door de katholieke kerk.73
De beeldvorming over de katholieke kerk was in het geïsoleerde Noorwegen lange tijd meer bepaald door antikatholieke propaganda dan door
daadwerkelijke contacten met katholieken. Daardoor werd de katholieke
kerk tot in de twintigste eeuw door velen gezien als de gedegenereerde laatmiddeleeuwse kerk, gekenmerkt door alle wantoestanden die door Luther
aan de kaak waren gesteld. Bovendien stond zij als priesterkerk, hiërarchisch, masculien en met aanspraken op universaliteit, lijnrecht tegenover
de Noorse kerk als drager van de nationale identiteit, met haar ideaalbeeld
van gelijkheid en de acceptatie van leken.
Terwijl politiek gezien Noorwegen in het verleden vaak links van de
Europese politieke partijen werd gesitueerd, kenmerkte de kerk van Noorwegen zich internationaal gezien door theologisch en confessioneel conservatisme. Er bestond in Noorwegen dan ook, anders dan in Zweden, zeker
vóór de Tweede Wereldoorlog weinig interesse voor andere christelijke confessies als het katholicisme of voor de oecumenische beweging. De aandacht
ging helemaal uit naar het bewaren van eenheid binnen de Noorse kerk
zelf. In de jaren dertig bestond er enige belangstelling voor de Oxfordgroep
bij de Noorse predikanten van de staatskerk, maar de laagkerkelijken hielden zich verre van dergelijke vernieuwingsbewegingen. Daarna werd de
oecumene enigszins gestimuleerd door de reeds genoemde lutherse bisschop Berggrav. In 1947 sloot de Noorse kerk zich aan bij de Lutherse
Wereld Federatie (lwf), in 1948 bij de Wereldraad van Kerken en in 1959 bij
de Conferentie van Europese Kerken.
Eind jaren zeventig werd een nationale raad van protestantse kerken
gevormd, maar pogingen om te komen tot een nationale oecumenische
raad, waarin alle niet-lutherse christelijke kerken zitting hadden, werden
door conservatieve lutheranen en de Pinkstergemeenten gedwarsboomd.
Als alternatief werd er een katholieke-lutherse dialooggroep in het leven
geroepen, naast een lutherse-methodistische en een lutherse-baptistische
dialooggroep. In de eerstgenoemde groep, waar men name werd gesproken
over sociaal-ethische kwesties, nam onder meer de katholieke bisschop van
Oslo Gerhard Schwenzer zitting.74
73 Gstöhl, Switzerland, Norway and the eu , p. 14; J. Rommelse, ‘De E.E.G. verstoort de huisvrede’, in: Uit het land van St. Olav, 35(1961-62), p. 122-123; Interview met J. (Albertus)
Castricum, 7 mei 1993.
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3. conclusie
Ondanks een geïsoleerde positie van het land ten opzichte van de rest van
Europa, volgden de ontwikkelingen in Noorwegen in de twintigste eeuw in
grote lijnen die van de West-Europese landen. Op economisch en sociaal
terrein bestond er vóór de Tweede Wereldoorlog wel enige achterstand op
westerse landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland. Op cultureel gebied
was die achterstand veel minder groot. Noorwegen vervulde, mede door de
snelle secularisatie van de samenleving, op dat gebied een voortrekkersrol
in Europa.
Op godsdienstig terrein vormde de evangelisch-lutherse staatskerk een
onlosmakelijk deel van de Noorse identiteit. Tot ver in de twintigste eeuw
was meer dan 95% van de Noorse bevolking lid van de Noorse kerk. Voor de
katholieke missie, gericht op bekeringswerk en kerkplanting in combinatie
met ‘beschavingsarbeid’, bestond in Noorwegen aan het begin van de twintigste eeuw geen vruchtbare voedingsbodem. ‘Beschavingswerk’ was er niet
nodig, de Noorse kerk was een diepgewortelde identiteitsdrager en de belangstelling voor andere religies of confessies was gering. Bovendien bestond
in het in 1905 onafhankelijk geworden Noorwegen een groot wantrouwen
tegen elke echte of vermeende bedreiging van de Noorse autonomie. Dat
wantrouwen gold met name ook de katholieke kerk en haar aanspraak op
universaliteit.

74 Østang, The Church of Norway, p. 33.
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hoofdstuk ii

De katholieke kerk in Noorwegen
na de Reformatie (1843-1920)
“En terwijl wij, door al die brave protestanten omringd, naar onze karriols terugkeerden,
vertelde ik hun dat het oude geloof weer in Noorwegen was teruggekeerd. Zij stonden verstomd bij het hooren dat die oude Kerk, welke hun dierbaar Noorwegen gekerstend en
beschaafd had, Olav, Halvard, en zooveel andere heiligen had voortgebracht nog in de
wereld en… zelfs in Noorwegen bestond. De vrouwen waren van hun schrik bekomen, toen
zij bemerkten, dat wij geen paardevoeten hadden; zij ondervroegen ons het meest. Allen
vonden wat ik hun vertelde heel natuurlijk. ’t Waren goede christenen, in den grond zelfs
katholiek, zonder het zelf te weten. (…) De lezer, die ons op onze tochten vergezelt, zal zich
misschien afvragen, welke de beste manier is, om al die afgedwaalde schapen tot den
schoot der Moederkerk terug te brengen. Het spreekt van zelf, dat wij eerst en vooral trachten vaste missiën te stichten in de meest bevolkte middenpunten.”
J.O. Fallize, Verkenningstochten in Noorwegen (Brugge 1904), p. 52, 140.

1. de opbouw van de katholieke kerk
Nadat het katholicisme eeuwenlang verboden was geweest, werd het in
1843 voor het eerst na de Reformatie aan een katholiek priester toegestaan
zich te vestigen in Oslo. Daarmee werd vooruitgelopen op de dissenterwet
uit 1845, waardoor andere kerken dan de evangelisch-lutherse kerk in
Noorwegen werden toegestaan. Toen kreeg ook de katholieke kerk toestemming zich in andere plaatsen dan Oslo te vestigen. De contacten met
de katholieke buitenwereld waren vanaf de zeventiende eeuw nagenoeg
geheel verbroken geweest, wat mede het gevolg was van de geïsoleerde ligging van het land. Voor veel Noren was de katholieke kerk een fenomeen uit
lang vervlogen dagen. Dit betekende niet alleen dat er nauwelijks katholieken waren, maar ook dat de structuur van de katholieke kerk helemaal van
de grond af aan moest worden opgebouwd.

Het Zweeds-Noorse apostolisch vicariaat
Vóórdat de katholieke kerk officieel toestemming kreeg zich opnieuw in
Oslo te vestigen, waren er door de Propaganda Fide al enkele voorzichtige
verkenningstochten in Noorwegen georganiseerd. Dat gebeurde vanuit de
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Brusselse nuntiatuur en het apostolisch vicariaat Zweden, dat in 1783 was
opgericht. De aanwezigheid van de katholieke priesters in Zweden was aan
strenge regels gebonden, maar het klimaat versoepelde enigszins toen de
Zweedse kroonprins in 1823 trouwde met de katholieke Jozefine von
Leuchtenberg (koningin van 1859 tot 1876). Als nicht van de latere keizer
Napoleon iii en zus van de keizerin van Brazilië onderhield zij nauwe betrekkingen met katholieke vorstenhuizen in Europa. Jozefine bracht de
Zwitserse priester J.L. Studach als huiskapelaan mee. In 1833 werd Studach
benoemd tot apostolisch vicaris; hij zou die functie tot zijn dood in 1873
vervullen.1
Via de Propaganda Fide en de Brusselse nuntiatuur kreeg Studach in de
jaren dertig hulp van twee Nederlandse missionarissen: J. Baale en W. van
de Beek.2 J. Baale was oud-student van het Collegio Urbano van de Propaganda en verbleef in Zweden van 1833 tot 1840. W. van de Beek kwam in
1835 naar Zweden op verzoek van het corps diplomatique. Hij stuurde regelmatig zijn bevindingen aan de Utrechtse aartspriester G.A. Vermeulen, die vervolgens verslag uitbracht aan de pauselijke zaakgelastigde in Brussel A.
Antonucci. Uit de brieven van Van de Beek blijkt dat de meeste katholieken
voor wie hij naar Zweden was gekomen, niet kerks waren. Slechts weinigen
vervulden hun paasplicht en minder dan een kwart ging zondags naar de
kerk. Het voorstel van de Propaganda om twee Zweedse jongens in Rome op
te leiden en ze later als priester terug te sturen naar hun geboorteland, werd
door Van de Beek afgewezen. Volgens hem was het onmogelijk en gevaarlijk: hun roeping zou geen stand houden in het door en door profane Zweden. Uit 1836 dateert een plan om Van de Beek – incognito als toerist en
plantkundige – de missioneringsmogelijkheden op Groenland, IJsland en
de Færøer te laten onderzoeken. Het plan ging niet door wegens de hoge
kosten. Wel was Van de Beek regelmatig in Noorwegen, totdat hij ziek
werd. Hij ging voor herstel naar Rome, waar hij in 1841 stierf.3
De apostolisch vicaris Studach riep na het vertrek van de Nederlanders
1
2

3

Tüchle, ‘Mitarbeiter und Probleme’, p. 663-679. Idem, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 144-147.
G. van Steen, ‘Nederland en het herstel der katholieke kerk in de Scandinavische landen.
De priesters Johan Baale en Willem van de Beek’, in: Uit het land van St. Olav, 26(1952-53), p.
78-81; 27(1953-54), p. 25-26; J.P. de Valk, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914. Archiefwijzer van Romeinse archivalia (Den Haag: Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, 1996), Band 1, documenten 266, 270, 279, 282, 287, 293, 306,
309, 312-13, 317, 320, 330, 345, 357, 390, 450, 461, 488, 491; J. Kleijntjens, ‘Hollandsche missionarissen in de Skandinavische landen’, in: Haarlemsche Bijdragen, 52(1935), p. 59-86; Van
den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland, p. 59.
Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 144-147; Kleijntjens, ‘Hollandsche
missionarissen in de Skandinavische landen’, p. 64-86.
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de hulp in van de Duitse priester C. Montz. Deze kwam in 1840 naar Stockholm. In 1842 doopte hij na toestemming van de Zweedse koning een dochter van de Franse consul in Oslo. De buitenlandse katholieken in Oslo grepen die gelegenheid aan om zowel Studach als de koning te verzoeken om
een vaste priester in de hoofdstad te stationeren. Op dat moment telde Oslo
een veertigtal katholieken van buitenlandse afkomst die Noors burger
waren.4 De koning gaf toestemming op voorwaarde dat alleen katholieken
de diensten zouden bijwonen en de priester geen proselitisme zou bedrijven. Bovendien moest elk jaar worden doorgegeven wie er katholiek waren
geworden, een regel die ook na de invoering van de dissenterwet bleef gelden. Deze voorwaarden waren mede ingegeven door vertegenwoordigers
van de Teologiske Menighetsfakultet in Oslo. De lutherse bisschop van
Oslo, C. Sørensen, voegde eraan toe dat de katholieken geen verachting aan
de dag mochten leggen voor de staatskerk.5

Noordpoolmissie (1855-1869)
In 1855 richtte de H. Stoel de apostolische prefectuur van de Noordpoolmissie op. Tot de prefectuur, waarvan het centrum in Alta in Noord-Noorwegen lag, behoorde het gehele gebied rond de Noordpoolcirkel: Noors en
Zweeds Lapland, het Russisch schiereiland Kola, IJsland, Groenland, de
Færøer, het noorden van Noord-Amerika, het noorden van Schotland, de
Shetlandeilanden en de Orkneyeilanden.6 Het initiatief voor de Noordpoolmissie zou hebben gelegen bij de excentrieke Etienne de Djunkowski,
een Russische convertiet met een Russische vader en Nederlandse moeder.
Hij werd door paus Pius ix benoemd tot prefect van de missie. De Altamissie trok door zijn weidsheid, onbekendheid en klimatologische uitdagingen avontuurlijke geesten aan die onder ‘verwaarloosde volkeren’ als de
eskimo’s het evangelie wilden verkondigen.7 De meeste activiteiten speelden zich af in Noord-Noorwegen, waar naast Alta nog een tweede missiestatie werd opgericht in Tromsø, en verder op IJsland en de Færøer.
Djunkowski verzamelde vijf tot zes priesters in het huis Altagård. Zij
hadden de Duitse en Franse nationaliteit en er was een priester van Belgische afkomst, Elias Maesfrancx. Pogingen van Djunkowski om ook Nederlandse priesters te krijgen, mislukten.8 Het doel van de missie was, in de
4
5
6
7
8
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Bernt I. Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, in: Gran e.a. (red.), Den katolske kirke i
Norge, p. 161.
Ibidem, p. 169-187.
Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 426-427.
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 173.
J. Kleijntjens, ‘Hollandsche priesters naar IJsland’, in: Haarlemsche Bijdragen, 52(1935),
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woorden van Maesfrancx, de bekering van deze volkeren “die in de dolingen
der ketterij begraven” lagen.9 In Alta woonde vóór 1855 geen enkele katholiek. Door hun missieactiviteiten wisten de priesters een twintigtal bekeerlingen te krijgen. Het missiewerk, zoals de oprichting van een school voor
voortgezet onderwijs, wekte het wantrouwen van de Noren. Het leidde
ertoe dat er een extra lutherse predikant in Alta werd gestationeerd.
De Noordpoolmissie vond veel weerklank in Vlaanderen. De Vlaamse
bisschoppen spraken uitdrukkelijk hun steun uit aan deze missie op 4
augustus 1858.10 De oproep van de bisschoppen werd gevolgd door propagandistische acties in Vlaanderen: de oprichting van een liefdadigheidsvereniging, van het tijdschrift Missiën van de Noordpool en de aanstelling van een
procureur van de apostolisch prefect in Antwerpen.11 De priester-dichter
Guido Gezelle stimuleerde als docent aan het seminarie te Roeselare de
“zendingsdrang onder zijn leerlingen” door hen Scandinavische talen te
leren.12 In het in 1860 uitgekomen Een Noordsch en Vlaemsch messeboekske, waarin een Noorse katholieke volksmis is opgenomen naast de Vlaamse vertaling, riep Gezelle zijn landgenoten op zich het lot van “onze afgedoolde
Noordsche broeders” aan te trekken: “daer hoog in ’t noorden, zitten er by
geheele volkeren, van onzen stam en van onze tale, in de donkerste streken
der natuer en in de uiterste duisternissen van kettersche, ja afgodsdienstige
dwalingen te leven en te sterven.”13
Gezelle onderhield betrekkingen met Djunkowski en diens opvolger
Bernard. Minstens twee van zijn leerlingen waren werkzaam in de Noordpoolmissie: Emile Dekiere en Henrik Blancke. De eerste werkte een tijdlang
in IJsland, van waaruit hij een briefwisseling met Gezelle onderhield en
waar hij in 1865 een apologetisch werkje publiceerde. In de periode 1867 tot
1874 werkte hij in Noorwegen. Blancke, een wat zonderlinge man, werkte
van 1868 tot 1870 op de Færøer, alvorens hij van 1870 tot 1887 naar Noorwegen kwam. Hier was hij voornamelijk in Halden (Fredrikshald) werkzaam,
waar hij een nieuwe missiestatie begon. Voor de financiering van de bouw

9
10
11
12
13

p. 102-106. De titel van de bijdrage van Kleijntjens is misleidend: de Nederlanders werden
gevraagd voor de Noordpoolmissie, niet voor IJsland, en bovendien gingen ze er niet naar
toe.
Elias Maesfrancx, ‘Een eeuw geleden kwamen de eerste priesters naar Noord-Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 28(1954-55), p. 64-66. De hier geciteerde brief van Maesfrancx aan zijn broer is gedateerd op 9 oktober 1859.
Ibidem.
J. Rommelse, ‘Guido Gezelle ijverde voor de kerk in de noordelijke landen. De grote
Vlaamse priesterdichter gaf 100 jaar geleden een ‘Noordsch-Vlaemsch Messeboekske’
uit’, in: Uit het land van St. Olav, 35(1961-62), p. 22-24.
Grit, Driewerf zalig Noorden, p. 98-100.
Guido Gezelle, Een Noordsch en Vlaemsch Messeboekske (Rousselaere 1860), p. 4-6.
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van een kerk hield hij in België een tweetal bedeltochten, die het respectabele bedrag van 30.000 kronen (ruim 15.000 gulden) en 50.000 kronen opleverden. Blancke verzocht vervolgens de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers een ontwerp voor de kerk te maken. Het verhaal gaat dat Cuypers een
veel te grote kerk tekende omdat hij, toen Blancke hem desgevraagd meedeelde dat Halden duizend inwoners had, er abusievelijk vanuit ging dat zij
allen katholiek waren. Halden telde maar een handjevol (hoogstens twintig) katholieken, zodat uiteindelijk maar een klein deel van de kerk werd
gebouwd. Door bedelreizen in de Verenigde Staten zamelde Blancke later
nog geld in om een kleine pastorie en een schooltje te bouwen.14
Andere Vlaamse priesters waren de uit Gent afkomstige Th.M. Verstraeten, die rond 1859 op de Færøer werkte, en de reeds genoemde Maesfrancx,
die van 1861 tot 1872 in Noorwegen was.15 De pogingen van Maesfrancx om
geld op te halen voor de bouw van een kerk in Trondheim lijken minder
succesvol te zijn geweest dan die van zijn landgenoot Blancke. Maesfrancx
verruilde in 1872 het Noorse land voor de Verenigde Staten.16 Hierna werkte Henricus Vanutberghe nog korte tijd van 1872-1874 in Noorwegen. In de
jaren zeventig van de negentiende eeuw studeerde een aantal Noorse priesterstudenten in het kleinseminarie in Thielt in België, onder wie in de jaren
1871-1874 Erik Wang en zijn broer Alf. Erik Wang vervolgde zijn studies aan
het Collegio Urbano van de Propaganda Fide in Rome.
De belangstelling van Gezelle voor de Noordpoolmissie paste in de
belangstelling voor Scandinavië van de voormannen van de Vlaamse beweging in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Zij benadrukten behalve de taalverwantschap ook de stamverwantschap. Dat de
kleine Noorse taalgemeenschap in staat bleek na eeuwenlange overheersing
te komen tot vernieuwing van de taal en tot nieuwe culturele hoogtepunten, inspireerde de Vlaamse emancipatoren. “In hun strijd tegen het decadente Romaanse Zuiden, gold het ‘hoge Noorden’ letterlijk als het nec plus
ultra.”17 Het immorele karakter van de moderne Franse literatuur werd
geplaatst tegenover de deugdzame verhalen van Hans Christiaan Andersen.
Van de Scandinavische landen werd Noorwegen als het meest landelijk, het
meest natuurlijk en door zijn geïsoleerde positie ‘het meest oorspronkelijk
Germaans’ beschouwd. Bovendien vond de emancipatiestrijd van de Noren,
14 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 232-235, 502: voetnoten 192 en 195; K.
Kjelstrup, Norvegia catholica. Moderkirkens gjenreisning i Norge. Et tilbakeblikk i anledning av 100-årsminnet for opprettelsen av St. Olavs menighet i Oslo 1843-1943 (Oslo 1942), p. 146-153; J.J. Duin, St.
Peters Menighet i Halden 1870-1887, Halden 1977. Zie ook Tilburgsche Courant, 22 januari 1874.
15 J. Rommelse, ‘Vlamingen in de Noordpoollanden. Ter herinnering aan de moedige
pioniers van een eeuw geleden’, in: Uit het land van St. Olav, 36(1962-63), p. 108-110.
16 Duin, St. Peters Menighet, p. 5, 9.
17 Grit, Driewerf zalig Noorden, p. 94.
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die in 1905 met succes werd bekroond, veel bijval bij de Vlamingen, wier
emancipatiestrijd zoveel moeizamer verliep. Wel waren de lutherse staatsgodsdienst en het modernisme hun een doorn in het oog. De Vlamingen
hadden een voorkeur voor schrijvers die dan wel niet katholiek waren, maar
wel als ‘katholiek-naar-de-geest’ konden worden beschouwd. Met name
Bjørnson, de dichter van het Noorse volkslied ‘Vi elsker dette landet’ (Wij
houden van dit land), werd op handen gedragen: “Bjørnson laat zijn volle
recht aan ’t godsdienstige gevoel van den Noorschen boer, en uit zijne boeken leeren wij eene kloeke landelijke bevolking kennen, wier eenvoudige
zeden opwegen tegen den verpestenden invloed eener verdorven literatuur,
tegen de losbandigheid, die in de groote steden heerscht.”18
De rol van de Vlamingen bij de opbouw van de katholieke kerk in Noorwegen na 1845 moet niet worden overschat.19 In de periode 1843 tot 1873
waren er in Noorwegen negen Franse, acht Duitse en zeven Italiaanse priesters werkzaam. België komt voor deze periode op de vierde plaats met vier
priesters. De belangstelling voor Noorwegen verdween geheel in het vierde
kwart van de negentiende eeuw. Blancke schreef in een brief in de Tilburgsche
Courant van 22 januari 1874: “Het Belgische Noordpoolwerk moeten wij nu
ook missen.” Waarom dat zo was, vermeldt het artikel niet, maar na 1874
vinden we nog maar sporadisch een Vlaamse priester in Noorwegen.20
Inmiddels was de Noordpoolmissie door Rome in 1869 opgeheven.
Door de immense afstanden, de slechte communicatiemogelijkheden en de
grote culturele diversiteit die het gebied kenmerkten was de apostolische
prefectuur van de Noordpoolmissie geen succes geworden. De resultaten in
de zin van bekeringen waren minimaal. In het geïsoleerde Alta zouden de
meeste bekeerlingen in de loop van de tijd naar Amerika emigreren of weer
terugkeren in de staatskerk. In 1901 werd de parochie opgeheven (er woonden toen nog drie katholieke families) en bij Hammerfest getrokken. In
Alta herinnert alleen de katholieke begraafplaats – samen met Tromsø de
enige in Noorwegen – aan de periode van de Noordpoolmissie.21

Seculieren en ordesgeestelijken
In het beleid van de Propaganda Fide was het gebruikelijk dat missiegebieden aan een orde of congregatie werden toevertrouwd. Financieel en organisatorisch gezien had dat zijn voordelen: de orden en congregaties zorg18 Ibidem, p. 99.
19 Ibidem, p. 98.
20 Claes Tande, ‘Biskoper og prester med tilknytning til Norge’, in: Gran e.a. (red.), Den
katolske kirke i Norge, p. 483-489.
21 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 169-187.
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den zelf voor de opleiding van de priesters en werden geacht in te staan voor
voldoende mankracht in de missiegebieden. De Propaganda Fide betaalde
een bepaald bedrag voor elk missiegebied, maar orden en congregaties
zorgden zo nodig voor aanvullende financiële middelen. Bij conflicten of
problemen kon een orde of congregatie desgewenst zelf voor vervangende
paters zorgen. Voor Rome werd het steeds gemakkelijker orden en congregaties te vinden die een missiegebied wilden aannemen: in de loop van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden veel nieuwe congregaties opgericht, waarvan sommige speciaal voor de missie. Voor de orden en congregaties betekende het aannemen van missiegebieden wel zware
verantwoordelijkheden, maar het vergemakkelijkte tevens de werving van
nieuwe leden. Missie had in deze periode namelijk een grote aantrekkingskracht op jonge katholieken in West-Europa. De apostolisch prefecten en
vicarissen werden gerekruteerd uit die orde of congregatie aan welke het
missiegebied was toegewezen. De orden en congregaties verwierven daardoor aanzien in eigen land en kregen gemakkelijker ingang in de Romeinse
curie.22
Voor de apostolische prefectuur van Noorwegen, die in 1869 werd opgericht, werd eveneens overwogen een orde of congregatie in te zetten. Tot
dan toe waren er met name seculiere priesters in Noorwegen werkzaam
geweest. Veel van hen vertrokken na korte tijd weer. Het isolement werd als
een van de grootste problemen beschouwd. Men dacht dat ordesgeestelijken elkaar onderling meer steun zouden kunnen geven. Paragraaf 2 van de
Noorse grondwet vormde echter een probleem. Hierin werd jezuïeten en
‘munke-ordener’ (monnikenorden) verboden het land te betreden. Bestreden kon worden dat leden van actieve priestercongregaties monniken
waren in de zin van contemplatieven, maar het was zeer de vraag of de
Noorse regering louter contemplatieven op het oog had gehad met de
genoemde ‘munke’. Toen er na het vertrek van Montz enkele Oostenrijkse
redemptoristen in Oslo verbleven, werden zij door de katholieken aangesproken als ‘pastor’ in plaats van ‘pater’, om aldus de suggestie te wekken
dat zij seculieren waren.23
In de jaren zestig van de negentiende eeuw werd overwogen Noorwegen
toe te vertrouwen aan de Italiaanse barnabieten, een congregatie die zich
ervoor inzette het groeiende protestantisme terug te dringen.24 Bij deze
22 J. Bruls, ‘De missiearbeid van 1850 tot Vaticanum ii’, in: R. Aubert, De kerk in de Angelsaksische wereld, Noord- en Zuid-Amerika; de missie (Bussum: Paul Brand, 1973), p. 201-210. Geschiedenis van de kerk, deel ix; J. van Vugt, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties, 1862-1990. Een onderzoek naar hun motieven’, in: Trajecta, 2(1993), p. 130-153.
23 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 497: voetnoot 100.
24 Ibidem, p. 204.
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congregatie was de Noor J.D. Stub (1814-1892) uit Bergen, die in Italië
katholiek was geworden, ingetreden.25 Hij kwam in 1858 terug naar Noorwegen, waar hij in Bergen de St. Pauluskerk bouwde. Met hem kwamen
enkele Italiaans confraters naar Noorwegen. De komst van deze Italiaanse
barnabieten bracht geen problemen met zich mee van de kant van de overheid. Uiteindelijk besloot Rome in 1869 om onbekende redenen Noorwegen toch niet als missieterrein aan de barnabieten aan te bieden. In plaats
daarvan benoemde men de Franse seculiere priester Bernard Bernard, die in
1862 Djunkowski was opgevolgd als prefect van de Noordpoolmissie, tot
apostolisch prefect van Noorwegen.26 Stub bleef in het land, maar de andere
barnabieten keerden terug naar Italië.

2. noorwegen als afzonderlijk kerkdistrict (1869-1920)

Oprichting van de apostolische prefectuur Noorwegen
Na de opheffing van de Noordpoolmissie werden er, naast het reeds bestaande Zweedse apostolisch vicariaat, aparte apostolische prefecturen
opgericht voor Noorwegen en Denemarken. Toen Bernard in 1869 werd
benoemd als de eerste prefect van de apostolische prefectuur Noorwegen,
waren er 316 volwassen katholieken geregistreerd. Er waren vier staties:
Oslo en Bergen (opgericht in 1857) in het zuiden van het land en Alta en
Tromsø in het noorden.
Voor Bernard bleek het moeilijk voldoende steun te verwerven voor de
pas opgerichte prefectuur door de Frans-Duitse oorlog, de restrictieve wetgeving ten aanzien van de katholieke kerk in landen als Frankrijk, Duitsland en Luxemburg en het wegvallen van de Vlaamse hulp. Hij ondernam
daarom een serieuze poging de prefectuur over te dragen aan de Franse congregatie van de missionarissen van O.L. Vrouw de La Salette. Op zijn uitnodiging en in overleg met de Propaganda Fide, kwamen de salettijnen aan
het eind van de jaren zeventig naar Noorwegen met de bedoeling de verantwoordelijkheid voor de prefectuur op korte termijn over te nemen. Pater
25 Een tweede Noorse priester, C. Holfeldt-Houen (1820-1890) uit Arendal, was eveneens in
Italië katholiek geworden. Hij volgde zijn opleiding aan de Propaganda Fide en werkte
sinds 1854 in Noorwegen. Een derde Noorse convertiet en priester, K. Schilling (18351907), trad bij de Franse barnabieten in en is nooit in Noorwegen werkzaam geweest. Hij
stond bekend om zijn vroomheid; in 1924 werd een zaligverklaringsproces in werking
gezet. Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 249; Sigrid Undset, Norske helgener
(Oslo 1937), p. 295.
26 Djunkowski beëindigde zijn katholieke loopbaan door een kortstondig huwelijk met
een Engelse vrouw. Later ging hij over naar de Russisch-orthodoxe kerk.
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Henri Berthier kwam in 1879 naar Trondheim om de oprichting van een
priesterseminarie voor te bereiden voor de priesters die in Noorwegen zouden werken. Hij was tevens overste van de salettijnen in Noorwegen. Behalve Berthier kwamen er een pater, twee broeders en zeven studenten naar
Trondheim, voornamelijk Fransen. De salettijnen hadden in de periode
1885-1887 een jongensinternaat in Trondheim.27
De apostolisch prefect Bernard trad vervolgens in bij de congregatie. Hij
vroeg alle priesters in Noorwegen om zijn voorbeeld te volgen. Niet alle
priesters deden dat omdat zij, aldus Eidsvig, vreesden dat dan de FransWaalse invloed in Noorwegen te groot zou worden.28 In 1885 werden op
Olsok (29 juli: feestdag van Sint Olav) de eerste (Franse) priesters van het
seminarie gewijd door de Belgische hulpbisschop Van den Branden de
Reeth van Mechelen. Het waren de eerste katholieke priesterwijdingen in
Noorwegen sinds de Reformatie. De wijding ging gepaard met de organisatie van een katholieke bedevaart naar Stiklestad, de plaats waar Sint Olav
zijn dood had gevonden.29 Daar was al in 1875 een stuk grond gekocht voor
de bouw van een kapel, waarvoor de Belgische hulpbisschop in 1885 2000
francs doneerde.
De plannen voor de overdracht van Noorwegen aan de congregatie
strandden toen Berthier, de gedoodverfde opvolger van Bernard, in 1885
door een noodlottige scheepsramp om het leven kwam toen hij van een
bedelreis uit Frankrijk terugkeerde naar Trondheim. Zijn dood betekende
het einde van het plan om Noorwegen aan de salettijnen toe te vertrouwen.
Bernard trok zich in 1887 terug. Volgens zijn opvolger J. Fallize gebeurde
dat op aandrang van Rome omdat men daar niet tevreden was over zijn
functioneren, maar volgens Eidsvig was er sprake van eigen initiatief omdat
Bernard zijn plannen om de prefectuur over te dragen aan de missionarissen van O.L. Vrouw de La Salette niet had kunnen verwezenlijken.30
In de bijna twintig jaar dat Bernard aan het hoofd van de kerk in Noorwegen had gestaan, waren er drie nieuwe staties opgericht: Hammerfest,
Fredrikstad en Trondheim. Daarnaast waren er twee congregaties van vrou27 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 501-502: voetnoot 185; C. Riesterer, ‘Vijftig
jaar priestermissionaris in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 14(1936-37), p. 22-24,
42-45, 84-89.
28 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 223. Hier verwijst Eidsvig naar voetnoot
166, maar in de notenlijst ontbreekt dit nummer. Het is de vraag wat hij met de ‘Waalse’
invloed bedoelde; geen van de salettijnen kwam uit België. Volgens Kjelstrup, Norvegia
catholica, p. 121, was het niet de bedoeling dat alle seculieren salettijn zouden worden.
29 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 276.
30 Jean Malget, ‘Auf krummen Zeilen schreibt nur Gott gerade. Johann Olav Fallize. Apostolischer vikar von Norwegen und Spitzbergen (1844-1933)’, in: Hémecht. Zeitschrift für
Luxemburger Geschichte, 35(1983), p. 618.
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J.O. Fallize (1887-1922).

welijke religieuzen naar Noorwegen gekomen: de St. Jozefzusters van
Chambéry, die reeds in 1865 vanuit Frankrijk naar Noorwegen waren gekomen, en de Duits-Poolse St. Elisabethzusters van Breslau (‘graue Schwestern’), die zich in 1880 in Hammerfest hadden gevestigd.
In 1887 benoemde Rome de seculiere priester Johannes Baptist Fallize
tot apostolisch prefect van Noorwegen. De Luxemburger Fallize, geboren
in 1844 in een plaatsje aan de Belgische grens, studeerde in de tijd van het
Eerste Vaticaans Concilie aan de pauselijke universiteit van de jezuïeten in
Rome, de Gregoriana. In 1871 werd hij tot priester gewijd en een jaar later
behaalde hij zijn doctorsgraad in de theologie. Volgens Eidsvig koos Rome
voor een Luxemburger omdat men noch een Duitser, noch een Fransman
wilde. Fallize werkte in die tijd in Rome als correspondent voor een Luxemburgse krant. In zijn artikelen toonde hij zich een ultramontaanse katholiek en een groot voorstander van het onfeilbaarheidsdogma.31
Toen Noorwegen in 1892, evenals Denemarken, door een decreet van
Leo xiii werd verheven tot apostolisch vicariaat, werd Fallize in Rome
gewijd tot titulair-bisschop van Elusa (El-Khalasa in Palestina). Hij veranderde zijn naam in Johannes Olav Fallize. De verheffing van het kerkdistrict
31 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 241-246.
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wordt nogal eens toegeschreven aan de verdiensten van Fallize. Meer waarschijnlijk – alleen al omdat Denemarken eveneens een apostolisch vicariaat
werd – is dat men deze stap zette omdat een (titulair-)bisschop een aan de
lutherse bisschoppen gelijkwaardige status en uitstraling had. Fallize was
de eerste katholieke bisschop van Noorwegen na de Reformatie.32
Bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de terugkeer van de
katholieke kerk in Noorwegen werd in 1893 een St. Olavsaltaar in de eeuwige stad opgericht in de kerk San Carlo al Corso. Voor de Noren werd aldus
een ontmoetingsplaats in Rome geschapen, waar onder meer met kerstmis
en met Noorse bedevaarten naar Rome een mis werd gevierd.33

Het beleid van J.O. Fallize (1887-1922)
Het missionaire beleid van Fallize richtte zich op de opbouw van een katholieke kerkelijke structuur voor het hele land. Het sprak vanzelf, zo verwoordde Fallize het in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk, dat zij
zich eerst zouden richten op het oprichten van vaste missieposten “vooral
in de belangrijke steden, waar wij, met onze beperkte middelen, invloed
kunnen uitoefenen op een grooter getal personen.”34 Bovendien was hij
erop bedacht dat de staties niet te ver uiteen zouden liggen. De politiekstrategische overwegingen voor de oprichting van een nieuwe statie waren
soms belangrijker dan het aantal katholieken dat er woonde. Zo werd Alta
in 1901 als statie met drie katholieke families opgeheven, terwijl er in Arendal in 1911 een statie werd opgericht toen daar maar twee katholieken
woonden.35
In de eerste vijf jaar als kerkelijke overste van Noorwegen richtte Fallize
vier nieuwe staties op: St. Hallvard in Oslo, Porsgrunn, waar een aantal Oostenrijkse katholieken werkte in de porseleinfabrieken, en Kristiansand in
1890 en Harstad in 1893. In de volgende tien jaar volgden er nog drie staties:
Stavanger (1898), Drammen (1899) en St. Olav in Trondheim (1902). De laatste statie die Fallize oprichtte was het reeds genoemde Arendal. Het totale
aantal katholieken in Noorwegen groeide van 800 in 1887 naar 1969 in 1902.
Hierna stagneerde de groei. Dat het aantal katholieken tot ca. 1920 bleef steken op ongeveer tweeduizend, had onder meer te maken met de emigratie
van een deel van de katholieken naar de Verenigde Staten; tussen 1897 en
1906 betreft het 458 personen.36
32 Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 144-147.
33 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 278. St. Olav is op het altaar in een anachronistische ridderdos uitgebeeld, met een fjord en een staafkerk op de achtergrond.
34 Fallize, Verkenningstochten in Noorwegen, p. 140.
35 Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 255; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 242.
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In zijn autobiografie, opgesteld in de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw, schreef Fallize dat de katholieke kerk in Noorwegen zich
bij zijn aantreden in 1887 in een chaotische toestand bevond. Er waren zestien priesters: acht seculieren en evenzoveel regulieren, namelijk zeven
salettijnen en de barnabiet Stub, die allemaal hun eigen pastorale werkwijze volgden. Om de priesters op dezelfde lijn te krijgen, begon Fallize direct
in 1887 met de uitgave van de Kirkelige Bekjendtgjørelser (Kerkelijke Berichten)
waarin hij de priesters aanwijzingen gaf voor hun functioneren. Hij riep
hen op een goede administratie te voeren. Verder verwachtte hij van de
priesters dat ze een waar voorbeeld waren van katholiek leven en dat ze de
Noorse taal goed leerden. Ze werden gestimuleerd zich bezig te houden
met het bestuderen van theologische vraagstukken, kerkrecht en de pauselijke rondzendbrieven. Eind 1888 stelde Fallize een loonregeling op: het
jaarloon van een parochiepriester bedroeg 1200 kronen en 100 kronen extra
voor de noordelijke provincie Finnmark (vanwege de hoge verwarmingskosten). Daarbij had een priester vrij wonen en kreeg hij een vergoeding van
600 kronen indien hij een kapelaan had. Kapelaans kregen vrije kost en
inwoning, 200 kronen per jaar, misstipendia en zij mochten giften behouden.37 Al vrij snel werden alle staties, waarvan de grenzen nauwkeurig werden vastgesteld, door Fallize bezocht: een reis die veel tijd vergde en die hij
om de twee jaar zou herhalen.38 Om een band te creëren tussen de verspreid
wonende katholieken werd in 1889 het blad St. Olav opgericht met katholiek nieuws uit binnen- en buitenland.
Al vanaf zijn aantreden in 1887 stond Fallize op slechte voet met de Franse salettijnen. De congregatie had haar eigen werkwijze en beleid en wilde
zich niet zonder meer voegen naar de inzichten van de apostolisch prefect.
Nadat Rome in een conflict tussen de paters en Fallize de kant van Fallize
had gekozen, verlieten de salettijnen rond 1890 het land. De autobiografie
van Fallize vermeldt dat de salettijnen werden teruggetrokken omdat de
Propaganda had ingezien dat zij ongeschikt waren. Volgens hem zetten zij
vóór hun vertrek ook nog de St. Jozefzusters van Chambéry tegen hem op,
waarmee Fallize eveneens moeilijkheden had gekregen.39 Slechts één van de
salettijnen verkoos in Noorwegen te blijven als seculier priester (C. Riesterer).
Het priestertekort dat hierdoor ontstond, trachtte Fallize in de eerste
plaats op te vangen door een beroep te doen op Luxemburg. Paus Leo xiii en
36 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 506: voetnoot 263.
37 Ibidem, p. 505: voetnoot 254.
38 Malget, ‘Auf krummen Zeilen’, p. 618-621; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’,
p. 241-286.
39 Malget, ‘Auf krummen Zeilen’, p. 618-619.
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de prefect van de Propaganda Fide hielpen hem door druk uit te oefenen op
de Luxemburgse bisschop J.J. Koppes, die van de paus de eretitel ‘Protector
van de Noorse missie’ kreeg. Koppes toonde zich bereid Fallize te steunen.
In 1889-1890 begonnen drie priesterstudenten die bestemd waren voor
Noorwegen hun studies aan het Luxemburgse grootseminarie. In 1890
kwamen twee Luxemburgse seculieren naar Noorwegen.40 Daarnaast werden er door Fallize drie Noorse priesters gewijd: Olav Offerdahl (1892), Karl
Kjelstrup (1901) en Thorleif Engelsen (1905). Een vierde Noorse priester was
de reeds genoemde Erik Wang, die in 1883 was gewijd.
Reguliere priesters meden Noorwegen na 1890 met het oog op de moeilijkheden die de salettijnen met Fallize hadden ondervonden, ook nadat in
1897 de grondwettelijke restricties ten aanzien van ‘munke-ordener’ waren
opgeheven.41 Wel werkten er ten tijde van Fallize enkele priesters van de
Propaganda Fide en enkele jonge seculieren in Noorwegen.42 De meesten
bleven echter niet lang: een aantal van hen vertrok vanwege het klimaat,
anderen vertrokken nadat hun contract met het vicariaat was afgelopen,
weer anderen verlieten het ambt of stierven jong. Onder deze seculiere
priesters bevond zich een relatief groot aantal Nederlanders.

Nederlandse seculiere priesters in Noorwegen
De vroegste betrokkenheid van Nederlandse priesters bij Noorwegen stamt
van kort na de Reformatie, toen in de eerste helft van de zeventiende eeuw
de Nederlandse dominicaan Ambrosius van den Baeze samen met de Noorse priester Rhugius korte tijd in opdracht van de Propaganda Fide werkzaam was in de buurt van Tønsberg.43 Later was W. van de Beek in de eerste
helft van de negentiende eeuw als apostolisch missionaris in Noorwegen
werkzaam. Onder Bernard Bernard kwamen opnieuw twee Nederlandse
priesters naar Noorwegen, namelijk Antonius Neuvel en Aloysius Crul.
Neuvel werd uitgezonden als priester van de Propaganda Fide. Hij was
geboren in Wervershoef in het bisdom Haarlem in 1842 en had gestudeerd
aan het Collegio Urbano van de Propaganda Fide. Nadat hij in 1875 in Rome
tot priester was gewijd, ging hij naar Noorwegen waar hij in 1876 werd
40 Idem, ‘Die Kirche Luxemburgs in ihrem Werden, Wachsen & Wirken. Fünftes Kapitel.
Johann-Joseph Koppes (1843-1918). Bischof Koppes und Norwegen’, in: Heimat + Mission,
58(1984), p. 114-116, 149-150, 179-181. Uitgave van de Herz-Jesu-Priester von Clairefontaine.
41 Pas toen min of meer vaststond dat Fallize zou vertrekken, kwamen de Duitse paters van
de H.H. Harten (1920) en de Franse dominicanen (1921).
42 Malget, ‘Auf krummen Zeilen’, p. 619.
43 Garstein, ‘Undergrunnskirken 1537-1814’, p. 126; J.J. Duin, ‘Ukjente brev av Johannes
Martini Rhugius’, in: Idem, Streiftog i norsk kirkehistorie, p. 171-187.
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gestationeerd in de missiestatie Alta. Hij bleef er een jaar en werd daarna
overgeplaatst naar Tromsø. In 1883 verliet hij het land en ging in de Deense
prefectuur werken.44 Neuvel werkte tot zijn dood in 1924 voornamelijk in
Kopenhagen, waar hij de Sacramentskerk bouwde met geld dat hij onder
meer in Nederland bijeen had gebedeld. Architect was de Nederlander Jan
Stuyt.45
Aloysius Crul, geboren te Leur op 19 juni 1846, was een zogenaamde ‘late
roeping’. Hij werd in 1879 op zijn drieëndertigste priester gewijd in het Brabantse Haaren.46 In hetzelfde jaar werd hij door Bernard geplaatst in de
nieuwe missiestatie Hammerfest. Hammerfest was de noordelijkste katholieke statie ter wereld. Werken in het noorden van Noorwegen was moeilijk.
De klimatologische omstandigheden waren zwaar – zeer lange, koude en
donkere winters – en bovendien waren er nagenoeg geen katholieken. De
drie priesters in het hoge noorden – Tromsø, Hammerfest en Harstad –
voelden zich onderling verbonden maar konden elkaar nauwelijks bezoeken door de grote afstanden en de hoge reiskosten. Om te voorkomen dat
deze priesters wegkwijnden, werden ze doorgaans na enkele jaren verplaatst. De ‘route der seculieren’ lag min of meer vast. Nieuw-aangekomen
priesters werden, na een korte gewenningsperiode in Oslo om kennis te
maken met de taal en de cultuur, geplaatst in het noorden van het land. In
de loop van de tijd zakten zij af naar het zuiden, zodat ze in de latere jaren
van hun leven een minder geïsoleerd bestaan leidden. Zo begon Crul in het
uiterste noorden in Hammerfest (1879-1882) en werkte vervolgens in
Tromsø (1882-1885), alvorens hij naar het in Zuid-Noorwegen gelegen Halden werd verplaatst (1885-1887), naar Fredrikstad (1887-1890), opnieuw
naar Halden (1890-1912), om tenslotte neer te strijken in Bergen, waar hij als
spirituaal van de St. Franciscus Xaveriuszusters van 1913 tot zijn dood in
1924 werkzaam was.
Onder Fallize kwamen er negen Nederlandse seculiere priesters naar
Noorwegen: G. Yntema in 1889, J.H. Blom in 1889 of 1890, J.W. Timmers in
1892, G.M. van der Velden in 1897, H. Klop en H. Snoeijs in 1901, H.J. van
der Velden in 1908, J. Borsboom in 1918 en P. Breukel in 1919.
Van de eerstgenoemden van deze reeks weten we erg weinig. De eerste
van hen, Georgius Yntema, werkte vijf jaar in Noorwegen. Hij was geboren
44 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen
door Mgr. A.F. Diepen 1920’: Rapport de la Visitation Apostolique de la Norvège, p. 4;
Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 171.
45 Katolsk håndbog for Danmark 1983 (Kopenhagen: Ansgarstiftelsens Forlag, 1983), p. 39, 60,
68-69; ‘R.K. Kerk in Kopenhagen’, in: De Architect, 11(1900), p. 394-395.
46 Van den Eerenbeemt, Missie-actie in Nederland. Volgens een aantekening in het dagboek van
Smit (notitieboek 1922) was Crul dominicaan geweest of bij de dominicanen in opleiding
geweest.
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Katholiek staafkerkje in Porsgrunn. (Uit: Fallize, Verkenningstochten, p. 36.)

in 1864 in Friesland en ontving zijn priesterwijding in Utrecht in augustus
1889. Na een korte periode in Oslo gewerkt te hebben, werd hij in 1890 verplaatst naar Fredrikstad. In 1894 verliet hij het land, volgens Kjelstrup
omdat hij moeite had met het klimaat. Hij keerde terug naar het aartsbisdom Utrecht.47
Johannes Henrik Blom werd geboren in 1849 in Beverwijk en in 1881 tot
priester gewijd. Van Blom weten we dat hij alvorens hij naar Noorwegen
ging als seculier priester, een tijd lang karmeliet is geweest.48 Blom richtte
47 Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 156; Nijmegen, kdc, Collectie knipsels kdc : G. Yntema. In de
Katholieke Missiën, 14(1889-90), p. 240 is een brief opgenomen van G. Yntema over zijn reis
naar Noorwegen.
48 J.H. Blom trad in 1875 in bij de karmelieten. Zijn professie legde hij in 1879 af en hij werd
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in 1890 de statie op in Porsgrunn, waar hij tot 1913 zou blijven werken. Er
werd een aardig staafkerkje gebouwd in 1899; de middelen zouden voor een
belangrijk deel uit Nederland zijn gekomen. Uit de correspondentie die
Blom met Fallize voerde, komt het beeld van een volgzame, onderdanige
missionaris naar voren.49
Een paar jaar later kwam de uit het Limburgse Schimmert afkomstige
Willem Timmers. Deze werkte tien jaar in Noorwegen, voornamelijk in
Trondheim en Fredrikstad. Via de Katholieke Missiën deed hij een beroep op
de Nederlandse katholieke gemeenschap om geld bijeen te krijgen voor de
bouw van een kerk in Trondheim. In 1902 verliet hij Noorwegen om in de
Verenigde Staten te gaan werken. Alvorens de oversteek te maken, richtte
hij in Amsterdam het St. Olavsliefdewerk op. Deze instelling zamelde geld
in voor het Noorse vicariaat.50
Georg Marinus van der Velden werd geboren op 13 maart 1873 te Delfshaven en woonde in St. Oedenrode. Kjelstrup geeft als datum van wijding
26 augustus 1897, als datum van zijn komst naar Noorwegen 7 december
1897 en van zijn vertrek 7 oktober 1898.51
In 1901 arriveerden er opnieuw twee Nederlandse seculiere priesters in
Noorwegen: H.G. Klop en H. Snoeijs. Henricus Gerardus Klop werd te Zaltbommel geboren in 1872 en ontving, na zijn studies aan het grootseminarie
te Haaren, zijn priesterwijding te ’s-Hertogenbosch in 1900. Hij vertrok in
1901 naar Noorwegen en werkte er tot 1914, toen hij “genoodzaakt was voor
zijne geschokte zenuwen herstel te zoeken in het vaderland.” In zijn tijd in
Noorwegen was hij langzaam van Harstad via Tromsø – in een brief afgedrukt in de Katholieke Missiën klaagt hij over zijn isolement aldaar – afgezakt
naar Kristiansand, Bergen en Oslo, waar hij onder meer aan de jongensschool zou hebben gewerkt. Terug in Nederland werd hij rector van een
liefdesgesticht in Budel, alwaar hij in 1915 stierf.52
Hendrik Snoeijs zou veertig jaar in Noorwegen werkzaam zijn. Hij was
in 1876 geboren in het Brabantse Terheijden en volgde studies bij de kapu-

49
50
51

52

in 1881 priester gewijd. Inlichtingen archivaris H. Lansink O.Carm te Boxmeer. Wanneer
hij uittrad is onbekend, maar in 1890 werkte hij als seculier priester in Trondheim. Het
Missiewerk, 5(1923-24), p. 111; Katholieke Missiën, 22(1897-98), p. 171.
Oslo, Archief Oslo Katolske Bispedømme (Archief okb ), Archivalia Duin: Correspondentie BlomFallize in de periode 1888-1910.
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 507: voetnoot 281; Katholieke Missiën,
21(1896-97), p. 282-283.
Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 184, 241; Roermond, Archief Bisdom Roermond (Archief br ), Persoonsgegevens G.M. van der Velden. Volgens deze gegevens werd Van der Velden in 1896
aangenomen op het grootseminarie in Roermond en werd hij in 1898 te Maastricht tot
priester gewijd.
Collectie knipsels kdc : H.G. Klop; Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 186; Katholieke Missiën,
34(1908-09), p. 54.
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cijnen en aan het Bossche seminarie, waar hij onder meer les had van de latere bisschop Diepen. Kort voor zijn priesterwijding in oktober 1901 werd het
seminarie bezocht door Fallize, die er klaagde over het gebrek aan priesters
in Noorwegen. Snoeijs werd geraakt door de problemen van de katholieke
kerk in Noorwegen en vertrok naar het noorden. Hij werkte een aantal jaren
in Kristiansand en Hammerfest, voordat hij in Tromsø werd geplaatst. Hier
zou hij van 1910 tot 1923 blijven. Hij gaf er cursussen Frans voor telegrafisten en Engels en Duits aan de handelschool. Daarnaast was hij leraar Frans
aan het gymnasium. In 1923 werd hij pastoor in Bergen en rector van de
St. Franciscus Xaveriuszusters, een functie die hij tot 1938 zou vervullen.53
In 1908 kwam H.J. van der Velden naar Noorwegen. Over de voorgeschiedenis van zijn komst naar Noorwegen zijn we tamelijk goed geïnformeerd. Herman Jozef van der Velden werd geboren in 1875 in het Limburgse Helden. Hij was afgewezen op het bisschoppelijk seminarie van Roermond en verbleef een poos bij de Witte Paters.54 Daarna was hij op zoek naar
een bisschop die hem wilde aannemen voor zijn bisdom, zodat hij zijn
priesterstudie kon voortzetten aan het grootseminarie Haaren van het Bossche bisdom. Blijkbaar wilde de toenmalige bisschop van Den Bosch, W. van
de Ven, hem evenmin als priester aannemen. Snoeijs, die eveneens connecties had met de Witte Paters,55 stelde aan Fallize voor Van der Velden aan te
nemen voor het Noorse vicariaat. Om Fallize daartoe over te halen, werd de
apostolisch vicaris voorgespiegeld dat Van der Velden, wanneer hij eenmaal
gewijd was, als docent aan een nieuw op te richten priesterseminarie zou
kunnen werken aan de opleiding van missionarissen voor Noorwegen. Dat
seminarie zou worden opgericht door Gerard van Schijndel. Van Schijndel,
pastoor in het Brabantse Erp, had eveneens het noviciaat bij de Witte Paters
gevolgd, maar was geweigerd voor de eedaflegging. Sindsdien zette hij zich
in voor de oprichting van missiecongregaties. Van Schijndel zou, zo liet
Snoeijs in 1905 aan Fallize weten, niet alleen zorg dragen voor goed opgeleide missionarissen, maar zou deze missionarissen ook na hun vertrek naar
Noorwegen stoffelijk blijven ondersteunen.56
Fallize liet zich overhalen. Hij was bereid de bewuste filosofiestudent
aan te nemen voor zijn vicariaat, indien de vereiste voorwaarden van de Pro53 ‘Mgr. Snoeijs 30 jaar in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 9(1931-32), p. 97-99; Collectie
knipsels kdc : H. Snoeijs; Overlijdensbericht in Katholieke Illustratie, 24 april 1941.
54 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège.
55 Dagboek Smit, 1922 (aantekeningen bij de lijst van priesters).
56 Asten, Archief missiezusters franciscanessen van de H. Antonius (Archief mfa ), 1 ‘Correspondentie
G. van Schijndel’: J.O. Fallize aan H. Snoeijs, 16 september 1905; G. van Schijndel aan
J.O. Fallize, 28 september 1905. Over het seminarie van Van Schijndel zie: Poels, Vrouwen
van het grote missieuur, p. 36-47; Archief mfa , 2 ‘Correspondentie met betrekking tot Noorwegen’: J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 14 oktober 1923.
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paganda voor de ‘titulus missionis’ waren vervuld.57 Uiteindelijk kwam er
weinig van de plannen voor het seminarie terecht. Van Schijndel en Fallize
bleken toch andere verwachtingen te hebben van het bewuste seminarie,
dat overigens pas in 1907 zou beginnen en reeds in 1910 weer zijn poorten
moest sluiten.58 Fallize had inmiddels wel Van der Velden aangenomen
voor zijn vicariaat, waarmee hij volgens Van der Velden aanvankelijk niet
erg ingenomen was: “Mgr. zat met mij te kijken of zooals hij het ‘zacht’ uitdrukte: Nu moet ik U wel in de missie nemen, of ik U kan gebruiken of niet.
Ik was dus niet welkom.”59 Nadat hij zijn opleiding had afgerond in Haaren, waar hij door zijn bestemming voor Noorwegen de bijnaam ‘de ijsbeer’
kreeg, vertrok hij als pas gewijd priester in 1908 naar het vicariaat van Fallize. Later bleek Fallize hem toch regelmatig nodig te hebben wanneer hij
volgens Van der Velden niemand anders had. Er bleef contact bestaan tussen Van der Velden en Van Schijndel, wat onder meer naar voren komt in de
bijdragen die Van der Velden – en later ook Fallize – schreef in het missieblad St. Antoniusbode, dat door Van Schijndel was opgericht. In 1911 feliciteerde Van der Velden Van Schijndel met de toestemming om een congregatie
voor missiezusters op te richten en sprak hij de hoop uit dat zij ooit naar
Noorwegen zouden komen.60 In 1924 zou dat inderdaad gebeuren.
In tegenstelling tot de meeste priesters werkte Van der Velden de eerste
vijftien jaar in het zuiden van Noorwegen, voornamelijk in Oslo. Hier was
hij een tijdlang secretaris en tevens plaatsvervanger van Fallize. In 1923 zou
hij onder Smit – met tegenzin – alsnog de ‘route der seculieren’ volgen:
Tromsø, Trondheim en Halden, alvorens hij in 1932 om gezondheidsredenen naar Nederland zou terugkeren als procurator van de Noorse missie in
Bussum.61
Na het vertrek van Van der Velden naar Noorwegen duurde het tien jaar
voordat er opnieuw een Nederlander naar Noorwegen zou gaan. In artikelen in de Katholieke Missiën liet Fallize weten dat hij geen geld had om nog
meer priesters te onderhouden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de
belangrijke steunpilaren Frankrijk en Duitsland wegvielen, had Fallize
echter opnieuw behoefte aan priesters. Hij deed toen een beroep op Nederland als een van de weinige neutrale landen in West-Europa. Er kwamen
57 Archief mfa , 1: Fallize aan Snoeijs, 16 september 1905.
58 Poels, Vrouwen van het grote missieuur, p. 36-47; [H.J. van der Velden], ‘Herinneringen van een
oud-missionaris van Noorwegen. Met kantteekeningen’, in: Uit het land van St. Olav,
18(1940), p. 107-110, 126-129; 19(1941), p. 40-43. De bijdragen zijn niet ondertekend, maar
op basis van de inhoud kan worden geconcludeerd dat H.J. van der Velden de auteur is.
59 [Van der Velden], ‘Herinneringen van een oud-missionaris’, p. 107.
60 St. Antoniusbode, 7(1911), p. 92-94.
61 A. Rottier, ‘In memoriam pastor Herman van der Velden (1875-1942)’, in: Uit het land van
St. Olav, 20(1946-47), p. 10-11.
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twee Nederlandse priesters naar Noorwegen, J. Borsboom en P. Breukel.
Johannes Jozef Borsboom, geboren in 1889 bij Rotterdam, had eigenlijk
naar Afrika gewild, maar was door zijn vriend H.J. van der Velden overgehaald om naar Noorwegen te gaan, alwaar hij in 1918 in Oslo tot priester
werd gewijd door Fallize.62 Hij zou tot 1971 in Noorwegen werken. Peter
Breukel, geboren in 1884 te Slagharen, was, net als Blom, eerder lid geweest
van de karmelieten, waar hij in 1908 zijn professie had gedaan. Op 1 juni
1912 werd hij als Paschalis Breukel tot priester gewijd in de St. Jan in Den
Bosch. Hij werkte een aantal jaren in Indonesië. In 1919 trad hij uit de orde
en vertrok naar Noorwegen, waar hij tot 1933 bleef.63
De Nederlandse priesters die ten tijde van Fallize naar Noorwegen kwamen, waren geen van allen uitgezonden door de Propaganda Fide. Zij kwamen rechtstreeks uit Nederland op verzoek van Fallize of namen uit eigen
initiatief contact op met de apostolisch vicaris van Noorwegen. Hun komst
naar Noorwegen hangt samen met het toenmalige overschot aan priesters
in Nederland. Sommige priesters waren van mening dat zij in Noorwegen
meer nodig waren dan in het priesterrijke Nederland. Bovendien waren er
priesters die in de Nederlandse bisdommen om uiteenlopende redenen
moeilijk aan het werk konden komen. Een belangrijke groep onder hen
werd gevormd door de uitgetreden paters. Als een pater uit zijn orde of congregatie trad en als seculiere priester verder wilde, moest hij een ‘episcopus
benevolens’, een welwillende bisschop, vinden, die bereid was hem in zijn
diocees op te nemen.64 In een tijd dat er geen sprake was van een priestergebrek, waren er nogal wat bisschoppen die dat weigerden, zeker wanneer het
om ‘moeilijke gevallen’ ging. Een aantal van de uitgetreden paters trok
daarna naar het buitenland, zoals Frankrijk, en er ging dus ook een aantal
van hen naar Noorwegen. Ook de groep van ‘late roepingen’ vond niet altijd
emplooi in Nederland. De meeste priesters begonnen hun opleiding aan
een kleinseminarie als zij twaalf jaar oud waren en vervolgden hun priesteropleiding aan een grootseminarie vanaf hun achttiende. Doorgaans ontvingen zij hun wijding op circa 25-jarige leeftijd. Jongemannen die op latere
leeftijd – dat gold al na hun twintigste – priester wilden worden, waren
zogenaamde ‘late roepingen’. De meeste van de Nederlandse seculieren die
onder Fallize naar Noorwegen gingen, vielen in de genoemde ‘moeilijke’
categorieën. Voor hen was Noorwegen een manier om alsnog als priester én
missionaris te kunnen werken.
62 ‘In memoriam pastoor Johannes J. Borsboom’, in: Uit het land van St. Olav, 44(1970-71), p. 53.
63 Inlichtingen pater H. Lansink O.Carm te Boxmeer; Collectie knipsels kdc : P. Breukel.
64 J. Vinkenburg (archivaris van de Nederlandse provincie der redemptoristen) aan V. Poels,
5 oktober 1995. Brief in bezit auteur.
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Vrouwelijke religieuzen
In de loop van de negentiende eeuw werd het steeds gebruikelijker dat
naast priesters, ook vrouwelijke religieuzen in de missie gingen werken. De
eerste zusters die zich in 1865 in Noorwegen vestigden, waren de St. Jozefzusters van Chambéry, die eerder al in Denemarken (1856) en in Zweden
(1862) een werkterrein hadden gevonden.65 Aanvankelijk werkten de zusters in Oslo niet in habijt, om geen aandacht te trekken. Zij openden er een
internaat en verzorgden het katholiek onderwijs aan meisjes aan de door
hen opgerichte St. Sunnivaschool. De school trok al snel ook protestantse
leerlingen. De leiding van de katholieke scholen in andere Noorse staties
kwam eveneens in hun handen.66 Daarnaast waren zij actief in liefdadigheidswerk en in de gezondheidszorg. De zusters begonnen met ambulante
ziekenzorg (wijkverpleging). In 1883 konden zij de eerste patiënt opnemen
in hun Vår Frue Hospital (O.L. Vrouwe Hospitaal) in Oslo. Dit ziekenhuis
zou gedurende honderd jaar een belangrijke plaats innemen in de ziekenzorg in de hoofdstad. Het jaar daarvóór hadden de St. Elisabethzusters van
Breslau de deuren geopend van het St. Vincentiusziekenhuis in Hammerfest, dat daarmee het eerste katholieke ziekenhuis in Noorwegen was.67
Fallize, op zoek naar een ordening in zijn prefectuur, wees de missiestaties in Noord-Noorwegen aan als werkgebied van de St. Elisabethzusters:
Hammerfest (sinds 1880), Trondheim (1881) en Tromsø (1906). In 1898
richtte de congregatie een aparte Noors-Deense provincie op, die werd
gevestigd in de St. Hallvardparochie in Oslo. Het zuidelijke deel van Noorwegen werd als werkgebied toegewezen aan de St. Jozefzusters. Op verzoek
van Fallize vestigden zij zich in Fredrikstad en Halden (1887). In 1874 werd
de Zweeds-Noorse provincie van de congregatie opgericht, die vanaf 1887
zetelde in Oslo, met een eigen noviciaat vanaf 1895. In 1875 trad de eerste
Noorse vrouw in bij de St. Jozefzusters.68
De relatie tussen de St. Jozefzusters en Fallize verliep niet erg harmonieus. Toen de zusters in 1887 in Oslo een provinciehuis wilden oprichten
65 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 204-205; Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur
Selbständigkeit’, p. 139-141, wijst erop dat de Denen in 1849 godsdienstvrijheid kregen.
Deze werd van katholieke zijde gebruikt voor de oprichting van katholieke scholen,
waarvoor de St. Jozefzusters van Chambéry in 1856 naar Denemarken kwamen. Yvonne
Maria Werner, Kvinnlig motkultur och katolsk mission. Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 18561936 (Västervik 2002), p. 42-49.
66 Else-Britt Nilsen, ‘Anonyme kanskje – men ikke ubetydelige. Ordenssøstre i Norge i det
19. og 20. århundre’, in: Norsk Teologisk Tidsskrift, 91(1990)4, p. 233-247.
67 Idem, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge – en oversikt’, in: Gran e.a. (red.), Den katolske kirke i
Norge, p. 447-468; Idem, Ordenssöstrene i går og i dag. En utvikling gjennom förti år, Oslo 1975.
68 Idem, Nonner i storm og stille. Katolske ordenssøstre i Norge i det 19. og 20. århundre (Oslo: Solum Forlag, 2001), p. 114-115.
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(het St. Jozefsinstituut), wenste Fallize dat de congregatie een nieuw contract zou sluiten met de prefectuur. Het generalaat van de zusters in
Chambéry weigerde dat, omdat het nieuwe contract meer financiële lasten
en een zwaardere belasting van de zusters zou betekenen. Daarnaast eiste
Fallize dat de zusters naast meisjes ook jongens in onderricht zouden
nemen op de St. Sunnivaschool. Het conflict werd in Rome uitgevochten.
Fallize kreeg zijn zin niet, maar ook de congregatie kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd: de eerste provinciale overste in Noorwegen trad
terug uit haar functie. Ook met haar opvolgster kreeg Fallize conflicten.
Onder haar leiding wilde de Noorse provincie een nieuw ziekenhuis bouwen, maar Fallize weigerde zijn toestemming voor een lening. Hierop
wendde de congregatie zich tot Rome, waar zij wel toestemming kreeg.
Voor de werkzaamheden in het westen van Noorwegen zocht Fallize een
nieuwe congregatie. De franciscanessen van Luxemburg, een diocesane congregatie van het Luxemburgse bisdom, toonden zich bereid om naar Noorwegen te komen om daar scholen en ziekenhuizen te beginnen. Zij vestigden zich in 1901 in Bergen en begonnen enkele jaren later ook een schooltje
en ziekenhuis in Stavanger. De omstandigheden waarin zij werkten waren
slecht. Zij beschikten nauwelijks over financiële middelen en moesten met
hun kleine groepje – meer dan twaalf vrouwen zijn er in totaal niet geweest
– twee ziekenhuisjes en schooltjes draaiende houden. Bovendien zou de
invloed van de Noorse samenleving funest zijn geweest voor het morele en
religieuze leven van de zusters. De congregatie in Luxemburg ging steeds
meer vrezen voor hun roeping en wilde haar leden terugtrekken uit Noorwegen. In dit voornemen werden zij gesteund door de Luxemburgse bisschop Koppes.69
Fallize wilde de zusters echter niet laten gaan. Hij probeerde hen – overigens tevergeefs – over te halen zich af te scheiden van het moederhuis. Ook
dit conflict werd in Rome uitgevochten. Uiteindelijk mochten de zusters
vertrekken, maar het financieel verlies van de Luxemburgse congregatie was
groot. Fallize kreeg namelijk in Rome gedaan dat de religieuzen naast de
roerende en onroerende goederen die zij achterlieten, ook nog een aanzienlijke som belasting moesten betalen. Groot was ook het morele verlies. De
congregatie verloor zes zusters: drie verlieten het klooster en drie anderen
traden in bij de nieuwe congregatie die door Fallize op 19 maart 1901 werd
opgericht: ‘Den norske kongregasjon av den Hellige Franciskus Xaverius’.70
Fallize zou toestemming hebben gekregen voor de oprichting van de nieuwe congregatie omdat de St. Jozefzusters en de St. Elisabethzusters weigerden de werkterreinen van de Luxemburgse congregatie over te nemen.
69 Malget, ‘Bischof Koppes und Norwegen’, p. 114-116.
70 Ibidem, p. 114-116, 149-150, 179-181.
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De congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters was, anders dan de
St. Jozefzusters en de St. Elisabethzusters die congregaties van pauselijk
recht waren, een diocesane congregatie. Dat betekende dat Fallize een veel
grotere invloed kon uitoefenen bij deze congregatie dan bijvoorbeeld bij de
St. Jozefzusters, die invloedrijke contacten hadden bij de Romeinse curie en
zich niet willoos door Fallize lieten inzetten voor zijn plannen in het vicariaat.71 Bij de St. Franciscus Xaveriuszusters benoemde Fallize een van de drie
Luxemburgse zusters, Bonaventura Schlösser, tot de eerste algemene overste.
Om zusters te werven richtte de nieuwe congregatie zich tot begin jaren
twintig van de twintigste eeuw met name op Duitsland. Ruim een maand
na de oprichting vertrok Bonaventura Schlösser voor zes weken naar Duitsland om kandidaten te werven. Ze kwam met vijf meisjes terug. In 1907 vertrok zij opnieuw en kwam na twee maanden met zes kandidaten terug. Een
jaar later wierf zij nog eens drie Duitse meisjes.72
In 1900 waren er 114 vrouwelijke religieuzen werkzaam in Noorwegen: 98
St. Jozefzusters, 16 St. Elisabethzusters en tien Luxemburgse franciscanessen.
In 1920 was hun aantal gegroeid tot meer dan 250 op een aantal van circa
2000 katholieken. De religieuzen werkten toen in dertien staties met evenzoveel katholieke schooltjes en in totaal twaalf kleinere of grotere ziekenhuizen. Het overgrote deel van de religieuzen was van Duitse origine. Daarnaast
waren er Poolse en Luxemburgse zusters, en een enkele Franse en Noorse.73
Ook waren er enkele Nederlandse zusters. De Noorse provincie van de
St. Jozefzusters telde aan het begin van de twintigste eeuw een drietal meisjes afkomstig uit Zuid-Limburg. Eén van hen, zuster Imelda Senden, afkomstig uit Voerendaal, werd overste van een postulantenhuis dat de congregatie in 1910 opende in Glanerbrug in Nederland. Dit St. Olavsklooster
lag aan de Duitse grens en richtte zich met name op Duitsland. Slechts één
Nederlandse zuster trad hier in. In 1920 werd het postulaat in Glanerbrug
weer opgeheven en verplaatst naar het Duitse Nienborg.74
71 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 126-142; Idem, ‘Med Vår Herre selv og Norges legestand i
ryggen. De katolske hospitaler – et stykke norsk kirkehistorie’, in: Kirke og Kultur, (1993)2,
p. 103-104.
72 Hieronyma Jongmans, ‘I anledning Kongregasjonens 70 års dag. Noen sitater fra Moderhusets dagbok’. Niet uitgegeven manuscript.
73 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 447-465; Idem, ‘Anonyme kanskje’, p. 239;
Idem, I går og i dag, p. 46.
74 In de jaren 1910-1914 meldden er zich circa 50 postulanten uit Duitsland. In Glanerbrug
hadden de zusters korte tijd een bewaarschool en legden enkelen zich toe op de ambulante ziekenzorg. Kronikk over St. Josefssøstrene fra Chambéry. Den Norske ordensprovins, 1865-1940.
Utgitt til 75 års jubileet 1940 (Oslo: Provinsialhuset St. Josephs Institutt, 1940), p. 180-188,
201-217; Uit het land van St. Olav, 34(1960-61), p. 14-17; Birgitte Emke csj aan V. Poels,
8 september 2002 en 26 juni 2003. Brieven in bezit auteur.
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3. buitenlandse financiële steun en propaganda

Geldbronnen
Behalve op het gebied van het kerkelijk personeel was de Noorse katholieke
kerk ook op financieel terrein afhankelijk van het buitenland. De eerst aangewezene voor geldelijke ondersteuning was de H. Stoel en de Congregatio
de Propaganda Fide. Jaarlijks werd er een bepaald bedrag voor Noorwegen
vrijgemaakt. Daarnaast kon er voor speciale gelegenheden een beroep worden gedaan op Rome. Zo ontving Studach 1000 scudi van de Propaganda
voor de bouw van de kerk in Stockholm. De bouw van de kerk in Bergen
werd door paus Pius ix gesteund met twee maal 5000 lire; de kerk werd op
zijn verzoek gewijd aan Paulus. Pius ix schonk ook op verzoek van Studach
een tabernakel voor de kerk in Oslo, opdat de katholieken in het noorden
een duidelijk herinneringsteken hadden van de plaatsvervanger van Christus op aarde.75
Het jaarlijkse bedrag dat vanuit het Vaticaan naar Noorwegen werd
gestuurd, was niet toereikend, zeker niet bij een expansief beleid zoals dat
vanaf het begin door Fallize werd gevoerd. Volgens Fallize kon hij jaarlijks
slechts beschikken over 25.000 gulden, wat minder was dan het jaarlijks
inkomen van een kanunnik.76 Via andere kanalen moest het bedrag worden
aangevuld. In de eerste plaats kwamen daarvoor in aanmerking de grote
missiegenootschappen. In de negentiende eeuw betrof dat met name het
Genootschap tot Voortplanting des Geloof, dat toen nog gevestigd was in
Lyon. De Propaganda deed concrete verzoeken aan de Voortplanting om
financiële hulp in 1840 voor Stockholm en Denemarken, in 1843 voor Noorwegen en in 1859 voor de Noordpoolmissie en Lapland. In Duitsland
bestond een door Rome erkende tak van deze vereniging, de Franz-Xaveriusverein.77
De missionaire hulporganisaties in Duitsland toonden al vroeg aandacht voor de Scandinavische landen. Vermoedelijk speelde daarbij een rol
dat deze missiegebieden lange tijd onderdeel waren van het apostolisch
vicariaat van het Noorden. Een belangrijke geldgever was de Beierse Ludwig-Missionsverein, opgericht in 1838. Bij de oprichting van de statie kreeg
Oslo in 1845 3000 frs. en later opnieuw 5000 Beierse guldens voor de bouw
van de kerk. De H. Stoel stimuleerde de banden tussen Duitsland en
Noord-Europa. De St. Jozefzusters van Chambéry kregen vanuit Rome de
75 J.J. Duin, ‘Fra bygningstiden til St. Olavs kirke i Oslo’, in: Idem, Streiftog i norsk kirkehistorie,
p. 326-333; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 189-208, 216.
76 Katholieke Missiën, 39(1913-14), p. 162, 170.
77 Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 135-139.
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raad om voor henzelf, hun scholen en ziekenhuis in Denemarken een beroep te doen op de Duitse missieverenigingen. In 1849 werd de Bonifatiusvereniging opgericht ten behoeve van de Noord-Duitse diaspora en Scandinavië.78 Onderlinge concurrentie en versplintering in de katholieke missie-initiatieven in Duitsland in de tweede helft van de negentiende eeuw
maakten de hulp echter nog weinig efficiënt.79 Later, met name in de tweede helft van de twintigste eeuw, zou het Bonifatiuswerk de bouw van vele
kerken in Scandinavië financieren.
Een derde mogelijkheid om geld te krijgen, was door rechtstreeks een
beroep te doen op rijke katholieke weldoeners. Via de Franse consul in Oslo
kwam er in 1853 bijvoorbeeld een bedrag van 2000 francs in naam van Lodewijk Napoleon iii voor de bouw van de kerk. Van koningin Jozefine van
Zweden kwamen er regelmatig giften voor de opbouw van de katholieke
kerk. Een zeer gewaardeerde gift was de armrelikwie van St. Olav die via de
koningin werd verkregen van koning Frederik vii van Denemarken. De
relikwie was na de Reformatie naar Denemarken verscheept, waar zij tot
1862 in het bezit van het Nationaal Museum in Kopenhagen was geweest.80
Daarnaast werd vaak een beroep gedaan op de katholieke gemeenschappen in het geboorteland van de apostolisch prefect of vicaris. In 1889 deed
de prefect van de Propaganda Fide een oproep aan de Luxemburgers om
toch vooral om te zien naar de Noorse missie. De Luxemburgse bisschop
Koppes stelde vanaf 1890 een jaarlijkse collecte in voor de Noorse missie in
alle Luxemburgse kerken. De breuk tussen Koppes en Fallize in 1901 betekende het einde van deze jaarlijkse collecte.81 Overigens werden niet alle
banden met het thuisland van Fallize verbroken, getuige de oprichting in
Luxemburg in 1910 van het ‘Gebedenverbond ter bekering van Scandinavië’. In 1919 zou deze vereniging, die zich anders dan de naam wellicht doet
vermoeden ook op geldinzamelingsacties richtte, circa 40.000 leden hebben
geteld.
Een vijfde mogelijkheid waren bedelreizen door de missionarissen zelf.
Veel priesters wisselden hun pastorale arbeid in Noorwegen af met langdurige reizen om geld in te zamelen om de bouw van kapellen, kerken, pastorieën en scholen mogelijk te maken. Voor de bouw van de kerk in Oslo bijvoorbeeld, waarvan de kosten werden geschat op 28.000 kronen of 7000
daalders, ondernamen de redemptoristen in de jaren vijftig van de negentiende eeuw een bedelreis van bijna een jaar door Duitsland, Noord-Italië
78 ‘125 Jahre Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. 1849-1974’. Speciale uitgave van
Bonifatiusblatt, 114(1974)2.
79 Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 135-139.
80 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 189-199.
81 Ibidem, p. 262-263.
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en Oostenrijk. In totaal leverde de actie 498 daalders en 3700 Oostenrijkse
guldens op. Enkele jaren later volgde een reis door Nederland met als
opbrengst 1650 gulden en door België en Frankrijk, waar zij 2000 francs
ophaalden.82 Van Blancke hebben we al gezien dat hij deur aan deur door
zijn vaderland België trok en aanzienlijke bedragen ophaalde. In de loop
van de negentiende eeuw kwamen ook de Verenigde Staten steeds meer in
het vizier als mogelijke donor; zo werd er vanuit de Noordpoolmissie gebedeld voor een kerk in Trondheim.

Propaganda via de katholieke pers
Via brieven en artikelen in kranten en (missie)tijdschriften in de WestEuropese landen werd propaganda gemaakt voor de Noord-Europese missiegebieden. Het belangrijkste doel hiervan was geld in te zamelen en
bekendheid te verwerven onder mogelijke weldoeners. In 1847 deed Studach een beroep op de Duitse en Nederlandse katholieken voor geld voor de
koop van een stuk grond. Zijn brief werd afgedrukt in De Godsdienstvriend van
28 augustus 1847. In dit blad waren een tiental jaren eerder ook brieven van
de Nederlandse missionaris Van de Beek verschenen. Studach bedankte de
lezers alsnog voor de steun die hij toen had gekregen voor de bouw van de
Eugeniakerk in Stockholm. Nu vroeg hij steun voor de kerk in Oslo.83
In het archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch vinden we een oproep
van de Vlaamse priester H. Blancke voor steun aan de ‘katholieke Noordpool-Missie in Noorwegen en Lapland’. De Noordpoolmissie had te lijden
onder de revolutie in Italië waardoor de jaarlijkse gelden van de Propaganda
Fide waren weggevallen. Blancke schreef dat Bernard hem had gezonden
voor hulp en steun “tot de liefdadige en door God gezegende Katholieken
van Nederland (die als ’t ware de missie van Lapland en Noorwegen opgerigt hebben.)” Deze laatste toevoeging is nogal raadselachtig. Zij duidt
mogelijk op de verkenningstochten van Van de Beek in de jaren rond 1840.
De oproep was onderschreven door alle Nederlandse bisschoppen: Schaepman, Zwijsen, Wilmer, Van Genk en Paredis, en verscheen op 1 november
1871 in de Tilburgsche Courant. In dezelfde krant verscheen op 30 november
1871 een artikel onder de titel ‘Vooruitgang van het Catholicisme in het
Noorden’. Hierin werd de economische groei in het noorden, zoals de toenemende handel op Nederland in traan en vis, gezien als een beloning van
God voor de positieve opstelling van de Noren jegens het katholicisme.84
Een van de eerste grote missiebladen, de Katholieke Missiën, besteedde
82 Ibidem, p. 189-208; Duin, ‘Fra bygningstiden til St. Olavs kirke i Oslo’, p. 331-333.
83 Duin, ‘Fra bygningstiden til St. Olavs kirke i Oslo’, p. 325-326.
84 Archief bdb , 2. Doos B. Missie vi. Omslag Missie vi B1: Missieactie Scandinavië.
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vanaf het eerste jaar van verschijnen in Nederland, 1874-1875, veel aandacht
aan de Noorse missie. De artikelen in dit Nederlandstalige maandschrift
werden in de begintijd over het algemeen overgenomen uit de Franse (Missions Catholiques) en Duitse versies (Katholische Missionen) van het blad, naast bijdragen uit andere Duitse en Franse missiebladen. De Katholieke Missiën werd
uitgegeven in samenwerking met het in Lyon gevestigde Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs.
De inhoud en de toon van de artikelen en brieven in de katholieke pers
waren doorgaans bemoedigend: Noorwegen was een moeizaam terrein
voor de ijverige missionarissen, maar de situatie verbeterde met rasse schreden, het aantal katholieken nam door bekeringen fors toe (vooral onder de
adel en geestelijken in Denemarken en Zweden, onder de intelligentsia en
geestelijken in Noorwegen), de vooroordelen jegens de katholieken namen
snel af, de protestanten waren steeds meer geneigd tot het katholieke
geloof, het protestantisme was door geweld en bedrog ingevoerd, de protestanten waren ‘in wezen’ nog katholiek, de katholieke kerk was geheel vrij,
bijvoorbeeld in het stichten van scholen en het houden van sacramentsprocessies, vaak vrijer nog dan in katholieke landen. Deze teneur in de berichtgeving over de katholieke kerk in Noorwegen, die bedoeld was om de
katholieken te bewegen geld te geven, zou tot na de Tweede Wereldoorlog
in veel missiebladen te beluisteren zijn. Het aantal katholieken dat er in
Noorwegen zou zijn, werd stelselmatig te hoog ingeschat. Een fraai voorbeeld van de optimistische maar weinig realistische beeldvorming, is een
brief van de hand van de Duitse priester C. Hagemann die het houten St.
Michaëlskerkje in Hammerfest had voltooid. Hammerfest telde toen ca.
3000 inwoners, van wie misschien een tiental of hoogstens twintigtal
katholiek was. Hij schreef in het blad Germania: “De kerk kan ongeveer 350
tot 400 personen bevatten en het is wel te betreuren dat wij haar niet grooter konden bouwen, wijl ik vrees, dat zij binnen korten tijd te klein voor
onze geloovigen zal zijn.”85 De elf bekeerlingen die hij volgens eigen zeggen op dat moment in onderricht had, hadden hem wel uitzonderlijk optimistisch gestemd.
Begin jaren negentig startte de Missions Catholiques met de publicatie van
Fallizes ‘Une tournée pastorale en Norvège’, die vanaf 1896 ook integraal in
het Nederlands werd opgenomen in de rubriek ‘Europa’ in de Katholieke
Missiën. In hetzelfde jaar verscheen het reisverhaal in boekvorm in Lyon.86
In 1900 werden in navolging hiervan uitreksels van ‘Wandelingen in Noor85 Katholieke Missiën, 4(1878), p. 133.
86 ‘Een herderlijk bezoek aan de Noorweegsche katholieken’, in: Katholieke Missiën, 21(189697), p. 1-6, 25-30, 49-54, 76-83, 97-102, 133-138. J.O. Fallize, Une tournée pastorale en Norvège,
Lyon 1896.
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wegen’ (Promenades en Norvège) van Fallize opgenomen in de Katholieke Missiën,
die in 1904 in België in boekvorm verschenen onder de titel: Verkenningstochten in Noorwegen.87 Fallize schreef deze reisverhalen in de vorm van essays tijdens zijn tweejaarlijkse rondreis die bedoeld was om de gelovigen in Noorwegen te bezoeken, vormsels toe te dienen en de priesters en vrouwelijke
religieuzen te visiteren. Deze reizen besloegen 5 à 6000 kilometer en duurden ettelijke maanden. In deze tijd verscheen ook het boekje van H. Snoeijs,
Noorwegen en zijne katholieke missie. Het was, zo vermeldde de tekst, vertaald en
uitgegeven om de missie in Nederland en België bekend te maken omdat er
door de godsdienststrijd in Frankrijk geen geld meer kwam, terwijl daarvandaan tot dan toe het leeuwendeel was gekomen.88
In de publicaties van Fallize verschenen de Noren en de Noorse samenleving – afgezien van de lutherse confessie – in een gunstig daglicht. Ze werden geprezen om hun goed georganiseerde samenleving, hun onderwijssysteem, hun rechtvaardigheidsgevoel, hun cultuur en om het feit dat zij de
katholieken nauwelijks een strobreed in de weg legden. Fallize benadrukte
graag dat de katholieken geen kerkbelasting hoefden te betalen, omdat die
bedoeld was voor de lutherse staatskerk. Daarnaast kenmerkten de geschriften van Fallize zich door prachtige landschapsschilderingen, waardoor hij Noorwegen tegelijkertijd bekend maakte als toeristenland. De
aandacht voor Noorwegen in de Katholieke Missiën was opvallend vergeleken
met die voor de andere Scandinavische landen. De berichtgeving over
Denemarken volgde qua aantal pagina’s op een grote afstand, terwijl de
berichtgeving over Zweden minimaal was, IJsland pas vanaf 1908 af en toe
werd genoemd en Finland nauwelijks aan bod kwam. Voor een deel kunnen
we dit toeschrijven aan de vlotte pen van Fallize. Wat ook meespeelde was
dat in Frankrijk – net als in Vlaanderen en overigens ook in Nederland89 –
rond de eeuwwisseling een grote belangstelling bestond voor met name de
Noorse cultuur en literatuur.
Evenals de Vlamingen hadden ook de Fransen moeite met het lutheranisme. De reisverslagen van Fallize sloten bij dit gevoelen aan. Een groot
respect voor de cultuur, gecombineerd met een pertinente afwijzing van
de lutherse confessie vinden we ook bij andere Franstalige schrijvers. Gesproken werd over “l’ombre de l’Église luthérienne” in “cet ensemble idyllique”, over de “tristesse norvégienne” die een gevolg van het lutheranisme
87 Katholieke Missiën, 25(1900-01), p. 44-46, 51-52, 57-58, 70-71, 75-78, 81-82, 90-91, 187-190,
195-197, 204-206; 26(1901-02), p. 20-22, 28-30, 33-34, 43-44, 51-53, 59-62, 65-66, 76-78,
84-86. In jaargang 29(1904-05) is opnieuw een reisverslag van Fallize opgenomen:
‘Noorwegen in den winter’, p. 76-77, 84-86, 93-94, 97-98.
88 (Breda 1904), p. viii. Het boekje was een vertaling van een Duitse uitgave van H. Günther.
89 Grit, Driewerf zalig Noorden, p. 73-91.
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zou zijn, of over de “froideur glaciale” die de lutherse liturgie zou kenmerken.90 In deze Franse katholieke kringen was men van mening dat de evangelisch-lutherse kerk een mislukking was. De staatskerk had geen antwoord op het piëtisme van Hauge en op sektes als die van Læstadius.91
Zij kon onvoldoende substantieel voedsel bieden, iets wat – aldus Fallize – verstandige Noren ook inzagen. Het katholicisme zou in Noorwegen
daarentegen wel kunnen beantwoorden aan een “besoin d’animation, de
vie”.92
Tot de verbeelding sprak een aantal bekeringen rond de eeuwwisseling,
die in de katholieke pers breed werden uitgemeten.93 In 1909 verscheen een
artikel in De Tijd onder de kop ‘Talrijke bekeeringen in de Scandinavische
landen’. Onder de paar honderd convertieten in de tijd van Fallize, viel met
name de reeds genoemde Krogh-Tonning op, in De Tijd aangeduid als de
“Newman van het Noorden”, die als predikant van de staatskerk hoorde bij
de conservatieve, hoogkerkelijke richting binnen de Noorse kerk. Hij
schreef boeken over dogmatiek. Herhaalde bezoeken aan Duitsland hadden
hem in contact gebracht met de katholieke kerk. Omdat hij behoefte had
aan een vaste autoriteit in de kerk, kon volgens Eidsvig zijn theologische
ontwikkeling hem moeilijk elders dan naar Rome voeren. In 1900 werd hij
katholiek.94
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog wendde Fallize zich in de Katholieke
Missiën uitdrukkelijk tot de Nederlandse katholieken om steun, omdat
Frankrijk hem niet meer kon steunen door de oorlog. Hij wees erop dat in
Noorwegen “priesters en God gewijde maagden van Nederland” werkten
en dat hij al eerder steun uit Nederland had gekregen van het St. Olavsliefdewerk uit Roermond.95 Bovendien bestonden er, zo benadrukte Fallize,
oude banden tussen Luxemburg en Nederland: in zijn jonge jaren had hij
als Luxemburger de koning der Nederlanden, die ook groothertog van
Luxemburg was, geëerd.96 Behalve in de Katholieke Missiën verschenen zijn
oproepen voor financiële steun aan zijn armlastige vicariaat ook in de
90 Vincent Fournier, L’utopie ambiguë. La Suède et la Norvège chez les voyageurs et essayistes français
(1882-1914) (Adosa, 1989), p. 15, 196-197, 244, 269. Fournier gaat er in zijn inleiding ten
onrechte vanuit dat Fallize een Fransman was.
91 Over Hans Nielsen Hauge zie hoofdstuk i, paragraaf 2. Lars Levi Læstadius (1800-1861)
leidde een grote opwekkingsbeweging in Lapland. Zorgdrager, De strijd der rechtvaardigen:
Kautokeino 1852.
92 Fournier, L’utopie ambiguë, p. 244.
93 In 1900 meldde Katholieke Missiën, 25(1900-01), p. 16, dat zowel de godgeleerde ‘dr. Van
Krogg’ als de befaamde schrijver ‘dr. Tonning’ zich hadden bekeerd.
94 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 285.
95 Katholieke Missiën, 40(1914-15), p. 210, 276.
96 J.O. Fallize, ‘Een smeekbede uit het koude noorden’, in: Katholieke Missiën, 44(1918-19),
p. 19-21.
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St. Antoniusbode.97 In 1916 wees Fallize erop dat hij de verwarming van de
scholen nauwelijks nog kon betalen: “Welk een bekoring voor arme ouders
om hunne kinderen naar de protestantsche school te laten gaan, waar het
goed warm is en waar de gemeente ze bovendien gratis kost geeft!”98 Zijn
oproepen voor financiële steun waren niet tevergeefs. Zo meldde de Katholieke Missiën in 1917 dat zij tweeduizend gulden naar Noorwegen had kunnen
sturen als reactie op de brieven en smeekbeden van Fallize.99 Fallize kon in
1918 verder melden dat hij blij was dat “een rij van missionarissen, wier
wieg in Holland gestaan heeft” hem kwam helpen (hij had net Borsboom
gewijd) en dat “andere Hollandsche kandidaten zich voor onze missie [hebben] aangeboden.”100

4. de noorse samenleving en de katholieke kerk
De Noorse samenleving nam in de eerste jaren na 1843 een tamelijk verdraagzame houding aan tegenover de kleine katholieke gemeenschap. De
Noorse kerkhistoricus Bernt T. Oftestad schetst voor die periode een tolerant klimaat. Nadat in 1845 de dissenterwet was aangenomen, hadden alle
christelijke denominaties het recht gekregen om openbare religieuze diensten te houden. Degenen die de lutherse kerk verlieten, hielden al hun burgerrechten, behalve het recht om staatsambten uit te oefenen. Maar ook
deze restrictie werd gaandeweg door nieuwe wetgeving versoepeld.101 De
eerste katholieke priester Montz werd in bepaalde kringen welwillend
benaderd. Zo wist hij zich verzekerd van de vriendschap van de grote Noorse dichter Henrik Wergeland, een voorvechter van tolerantie, die als toenmalig correspondent voor verschillende nieuwsbladen de gebeurtenissen
in de katholieke kerk op de voet volgde. Hij was begeesterd over het feit dat
Montz de kerk in Oslo opdroeg aan de nationale schutspatroon St. Olav.102
De verhouding verslechterde toen duidelijk werd dat de katholieke kerk
er niet alleen wilde zijn voor de buitenlanders, maar ook actief bekeerlingen
trachtte te maken onder de Noren.103 Dat werd met name duidelijk ten
97 St. Antoniusbode, 12(1916), p. 347-348; 14(1918), p. 180-181. H.J. van der Velden volgde met
oproepen in Ibidem, 15(1919), p. 124-126; 16(1920), p. 26; 16(1920), p. 56-57.
98 J.O. Fallize, ‘Een noodkreet uit het koude noorden’, in: Katholieke Missiën, 42(1916-17), p. 2.
99 Katholieke Missiën, 43(1917-18), p. 3-5, 26-29.
100 Fallize, ‘Een smeekbede’, p. 20.
101 Oftestad, ‘The Church of Norway’, p. 33.
102 J.J. Duin, ‘Wergeland-Montz. Et vennskap’, in: Idem, Streiftog i norsk kirkehistorie, p. 287-297.
103 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 167; J.J. Duin, ‘1537 – Oslo Katolske Bispedømme – 1953. En historisk overblikk i anledning av gjenopprettelsen’, in: Idem, Streiftog i norsk kirkehistorie, p. 401-404.
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St. Olavskerk in Oslo. Achter de kerk het bisschopshuis en het O.L. Vrouwe Hospitaal.
Tegenover dit complex de St. Sunnivaschool en het moederhuis van de St. Jozefzusters.

tijde van de Noordpoolmissie, toen de missionaire activiteiten van de
katholieken als provocerend werden ervaren en tot tegenactie leidden, zoals
het plaatsen van een lutherse predikant in Alta. Terwijl de activiteiten van
Djunkowski rond de Noordpoolmissie het wantrouwen in de Noorse
samenleving deden toenemen, zorgde de meer bedaarde apostolisch prefect
Bernard Bernard voor een meer ontspannen relatie.104 Het expansief missionair beleid dat Fallize voerde na zijn komst in 1887, leidde wederom tot
tegenacties. In Porsgrunn werd in de jaren negentig van de negentiende
eeuw een luthers ziekenhuisje gebouwd als antwoord op de verpleegpraktijken van de St. Jozefzusters. Een zelfde situatie deed zich voor in Hammerfest, waar de St. Elisabethzusters in 1880 waren begonnen met een zie104 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 427.
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kenhuisje. Hier werd een nieuw ziekenhuis gebouwd dat werd geleid door
lutherse diaconessen. In 1892 stond het ziekenhuisje van de grauwe zusters
bijna leeg. In 1903 wilde Fallize een nieuw huis in Bergen openen voor de St.
Franciscus Xaveriuszusters, ook al beschikte hij eigenlijk niet over de financiële middelen: “maar ik moest zonder uitstel handelen, opdat niet de protestantsche diaconessen, wie het niet aan middelen ontbreekt, mij vóór
zouden zijn.”105
Toch was er aanvankelijk onder Fallize niet echt sprake van een vijandige houding van de Noorse samenleving tegenover de katholiek kerk in
Noorwegen. De reisverhalen van Fallize ademen een tot op zekere hoogte
open en welwillende houding. De liefde van Fallize voor het land die uit
deze verhalen naar voren komt, werd door de vaderlandslievende Noren –
die volgens Fallize elk woord over Noorwegen in de buitenlandse pers
nauwkeurig spelden – gewaardeerd. Fallize wist hoe hij politiek moest
bedrijven, een ervaring die hij had opgedaan als vertegenwoordiger van de
conservatieve partij in het Luxemburgse parlement. Door zijn publicaties
en zijn journalistieke kwaliteiten te benutten streelde Fallize de Noren.
Behalve met zijn vlotte pen speelde hij ook op een andere manier in op
Noorse nationalistische gevoelens. In 1913 wist hij het Vaticaan te bewegen
zijn titel te veranderen in ‘apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen’. Aldus was het Vaticaan de eerste die de Noorse aanspraken op Spitsbergen (Svalbard) erkende. Pas in 1925 zou het gebied internationaal erkend
worden als Noors territorium. De apostolisch vicaris was een vaak geziene
gast van de Zweeds-Noorse koning Oskar ii en van de eerste Noorse koning
Haakon vii op het koninklijke slot in Oslo. In 1912 ontving hij van de
Noorse staat het commandeurskruis van de koninklijke orde van St. Olav
voor filantropisk virksomhet (filantropische activiteiten).106
Fallize benadrukte dat de katholieke kerk geen vreemde was in Noorwegen. Zij had de middeleeuwse cultuur mede gevormd en had Noorwegen
groot gemaakt in vroegere dagen. Hij bouwde enkele katholieke kerkjes (in
Porsgrunn en Stavanger) in de stijl van de oude staafkerken. In navolging
van Montz werden katholieke instellingen toegewijd aan Noorse heiligen:
St. Olavsparochie in Trondheim, St. Hallvardparochie in Oslo, de St. Olavsuitgeverij en het weekblad St. Olav. Doordat hij in 1892 als tweede naam
‘Olav’ aannam, gaf hijblijk van zijn verbondenheid met Noorwegen. Tevens
benadrukte hij daardoor dat de heilige Olav van oorsprong een katholieke
heilige was. In datzelfde jaar kreeg Fallize ook de Noorse nationaliteit.107
105 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 282; Katholieke Missiën, 28(1903-04), p. 9.
106 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 176-179, 242-243.
107 H.J. van der Velden, ‘Mgr. Fallize’, in: St. Antoniusbode, 16(1920), p. 56-57. Het apostolisch
vicariaat was een burgerlijke rechtspersoon. Burgerlijke rechtspersonen konden bezit
verwerven, mits de directeur een Noor was.
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Kritiek op Fallize
Terwijl Fallize naar de buitenwereld toe de katholieke kerk in een gunstig
daglicht wist te plaatsen, waren de interne verhoudingen slecht. In tegenstelling tot Bernard, die zich vrij soepel had opgesteld, leidde Fallize de
katholieke kerk in Noorwegen met strenge hand. Fallize was in veel opzichten ‘roomser dan de paus’, bemoeide zich met elk klein detail, duldde geen
tegenspraak en was niet gemakkelijk af te brengen van zijn inzichten. Hij
was er berucht om dat hij vasthield aan de regel dat katholieke kinderen
onder geen beding een protestantse school mochten bezoeken, ook al
waren die scholen beter, gratis en meer comfortabel. Richtlijnen uit 1898
scherpte hij in 1910 nog eens aan in een vastenbrief: wanneer beide ouders
katholiek waren, werden ze geëxcommuniceerd wanneer ze hun kinderen
niet naar een katholieke school stuurden. Dit speelde bijvoorbeeld in Bergen, waar de kwaliteit van het katholiek onderwijs na het vertrek van de
Luxemburgse zusters zo was verslechterd dat het aantal katholieke kinderen op de school na 1901 afnam van 50 tot 14 in 1922. Minstens één ouderpaar werd daadwerkelijk geëxcommuniceerd toen het zijn kinderen niet
langer onderwijs wilde laten volgen op deze school. Vanuit Rome probeerde men Fallize tevergeefs tot een milder bestuur te bewegen.108
In de Noorse samenleving groeide in de latere jaren van het bestuur van
Fallize een meer wantrouwende houding jegens de katholieke kerk. Deze
ontwikkeling moeten we plaatsen in het kader van de onafhankelijkheid
van Noorwegen in 1905 en de angst voor buitenlandse invloeden op de
Noorse samenleving. Ook de groei van het aantal staties deed de onrust over
de dreiging van de katholieke kerk toenemen.109 Het gevoel bestond dat de
katholieke kerk in opmars was, op een moment dat de Noorse kerk door
binnenkerkelijke conflicten werd verscheurd. Men was bang dat de katholieke kerk van deze problemen trachtte te profiteren. De cijfers in Noorwegen gaven daartoe niet echt aanleiding, maar de overgang van de conservatief Krogh-Tonning in 1900 naar de katholieke kerk vond men onrustbarend. Te meer omdat ook in andere traditioneel protestantse gebieden het
aantal convertieten toenam.
Waarschijnlijk speelde de gezondheid van Fallize een rol bij de verslechterde relaties, zowel binnenkerkelijk als binnen de Noorse samenleving. In
zijn latere jaren was Fallize ziek: hij leed in toenemende mate aan depressies
en had suïcidale neigingen.110 Zijn Zweedse collega Bitter sprak zelfs over
een periode van tien jaar waarin Fallize “oft geistesgestört” en “ganz toll”
108 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 279-281.
109 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 425.
110 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 11.
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was. Hij verbaasde zich erover dat Rome hem al die tijd gewoon in functie
had gelaten.111

5. conclusie
De vraag of Noorwegen wel of geen missiegebied was, was in deze periode
aanvankelijk niet aan de orde. Benamingen als de Noordpoolmissie en de
Noorse missie waren vanzelfsprekend. De opbouw van de katholieke kerk
na 1843 werd door de Congregatio de Propaganda Fide, het missiedepartement van de H. Stoel, ter hand genomen. De indeling van Noorwegen bij
het apostolisch vicariaat Zweden (1843) en de Noordpoolmissie (1855), gevolgd door de oprichting van de apostolische prefectuur (1869) en het apostolisch vicariaat Noorwegen (1892), paste in de organisatiestructuur van de
missiegebieden onder de Propaganda Fide. Deze instantie benoemde in
1869 de Franse seculiere priester B. Bernard tot apostolisch prefect. Hij werd
in 1887 opgevolgd door de Luxemburger J.O. Fallize. Tekenend is dat de
diocesane congregatie die in 1901 door Fallize werd opgericht, werd vernoemd naar St. Franciscus Xaverius, de patroonheilige van de katholieke
missies.
Net als bij de overige missiegebieden werd de opbouw van de katholieke
kerk in Noorwegen financieel mogelijk gemaakt door de Propaganda Fide
en verscheidene missieverenigingen. Voor het verkrijgen van aanvullende
geldelijke middelen werd er in de tweede helft van de negentiende eeuw
veel propaganda gemaakt voor de Noorse missie. Met name door de geschriften van Fallize in de Franse, Duitse en Nederlandse versies van de
Katholieke Missiën bereikte deze propaganda rond de eeuwwisseling heel
West-Europa. Het is opvallend hoe optimistisch gestemd de berichtgeving
was over de kansen van de katholieke missie in Noorwegen. De geschriften
gingen er vanuit dat de redding nabij was voor de sympathieke, in ‘duisternis levende broeders’ door de inzet van de missionerende katholieken.
De Noorse samenleving, beducht voor elke bedreiging van haar eigen
identiteit, reageerde met wantrouwen op de activiteiten van de katholieke
kerk. De katholieke kerk meed vanaf het begin openlijke bekeringsactiviteiten, ook omdat dat aan de eerste priesters was verboden. De kerk richtte
zich vooral op ‘indirecte’ missieactiviteiten, door de bouw van scholen en
ziekenhuizen. Met name vrouwelijke religieuzen uit Frankrijk en Duitsland zetten zich daarvoor in. Met hun hulp slaagde de katholieke kerk er in
111 Ibidem, 1B ‘Dossier Missie Zweden. Brieven: mgr. Alb. Bitter. Corresp. 1920-1921. Mgr. dr.
J. Erik Müller (Zweden) Correspondentie 1923-38. Corresp. varia’: Albertus Bitter aan A.F.
Diepen, Stockholm 20 juli 1921.
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de periode 1843 tot 1920 in een bescheiden infrastructuur in de vorm van
veertien missiestaties met een kerk of kapel en zusterhuis met schooltje en
ziekenhuis op te richten. In 1920 was de katholieke kerk aanwezig van het
uiterste noorden van het land (Hammerfest) tot het uiterste zuiden (Kristiansand).
Er was vóór 1920 geenszins sprake van een georganiseerde steunactie in
Nederland ten behoeve van de katholieke kerk in Noorwegen. Alleen in
periodes waarin Fallize door omstandigheden geen beroep kon doen op
landen als Frankrijk, Duitsland of Luxemburg, wendde hij zich tot de
Nederlandse katholieken. Zijn oproepen vonden gehoor bij enkele vrouwelijke religieuzen, die intraden bij de St. Jozefzusters, en bij een aantal seculiere priesters die in het priesterrijke Nederland om uiteenlopende redenen
niet zo gemakkelijk een benoeming kregen. De overwegingen van deze
priesters om naar Noorwegen te gaan, waren daarom wellicht eerder van
pragmatische dan van missionaire aard. Maar over het doel van hun aanwezigheid bestond geen twijfel: deze missionarissen waren naar Noorwegen
gegaan “om zielen voor ons heilig geloof te winnen.”112 Ook de vrouwelijke
religieuzen in Noorwegen zagen hun missionaire taak in het verlengde liggen van het contrareformatorische ideaal om verloren terrein op de lutheranen te heroveren.113 Missie was, ook in Noorwegen, gericht op de expansie
en de opbouw van de katholieke kerk.
Ondanks deze uniforme visie op het missiebegrip in de verschillende
sectoren binnen de katholieke kerk begon na de hervorming van de Propaganda Fide in 1908 langzaam het onderscheid tussen christelijke en nietchristelijke, tussen ‘beschaafde’ en ‘niet-beschaafde’ missiegebieden opgang te maken. In de eerste plaats merkte men dat aan de verminderde aandacht voor en financiële ondersteuning van de missie in Noorwegen. In
1911 liet H.J. van der Velden in de St. Antoniusbode weten dat er in Noorwegen, ook al was het “een beschaafd land”, een grote behoefte bestond aan
financiële steun, “misschien meer dan de missies onder de heidenen.”114
Fallize verzuchtte enkele jaren later in de Katholieke Missiën dat men de missionarissen in Noorwegen niet zo in de steek zou laten “indien de Noren
heidenen waren in plaats van christenen.”115 Dat binnen de katholieke missiebeweging een onderscheid werd aangebracht tussen missie in ‘onbeschaafde heidense’ en ‘beschaafde christelijke’ gebieden, had blijkbaar al
snel consequenties voor de steun van het katholieke thuisfront voor de activiteiten van de katholieke kerk in Noorwegen.
112 H.J. van der Velden, ‘Missie van Noorwegen’, in: St. Antoniusbode, 15(1919), p. 125.
113 Nilsen, ‘Med Vår Herre selv og Norges legestand i ryggen’, p. 103-104.
114 H.J. van der Velden, ‘Een Holl. missionaris in Noorwegen over missiezusters’, in: St. Antoniusbode, 17(1911), p. 92-94.
115 Katholieke Missiën, 39(1913-14), p. 162, 170.
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Deel 2
Van droom tot desillusie (1920-1931)

hoofdstuk iii

De Noorse missie toevertrouwd aan
de Nederlandse katholieken
“Toen Z.D.H. J.O. Smit kort na zijn benoeming op audiëntie was bij Z.H. Paus Pius xi
en sprak over de groote oekonomische zorgen, die hem in Noorwegen wachtten, zei
Z.H. ‘Holland zal u wel helpen’. Onze bisschop noemt Noorwegen gaarne ’t 6de Hollandsche bisdom; eerstens omdat er zoovele Hollandsche priesters en zusters in Noorwegen zijn
en dan omdat de missie uit den aard der zaak door de liefdadigheid der Hollandsche
Katholieken moet in stand gehouden worden.”
J.J. Borsboom, ‘Uit de missie van Noorwegen’, in: St. Antoniusbode, 20(1924),
p. 140-141.

1. nieuw leven aan de noorse missie

De visitatie van A.F. Diepen
Aan het einde van 1919 ontving A.F. Diepen, bisschop van ’s-Hertogenbosch, een dringende oproep van kardinaal W.M. van Rossum: “Vertrouwelijk. Over een ander punt wenschte ik udh bij dezen te schrijven: een zaak
van groot gewicht en die mij voortdurend bezorgd maakt. Ik zou absoluut
een apost. Visitatie moeten doen plaats hebben in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Ik heb daarvoor een bisschop noodig. Mijn oog is op Uwe
doorl. Hoogw. gevallen en udh zou de Propaganda met de aanname een
grooten dienst bewijzen. Ik geloof dat alles in een paar maanden zou afgeloopen zijn. Ik bid Uwe doorl. Hoogw. het niet af te wijzen, maar voor het
welzijn der H. Kerk aan te nemen en dat offer te brengen.”1
Het organiseren van visitatiereizen door de Propaganda Fide was niet
ongebruikelijk, maar was tegelijkertijd ook geen standaardprocedure.
Doorgaans was er een duidelijke aanleiding voor het ondernemen van een
dergelijke kostbare en moeizame onderneming. Voor de nieuw-aangetreden prefect van de Propaganda Fide waren visitatiereizen een van de middelen om het missiewerk te verlevendigen en te reorganiseren en om inzicht
1

Archief bdb , 1A ‘Visitatiereis van mgr. Diepen naar Denemarken – Finland – Zweden en
Noorwegen. 7 juni-11 augustus 1920’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen, 5 december
1919.
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te krijgen in de situatie en de behoeften van de missiegebieden. Reeds in
zijn eerste jaren als prefect organiseerde Van Rossum apostolische visitatiereizen naar China, Siberië, Zuid-Afrika, Egypte, Albanië en Scandinavië.2
Scandinavië was een van de eerste: op 20 februari 1919 werd het besluit
van Van Rossum om een visitatie in Scandinavië te houden goedgekeurd
door paus Benedictus xv.3 Een aanleiding voor de visitatie was gelegen in
het feit dat de apostolisch vicarissen van Denemarken (de Duitser mgr. J.
von Euch, 1884-1922), Zweden (de Duitser mgr. A. Bitter, 1886-1923) en
Noorwegen (de Luxemburger mgr. J.O. Fallize, 1887-1922) allen ruim dertig
jaar in functie waren. De vraag wie hen zou opvolgen werd gezien hun leeftijd en gezondheidssituatie steeds urgenter.
De Zweedse kerkhistoricus Y.M. Werner noemt nog een andere aanleiding voor de visitatie, namelijk de vele rapporten en bezwaarschriften met
betrekking tot de Zweedse missie die in deze jaren naar Rome werden
gezonden. De protesten van de Zweedse leken tegen het dreigende vertrek
van de jezuïeten – wier plaats zou worden ingenomen door de Nederlandse
priesters van het H. Hart van Jezus (scj)4 – trokken de aandacht van Rome.
In positieve zin omdat er in Zweden blijkbaar sprake was van een kleine,
maar actieve groep katholieken. In negatieve zin omdat deze leken onafhankelijk van de clerus opereerden. Een van de Nederlandse priesters van
het H. Hart van Jezus schreef op 19 februari 1919 vanuit Stockholm aan Van
Rossum dat in Scandinavië “vele zaken eens aan een echt Roomschen geest”
getoetst moesten worden.5 Volgens Werner hoopte Van Rossum de activiteiten van de katholieke leken om te vormen tot Katholieke Actie onder leiding van priesters, waarbij de situatie in Nederland als voorbeeld moest
dienen.6
Deze reden kan voor Zweden een rol gespeeld hebben, maar in de andere
Scandinavische landen bestond zulk een actieve lekenbeweging niet. Tüchle geeft als aanleiding voor de visitatie de “geringen Erfolge der Missionsarbeit” in Scandinavië.7 Dat zou kunnen verklaren waarom Denemarken niet
werd genoemd in de brief van Van Rossum aan Diepen van 14 mei 1920,
2
3
4
5
6

7
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Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 305.
Werner, Världsvid men främmande, p. 235-237, 247, 419: voetnoot 617.
J. Jak, ‘De congregatie der priesters van het H. Hart van Jezus in Finland en Zweden’, in:
Annalen scj , 13(1957), p. 103-123.
Rome, Archief van de Congregatio de Propaganda Fide, Nova Series, Volume 654: Svezia, Norvegia,
Danimarca, Rubr. 105/1920, 565-376: J. van Gijsel aan W.M. van Rossum, 19 februari 1919.
Werner, Världsvid men främmande, p. 235-237. Volgens Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966) (Nijmegen 1994),
p. 17-34, ondervond de Katholieke Actie in Nederland vóór 1934 juist kritiek van de zijde
van het Vaticaan.
Tüchle, ‘Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit’, p. 141.
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waarin hij stelde dat hij grote verwachtingen had van de visitatie “om
nieuw leven te geven aan de missies vooral in Noorwegen en Zweden.”8 In
Denemarken was het aantal bekeringen en de situatie van de katholieke
kerk relatief gunstig in vergelijking met de andere Scandinavische landen.
Waarom Van Rossum Diepen als visitator koos is niet bekend. Diepen,
die getypeerd zou kunnen worden als een behoudende aristocraat, was een
schoolmeester en kerkenbouwer. Hij was nooit in Scandinavië geweest. Wel
waren er enkele priesters uit zijn bisdom werkzaam in Noorwegen, maar
Diepen had geen speciale belangstelling getoond voor hun werkterrein. De
bisschop van ’s-Hertogenbosch twijfelde zelf aan zijn deskundigheid: hij
was niet goed op de hoogte van het nieuwe kerkelijke recht, zijn talenkennis oordeelde hij matig en van Scandinavië wist hij hoegenaamd niets af.9
Van Rossum drong echter aan, waarna Diepen de invitatie aannam en Van
Rossum liet weten dat hij zeer ingenomen was met deze “gewichtige
opdracht, waarvan zoo groote belangen voor de eer van God en het heil der
zielen afhingen.”10
Diepen ontving zijn officiële nominatie op 6 maart 1920. Hij kreeg de
opdracht te rapporteren over een groot aantal zaken. Wat Noorwegen
betreft wilde de H. Stoel ten eerste weten wat de groei van de katholieke
kerk belemmerde. Verder moest hij gegevens inwinnen over de verhouding
tussen de katholieken en de overheid en tussen de katholieken en de lutheranen. Verder wilde Van Rossum informatie over het aantal gemengde
huwelijken en de betekenis ervan voor de katholieke kerk in Noorwegen.
Andere vragen betroffen de katholieke scholen en de financiële situatie van
de katholieke kerk. De Propaganda Fide wenste nadere gegevens over de
relatie tussen seculieren en regulieren en over het moreel van de missionarissen. Daarnaast werd Diepen om advies gevraagd over de toekomst van die
apostolische vicariaten waarvan de apostolisch vicaris reeds op leeftijd was
én geen goede gezondheid genoot. Ook moest hij zijn gedachten laten gaan
over eventuele geschikte opvolgers onder de plaatselijke seculiere en reguliere geestelijkheid.11 De apostolisch vicaris Fallize en zijn secretaris H.J.
van der Velden werden op 28 mei ingelicht over de komst van de apostolisch
visitator.
Archief bdb , 1A ‘Officiële stukken en brieven van kardinaal Van Rossum’: Van Rossum aan
Diepen, 14 mei 1920.
9 Archief van de Congregatio de Propaganda Fide, Nova Series, Volume 654: Svezia, Norvegia, Danimarca, rubr. 105/1920, 565-378: A.F. Diepen aan W.M. van Rossum, 12 december 1919;
Ibidem, 960-390: A.F. Diepen aan W.M. van Rossum, 15 maart 1920.
10 Eerste jaarverslag van het Gebedenverbond tot bekeering van Scandinavië en Finland (St. Michielsgestel:
Instituut voor Doofstommen, 1921), p. 1.
11 Archief bdb , 1A ‘Officiële stukken en brieven van kardinaal Van Rossum’: Instructio pro
R.P.D. Arnoldo Diepen Ep. Buscoducen.
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Diepen vertrok op 7 juni 1920. Na Denemarken en Zweden bezocht te
hebben, kwam hij op 9 juli aan in Oslo. De bisschop van ’s-Hertogenbosch
bezocht achtereenvolgens alle veertien missiestaties. Van 9-12 juli waren
dat de twee staties en vier huizen van vrouwelijke religieuzen in Oslo. Vervolgens reisde hij naar Arendal (13 juli), Kristiansand (14 juli), Stavanger (15
juli), Bergen (17 en 18 juli), Trondheim (21 juli; zusters), Tromsø (24 juli;
zusters), Hammerfest (25 juli), Tromsø (26 juli; priester), Trondheim (29
juli; 2 parochies; priesters, school), opnieuw Oslo (30 juli), Drammen (31
juli), Porsgrunn (1 augustus), Halden (2 augustus) en Fredrikstad (3 augustus). Het totale aantal katholieken dat Diepen tijdens de visitatie telde
bedroeg 2001 personen, inclusief priesters en religieuzen. Vóór zijn reis had
hij vernomen dat het officiële aantal 2850 katholieken bedroeg.12
Uit het visitatieverslag van Diepen komt een vernietigend beeld naar
voren van het reilen en zeilen van het Noorse vicariaat. Het falend beleid
werd in zijn geheel op conto van de apostolisch vicaris geschreven. Alle
achttien priesters klaagden volgens Diepen steen en been over Fallize. De
apostolisch vicaris was een uitstekend bureaucraat, maar zonder gevoel
voor de praktijk. Hij bemoedigde zijn priesters nimmer, liet hun geen
enkele vrijheid om bijvoorbeeld het H. Sacrament uit te stellen voor of na de
hoogmis of voor het beleven van devoties. Door zijn rigiditeit doodde hij
elk enthousiasme. Om niets kon hij zware straffen opleggen. Hij toonde
geen enkel vertrouwen in zijn priesters, zoals bleek uit het gegeven dat hij
alles minutieus bepaalde en administreerde in Oslo. Zo bepaalde hij in
welke kleur een deur van een pastorie geschilderd mocht worden. Diepen
stelde vast dat de kerken en pastorieën, die vaak gedeeltelijk waren verhuurd aan lutheranen, zich in deplorabele toestand bevonden. Ook bleken
de priesters over onvoldoende geld te beschikken om van te leven, waardoor
ze gedwongen waren bijbanen te zoeken. Bijna alle priesters zaten helemaal
alleen, ook de jonge priesters. Er waren nooit spirituele oefeningen van alle
priesters gezamenlijk. Volgens Diepen was deze situatie er de oorzaak van
dat onlangs nog drie priesters ‘van het geloof waren afgevallen’. Bovendien
waren niet alle missionarissen in Noorwegen geschikt voor het missiewerk.13
Verder stelde Fallize aan de vrouwelijke religieuzen eisen die zij volgens
Diepen onmogelijk konden nakomen. Hun scholen bevonden zich in een
bedroevende staat. Zowel priesters als religieuzen waren vervuld van angst
voor Fallize en bezwoeren Diepen dat niets van wat ze zeiden hem ter ore
12 Ibidem, p. 2; Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège,
p. 8.
13 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 10. De passage over de frequente afval van priesters is dubbelonderstreept.
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mocht komen. Grote angst toonden met name de St. Franciscus Xaveriuszusters. Toen een van hen wat loslippig was tegen Diepen, werd zij meteen
zwaar gestraft door de overste. Ofschoon de apostolisch visitator had
bezworen dat alles aangaande de visitatie geheim moest blijven, bleek het
moederhuis in Bergen terstond geïnformeerd te zijn vanuit de succursaalhuizen in Arendal en Stavanger.14
Diepen gaf verder in zijn rapport aan dat de katholieken in Noorwegen
zich nauwelijks betrokken voelden bij hun staties en hun kerk. De katholieken die er waren, mankeerde het aan moreel. Zij vervulden nauwelijks
hun godsdienstplichten. Voor Fallize hadden zij geen respect. Alleen in
Oslo bestond een kerkbestuur, maar ook dat stond machteloos tegenover
Fallize. Anders dan in Zweden namen de leken in Noorwegen nauwelijks
eigen initiatieven. Volgens Diepen zouden bij een ander beleid de leken
meer geactiveerd kunnen worden, waarbij zij uiteraard binnen de juiste
kerkelijke banen moesten blijven.15
Ondanks zijn ongunstige bevindingen over de katholieke kerk in Noorwegen, en overigens ook over de kerk in Zweden, toonde Diepen zich over
het geheel genomen toch optimistisch over de kansen van de katholieke
kerk in het Noorden. Hij baseerde zich daarbij met name op de situatie in
Denemarken, waar de kerk sinds een kwarteeuw groeiende was. In 1922
waren daar rond de 22.000 katholieken. Om ook in Zweden en in Noorwegen een dergelijke groei te bewerkstelligen, moest er volgens Diepen wel
aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het aantal priesters en staties
moest groeien, het religieuze leven worden geactiveerd en de katholieke
scholen verbeterd. Er moest een verenigingsleven worden opgezet en er
moest meer katholieke literatuur in de Scandinavische talen voorhanden
zijn. Ook vond hij het wenselijk dat, net als in de Deense missie, een groter
aantal orden en congregaties zich zou vestigen in Noorwegen en Zweden.
In Denemarken waren 24 katholieke congregaties en orden van mannelijke
en vrouwelijke religieuzen werkzaam, tegen vier in Zweden en drie in
Noorwegen.16
Verder moest ernaar gestreefd worden dat de restrictieve wetten in
Noorwegen en Zweden jegens de katholieke kerk werden opgeheven. Diepen roemde wat dat betreft Finland, dat sinds 21 juni 1919 een onafhankelijke republiek was en waar volledige godsdienstvrijheid bestond. Diepen
was er met veel egards ontvangen. Ook in Denemarken was de verleende
godsdienstvrijheid ‘eerlijk doorgevoerd’, zodat daar processies mochten
worden gehouden en katholieke scholen er onder bepaalde voorwaarden
14 Ibidem, p. 8.
15 Ibidem, p. 9.
16 Ibidem, p. 10-12; Werner, Världsvid men främmande, p. 247-250.
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enige rijkssteun konden krijgen. In Noorwegen was wel vrijheid, ook voor
processies, maar de katholieke scholen genoten er geen enkele steun.
Bovendien mochten de jezuïeten het land niet in. Zweden was het meest
onverdraagzaam. Er mochten geen kloosters worden opgericht en het dragen van een habijt was er verboden. Diepen pleitte ervoor de kwestie van de
volledige godsdienstvrijheid op Europees niveau in de pers aan de orde te
stellen. Dergelijke initiatieven waren al eerder rond 1911 door de jezuïeten
ondernomen. Het werd tijd, aldus Diepen, voor nieuwe actie. In een interview met een Zweedse krant, op 6 juli 1920, stelde hij de situatie in Nederland ten voorbeeld, waar volledige godsdienstvrijheid bestond en een gelijkwaardige positie voor de katholieke scholen.17

Opvolging van Fallize
Over de wenselijkheid van een nieuwe apostolisch vicaris was Diepen in zijn
rapport heel helder: “Mon impression personelle est que Monseigneur Fallize est absolument incapable de gouverner son Vicariat et qu’il est nécessaire qu’il soit tout à fait éliminé.”18 Zijn oordeel dat Fallize onmiddellijk het
veld moest ruimen was niet alleen gebaseerd op het veel te rigide beleid van
Fallize, maar ook op diens gezondheid. Fallize had regelmatig aanvallen
van ‘zenuwzwakte’, in welke periodes hij zich in een vijver wilde verdrinken.19 Fallize zelf, zo schatte Diepen in, wilde het liefste blijven zitten met
zijn secretaris H.J. van der Velden als zijn coadjutor. Volgens Diepen zou
het desastreus zijn indien de H. Stoel met dit scenario – waarmee Rome volgens Fallize reeds had ingestemd – akkoord zou gaan. De Limburgse priester Van der Velden was zo geïndoctrineerd door Fallize, dat hij diens rigide
stijl van besturen geheel had overgenomen. Naar de mening van Diepen
was Van der Velden bovendien veel te arrogant en te weinig beschaafd om
zo’n functie te kunnen vervullen.20
Het advies van Diepen werd overgenomen door Rome en in de loop van
1921 werd Fallize uitgenodigd om zijn ontslag te nemen. Van Rossum liet
Diepen in juni van dat jaar weten dat het Fallize tot grote eer strekte “dat hij
zulks ook met groote bereidwilligheid heeft gedaan. Verleden Dinsdag
heeft de H. Vader zijn ontslag-aanbieding aangenomen. Hij blijft voorloopig Administrator, en zal zich waarschijnlijk naar Bergen terugtrekken.”21 In juli 1921 werd ook de apostolisch vicaris van Zweden, A. Bitter,
17 Ibidem; Diepen, ‘Hoopvolle verwachtingen, p. 12-21.
18 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 11. Onderstreping origineel.
19 Ibidem, p. 10-11.
20 Ibidem, p. 12.
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uitgenodigd om zijn ontslag te nemen. Deze reageerde aanmerkelijk bitterder dan Fallize. Nadat hij 48 jaar in Zweden gewerkt en geleden had en er
bovendien zijn gehele familiefortuin van 800.000 francs had opgeofferd,
nog arbeidsgeschikt en vol arbeidsvreugde was, kwam het verzoek om af te
treden wel onverwacht, schreef Bitter aan Diepen. Volgens hem was het een
inschattingsfout van Rome om te menen dat een jonge apostolisch vicaris
meer kon uitrichten in Zweden en een grotere groei kon bewerkstelligen
dan hijzelf, omdat de kerk er nu eenmaal veel minder vrij was dan in Denemarken en Noorwegen.22
Nu Fallize zou vertrekken, werd het tijd om serieus na te denken over
een opvolger. Diepen zelf zou het liefst de Noor K.O. Kjelstrup hebben
gezien als opvolger, ware het niet dat bij hem reeds de eerste tekenen van
tuberculose waren geconstateerd.23 Karl Kjelstrup (1874-1946), een convertiet, had gestudeerd aan het Collegio Urbano in Rome, waar hij in 1901 tot
priester was gewijd. Kjelstrup was bekend en gezien in eigen land en zijn
preken en conferenties trokken ook niet-katholieke Noren. Hij maakte
regelmatig bekeringen. Kjelstrup stond bekend om zijn romantische en
nationalistische kijk op het verleden. Op politiek terrein vond hij dat IJsland en de Færøer eigenlijk niet bij Denemarken maar nog steeds bij Noorwegen hoorden.24 Op religieus terrein benadrukte hij dat Noorwegen in
zijn hoogtijdagen katholiek was geweest. Hij schreef een overzichtswerk
over de heroprichting van de Moederkerk in Noorwegen, honderd jaar
nadat Montz in 1843 de statie in Oslo had opgericht.25
De eveneens uit Noorwegen afkomstige Olav Offerdahl (1857-1930)
werd door Diepen als opvolger van Fallize ten zeerste ontraden wegens zijn
leeftijd, zijn slechte stem en het gegeven dat hij met weinig talenten was
begiftigd.26 Offerdahl was onderwijzer en bekeerde zich in 1880 tot de
katholieke kerk. Hij volgde hierna een seminarieopleiding in Turnhout en
studeerde filosofie en theologie aan het Collegio Urbano. In 1891 werd hij

21 Archief bdb , 1A ‘Officiële stukken en brieven van kardinaal Van Rossum’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen, 24 juni 1921.
22 Archief bdb , 1B ‘Dossier Missie Zweden’: Albertus Bitter aan A.F. Diepen, 20 juli 1921. Als
opvolger van Bitter werd onder meer door Diepen en Bitter zelf de Nederlander J.M.
Buckx scj voorgesteld. Deze werd evenwel op 17 maart 1921 benoemd tot kerkelijke
overste van het nieuwe vicariaat Finland.
23 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 12.
24 Interview E.G. Boekenoogen, 29 oktober 1993. Kjelstrup drong er in 1922-1924 bij Boekenoogen op aan dat hij Smit probeerde over te halen ook de missie op de Færøer aan te
nemen. Zie over Kjelstrup ook J.J. Duin, Fra årene da St. Torfinns menighet i Hamar ble til 1924-25.
Et minneskrift (Hamar 1984), p. 8.
25 Kjelstrup, Norvegia catholica.
26 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 13.

van droom tot desillusie

129

Bij de bisschopswijding van J.M. Buckx scj op 15 augustus 1923 te Helsinki.
Zittend v.l.n.r.: J. Brems, J.M. Buckx, W.M. van Rossum, J.E. Müller, J.O. Smit.

tot priester gewijd en werkte daarna bijna onafgebroken in de St. Olavskerk
in Oslo. Hij vertaalde onder meer psalmen en het Nieuwe Testament in het
Noors.27
Anderen die volgens Diepen eventueel nog in aanmerking kwamen als
opvolger van Fallize, waren H. Günther en H. Snoeijs. Günther had een
boekje over de Noorse missie geschreven. Tégen hem pleitte volgens Diepen dat hij Duitser was en te weinig standvastig en gedecideerd om Fallize
tegen te spreken. Ook de Nederlander Snoeijs zou een kandidaat kunnen
zijn, hoewel ook hij zijn minpunten had. Tenslotte bleef de mogelijkheid
over iemand van buiten te benoemen. De voorkeur van Diepen ging in dat
geval uit naar een reguliere priester, om op die manier het wantrouwen van
religieuzen om naar Noorwegen te komen weg te nemen.28
Van Rossum benoemde noch een van de Noren, noch een van de andere
kandidaten. Zijn keuze viel op zijn landgenoot Jan Smit, professor in de
exegese aan het Utrechtse grootseminarie in Rijsenburg. Het is opmerkelijk
dat bij de benoeming van de vijf nieuwe kerkleiders in de Noord-Europese
27 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 313.
28 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 13.
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landen in de jaren 1921-23 geen enkele Scandinavische priester was. Naast
Jan Smit werd in 1921 de uit Limburg afkomstige Nederlander J.M. Buckx
scj benoemd tot apostolisch administrator van het nieuwe vicariaat van
Finland (in 1923 werd hij apostolisch vicaris). In 1923 werd M. Meulenberg
smm, geboren in de Selfkant in Duitsland en behorend tot de Nederlandse
provincie van de montfortanen, apostolisch prefect van IJsland (in 1929
werd hij apostolisch vicaris).29 In Denemarken werd in 1922 de Vlaamse premonstratenzer J. Brems benoemd tot apostolisch vicaris.30 In Zweden werd
in 1923 de Duitse priester J.E. Müller, studiegenoot van Jan Smit in Rome,
benoemd.
Daarmee ging Van Rossum in tegen de wens, zoals geformuleerd in
Maximum Illud, om de katholieke missiekerken eigenlandse leiders te geven.31 Hij ging ook in tegen de wens van de katholieken in Noorwegen zelf.
Kjelstrup en Offerdahl beschikten allebei over een achterban die hen graag
als apostolisch vicaris had gezien.32 Ook in andere Scandinavische landen
werd tevergeefs gelobbyd voor eigen kandidaten.33 Blijkbaar vond Van Rossum, die bekend staat als voorstander van eigenlandse priesters, de tijd voor
eigen apostolisch vicarissen nog niet rijp.34 Mogelijk vond hij – beïnvloed
door het visitatierapport van Diepen – de Scandinavische priesters ongeschikt. Olav Offerdahl, die in 1922 te licht werd bevonden voor de taak van
apostolisch vicaris, zou deze benoeming alsnog verkrijgen in 1930.

29 V. Poels, ‘Tussen distels en doornen. De zware taak van Gerard Boots als missionaris in IJsland 1921-1973’, in: G.F. Verheijen e.a. (red.), Horster Historiën 5. Cultuur te boek (Horst: Stichting Het Gelders Overkwartier, 1999), p. 168-169.
30 Josef Brems (1870-1958) werd in oktober 1922 benoemd tot opvolger van de in maart van
datzelfde jaar gestorven J. von Euch. Brems was de eerste premonstratenzer van Averbode
in Denemarken. Katolsk håndbog for Danmark 1983, p. 36. Hij vroeg na interne problemen in
1938 ontslag aan bij het Vaticaan.
31 Maximum Illud, 17.
32 Archief ross , inv. nr. 6, ‘Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1925’: J.O. Smit aan W.M. van
Rossum, 3 februari 1925.
33 Archief ross , inv. nr. 3, ‘Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1910-1911, 1914, 1917, 19191922’: J. van Rijckevorsel aan J. Drehmanns, 17 maart 1922: “De Denen verlangen natuurlijk een Deen, en ze hebben gelijk en men wijst pastor Gamel aan. (...…) Doch of de tijd
reeds dáár is om een Deensche bisschop te hebben?” In Finland bestonden twee katholieke partijen: een Fins-Finse en een Zweeds-Finse met ieder hun eigen kandidaat. Jak, ‘De
congregatie der priesters van het H. Hart van Jezus in Finland en Zweden’, p. 103-123.
34 Bruls, ‘De missiearbeid’, p. 219-220. Een grote symbolische waarde had de wijding van zes
Chinese bisschoppen in 1926 in Rome, waarmee de indruk werd gewekt dat het Rome
ernst was met het overdragen van de kerk aan een eigenlandse hiërarchie.
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2. scandinavië tussen missie en apologie

Gebedenverbond
Toen Smit in 1922 werd benoemd tot apostolisch vicaris van Noorwegen en
Spitsbergen, was de Noorse missie inmiddels een vrij bekend begrip geworden bij de Nederlandse katholieken, mede door de inzet van Diepen.
“Begaan met den nijpenden geestelijken nood dier Noordelijke Missielanden” had hij zich na 1920 met instemming van en gestimuleerd door Van
Rossum opgeworpen als verdediger van de belangen van de Scandinavische
missie.35 Nog geen maand na zijn terugkeer uit het Noorden richtte hij het
‘Gebedenverbond voor de bekeering van Scandinavië en Finland’ op. Een
dergelijk gebedenverbond was geen novum: in 1910 was er zoals gezegd al
een in Luxemburg gestart. In de Verenigde Staten werd in 1920 een St. Ansgar’s Scandinavian League opgericht.36 De Bossche bisschop werd naar
eigen zeggen bij de oprichting van het Nederlandse verbond geïnspireerd
door het uit 1898 stammende ‘Gebedenverbond voor de bekeering van
Nederland’. Dat had, aldus Diepen, met zijn één miljoen leden reeds veel
bekeringen opgeleverd in het vaderland.37
Het Nederlandse initiatief van Diepen werd in 1921 gevolgd door de
oprichting van een gebedenverbond in het noviciaat van de paters montfortanen in Meerssen en bij de missievereniging van de grootseminaristen in
Rijsenburg. Het ‘Gebedenverbond voor de bekering van Scandinavië’ van
de montfortanen werd opgericht als de Nederlandse zetel van het door paus
Pius x goedgekeurde Luxemburgse verbond, terwijl Diepen een apart dio35 Archief bdb , 2 ‘Missieactie Scandinavië’: Statuten ‘Gebedenverbond voor de verbreiding
van het katholiek geloof in Scandinavië en Finland’, 18 juli 1926. Van Rossum benadrukte
in zijn correspondentie met Diepen telkens hoe dankbaar hij was voor de inzet van Diepen voor de Scandinavische missie. Archief bdb , 1A ‘Officiële stukken en brieven van kardinaal Van Rossum’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen, 24 juni 1921, 5 mei 1922, 5 juni
1927. Als eerbetoon werd Diepen benoemd tot assistent-bisschop bij de pauselijke troon.
Katholieke Missiën, 48(1922-23), p. 176.
36 Mogelijk is er een verband met het gegeven dat veel katholieke Noren in het begin van de
twintigste eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden en een aantal priesters vanuit
Noorwegen in de Verenigde Staten ging werken. Hans Bang, The Church in the Northern
countries. A study of the Church’s apostolate in Norway, Sweden, Finland, Denmark and the Faroe Islands
(New York 1949), p. 25: “The League, besides spreading good literature among Scandinavians of the United States, also promotes prayer for those Northern Countries under the
patronage of their Saints.”
37 Diepen, ‘Hoopvolle verwachtingen’, p. 20-21. L. Winkeler, ‘Van “dwalenden in het geloof” tot “pelgrims naar de Una Sancta”. Katholiek bekeringswerk in Nederland in de
20e eeuw’, in: M. Derks e.a. (red.), Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste
eeuw (Hilversum: Verloren, 2000), p. 37-40.
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cesaan verbond voor ogen had voor Scandinavië én Finland.38 Van Rossum
drong er met klem op aan dat er één nationaal gebedenverbond zou komen.
Diepen ging daarmee akkoord. Hij bedong dat de hoofdzetel van dit overkoepelende orgaan in het door hem aangewezen St. Michielsgestel zou
komen.39 De eerste directeur, aangesteld door Diepen, werd A.J.J. van Haandel, die leraar was aan het Doofstommeninstituut in St. Michielsgestel.
Behalve Diepen en Van Haandel zat A. Hermus, algemeen secretaris/penningmeester van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs in
Nederland en een fervent missiepropagandist, in het bestuur van het verbond. De bisschoppen en de diocesane missiecomités hadden geen bemoeienis met deze particuliere missieactie, die uitging van Diepen als ‘apostolisch visitator van Scandinavië en Finland’. Volgens de statuten was
bepaald dat de voorzitter van het bestuur, Diepen zelf, de benoeming, het
ontslag en de aanvulling van de overige bestuursleden in de hand had en
dat hij bovendien kon bepalen wat er met het geld gebeurde zonder nadere
verantwoording “met inachtneming van het doel der stichting.”40
In de begintijd werd er jaarlijks een overzicht gegeven van de groei van
het gebedenverbond. Volgens het eerste jaarverslag waren er in 1921 al in
veertig parochies van het Bossche bisdom afdelingen opgericht en telde
men 11.020 leden.41 Kardinaal Van Rossum en zijn secretaris J. Drehmanns
werden beiden lid op 29 juni 1923, toen zij in het kader van hun rondreis
door Scandinavië in Denemarken verbleven.42 Ieder lid moest elke dag een
weesgegroet bidden, gevolgd door het schietgebed “Zoet Hart van Jezus,
ontferm U over ons en over onze dwalende broeders.” Het gebed was het
belangrijkste middel van het gebedenverbond, want “als de Heer het huis
niet bouwt, dan werken vergeefs die het bouwen.”43 De katholieken konden er “een schat van aflaten” door verdienen op de feestdagen van de heiligen St. Ansgar, voor heel Scandinavië, St. Knut voor Denemarken, St. Olav
voor Noorwegen, St. Birgitta voor Zweden en St. Henricus voor Finland.44
38 A. Metz, ‘Scandinavië aan Christus’, in: Onze Missionarissen, 13(1921), p. 101-105. De montfortanen werkten sinds 1901 in Denemarken en sinds 1903 op IJsland. Zie Poels, ‘Tussen
distels en doornen’.
39 Nijmegen, kdc, Verzameling losse archivalia (Verzameling larc ), inv. nr. 4354: A.F. Diepen aan
J. Smit, 30 april 1922; Archief bdb , 2 ‘Missieactie Scandinavië’: A.F. Diepen aan A. van Haandel, 22 juli 1922.
40 Archief bdb , 2 ‘Missieactie Scandinavië’: Statuten Gebedenverbond.
41 Eerste jaarverslag van het Gebedenverbond, p. 4. Overigens hoefde alleen het aantal leden per
parochie doorgegeven te worden, niet de namen.
42 De bewijzen van lidmaatschap van Van Rossum en Drehmanns bevinden zich in Archief
ross, inv. nr. 4, ‘Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en
Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1923’.
43 Maximum Illud, 32, naar Psalm 127,1.
44 Eerste jaarverslag van het Gebedenverbond, p. 3-4.
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Daarnaast was het gebedenverbond bedoeld om geld in te zamelen. In het
Eerste jaarverslag werd een lange lijst opgenomen van giften van particulieren,
uit parochies, van missieverenigingen en andere instellingen. De donaties
tussen de ƒ 0,25 en ƒ 2.500,– bedroegen in het eerste jaar de som van ruim
tienduizend gulden.45

Europese missiegebieden
Tijdens het Eerste Nederlandsche Missiecongres, dat in juli 1921 werd georganiseerd door de Priestermissiebond, hield Gerard Brom een rede waarin
hij het aandeel van de Nederlanders in het internationale missiewerk aan de
orde stelde.46 Brom, toentertijd leraar aan het stedelijk gymnasium in Nijmegen en in 1923 de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, was een uitgesproken representant van het triomfalistische katholicisme, typerend voor katholiek Nederland rond 1920. Binnenslands hadden de katholieken net in hun strijd om een gelijkwaardige
positie belangrijke overwinningen behaald op onderwijsgebied. Internationaal verwierven zij in het missiewerk een steeds belangrijkere rol, doordat de voormalige steunlanden Duitsland, België en Frankrijk gehavend uit
de Eerste Wereldoorlog waren gekomen. Zoals anderen met hem, zag Brom
veel mogelijkheden weggelegd voor katholiek Nederland, zowel voor priesters als voor leken. Zijn ideeën bracht hij onder meer in zijn tijdschrift De
Beiaard naar buiten.47
Als geëngageerd spreker werd Brom regelmatig gevraagd om de Nederlandse katholieken te enthousiasmeren. Zo ook tijdens het genoemde missiecongres. In zijn gebruikelijke uitbundige bewoordingen onderstreepte
Brom dat Nederland toe was aan het aanvaarden van een leidende rol in het
internationale missiewerk en dat het geen zelfverheffing of overspanning
was “wanneer we letterlik het wereldapostolaat aanvaarden”. Het decadente Europa, dat zijn kwalijke eigenschappen als hoogmoed en wellust exporteerde, was zelf een missieterrein van heel of half heidendom en Nederland
moest volgens hem de grote volken loodsen in de rechte koers. Dat gold ook
voor Scandinavië. “Voor het volk lijkt missie in een beschaafd land minder
schilderachtig, omdat het werk er het avontuurlijke mist. Maar boven ’t
brengen van cultuur aan barbaren geldt een ander motief, als er toch
natuurlike overwegingen kracht aan ’t apostolaat moeten bijzetten. Een
cultuurvolk bekeren heeft meer onmiddelike gevolgen voor de Kerk: negers
kunnen ons over een eeuw misschien naast hun onschatbare martelaars ook
45 Ibidem, p. 11-14.
46 Brom, ‘Europese missiegebieden’, p. 81-95.
47 Winkeler, ‘Van “dwalenden in het geloof” tot “pelgrims naar de Una Sancta”’, p. 37-46.
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Bewijs van lidmaatschap van kardinaal Van Rossum
van het Gebedenverbond ter bekering van Scandinavië.
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leiders geven, maar een natie van schrijvers, een intellectueel land, dat uit
zijn mist innig heimwee naar de zon van de Eeuwige Stad voelt en naar verhouding de meeste bezoekers van Italië oplevert (…) kan de ideeën van de
wereld helpen omkeren. (…) De verhoudingen zijn in alle opzichten
gekeerd: cultureel ontvangen wij veel van Scandinavië, maar godsdienstig
hebben wij meer te geven. Geven willen en zullen wij.”48
Brom, die bekend stond om het bevorderen van contacten met andersdenkenden, toonde zich in deze redevoering niet anti-protestants.49 Hij
vond de beweging in de protestantse kerken die op zoek was naar éénwording positief en hij dankte hun omdat zij door hun ontwikkeling op het
terrein van zending, de katholieken een gezonde impuls hadden gegeven
om óók missionair bezig te zijn. Alleen samen konden ze, aldus Brom, de
wereld kerstenen. Hij zag blijkbaar geen probleem in het enerzijds samenwerken met de protestanten tegen het moreel verval in het decadente Europa en het anderzijds godsdienstig stichten van het Scandinavische cultuurvolk door de Nederlandse katholieken. Brom liet zich in zijn rede zien als
een representant van een open katholicisme, dat met name onder jonge
katholieke intellectuelen in die tijd weerklank vond. Deze houding treffen
we ook aan bij leden van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius, waar
in deze periode eveneens belangstelling bestond voor Scandinavië.50 Deze
vereniging, opgericht in 1904, legde zich aanvankelijk vooral toe op het
hinderlijk volgen van en het voeren van heftige polemieken tegen het protestantisme. In de loop van de tijd zou zij zich langzaam maar zeker steeds
meer openstellen voor uitleg van het katholieke geloof, interesse voor en
dialoog met ‘andersdenkenden’.51
In zijn welwillende en bewonderende benadering van de Scandinavische
literatuur en cultuur stond Brom niet alleen; rond deze tijd zou men onder
de Nederlandse intellectuelen zelfs van een ‘Scandinaviërage’ kunnen spreken.52 De Scandinavische landen waren met een zekere mystiek omgeven,
het waren natuurvolkeren, maar toch beschaafd en cultureel hoogstaand.
Hier paste een respectvolle benadering.

48 Brom, ‘Europese missiegebieden’, p. 92-93. Andere Europese missiegebieden die
genoemd werden waren de Balkan, Engeland en Rusland.
49 Winkeler, ‘Van “dwalenden in het geloof ” tot “pelgrims naar de Una Sancta”’, p. 37-40.
50 A. Metz, ‘Het daghet in het Noorden’, in: Het Schild, 2(1920-21), p. 154-158, 174-176.
51 J. Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998
(Nijmegen: Valkhof Pers, 1998), p. 8-10.
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Hoopvolle verwachtingen
Een jaar later, op het Eerste Internationale Missiecongres gehouden in september 1922 in Utrecht, kwam de Scandinavische missie opnieuw aan de
orde, nu in een lezing van Diepen. Hij begon zijn betoog met de stelling dat
Scandinavië en Finland rasechte missiegebieden waren, “niet slechts om
hunne indeeling onder het Bestuur der Propaganda, of om de uitgebreide
volmachten hunner geestelijke Herders, maar vooral om de schier geheele
vervreemding van de Katholieke Kerk der 12 milj. bewoners dier landen.” In
die vervreemding lag naar zijn visie het wezen van een missiegebied; andere
zaken als “verzengende luchtstreek, afgodendienst, gele tot zwarte huidskleur en gemis van beschaving” beschouwde hij als toevallige bijkomstigheden. Voor zijn visie vond hij steun bij de oproep van paus Pius xi eerder
dat jaar dat de missieactie zich niet alleen op de ongelovigen moest richten,
maar ook op de dwalenden.53
Voor Diepen kon er geen sprake zijn van samenwerking met het lutheranisme dat de katholieken in Scandinavië tegenover zich vonden. Voor
hem stond het lutheranisme – deze door de “Staatsgodsdienst beschermde
dwaling” – gelijk met valsheid en onwaarheid. Door list en bedrog had het
het katholicisme vernietigd, met name door de ‘arme katholieke gelovigen’
te bedriegen door de uiterlijkheden van het katholicisme te behouden. De
Scandinavische volkeren hadden wel het doopsel ontvangen, maar bezaten
niet de leer van Christus. Juist het levensbeginsel dat vertrouwen op Gods
barmhartige vergeving voldoende was voor het verkrijgen van de kwijtschelding der begane zonden, was een open poort voor een onzedelijke
levenswijze. Vandaar het gebed: “Scandinavië en Finland, niet in schijn
maar in werkelijkheid aan Christus, en Christus in volle werkelijkheid aan
die Noordelijke landen.”54
Waar Brom de culturele verworvenheden van de Scandinaviërs roemde,
sprak Diepen over “de bekende genotzucht en zedeloosheid dier landen”
die het bekeringswerk bemoeilijkten. Instemmend haalde hij de woorden
aan van een katholieke verslaggever die stelde “dat de wuftheid te Kristiania
die van Parijs evenaarde.”55 Slechts een vernisje van lutheranisme bedekte
bij velen een modern heidendom, wat Diepen illustreerde door erop te wijzen dat het kerkbezoek extreem laag was. De socialistische of liberale kranten waren er als vergif voor protestant en katholiek, waardoor een goede
52 Grit, Driewerf zalig Noorden, p. 73-91; L.H. Bouma, ‘Het afnemen van de belangstelling
voor de Noorse literatuur in Nederland’, in: Forum der Letteren, 17(1976)1, p. 47.
53 Diepen, ‘Hoopvolle verwachtingen’, p. 12-13.
54 Ibidem, p. 21.
55 Ibidem, p. 17.
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katholieke pers in Scandinavië van enorm belang was. Katholieke internaten waren noodzakelijk om kinderen te beschermen tegen het verderfelijke
milieu. De liturgische bewegingen binnen de lutherse kerken, door sommigen beschouwd als een voorbode van de terugkeer tot de oude Moederkerk, werden door Diepen eerder gezien als een romantische zucht naar de
uiterlijkheden van de oude tijd in plaats van een ware innerlijke zoektocht
naar het katholieke geloof.56
In een waarschuwing, die mogelijk was gericht aan de kersverse apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen, tevens eregast op dit missiecongres, benadrukte Diepen dat priesters die in Scandinavië gingen werken, het er zeer moeilijk zouden krijgen door deze zedelijke bezwaren.
Andere belemmeringen waren het klimaat, de duisternis, de spreiding van
de bevolking en de grote eenzaamheid der priesters, met name in Noorwegen in de staties in het zeer dunbevolkte noorden van het land. In
Zweden en Finland waren de staties geconcentreerd in de meer bevolkte
streken. Gunstig was, aldus Diepen, dat de regeringen in de Scandinavische
landen over het algemeen goedgezind waren ten aanzien van de katholieken en dat er zekere belangstelling bestond voor katholieke kunst en
wetenschap.
Diepen benadrukte op het congres de speciale taak van de Nederlandse
missieactie voor de Scandinavische landen wegens het grote aantal Nederlandse missionarissen dat in Noord-Europa werkzaam was. Volgens hem
waren in drie van de vier apostolische vicariaten voor het merendeel Nederlanders werkzaam.57 Bovendien memoreerde hij dat de paus eerder dat jaar
uitdrukkelijk een beroep had gedaan op de Nederlandse katholieken bij de
benoeming van Jan Smit tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen.

56 Bij J. de Louter, verbonden aan de Utrechtse Universiteit, ontlokte de “smalende en
lasterende” schildering van het protestantisme door Diepen de reactie dat een dergelijke
toon en taal “slechts haat kunnen zaaien en vijandschap ontketenen.” J. de Louter,
‘Mgr. Diepen over het protestantisme in Scandinavië’, in: Utrechtsch Provinciaal Nieuwsblad,
29 september 1922. Avonduitgave. Krantenartikel aanwezig in Archief bdb , 2 ‘Missieactie
Scandinavië’.
57 Diepen, ‘Hoopvolle verwachtingen’, p. 12, 19-20. Diepen stelde hier de inbreng van de
Nederlandse missionarissen te fraai voor. Zie Poels, ‘De missie van Jan Olav Smit’, p. 3738. Maar hun aandeel was wel groot. Van de 33 priestercongregaties in Nederland die op
1 januari 1960 in de missie werkzaam waren, waren er elf werkzaam in de Scandinavische
landen. Bij de zusters lag dat aantal veel lager: zes (waaronder de Noorse St. Franciscus
Xaveriuszusters) van de 56 en van de monialen één. In totaal waren er in 1963 in de Scandinavische landen 270 Nederlandse priesters, broeders en zusters van Nederlandse afkomst
werkzaam. Archief pmw , inv. nr. 45: ‘Statistieken Pauselijke Missieactie 1959-1960’.
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Jan Olav Smit. In de rechterbovenhoek zijn bisschoppelijk
wapen met de spreuk Spero lucem: ik hoop op licht.

3. jan olav smit
“In de Propaganda in Congregatione plenaria” werd op 13 maart 1922 als
opvolger van Fallize “met eenparige stemmen door hunne Eminenties aangewezen als ter benoeming aan Zijne Heiligheid voor te dragen de Zeereerw. Heer Jan Smit, Professor in het Groot Semin. Rijsenburg.” Diezelfde
middag volgde de benoeming door paus Pius xi.58 Dat de keuze op de nog
58 Utrecht, Aartsbisschoppelijk Archief, ‘Dossier Jan Olav Smit’: W.M. van Rossum aan H. van de
Wetering, 17 maart 1922.

van droom tot desillusie

139

jonge Jan Smit was gevallen – op 19 februari 1922 was hij 39 jaar geworden –
werd in katholiek Nederland algemeen toegeschreven aan diens onvermoeibare inzet voor de missieactie.59

Exegeet
Hendrikus Johannes Smit, geboren op 19 februari 1883 te Deventer, was het
tweede kind en oudste zoon van Dorothea Maria Wennekendonk en Antonius Gerardus Smit. Hij groeide op in een door en door katholiek middenstandsgezin van elf kinderen. Zijn vader was handelaar en fabrikant in hoeden en petten, een zaak die uitgroeide tot een middelgroot industrieel
bedrijf. In de Deventerse Lebuïnusparochie stond hun huis bekend, aldus
zijn jongste broer Frans Smit, als een van de zogenaamde ‘heilige huisjes’
waar het een komen en gaan was van pastoors en kapelaans, paters en broeders.60 Zowel van vaderskant als van moederskant telde de familie vele diocesane priesters, paters en religieuzen. De talrijke klerikale bezoeken lieten
niet na grote indruk te maken op de kinderen, van wie er drie eveneens
priester werden: Jan, gewijd in 1906, Anton, gewijd in 1914, en de jongste
zoon Frans, gewijd in 1922.61
Jan Smit bezocht zowel het klein- als het grootseminarie van het bisdom
Utrecht: Culemborg (1895-1902) en Rijsenburg (1902-1906). Uit het Liber
praesidis, waar de president van het Rijsenburgse seminarie A. Schaepman de
punten van de studenten bijhield, komt naar voren dat hij uitstekende
resultaten behaalde in de vakken canoniek recht, moraal, dogmatiek, H.
Schrift, kerkgeschiedenis en liturgie. Regelmatig kreeg hij een ‘vijftig’ – het
hoogste cijfer dat men doorgaans kon halen – of een cijfer vlak daaronder.
Qua punten kon hij zich goed meten met de twee jaar jongere Jan de Jong,
de latere kardinaal.62
59 ‘Mgr. dr. Jan Olav Smit overleden’, in: Analecta voor het Aartsbisdom Utrecht, 45(1972), p. 374379; A.H.M. van Schaik, Alfrink. Een biografie (Utrecht: Anthos, 1997), p. 82.
60 G. Dierick, J.H. Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit. Kapelaan, pastoor, emeritus pastoor (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum, 1976. MemoReeks 2), p. 1-4. De herinneringen van Frans Smit zijn gekleurd en bevatten veel onjuiste details, zoals de opmerking
dat Jan Olav Smit in 1929 uit Noorwegen werd teruggetrokken of dat de volkshogeschool
van Eskeland in Molde in plaats van Voss was gelokaliseerd (p. 29-30).
61 A.G. Smit (1891-1984) was van 1932 tot 1966 pastoor van Soestdijk. Daarnaast zette hij zich
in voor de contacten met de Oosterse kerken, waarvoor hij de Byzantijnse eretitel van
archemandriet verkreeg; van 1944 tot 1960 was hij voorzitter van het ‘Apostolaat der
Hereniging’ (later: Apostolaat voor de Oosterse Kerken). In 1952 werd hij benoemd tot
geheim kamerheer van de paus en mocht sindsdien de titel monseigneur voeren. Voor
informatie over F.A. Smit (1898-1986) zie: Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit.
62 Utrecht, Aartsbisschoppelijk Archief, Archief Rijsenburg: inv. nr. 244, ‘Liber praesidis’ 19001932, Deel 1, p. 24.
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Als enige van de 21 wijdelingen werd hij door aartsbisschop Henricus
van de Wetering na zijn priesterwijding op 15 augustus 1906 te Utrecht naar
Rome gestuurd voor verdere studie. De traditie van studeren in Rome was
in Nederland niet bijzonder sterk: gemiddeld ging er tussen 1825 en 1930
niet meer dan één diocesane geestelijke per jaar naar Rome voor verdere studie. Ook de status van ‘Romeins doctor’ stelde in Nederland niet zoveel
voor. Meestal werden de Romeinse ‘dottores’ aangesteld als professoren op
de seminaries.63 Pas in 1932 kwam de eerste van hen op een bisschopszetel
terecht. Bovendien heerste er in Nederland een zeker wantrouwen jegens
deze doctores, omdat gevreesd werd dat zij te zeer een Romeinse centralistische beleidslijn voorstonden.64
Smit vond in 1906 in Rome onderdak in de ‘Anima’, het Duitse priesterstudiehuis van Nederlandse oorsprong, waarvan hij kapelaan werd. Twee
jaar later zou Jan de Jong zich hier bij hem voegen. In Rome promoveerde
Smit in oktober 1907 in de filosofie. Zijn doctoraat in de theologie haalde hij
twee jaar later aan de Gregoriana. De studies hier kostten hem een jaar
extra.65 Smit en De Jong raakten in deze tijd bevriend en de contacten zouden de rest van hun leven blijven bestaan. Beiden namen op aanraden van
Van de Wetering – toen nog pater – W. van Rossum CssR als biechtvader.
Smit zou hem bovendien enige tijd als secretaris dienen.66
Na zijn promotie in de theologie vervolgde Smit zijn studie aan het pas
opgerichte Bijbelinstituut. Waarom Van de Wetering Smit bijbelwetenschappen liet studeren, is niet duidelijk. Het was in die tijd een nogal riskante studie in katholieke kringen. Terwijl van protestantse en liberale
zijde de ‘rationalistische’ bijbelkritiek veel vooruitgang had geboekt in de
63 Uit de correspondentie van Bernard Eras, procurator van het Nederlandse episcopaat in
Rome, blijkt dat Smit eveneens was voorbestemd om seminarieprofessor te worden: “Of
hij echter relatie-verbetering zal brengen onder de proffen? Ik zou ’t sterk betwijfelen. Ik
geloof niet dat hij dáárvoor flink genoeg zou kunnen optreden.” Nijmegen, kdc, Archief
J.H.E.J. Hoogveld: B. Eras aan J. Hoogveld, 18 november 1906, 27 december 1912. In de correspondentie wordt Smit beschreven als “een goede kerel en een brave priester ook, maar
groen zonder weerga”, lomp in zijn manieren en zelfingenomen (“het alles beter wetende
Smitje”). Over de verhouding Eras-Smit zie ook W. Grossouw, Alles is van u. Gewijde en profane
herinneringen (Baarn: Ambo, 1981), p. 112-114.
64 De Valk, Roomser dan de paus?, p. 271-272. Zie ook M.P.M. Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis. Een uitnodiging (Rome: Pauselijk
Nederlands College, 1988), p. 226-231. De apostolisch vicarissen van Noorwegen Fallize,
Smit en Mangers hadden een doctoraat behaald in Rome.
65 Volgens Eras was Smit de eerste keer “gedropen” voor zijn examen theologie. Archief Hoogveld: B. Eras aan J. Hoogveld, zonder datum [1909 of 1910].
66 Over zijn studietijd in Rome zie Willem van de Pas, ‘Z.H.Exc. mgr. dr. Jan Olav Smit vijftig jaar priester’, in: Omhoog. Weekblad voor het aartsbisdom Utrecht, augustus 1956. Zie ook
Aartsbisschoppelijk Archief, ‘Dossier Jan Olav Smit’: P. Kasteel, ‘In memoriam mgr. dr. Jan Olav
Smit’. Met een begeleidend schrijven van A.G. Smit, augustus 1972.
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negentiende eeuw, was de historisch-kritische bijbeluitleg bij de katholieken omstreden gebleven. In oktober 1902 werd de pauselijke Bijbelcommissie opgericht, die enerzijds als taak kreeg de zuiverheid van het katholieke geloof te bewaken en die anderzijds serieuze wetenschappelijke studies moest bevorderen. Onder paus Pius x (1903-1915) kreeg een wantrouwende houding tegen elke vorm van bijbelkritiek sterk de overhand in de
katholieke kerk. Deze reactionaire stroming wordt doorgaans aangeduid
als het integralisme. De ‘modernistische’ bijbeluitleg werd veroordeeld en
er ontstond een algehele sfeer van achterdocht tegen elke vorm van vernieuwing. In deze omstandigheden richtte Pius x het Bijbelinstituut op voor
een opleiding in de bijbelwetenschappen. Het hoogtepunt van het integralisme viel in de jaren 1912-1913. In deze periode rondde Jan Smit op 28
november 1912 zijn studie aan het Bijbelinstituut cum mentione af met de verdediging van zijn proefschrift over duiveluitdrijving in het Nieuwe Testament.67
Nadat Smit was teruggekeerd in Nederland was hij korte tijd kapelaan
in Zevenaar, alvorens hij op 31 januari 1913 werd benoemd tot professor in
de bijbelwetenschappen op het grootseminarie Rijsenburg. Hij gaf er
behalve exegese in het Oude en Nieuwe Testament ook Hebreeuws. Behalve
zijn beide broers bevond zich ook de latere kardinaal Bernard Alfrink onder
zijn studenten. De lessen van Smit werden in de woorden van de kerkhistoricus Ton van Schaik “door de donderbeesten nogal eens verstoord, wat te
gemakkelijker gebeurde omdat Smit behalve overijverig en hartelijk, ook
een wat kinderlijke man was. Alfrink heeft deze toegewijde en haast overmethodische docent tot aan het einde van zijn leven gewaardeerd als degene die hem voor het eerst in studieus contact bracht met de Schrift.”68 Terwijl Alfrink de gedetailleerde bijbelkennis van Smit ten zeerste op prijs stelde, hadden veel andere studenten juist een hekel aan het precieze van Smit.
De traktaten van Smit werden gekenmerkt door een angstvallige behoedzaamheid, een erfenis van de Romeinse benauwende omstandigheden
waarin hij zijn bijbelstudie had gemaakt. Smit hield zich wetenschappelijk
op de vlakte en publiceerde weinig op het gebied van de exegese.69 Ook in
Nederland, waar eigenlijk nauwelijks sprake was van een modernistische
stroming, had het integralisme in de beginjaren van de twintigste eeuw zijn
67 Van Schaik, Alfrink, p. 91-95; De Valk, Roomser dan de paus?, p. 173-191, 235-267; Katholieke
Illustratie, 8 februari 1913, p. 276. Het manuscript van het proefschrift, getiteld De daemoniacis in historia evangelica, bevindt zich in het kdc te Nijmegen. Verzameling larc , inv. nr.
6253. De data van de drie promoties van Smit zijn aangetekend bij zijn staat in Archief
Rijsenburg, inv. nr. 244: ‘Liber praesidis’ 1900-1932, p. 24.
68 Van Schaik, Alfrink, p. 77, 74.
69 In de periode 1913-1919 publiceerde Smit bijdragen over bijbelse themata in de Nederlandse Katholieke Stemmen.
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invloed laten gelden en was voorzichtigheid geboden.70 Maar ook in andere
omstandigheden zou Smit wellicht zijn sporen niet hebben verdiend in de
exegese: volgens Grossouw ontbrak het hem voor een wetenschapper te zeer
aan kritische zin.71
Het was tijdens zijn lessen op het grootseminarie dat Smit het bericht
bereikte dat hij terstond naar de aartsbisschop moest komen. Geschrokken,
aldus Van Schaik omdat zo’n uitnodiging meestal weinig goeds betekende,
fietste Smit naar Utrecht. Hij liet zijn fiets buiten de stad achter en wandelde verder naar de Maliebaan, omdat het priesters verboden was in de stad te
fietsen. Hier bereikte hem het bericht dat hij benoemd was voor Noorwegen. Aartsbisschop Van de Wetering zou hem volgens Frans Smit na het
overbrengen van het bericht hebben toegevoegd: “Dat komt nou van al je
missiegedoe: was bij je werk gebleven op ’t seminarie.”72

Missiepropagandist
Terwijl Smit op exegetisch gebied niet naar buiten trad, deed hij op missiegebied juist het tegenovergestelde. Geheel in de lijn van Van Rossums centralisatiepolitiek in het missiewerk – inderdaad een curiaal Trojaans paard,
in de woorden van De Valk – zette Smit zich er helemaal voor in om in alle
parochies in Nederland afdelingen van de centrale pauselijke missiegenootschappen – de Voortplanting des Geloofs, H. Kindsheid en St. Petrusliefdewerk – onder leiding van de diocesane clerus op te zetten.73 Hij ondervond daarbij de nodige tegenstand omdat de missieactiviteiten tot dan toe
voornamelijk op particuliere leest waren geschoeid. De in Nederland vrij
omvangrijke Indische Missievereniging, die zich inzette voor de missionering in de Nederlandse koloniën, en de missieverenigingen en -acties van de
afzonderlijke orden en congregaties vreesden voor hun inkomsten. Volgens
Smit letten zij echter te zeer op hun eigen beperkte belangen: via de pauselijke missiegenootschappen konden de bijdragen voor de missies wereldwijd veel eerlijker worden verdeeld.74

70 Een kentering met betrekking tot de bijbelstudie vond pas plaats tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met het verschijnen van de encycliek Divino afflante Spiritu van Pius xii. De
tekst werd in het Nederlands vertaald door Jan Olav Smit, die de katholieken in het voorwoord opriep alles wat nieuw was in de bijbeluitleg niet per definitie te bestrijden en verdacht te maken. Zie ook De Valk, Roomser dan de paus?, p. 173-191.
71 Grossouw, Alles is van u, p. 112-114.
72 Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 12; Van Schaik, Alfrink, p. 82.
73 De Valk, Roomser dan de paus?, p. 272; Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk, p. 30-31.
74 C.J. Zwijsen, ‘Mgr. dr. Jan Olav Smit’, in: Het Missiewerk, 4(1922), p. 6-9; Van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland, p. 146-150, 165-166; Roes, Het groote missieuur, p. 19-27.
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Smit toonde zich in de missiebeweging een buitengewoon energiek
figuur met veel doorzettingsvermogen en overredingskracht om het gestelde doel te bereiken. Hij werd daarbij gestimuleerd door zijn twee priesterooms: Theodoor Smit, de toenmalige pastoor van Groenlo, die voorzitter
was van het Utrechtse missiecomité, en de jezuïet Frans Smit uit Katwijk.
Met name de laatstgenoemde toonde zich in zijn correspondentie met Jan
Smit een felle tegenstander van priesters die ‘uit eigenbelang’ de particuliere missieacties steunden ten koste van de centrale genootschappen.75 Via
zijn oom Theodoor raakte Smit betrokken bij het Utrechtse missiecomité
als secretaris-penningmeester. In 1917 schreef Smit dat “het neutrale Nederland een bijzondere missieroeping te vervullen had.”76 Het bewuste
artikel in het priesterblad de Nederlandse Katholieke Stemmen was erop gericht
de Nederlandse seculiere geestelijkheid te bewegen het voortouw te nemen
in de missieactiviteiten in Nederland. Als algemeen penningmeester van de
Nederlandse afdeling van de uit Italië afkomstige Pia Unio Cleri pro Missionibus,
of Priestermissiebond (voorzitter was aartsbisschop H. van de Wetering,
algemeen secretaris was A. Hermus), ijverde Smit voor de organisatie van
alle Nederlandse seculiere priesters. In korte tijd werd 80% van de Nederlandse priesters lid van de bond. Priesters in het Utrechtse die nog geen lid
waren, werden door Smit persoonlijk aangeschreven. Van de priesters die
lid werden van de bond werd verwacht dat ze plaatselijke afdelingen oprichtten van de algemene pauselijke missiegenootschappen. Mede hierdoor
verbreidden deze zich zeer snel in Nederland.77
In 1922 had het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs in alle
parochies van het bisdom Breda afdelingen. In de overige bisdommen
waren in Haarlem in bijna alle, in Utrecht in 40 parochies nog niet, in Den
Bosch en in Roermond in tweederde van de parochies afdelingen. De H.
Kindsheid was bijna overal voor honderd procent verbreid, dat wil zeggen
dat bijna alle katholieke kinderen er lid van waren. Hierdoor groeiden ook
de inkomsten van de missiegenootschappen zeer snel: tussen 1914 en 1921
werd de opbrengst vernegenvoudigd tot ca. 264.000 gulden.78 In korte tijd
slaagden de Nederlandse katholieken erin om in de hoogste regionen te
75 Archief okb , ‘Privatkorrespondanse o.l. Mgr. Smit 1918-1920’.
76 Jan Smit, ‘Georganiseerde missieactie der priesters’, in: Nederlandse Katholieke Stemmen,
17(1917), p. 173-182; hier p. 181. Zie ook: A. Hermus, ‘Organisatie en centralisatie van de
missieactie in Nederland’, in: Nederlandse Katholieke Stemmen, 17(1917), p. 161-172; Jan Smit,
‘Miscellanea. Missieoverzicht: in Nederland’, in: Nederlandse Katholieke Stemmen, 18(1918),
p. 23-27.
77 Archief pmw , inv. nr. 74: ‘Priestermissiebond. Nationale Raad en correspondentie
[1919]1925-1958’: J. Smit aan A. Hermus, zonder datum [maart 1919].
78 Jan Olav Smit, ‘Wat Nederland deed, doet en doen zal’, in: Hermus, De Wit (red.), Verslagboek eerste internationaal missiecongres in Nederland, p. 290-298.
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belanden van de wereldranglijsten van het aantal missionarissen, het aantal
leden van de Priestermissiebond en de financiële bijdragen aan de Voortplanting, Kindsheid en St. Petrusliefdewerk. In missietijdschriften werden
statistieken bijgehouden van het aantal missionarissen en de financiële
inbreng van de Nederlandse katholieken.79 Zo werd in 1925 vermeld dat
inzake de opbrengst van de H. Kindsheid alleen Frankrijk, Duitsland en
Amerika nog vóór lagen op Nederland.80 In 1930 werd aangegeven dat
Nederland op de derde plaats stond, na Frankrijk en België, wat het aantal
uitgezonden priestermissionarissen betrof.81
De Priestermissiebond stimuleerde bovendien de beoefening van de
missiewetenschap, die in Duitsland inmiddels voet aan de grond begon te
krijgen. Een middel daartoe was het uitbrengen van een eigen orgaan van
de bond: Het Missiewerk. Tijdschrift voor missiekennis en missieactie, waarvan Jan
Smit samen met A. Hermus oprichter en redacteur was. Het eerste nummer
verscheen op 1 augustus 1919. Smit had bovendien een belangrijk aandeel
in de organisatie van het Eerste Nederlandsche Missiecongres van de Priestermissiebond, dat van 12-14 juli 1921 werd gehouden te Maastricht en
waarvan hij het gedenkboek samenstelde. Tijdens dit congres kwam, zoals
reeds vermeld, in de lezing van Gerard Brom ook de Scandinavische missie
ter sprake. Smit zelf sprak tijdens het congres in de laatste lezing over ‘Meer
zorg voor de opleiding van een inlandsche geestelijkheid’.82 Het onderwerp
lag voor de hand omdat hij inmiddels in 1920 door Van Rossum was
benoemd tot de eerste nationale directeur van het St. Petrusliefdewerk
(spl), dat tot doel had geld in te zamelen voor de opleiding van eigenlandse
geestelijken. Aanvankelijk hadden er in Nederland wel enige twijfels bestaan bij de invoering ervan, omdat men bang was dat de Nederlandse
katholieken daarmee wellicht overvraagd zouden worden. Dat zou de missiebeweging kunnen schaden. Maar het tegendeel bleek het geval. Onder de
bezielende leiding van Smit waren er na tweeënhalf jaar al 69 opleidingen
voor seminaristen verzekerd.83
De ironie wil dat Smit, nadat hij er zich in Nederland voor had ingespannen dat de centrale pauselijke genootschappen overal ingang vonden ten
koste van allerlei particuliere initiatieven, zich als apostolisch vicaris van
Noorwegen plotseling voor de taak gesteld zag zijn eigen missie van voldoende materiële en immateriële steun te voorzien. Daarbij werd hij gehin79 A. Mulders, ‘Nederland en de missie sinds het herstel der bisschoppelijke hiërarchie’, in:
Het Missiewerk, 32(1953), p. 193-210.
80 Katholieke Missiën, 51(1925-26), p. 14.
81 Ibidem, 56(1930-31), p. 53.
82 Jan Smit, ‘Meer zorg voor de opleiding van een inlandsche geestelijkheid’, in: Idem (red.),
Gedenkboek eerste Nederlandsche missiecongres, p. 137-139.
83 Smit, ‘Wat Nederland deed, doet en doen zal’, p. 290-298.
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derd door het succes van zijn eigen activiteiten. Zo gaf aartsbisschop Van de
Wetering vanaf 1923 geen aanbeveling meer voor particuliere missieacties,
alleen nog maar voor de Pauselijke Missiegenootschappen.84

Benoeming tot apostolisch vicaris
Katholiek Nederland reageerde enthousiast toen de benoeming van Jan
Smit tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen bekend werd.
De Nederlandse katholieken zagen er een beloning in voor hun missionaire
activiteiten en een teken van vertrouwen van Rome. Dat het ook een eer
voor de Nederlandse staat was, blijkt uit het feit dat Smit op 30 april 1922
‘ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw’ werd.85 Volgens verscheidene auteurs werd de benoeming van Jan Smit voor Noorwegen door
het episcopaat daarentegen met minder geestdrift begroet. Aartsbisschop
H. van de Wetering zou de benoeming hebben tegengehouden omdat hij
Smit had voorbedacht als hoogleraar exegese aan de op te richten Katholieke Universiteit van Nijmegen.86 Dit laatste is mogelijk, hoewel er geen contemporaine bronnen zijn die dit bevestigen. Als Romeinse doctor in de exegese was Smit ongetwijfeld een gerede kandidaat, maar anderzijds als afgestudeerde aan het Romeinse Bijbelinstituut misschien wel wat ‘te braaf en
te curiaal’ in de ogen van de stichters van de Nijmeegse universiteit. De
hoogleraar die in 1923 op de leerstoel exegese van het Nieuwe Testament
werd benoemd, de dominicaan Reginald Jansen, had gestudeerd aan de in
Rome gewantrouwde ‘Ecole Biblique’ in Jeruzalem. Het is ook de vraag of
Van de Wetering zich al veel had beziggehouden met de invulling van de
leerstoelen van de Katholieke Universiteit. Hij was, evenals de meeste andere leden van het Nederlandse episcopaat, geen voorstander van de oprichting van een katholieke universiteit en had deze al jarenlang getraineerd.
84 Utrecht, Het Utrechts Archief, 249, Archief rk Aartsbisdom Utrecht (Archief rkau ), inv. nr. 687,
‘Missie/Varia’: A. Hermus aan H. van de Wetering, 19 november 1923.
85 Overijselsch Dagblad, Feesteditie van 29 juni 1922, overgenomen uit Het Centrum.
86 P. Kasteel, ‘In memoriam’, in: Uit het land van St. Olav, 45(1971-72), p. 53-54. Volgens Frans
Smit had het Nederlands episcopaat zijn benoeming zeker een jaar tegengehouden.
Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 12. Ook Van Schaik onderschrijft deze
lezing: volgens hem was de benoeming tegen de wens van het gehele episcopaat “dat de
benoeming geruime tijd ophield, omdat men Smit een hoogleraarschap aan de pas opgerichte rk Universiteit van Nijmegen had toegedacht.” De universiteit werd echter pas
een jaar later opgericht. A.H.M. van Schaik, ‘Smit. Hendrikus Johannes (zich noemende
Jan Olav), 1883-1972’, in: Biografisch woordenboek van Nederland, deel ii (Amsterdam 1985),
p. 518-519. De bewering dat men de benoeming een jaar heeft opgehouden is twijfelachtig. In juni 1921 werd Fallize uitgenodigd om ontslag te nemen en uit de correspondentie tussen Van Rossum en Diepen spreekt de suggestie dat men zich toen pas ging
buigen over een mogelijke opvolger.
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‘Hij remde wat hij kon’ zou de eerste rector magnificus J. Schrijnen hem
hebben toegedicht.87 Overigens betoonde Van de Wetering zich evenmin
erg enthousiast over de Noorse missie, hoewel hij Smit bij verschillende
gelegenheden zou steunen.88
Uit de benoemingsbrief van Van Rossum spreekt geen enkele verwijzing
naar een eventueel verzet van het Nederlandse episcopaat of van Van de
Wetering tegen de benoeming van Smit, of het moet zijn dat Van Rossum
de aartsbisschop uitdrukkelijk nogmaals bedankte voor zijn toestemming.
Van Rossum wenste Van de Wetering geluk met de “uitverkiezing, die zeer
zeker een bijzonderen eer beteekent aan het Aartsbisdom te beurt gevallen.” De kardinaal merkte verder op dat Van de Wetering Smit het “uitdrukkelijk verlangen van zijne Heiligheid” kenbaar moest maken dat hij
zich terstond ijverig zou gaan toeleggen op het aanleren van de Noorse
taal.89
Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe taak maakte Smit in mei 1922
een verkenningstocht naar Noorwegen, waarvoor Diepen hem verscheidene tips gaf.90 Na een bezoek aan enkele Nederlandse priesters in Denemarken en Zweden, arriveerde Smit op 9 mei in Oslo. In zijn dagboek maakte
hij aantekeningen over zijn ontvangst: “Past. v.d. Velden met knecht aan
trein; auto van zusters – hartelijk blij ontvangen – gewaschen – gegeten –
gepraat (…) 7.15 lof (na kort bezoek bij zusters in pensionaat) – 8 uur avondeten met p. Offerdahl en p. Kjelstrup – daarna gepraat met v.d. Velden (meiden in pastorie protestant – beter zusterbediening).”91 Inderdaad zou Smit
in 1924 ‘zusterbediening’ krijgen in Oslo. Tijdens dit eerste bezoek had hij
ook verschillende gesprekken met Fallize.92
Eind mei 1922 reisde Smit naar Rome, waar hij volgens zijn dagboekaantekeningen hartelijk werd ontvangen door Van Rossum en op 5 juni op
audiëntie ging bij de paus. Deze benadrukte het belang van Noorwegen als
“missione importante”. Het was, aldus de dagboekaantekening van Smit
over de audiëntie, een land dat economisch een grote toekomst had door
87 Jan Brabers, O. Schreuder, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998), Deel i: 1923-1960, p. 85-94; De Valk, Roomser dan de paus?, p. 285-286.
88 Ook de Utrechtse clerus zou volgens Frans Smit negatief gereageerd hebben evenals de
president van het kleinseminarie Culemborg J.A.S. van Schaik, die zou hebben gezegd:
“Hij kan hier meer doen en is hier harder nodig: in Noorwegen zal hij maar héél weinig
kunnen doen: want in een moeras van zedeloosheid zoals daar, kan geen geloof opbloeien.” Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 12.
89 Aartsbisschoppelijk Archief, ‘Dossier Jan Olav Smit’: Van Rossum aan Van de Wetering,
17 maart 1922.
90 Verzameling larc , inv. nr. 4354: Diepen aan Smit, 30 april 1922.
91 Dagboek Smit 1922.
92 Archief pmw , inv. nr. 74: J. Smit aan A. Hermus, [april-mei 1922].
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Ontmoeting van J.O. Fallize en J.O. Smit te Oslo, 9 mei 1922. Op de
achtergrond v.l.n.r. O. Offerdahl, H. Günther, K. Kjelstrup en H.J. van der Velden.

zijn mijnen en chemie, maar het was materialistisch en er bestond een zedelijk gevaar. De paus zelf had er voor de oorlog heen willen reizen; hij was
goed bekend met een groot industrieel, die nu minister was, en had vaak
met hem geconfereerd en gegeten.93 Het volk van Noorwegen was volgens
de paus week en sentimenteel.
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Van Rossum gaf Smit een aantal praktische wenken. Het levensonderhoud van Fallize was verzekerd, maar Smit moest zijn eigen levensonderhoud bij elkaar bedelen. In elk geval had Van de Wetering beloofd om te
helpen, aldus Van Rossum. Ook moest het Gebedenverbond worden gereorganiseerd. Verder benadrukte Van Rossum dat Smit zijn onafhankelijkheid ten opzichte van Fallize moest bewaren; de zusters van Fallize moest
hij niet in eigen huis nemen. De villa en de kapel van Fallize waren bezit van
het vicariaat.94
Op 29 juni 1922 vond in de Lebuïnuskerk te Deventer de wijding van
Smit plaats tot (titulair-)bisschop van Paralus, de titel die hem op 11 april
1922 was verleend door Rome. Paralus ligt in Egypte aan de kust en hoorde
bij het aartsbisdom Cabasa/Alexandrië.95 Consecrator was aartsbisschop H.
van de Wetering; de assisterende bisschoppen waren de Haarlemse bisschop
Callier en de Bossche bisschop Diepen. Zijn broer Anton was diaken; zijn
broer Frans was subdiaken. Onder de aanwezigen waren Alphons Ariëns en
alle professoren van Rijsenburg. Onder de assistenten bevond zich als ceroferarius de latere aartsbisschop B. Alfrink. Jan Smit was op dat moment met
zijn 39 jaar de jongste bisschop van heel de wereldkerk.
Vanaf nu noemde Jan Smit zich Jan Olav Smit uit “devotie voor de Noorse nationale heilige”, aldus Van Schaik.96 Evenals Fallize, die in 1887 ‘Olav’
aan zijn naam had toegevoegd, benadrukte Smit op deze manier dat de
nationale heilige van de Noren in feite katholiek was en dat St. Olav meer
aan de katholieken toebehoorde dan aan de protestanten. Het wapenschild
van de jonge bisschop was azuurblauw met drie bergen van groen, waarboven een rijzende zon met stralenkrans van goud. Dit stelde het Noorse
berglandschap voor, waarover Christus, “de Sol Oriens, de opkomende zon,
weer de stralen gaat werpen van het Katholiek geloof. Op dat licht van
Christus, Lumen Christi, stelt de Vicaris zijn hoop en koos daarom als
wapenspreuk: Spero lucem: Ik hoop op licht.”97
93 Vermoedelijk doelde de paus op Johannes Irgens, die in de periode 1910-1913 minister
van Buitenlandse Zaken was en later consul in Kopenhagen en Rome. Irgens was
getrouwd met een katholieke vrouw en was een zwager van Carl P. Wright, de eerste
katholieke burgemeester in Noorwegen en lid van het Storting (1937-53). Hun zoon
Henrik Irgens (1899-1938) bekeerde zich in 1918 tot het katholicisme, werd priester en
was van 1930-1932 apostolisch administrator van Noorwegen.
94 Dagboek Smit, ‘Notitieboekje 1922’.
95 Annuario Pontificio, 1923, p. 302; 1928, p. 324.
96 Van Schaik, ‘Smit. Hendrikus Johannes (zich noemende Jan Olav), 1883-1972’,
p. 518-519.
97 Overijselsch Dagblad, Feesteditie van 29 juni 1922. Boven het schild zijn de bisschoppelijke
emblemen aangebracht, kruis, mijter en kromstaf, en in de krul van de kromstaf is St.
Olav afgebeeld. Het wapen is in maart 1922 gemaakt in de Edelsmidse Brom. Nijmegen,
kdc, Archief Edelsmidse Brom, inv. nr. 11592.
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St. Olavsbusje: collectebusje voor de Noorse missie.

Mocht Van de Wetering enige bedenkingen hebben gehad bij de benoeming van Smit, Alphons Ariëns, priester en grondlegger van de Nederlandse katholieke arbeidersbeweging, liet een ander geluid horen. “Wij zijn
allen dankbaar, blij, fier, dat weer een onzer landgenooten de hooge eer is
waardig gekeurd van het bisschoppelijke purper.” Hij liet erop volgen dat
Nederland Smit node zou missen, die van Rome niet slechts een drievoudig
doctoraat meebracht, “maar evenals Dr. Schaepman een door en door Romeinsche ziel.” Ariëns roemde nogmaals de bijdrage van Smit aan het missiewerk. Terwijl de jezuïet pater van Rijckevorsel de missiebeweging in
gang had gezet, was Smit “de organisator, leider en bezieler. (…) Zoo heeft
hij onze heele Missieactie geleid in de door Rome gewilde banen, heeft hij
haar rustigen groei en bloei afdoende gewaarborgd en het ‘Hollandia docet’
ook in deze verwezenlijkt.”98
98 Alph. Ariëns, ‘Mgr. dr. Jan Smit’, in: Gedenkboek, tevens programmaboek, uitgegeven ter gelegenheid
van de bisschopswijding van mgr. dr. J. Smit op 29 juni 1922 in de parochiekerk van St. Lebuïnus te Deventer
(z.p., z.j.), p. 8-12. Op p. 34 worden de katholieken van Deventer opgeroepen elk jaar op 29
juni het boekje te herlezen en dan “in gebeden en in geld de Noorsche missiën [te gedenken], die wij heden als de onze adopteeren!” In het boekje, dat gezien de vele advertenties
was gefinancierd door de plaatselijke middenstand (onder andere een advertentie van
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Bij gelegenheid van de bisschopswijding gaf het Overijselsch Dagblad een
speciale feesteditie uit. Deventer was trots op zijn derde bisschop na Gozewijn Comhaer (bisschop op IJsland van 1435-1447) en Philippus Rovenius,
apostolisch vicaris van de Hollandse missie (1574-1651). Er werd een speciaal Deventer feestlied getoonzet dat “Opgewekt en op forschen toon”
gezongen moest worden: “Huldigt hem luide en knielt dan ootmoedig, Vragend zijn
zegen voor Deventer vest. En vergezelt met uw giften en beden Hem naar zijn verre, zijn
hooge, gewest.”

4. noorwegen bevestigd als missieland
Na de wijding van Smit volgde een ware huldigingstocht door de Nederlandse steden. Behalve een afscheidstournee was het vooral ook een propagandatocht om Nederland ervan te doordringen dat Noorwegen een missieland was dat steun nodig had. Smit beriep zich op de paus die hem de
opdracht zou hebben gegeven veel kerken te bouwen en herhaalde de
woorden van de paus ‘Holland kan nog en zal U wel helpen’.99 Via de Rijsenburgse missievereniging St. Franciscus Xaverius werden St. Olavsbusjes
verspreid door Nederland voor de missie van Noorwegen en Spitsbergen.
Het gebedenverbond van Diepen gaf ansichtkaarten uit met een afbeelding
van de St. Olavskerk in Oslo.100 En het Utrechtsch Missiecomité verspreidde
terstond een foto van de kersverse bisschop van Paralus, met zijn handtekening, wapen en wapenspreuk.
In het Overijselsch Dagblad werd benadrukt dat Noorwegen een missiegebied was, ook al werd het niet bewoond door “onbeschaafde heidenen en
afgodendienaars”. In het Gedenkboek dat bij gelegenheid van de bisschopswijding van Smit werd uitgegeven, wees ook Gerhard de Geus erop dat
Noorwegen een missieland was en dat het financiële steun behoefde, ook al
betrof het hier een particuliere missieactie. De Geus, evenals Smit afkomstig
uit de Deventer Lebuïnusparochie en als jonge kapelaan werkzaam te
H.J. Smit, “Het meest gesorteerde magazijn van slappe en stijve hoeden” op p. 55), is een
bijdrage opgenomen van H.J. van der Velden, ‘Ongekroonde martelaren’, p. 20-32, over
Fallize.
99 Herman Günther, Noorwegen en zijne katholieke missie, vrij bewerkt door Gerhard de Geus met een voorwoord van Monseigneur dr. J. Smit apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen, Enschede 1922.
Oorspr. uitgave 1899. In deze heruitgave zijn naast de inleidingen van Jan Olav Smit en
van Gerhard de Geus passages toegevoegd over de situatie van de katholieke kerk in
Noorwegen. Verder geeft het boekje een kort overzicht van de ‘toestand der katholieke
kerk in de andere Scandinavische rijken’ (p. 90-93).
100 Nijmegen, kdc, Archief P.H.J. Steenhoff en A. Smulders, inv. nr. 220: Ansichtkaart van Jan Smit
aan P. Steenhoff, 27 juni 1922.
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Missieavond op 23 juli 1922 te Rotterdam ter ere van J.O. Smit, geflankeerd door de
plaatselijke geestelijkheid en meisjes en jongens in Noorse klederdracht.

Enschede, wierp zich meteen op als een krachtig ijveraar voor het nieuwe
werkterrein van Smit. “Het is geen inconsequentie, dat hij, de groote ijveraar voor de beide groote Genootschappen van Voorplanting en Kindsheid,
nu voor zich zelf komt vragen, maar een wondere leiding der Voorzienigheid, die hem zoo volop ’t recht geeft zulks te doen. (…) Alom zijn door zijn
woord en steun die Genootschappen opgericht; de eerste particuliere missie, die in zoovele parochies nu dan volop bevorderd mocht worden, mag
dan toch wel de missie zijn, waarvoor Mgr. Smit nu weldra zal gaan arbeiden.”101
Smit liet zich deze maanden graag op missiebijeenkomsten fêteren,
zoals op 11 augustus 1922 in Amsterdam.102 Na de opening van een missietentoonstelling in het St. Andreaspatronaat – “met een bijzondere afdeeling
betreffende de missie van Noorwegen” – werd hij bij de St. Jozefgezellenvereniging binnengehaald. ‘Roomsch Amsterdam’ had de zaal tot in de
uiterste hoeken bezet. “Zegenend en wuivend beklom Mgr. in zwierigen
paarsen mantel gehuld” het podium. In het openingswoord dankte de
101 Gerhard de Geus, ‘Bij de bisschopswijding van mgr. dr. Smit’, in: Gedenkboek bisschopswijding
mgr. dr. J. Smit, p. 40-42.
102 Zo bezocht hij in april de missieweek in Delft en in juli de missieweek in Oss. Katholieke
Missiën, 47(1921-22), p. 176.
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plaatselijke kapelaan Smit omdat hij de wereldgeestelijken had getoond
hoe ook zij het missiewerk konden dienen. De jonge bisschop was tijdens
deze bijeenkomsten helemaal in zijn element. Hij meldde in zijn toespraak
dat de twee uiterste punten van zijn missiegebied zo ver uit elkaar lagen als
Amsterdam en het hartje van Afrika. Toen de zaal vervolgens stilviel, zei hij:
“Ja, ja, meet het gerust na, als ge me niet gelooft”, waarop grote hilariteit
ontstond. De collecte bracht ƒ 352,– op. “Daar doe ik het nog eens voor”, zou
Smit schertsend hebben gezegd.103
Smit onderstreepte tijdens de rede die hij die avond hield, dat Rome de
terugkeer van Noorwegen naar het katholicisme zeer stellig verwachtte,
maar daartoe was grote steun nodig, die “de paus van katholiek Nederland
verwacht.” Van de bisschop van Haarlem had hij reeds een grote som geld
gekregen voor de bouw van “een van de 20 kerken, welke de Paus wil”.104
Smit kreeg een ware ovatie na zijn redevoering. De Tijd suggereerde in een
bijdrage over deze avond dat het niet zo moeilijk zou zijn om Noorwegen te
bekeren. Zo was volgens deze krant “Arendal een voorbeeld van massale
bekeering. Daar ging een gansch dorp tot het katholicisme over. En daar
leeft nu een heerlijke, vurig katholieke geest.”105 In werkelijkheid telde
men er met moeite enkele tientallen katholieken.
Smit sloot zijn tocht door Nederland af op het Internationaal Missiecongres in september 1922 in Utrecht, dat tevens een hommage aan hem
was. In zijn voorwoord in het Programmaboek memoreerde aartsbisschop
H. van de Wetering dat de ongekende bloei van het missiewerk in Nederland grotendeels te danken was aan het rusteloos ijveren van Smit. Zijn vertrek was een groot verlies voor de missieactie, en niet minder voor het aartsbisdom, aldus Van de Wetering.106 Het congres, waar Smit bij zijn verschijning een daverend applaus kreeg, opende zoals gezegd met een lezing van
Diepen over ‘Hoopvolle verwachtingen der Missiën van Scandinavië en Finland’. Tijdens de slotvergadering op vrijdagavond 29 september sprak Jan
Olav Smit over het Nederlandse missiewerk, waarmee hij tevens zijn eigen
Nederlandse missieactiviteiten beëindigde: “En nu Nederland neem ik
103 De Maasbode, 12 augustus 1922. De zaal was versierd met Noorse vlaggen en portretten van
de Noorse koning. Zie ook De Maasbode, 26 juli 1922. Amsterdam, Gemeentearchief
Amsterdam, Verzameling Persberichten, ‘Personalia mgr. dr. J.O. Smit’; Ibidem, 511, Archief St.
Jozefgezellen, inv. nr. 318: ‘Programma van de bijeenkomst ter huldiging van mgr. dr. Jan
Olav Smit op 11 augustus 1922’.
104 Volgens De Maasbode, 12 augustus 1922, had Callier het bedrag van 20.000 gulden geschonken voor de bouw van een kerk. Het is onbekend wat er met dit geld is gebeurd.
105 De Tijd, 12 augustus 1922. Gemeentearchief Amsterdam, Verzameling Persberichten, ‘Personalia mgr. dr. J.O. Smit’.
106 Programmaboek van de Utrechtsche Missieweek en het Nederlandsch Internationaal Missiecongres 24 september – 1 october 1922 te Utrecht (z.j., z.p.), p. 5.

van droom tot desillusie

153

afscheid van U. (…) Moge God ons werk zegenen, om wille van het offer, dat
ik breng, hier een werkkring te verlaten, die mij dierbaar was, partir c’est mourir un peu.”107 Een opwekkend missielied, ter ere van het congres geschreven
door zijn broer Theo Smit en Chr. Mertz, priester en leraar aan het bisschoppelijk college te Sittard, completeerde deze blik op het ‘blije Roomse
leven’:
Wij dragen ons rijke geloof als een zon,
gaan veilig en vast door de tijden;
geen nacht die de kracht en die pracht ooit verwon,
zij glanst over liefde en lijden.
refrein:

Laat stralen de gloed!
’t Is de zon die het doet,
de waarheid, de klaarheid, de liefde.

Maar hoog uit het noorden en diep uit het zuid,
uit landen van Westen en Oosten,
schreit broeder aan broeder in ’t donker, zoo luid,
Wie zal met ons licht hem vertroosten?
De handen gevouwen, geofferd ons goud,
en God slaat zijne zonen tot helden,
die dragen het licht over zeeën en woud
Ziet wit van den oogst staan de velden!108

5. conclusie
Als prefect van de Congregatio de Propaganda Fide benaderde kardinaal W.
van Rossum met een grote persoonlijke inzet de Noord-Europese gebieden
op min of meer dezelfde wijze als de niet-christelijke, niet-Europese missiegebieden. Zijn initiatief om in 1919 een apostolische visitatiereis te organiseren naar de Scandinavische landen, paste in zijn beleid ten aanzien van de
missiegebieden die onder zijn beheer vielen. Van Rossum sprak zelf uitdrukkelijk over ‘de missie van Noorwegen’. Hij werd hierin gesteund door
paus Pius xi, die in 1922 bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van de Propaganda Fide teruggreep op de oorspronkelijke doelstelling van de Congregatio de Propaganda Fide en stelde dat missie niet alleen betrekking had op
107 Smit, ‘Wat Nederland deed, doet en doen zal’, p. 297-298.
108 Programmaboek van de Utrechtsche Missieweek, bijlage.
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het bekeren van ongelovigen, maar ook op het terugroepen van de dwalenden tot de eenheid van de Moederkerk. Hiermee werd, terwijl in de katholieke missiebeweging de aandacht steeds meer uitging naar missie in ‘onbeschaafde, heidense’ gebieden, in de sector van de H. Stoel, als uitvloeisel van
een eeuwenlange traditie, de Scandinavische missie in het verlengde van het
oude contrareformatorische missiedenken nog steeds onder het missiebegrip geschaard.
Om de Scandinavische missie organisatorisch te verwezenlijken, werd
door Van Rossum een beroep gedaan op de Nederlandse katholieken. De
benoeming van A.F. Diepen, bisschop van ’s-Hertogenbosch, tot apostolisch visitator van Scandinavië in 1920 door Van Rossum, was daarin een
eerste stap. Hierdoor kwam de missie in Noord-Europa binnen het aandachtsveld van de Nederlandse katholieken te liggen. De opbouw van een
Nederlands thuisfront voor de Scandinavische missie spitste zich na de benoeming van de Rome-getrouwe Jan Smit tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen in maart 1922 verder toe op Noorwegen. Door de
benoeming van deze Nederlandse missiepropagandist bevestigde Van Rossum zijn strategie om de katholieke activiteiten in Noorwegen op te zetten
binnen het organisatorisch en ideologisch kader van de missiebeweging.
Wanneer er een Noorse apostolisch vicaris was benoemd, zou het aanzienlijk meer moeite hebben gekost een missionair thuisfront op te bouwen
waar geld en personeel voor de Noorse katholieke kerk gevonden konden
worden.
De opbouw van een Nederlands thuisfront als aparte sector betrokken
bij de Noorse missie ging niet vanzelf. Omdat de associatie van missie met
‘onbeschaafde’ en ‘heidense’ landen inmiddels wijd was verbreid, voelden
voorstanders van de Scandinavische missie zich genoodzaakt de missionaire
status van Noord-Europa tijdens missiecongressen in 1921 en 1922 te verdedigen. Opmerkelijk is het verschil in toon tussen de Nederlandse pleitbezorgers van de Scandinavische missie. De suggestie van de katholieke voorman G. Brom dat het protestantisme in de Noord-Europese landen als een
partner in de herkerstening van een moreel vervallen Europa kon worden
beschouwd, vond geen gehoor bij de apostolisch visitator A.F. Diepen. Volgens Diepen waren de Scandinavische landen rasechte missiegebieden
omdat ze ressorteerden onder de Propaganda Fide en omdat de bevolking
vervreemd was van het christelijk geloof. Hij schilderde de lutherse kerken
uitermate negatief af als de aanstichters van het moreel verval in de Scandinavische landen. Het protestantisme vormde volgens Diepen een verraad
aan het ware geloof en moest daarom nog intensiever worden bestreden
dan het heidendom.
Deze negatieve, agressieve kijk op het protestantisme overheerste in de
propaganda voor de Scandinavische missie en werd overgenomen door de
van droom tot desillusie
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nieuwe apostolisch vicaris Jan Olav Smit. Onder deze naam en met als
motto ‘Noorwegen terug naar de Moederkerk’ aanvaardde deze zijn post in
Oslo.109 Om de droom van een katholiek Noorwegen te verwezenlijken
trachtte hij het Nederlands thuisfront verder uit te bouwen door de Nederlandse katholieken er via een intensieve campagne van te overtuigen dat
Noorwegen daadwerkelijk een missieland was dat hun steun behoefde.

109 Günther/De Geus, Noorwegen en zijne katholieke missie, p. 5-6.
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hoofdstuk iv

De roomse droom en de Noorse realiteit
“Van de wijze waarop een missie bestuurd wordt, hangt haar lot, haar welslagen af. Men
zal dan ook voor de missies het ergste te vrezen hebben, als een ongeschikt of minder
geschikt persoon aan het hoofd ervan geplaatst wordt. (…)
De eerste zorg van het hoofd ener missie moet wezen de voortdurende uitbreiding en de
volle ontwikkeling ervan. Hij moet dus zeker het eeuwig heil van absoluut alle bewoners
ervan trachten te bewerken. (…) [Het zal] zeer nuttig zijn, telkens nieuwe missiestaties en
missieposten op te richten.”
Maximum Illud, 10, 12.

1. noorwegen en de katholieke kerk in de jaren twintig

Apostolische reis van kardinaal Van Rossum
Op zondag 8 oktober 1922 werd Jan Olav Smit als nieuwe apostolisch vicaris
van Noorwegen en Spitsbergen geïnstalleerd in de St. Olavskerk in Oslo.
Enkele dagen eerder, op 2 oktober, was hij met twee Nederlandse aspirantSt. Franciscus Xaveriuszusters en één Nederlandse aspirant-priester naar
Oslo gereisd. De avond voor zijn installatie was hij gezamenlijk met Fallize
in audiëntie ontvangen bij koning Haakon vii. Op de feestdag zelf waren
de twee titulair-bisschoppen in het licht van de stralende herfstzon in
plechtige processie – het tijdschrift Uit het land van St. Olav vermeldde dit zo
nadrukkelijk omdat processies in lang niet alle plaatsen in Nederland
waren toegestaan – vanuit de pastorie naar de St. Olavskerk getrokken. De
kerk was prachtig versierd en tot de nok toe gevuld. Nadat Fallize Smit had
toegesproken en hem de herdersstaf had overhandigd, nam de nieuwe
apostolisch vicaris het woord. In “verbazingwekkend volmaakt” Noors
sprak Smit de aanwezigen toe.1 Hij beloofde zich zonder voorbehoud met al
zijn krachten in te zetten voor zijn nieuwe functie.
Die functie was geen gemakkelijke. Begin jaren twintig telde Noorwegen ruim tweeduizend katholieken. Zij woonden verspreid over veertien
staties. Veel staties waren te klein om de kerkjes te vullen, de priesters hadden er te weinig werk en de scholen waren te klein om te kunnen functioneren. Eidsvig sprak in dat verband over een overcapaciteit die door Fallize
1

Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 18-19; St. Olav, 34(1922), p. 322-324.
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was opgebouwd.2 Het was bovendien een moeilijk bestuurbaar gebied. De
priesters waren de laatste tijd door de ziekte van Fallize gewend geraakt hun
eigen gang te gaan. Het was niet gemakkelijk om hen op één lijn te krijgen.
Door de enorme afstanden en het moeilijk bereisbare terrein waren zij niet gemakkelijk bereikbaar. De zuidelijkste statie, Kristiansand, lag ruim vijftienhonderd kilometer verwijderd van de noordelijkste statie, Hammerfest.
Behalve met deze interne problemen van de katholieke kerk in Noorwegen, werd Smit al direct geconfronteerd met de uitermate achterdochtige
houding van de Noorse samenleving. Bij zijn aankomst in oktober 1922
tekende Smit in zijn dagboek de volgende reactie uit de pers op: “Lutherschen pas op, want de Paus zond naar Noorwegen een jonge bisschop.”3
Sinds de onafhankelijkheid in 1905 waren de Noren bevreesd voor echte en
vermeende bedreigingen van de Noorse zelfstandigheid. De katholieke
kerk werd gezien als een van die bedreigingen en de angst voor Rome nam
in de periode direct na de Eerste Wereldoorlog buitensporige proporties
aan. Voorafgaand aan de komst van Smit, in de maanden juli, augustus en
september van 1922, waren er hevige polemieken gevoerd in Morgenbladet
(Het Ochtendblad) onder de titel ‘Den katolske fare’ (Het katholieke gevaar). De komst van de nieuwe apostolisch vicaris droeg bij aan de bestaande
ongerustheid.4
Smit wilde daarom de aandacht niet onnodig op de activiteiten van de
katholieke kerk vestigen. Hij probeerde, net als zijn voorganger, goede contacten te leggen in de hogere maatschappelijke kringen en in stilte aan de
uitbreiding van de kerk te werken. Zo bezocht hij recepties op het koninklijk slot, arrangeerde ontmoetingen met ministers en lutherse bisschoppen
en stuurde kaartjes wanneer zich sterfgevallen voordeden in regeringskringen.5 Dergelijke contacten konden behulpzaam zijn bij het ontwikkelen
van nieuwe initiatieven.
Toen Smit in het voorjaar van 1923 vernam dat kardinaal Van Rossum
van plan was een reis door de Scandinavische landen te maken, besefte hij
dat zo’n reis bij de Noren het gevoel van dreiging kon vergroten. Hij liet
onmiddellijk aan de secretaris van Van Rossum, J. Drehmanns, weten dat de
protestanten het bezoek als een grote eer zouden beschouwen, tenminste

2
3
4
5
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Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 272.
Dagboek Smit.
Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 429.
Dagboek Smit. Hij had onder meer ontmoetingen met de minister van Buitenlandse
Zaken Michelet (7 februari 1924) en de lutherse bisschoppen Gleditsch (22 mei 1923) en
Bjønner Jacobsen (21 april 1924). Ook had Smit regelmatig contact met de Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordigers in Noorwegen jhr. mr. H.M. van Haersma de With
(1923-25) en diens opvolger mr. J.D. Ketwich Verschuur.
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wanneer het bezoek niet provocerend of “herausfordernd” zou zijn. Van
Rossum moest wel met veel uiterlijk vertoon optreden – hij moest “de
mooiste pakjes en alle ridderordes meebrengen en zooveel mogelijk als kardinaal verschijnen – maar niet als propagandakardinaal.”6 Dat zou tot
tegenwerking van de protestanten leiden.
Van Rossum nam de raad ter harte. Op 22 juli 1923 arriveerde hij vanuit
IJsland in Bergen, waar hij werd onthaald door Smit, Fallize, de plaatselijke
katholieke gemeenschap en de mariniers van de Nederlandse kruiser Hr.
Ms. Heemskerck die, voor een dienstreis op weg naar het noorden, door
Smit waren gevraagd in Bergen een erehaag te vormen voor kardinaal Van
Rossum.7 Afgezien van het uiterlijke vertoon voerde de ‘rode paus’, zoals de
kardinaal-prefect in de Noorse pers doorgaans werd genoemd, geen actieve
propaganda. Hij onderstreepte in interviews met de lokale pers dat het doel
van zijn reis puur apostolisch was. Uit hoofde van zijn functie wilde hij kennismaken met de katholieke gemeenschappen in de Scandinavische landen.
Daarnaast wilde hij een steun zijn voor de pas aangetreden kerkelijke oversten in deze landen.8
De reis verliep bijna vlekkeloos. Van Rossum werd door koning Haakon
vii in audiëntie ontvangen. Tijdens een diner op het bisschopshuis ontmoette de kardinaal onder meer de minister-president, de minister van
Buitenlandse Zaken en de minister van Eredienst.9 Alleen de weigering van
de lutheranen om Van Rossum een stille mis te laten opdragen in de St.
Olavskapel van de dom in Trondheim zorgde voor enige beroering.10 De
kardinaal had verder ontmoetingen met de katholieken in Noorwegen en
hij bezocht verscheidene staties. Op verzoek van Smit verrichte Van Rossum
nog “echt missiewerk” door de nieuwe statie in Molde te openen.11 Voor het
overige had Smit gezorgd voor een uitgebreid cultureel programma.12
De kardinaal, een enigszins kleine, fragiele verschijning, trad beminnelijk, diplomatiek en tactvol op. Hij liet niet na de Noren in talloze interviews met de plaatselijke pers te roemen om hun grote kwaliteiten, hun
gastvrijheid en hun hoogstaande cultuur. Aldus slaagde Van Rossum erin
achterdocht weg te nemen en veel Noren te overtuigen van zijn vreedzame
Archief ross , inv. nr. 8, ‘Brochure Aan mijne katholieke landgenooten door Van Rossum. Met bijlagen’: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 26 mei 1923. Onderstreping origineel.
7 H.J.M.M. Alink, ‘De Noorsche kruisreis.’ Uit het dagboek van den vlootaalmoezenier aan boord ‘Hr. Ms.
Heemskerck’ (Den Helder [1924]), p. 13-33.
8 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 430; Archief ross , inv. nr. 8: Smit aan
Drehmanns, 26 mei 1923.
9 Het Missiewerk, 5(1923-24), p. 173-175.
10 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 301-302.
11 Archief ross , inv. nr. 4: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 6 juni 1923.
12 St. Olav, 35(1923), p. 224.
6
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Ontvangst van kardinaal W.M. van Rossum te Bergen, 22 juli 1923.
V.l.n.r. aalmoezenier H.J.M.M. Alink van de kruiser Hr. Ms. Heemskerck, misdienaars, J. Drehmanns, half verscholen achter de acoliet J.O. Smit, H. Günther,
H. Snoeijs, Van Rossum, M. Swietlik, J.O. Fallize, misdienaar, A. Crul, Nico Smit.

160

een roomse droom

bedoelingen. Ondanks enkele kritische geluiden, leidde dit in de Noorse
pers tot een overwegend nieuwsgierige en welwillende houding jegens de
kardinaal.13

De jezuïetenparagraaf en de brochure van Van Rossum
Met voldoening keken de katholieke hoogwaardigheidsbekleders terug op
de apostolische reis. Drehmanns sprak in een brief aan de Nederlandse
directeur van de Pauselijke Missiegenootschappen, Th. Bekkers, over “een
grote, grote zegen” die ongetwijfeld een macht van vruchten zou afwerpen,
veel meer nog dan in de kranten stond.14 Ook Smit blikte positief terug en
was ervan overtuigd dat de apostolische reis God bijzonder aangenaam was
geweest en zou leiden tot Gods zegen over Noorwegen. “Wij moeten ploeteren en de eerste 20 jaren zullen we langzaam geregeld vooruitgaan. Maar
dan komt de groote oogst.”15
De aanwezigheid van Van Rossum had echter ondanks alle positieve
geluiden ook enige ongerustheid teweeggebracht onder de Noorse bevolking. “’t Beste is,” zo vervolgde Smit in zijn eindejaarsbrief van 1923 aan Van
Rossum, “dat we in 1924 wat meer stil doorwerken: priesters krijgen, staties
stichten, ziekenhuizen openen; maar dit niet met te veel uiterlijke reclame.
Want de protestanten worden o zoo bang voor ons. Alles wat we doen,
wordt nagegaan en komt in de krant. Wanneer ze zouden willen, kunnen de
‘vereenigde’ protestanten ons nog genoeg tegenwerken. Daarom moeten
we, geloof ik, nu een jaartje stil doorwerken, zeker totdat de Jezuïetenparagraaf is afgeschaft. Anders valt misschien nog dit regeeringsvoorstel, hetgeen erg jammer zou zijn.”16
De afschaffing van de jezuïetenparagraaf had voor de katholieken een
grote symbolische waarde. Dit artikel in de Noorse wet vormde de laatste
grondwettelijke beperking van volledige godsdienstvrijheid van religieuze
minderheden in het land. Het artikel verbood jezuïeten de toegang tot
Noorwegen. In de tweede helft van de negentiende eeuw waren de andere
discriminerende paragrafen, die joden en monniken de toegang tot Noorwegen verboden, opgeheven (resp. in 1851 en 1897). Het wantrouwen tegen
de jezuïeten, die in Noorwegen beschouwd werden als hét anti-protestantse genootschap bij uitstek, bleek toen nog te sterk om ook deze paragraaf te
schrappen.17 Tegelijkertijd beschouwden velen de paragraaf als een onge13
14
15
16
17

Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 430-431.
Archief pmw , inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 29 augustus 1923.
Archief ross , inv. nr. 4: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 17 december 1923.
Ibidem.
Ibidem, inv. nr. 6: Krantenknipsel Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 maart 1925, 16 maart
1925.
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wenst residu uit het verleden en in internationaal perspectief een blamage
gezien de gepropageerde godsdienstvrijheid.18 De voorstanders van afschaffing van de bepaling namen in de loop der jaren in aantal toe. Toen in
1921 een jezuïet ongehinderd een lezing had gegeven in Oslo, gingen er
opnieuw stemmen op om de loos gebleken bepaling op te heffen. De kwestie werd aanhangig gemaakt in het Storting, waar tweederde meerderheid
zich in 1923 uitsprak voor de afschaffing van de paragraaf. Omdat het een
grondwetswijziging betrof, moest ook het nieuwe parlement er zich in
1925 over uitspreken, wat een formaliteit leek te zijn.19
Het waren echter niet de ‘verenigde protestanten’ waar Smit voor gewaarschuwd had, maar het was Van Rossum zelf die roet in het eten gooide.
Eind 1923 verscheen voor het Nederlandse thuisfront de brochure Aan mijne
katholieke landgenooten van kardinaal Van Rossum in een oplage van 10.000
exemplaren. In de brochure beschreef Van Rossum zijn reis door de NoordEuropese landen. De propagandataal die Van Rossum tijdens zijn reis achterwege had gelaten, figureerde in dit geschrift volop, met de bedoeling om
op die manier de Nederlandse katholieken over te halen met gebeden, geld
en priesters de Scandinavische missie te steunen. Terwijl de kardinaal tijdens de rondreis had opgegeven over de hoogstaande cultuur van de Scandinavische landen, schreef hij nu uiterst meewarig over de arme, in duisternis dwalende Noord-Europeanen. Het lutheranisme had er zijn vernietigende werk gedaan. Alleen de katholieke kerk kon redding brengen voor de
Scandinavische volken.20
Waarschijnlijk was Van Rossum zich onvoldoende bewust van het gegeven dat, anders dan bij de missiepropaganda voor de onontwikkelde gebieden, de brochure ook werd gelezen door degenen die erin werden geportretteerd. In elk geval was het boekje voor de antipaapse Noren gefundenes
Fressen, zoals werd gevreesd door de voorzitter van het St. Olavsforbund, een
18 “[Er] heerschen in Noorwegen op het punt van vrijheid andere opvattingen dan ten
onzent, gelijk bijvoorbeeld kan blijken uit het hier nog steeds voor Jezuïeten geldende
verbod zich in Noorwegen te vestigen,” meldde de Nederlandse zaakgelastigde in 1925.
Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief van het gezantschap in Noorwegen (Oslo)
(Archief gn ), 1917-1940, inv. nr. 141, ‘Stukken betreffende het Noorse parlement,
1923-1932’: H.M. van Haersma de With aan de minister van Buitenlandse Zaken,
30 maart 1925.
19 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 432; Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met
Noordse missielanden voor, tijdens en na de visitatiereis 1920’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
14 december 1923.
20 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 40-47; Archief ross, inv. nr. 4: Smit aan Van
Rossum, 17 december 1923; Ibidem, inv. nr. 5, ‘Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1924’:
J.O. Smit aan J. Drehmanns, 7 januari 1924. In deze laatste brief vat Smit dit standpunt
aldus bondig samen: zij zijn ketters en wij hebben de waarheid.
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verband van (vooraanstaande) katholieke leken.21 In maart 1924 verschenen
de eerste commentaren in de Noorse Aftenposten (De Avondpost), onder de
titel ‘Wat de “rode paus” vertelt over zijn indrukken van de Noord-Europese landen.’22
Van Rossum, zo luidde de strekking van de krantenartikelen, toonde in
dit geschrift alsnog het ware gezicht van de katholieke kerk. De kardinaal
verdraaide de feiten of stelde zaken opzettelijke foutief voor, waardoor
Noorwegen werd afgeschilderd als een half-geciviliseerd land, dat omgevormd moest worden naar Zuid-Europese snit. De Noord-Europeanen
waren rijp voor missionarissen. Zij zouden hunkeren naar de ware katholieke godsdienst.23 De protestantse geestelijkheid van Noorwegen (evenals die
van Zweden en Finland) tekende openlijk protest aan tegen de brochure en
onderstreepte dat het Noorse volk in het geheel geen neiging voelde om
katholiek te worden. Dat enkelen in de hogere kringen koketteerden met
het katholicisme had weinig met werkelijke godsdienstige belangstelling
te maken.24
Voor de meeste commotie zorgde de opmerking in de brochure dat de
‘bisschoppes’, de echtgenote van de bisschop, bij haar man de handen
oplegde bij diens bisschopswijding. In het Noorse Morgenbladet werd op 5
april 1924 aan Van Rossum gevraagd voor dit ‘feit’ zijn informatiebron kenbaar te maken. Zo niet, dan kon men niet anders concluderen dan dat de
kardinaal uit propagandistische motieven gegevens verzon. De auteur
voegde toe dat, indien de katholieke propaganda inderdaad zo werkte, dat
niet tot aanbeveling strekte van het voorgelegde ontwerp om de jezuïetenparagraaf op te heffen.25
De sfeer rond de katholieke missiepropaganda was inmiddels zo onaangenaam dat de Nederlandse zaakgelastigde in Noorwegen, H. van Haersma
de With, vreesde voor negatieve gevolgen voor de Noors-Nederlandse verhoudingen. Op politiek vlak waren de vooroorlogse betrekkingen tussen
Noorwegen en Nederland goed maar weinig intensief. Een speciale band
tussen Nederland en Noorwegen bestond er wel via koningin Wilhelmina,
die Noorwegen als haar ‘tweede vaderland’ beschouwde. Onder de naam
Gravin van Buren vertoefde zij er vanaf 1921 vele malen tijdens haar vakanties. Hoe koningin Wilhelmina over de missionaire activiteiten van de
Nederlandse katholieken in Noorwegen oordeelde is niet bekend. Zij was er
21 Archief ross , inv. nr. 5: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 8 april 1924; N. Parmann aan J.O.
Smit, 8 april 1924.
22 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 431.
23 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 38-41.
24 Archief ross , inv. nr. 6: Krantenknipsel Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 maart 1925.
25 Archief ross , inv. nr. 5: Krantenknipsel Morgenbladet, 5 april 1924: E. Hambro, ‘Aan de hierzijnde katholieke geestelijkheid’. Vertaald door Jan Olav Smit.
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Brochure van kardinaal Van Rossum over zijn reis
door de Scandinavische landen in 1923.

in elk geval wel van op de hoogte gezien het gegeven dat zij in 1922 door de
Nederlandse missionaris Borsboom in Hammerfest werd rondgeleid. Ook
bezocht Jan Olav Smit in 1924 prins Hendrik in een hotel in Oslo.26 Koningin Wilhelmina stond echter niet bekend als een sympathisante van de
katholieke kerk. C. Fasseur registreerde in zijn biografie dat Wilhelmina
juist door “het strikt protestantsche karakter” van het sobere boerenleven
in Noorwegen zo aangenaam werd getroffen.27
Van Haersma de With was bij het bezoek van Van Rossum aan Noorwegen afzijdig gebleven.28 Nu stuurde hij een kopie van een artikel uit Aften26 Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 22; Dagboek Smit, 22 juli 1924.
27 Cees Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam: Balans, 2001), p. 44. Zie
voor de belangstelling van koningin Wilhelmina voor Noorwegen ook p. 44-53, 549-557;
Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 36-37; Anne Biegel, ‘Prinses Wilhelmina schrijft over
Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 81-84.
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posten aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, waarin het
appèl van “een aantal priesters van Nederlandsche nationaliteit en hoogen
rang” op katholiek Nederland om geld en priesters voor missiedoeleinden
in Noorwegen beschikbaar te stellen aan de kaak werd gesteld.29 Het is niet
bekend of de zaakgelastigde zelf rechtstreeks met de apostolisch vicaris
contact opnam over de kwestie. Smit, die als regel had aangenomen nimmer in de pers te reageren op vragen of berichten, drong er bij Van Rossum
op aan de oproep om zijn bron van het verhaal over de bisschoppes kenbaar
te maken wel te beantwoorden.30 De aandacht in de pers leidde namelijk
ook tot tegenwerking van de katholieken. Direct na het verschijnen van de
eerste commentaren op de brochure van Van Rossum in maart 1924, merkte
Smit dat politie en justitie moeilijker deden over de komst van priesters en
religieuzen naar Noorwegen. Ook de gemeenten bleken niet meer zo toeschietelijk bij het geven van bouwvergunningen.31
Smit werd gesteund door de voorzitter van het St. Olavsforbund in zijn
visie dat de kardinaal publiekelijk moest reageren om erger te voorkomen.32 Niet om die bron daadwerkelijk kenbaar te maken – dat was Smit
zelf namelijk, tenminste wanneer we Drehmanns mogen geloven33 – maar
28 Alink, ‘De Noorsche kruisreis’, p. 31.
29 Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, A 63 ‘Stukken betreffende Rooms-Katholieke Zaken 1921-1939’, inv. nr. 1016, ‘Indruk bezoek kardinaal Van Rossum aan Christiania, 1924’: H.M. van Haersma de With aan minister van Buitenlandse Zaken, 17 maart 1924, met krantenknipsel ‘Kardinaal Van Rossum’s brochure’,
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 maart 1924.
30 In 1923, toen in de Noorse kranten onder het kopje ‘Et spørsmaal til den katolske biskop’
(Een vraag aan de katholieke bisschop) het bericht verscheen dat op het St. Pietersplein in
Rome protestantse bijbels werden verbrand, was Smit te kennen gegeven dat hij anderen
daarop moest laten reageren: “Een bisschop hoort niet in een krant te antwoorden, zeide
men mij.” Archief ross , inv. nr. 4: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 6 oktober 1923. Smit verwaardigde zich wel zich door middel van zijn vastenbrief uit 1925 te mengen in de discussie rond de goddelijke natuur van Christus, die door de lutherse bisschop Schjelderup
was aangezwengeld. J.O. Smit, ‘Is Christus waarlijk God?’, in: Het Schild, 6(1924-25),
p. 169-173.
31 Dagboek Smit. Zo deed Justitie op 27 maart 1924 navraag of er onder zijn priesters geen
jezuïeten waren. Op 4 april kreeg Kjelstrup de politie op bezoek met vragen over het doen
en laten van twee priesters. Op 11 april 1924 reageerde de politie zeer onvriendelijk bij de
aankomst van Nederlandse missiezusters van Asten en men vroeg Smit waarom hij zijn
huishouden niet door Noorse meisjes liet verzorgen. De gemeente Oslo blokkeerde in
1925 de bouw van een kerk in de Halvardsgate.
32 Archief ross , inv. nr. 5: Smit aan Van Rossum, 5 en 8 april 1924; Parmann aan Smit, 8 april
1924.
33 Volgens J. Drehmanns zou Van Rossum hebben getwijfeld over de opname van de bewering over de bisschoppes “maar de herhaalde en stellige verzekering van Mgr. Smit deed
hem alle aarzeling ter zijde stellen.” Archief bdb , 5 ‘Correspondentie met Rome’: J. Drehmanns aan A.F. Diepen, 21 april 1924.
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om zijn excuses aan te bieden aan het Noorse volk. Smit stelde een – vrij
ontactische – conceptbrief op voor Van Rossum. Deze koos er uiteindelijk
voor om wel te reageren, maar stelde daartoe zelf een brief op voor de Noorse pers. De kardinaal liet de Noren weten dat meerdere personen hem over
het ritueel bij de bisschopswijding hadden verteld. Hij twijfelde er niet aan
dat zij dat in goed vertrouwen hadden gedaan, zoals ook hij in zijn brochure in goed vertrouwen melding had gemaakt van de handoplegging van de
bisschoppen. Nu haastte hij zich deze foutief gebleken bewering terug te
nemen en verontschuldigde zich voor het feit dat hij de Noren, die hij
hoogachtte vanwege hun deugden en cultuur, had gekwetst.34
Van Rossum ging aldus diep door het stof. Maar de publieke verontschuldiging, hoe uniek ook voor de kardinaal-prefect van de Congregatio
de Propaganda Fide, zorgde niet voor de gewenste ontspanning. Dat was
ook aan andere factoren te wijten. In 1924 maakte de gevierde Noorse
schrijfster Sigrid Undset de overstap naar de katholieke kerk. Ofschoon het
de eerste opzienbarende bekering was sinds 1900, toen de theoloog KroghTonning katholiek werd, droeg het bij aan het gevoel van ongerustheid dat
de katholieke kerk in Noorwegen in opmars was. Ook de komst van jonge
priesters en vrouwelijke religieuzen uit met name Nederland en de uitbreiding van de staties bleven niet onopgemerkt.35
Begin 1925 was de Noorse publieke opinie ronduit anti-katholiek. Smit
begon het ergste te vrezen voor de naderende behandeling van de jezuïetenparagraaf in het Storting. Een repliek van Offerdahl op een artikelenreeks
tegen de jezuïeten werd door Aftenposten geweigerd. Smit probeerde het tij te
keren door een audiëntie aan te vragen bij de Noorse koning. Haakon vii,
die Smit welwillend ontving, liet weten dat hij niets voor de katholieken
kon doen omdat Noorwegen nu eenmaal een constitutionele staat was.
Smit moest bovendien begrijpen dat vooroordelen in zo’n uitgestrekt land
als Noorwegen hardnekkig waren.36 Enkele dagen later hield een afvaardiging van aanzienlijke katholieke Noren in het Storting ook een pleidooi
voor opheffing van de paragraaf. Het mocht niet baten. In het Storting
werkten orthodoxen en liberalen voor de gelegenheid samen, een unieke
maar noodzakelijk geachte dam tegen het ‘oprukkende katholicisme’. Op
15 juli 1925 stemde driekwart van de Stortingsleden vóór handhaving van
de jezuïetenparagraaf.37
34 Archief ross , inv. nr. 36, ‘Verklaring van mgr. J.O. Smit over een onjuiste mededeling over
de lutherse bisschopswijding in de brochure Aan mijne katholieke landgenooten door Van Rossum. Met bijlagen. 1924’; St. Olav, 36(1924), p. 139-140.
35 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk en hoofdstuk v en vi. Zie ook Eydoux, ‘La question
catholique en Norvège’, p. 430.
36 Dagboek Smit, 10 maart 1925.
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Daarmee eindigde de agitatie tegen de katholieke kerk niet. De affaire
rond de pedagoog Lars Eskeland zorgde in 1926 voor nieuwe commotie.
Eskeland was op het moment dat hij, samen met zijn stervende echtgenote,
in 1925 katholiek werd, directeur van de door hemzelf in 1895 opgerichte
volkshogeschool in Voss. De Noorse volkshogescholen waren zelfstandige
instituten, waar jonge mannen en vrouwen in de wintermaanden een aanvullende opleiding kregen die vooral gericht was op hun religieuze en
morele vorming. De school in Voss had, evenals de directeur, landelijk altijd
zeer hoog in aanzien gestaan. Maar nu hij katholiek was geworden, werd in
een geruchtmakende rechtszaak beslist dat hij niet langer directeur mocht
zijn van een school die door de staat werd gefinancierd, ook al bezwoer hij
geen enkel proselitisme in de zin te hebben. Zijn – lutherse – zoon volgde
hem op als directeur.38
De beroering rond de katholieke kerk werd in deze jaren bovendien nog
eens flink aangezet door de lutherse theologe en journaliste Martha Steinsvik, die een ware kruistocht ondernam tegen de katholieke kerk. In de jaren
daarvoor had zij soortgelijke anticommunistische en antisemitische acties
ondernomen.39 Nu schreef zij anti-katholieke artikelen in kranten en trok
het hele land door, waar op druk bezochte bijeenkomsten de jezuïeten en
de katholieke kerk – met name de moraalleer van Alfonsus de Liguori, stichter van de congregatie van de redemptoristen – het moesten ontgelden. Dit
ontketende op zijn beurt weer een stroom van brieven in de lokale, regionale en nationale pers van voor- en tegenstanders.
Verscheidene katholieken, onder wie Sigrid Undset, voelden zich genoodzaakt hun geloof te verdedigen.40 Een van de katholieke priesters, C.
Riesterer, ging zelfs zover dat hij in 1926 een rechtszaak tegen Steinsvik aanspande wegens “het verspreiden van leugens in dienst van de duivel.”41 De
zaak hield de gemoederen in het hele land bezig en sleepte tot januari 1928
voort. Toen deed de rechter uitspraak, waarbij hij het provocerende karak37 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 432; J.O. Smit, ‘Jezuïeten er uit!’, in: Uit
het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 25-30, 102; Archief ross, inv. nr. 7, ‘Correspondentie van
de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1926-1932, 1936’: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 24 januari 1928.
38 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 433; H.-D. Béchaux, ‘La vie religieuse en
Norvège’, in: Les Nouvelles Religieuses, 10(1927), p. 302-305; Dagboek Smit, 23 mei 1927.
39 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 433-435.
40 Sigrid Undset, ‘Katholieke Propaganda’, in: Idem, Paapse stoutigheden (Hilversum: Paul Brand,
1929), p. 281-336. In maart-april 1927 verscheen er een lange polemische artikelenreeks
van Undset en de lutherse predikant Normann in Aftenposten. Zie ook Diederik Grit, ‘“De
nobelste trek van het Noordelijk ras is zijn nostalgie naar het Zuiden”. Anton van Duinkerken en Scandinavië’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119(2003)3, p. 221226.
41 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 434; Dagboek Smit, passim.
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ter van Steinsviks argumentaties in overweging nam en haar veroordeelde
tot het betalen van de rechtszaak. Riesterer moest enkele beledigende woorden terugnemen, maar voor het overige werd hij vrijgesproken.42 Voor de
katholieken betekende het een victorie, maar Smit was als de dood dat
Steinsvik in hoger beroep zou gaan.43
Eind 1927 leidden alle tegenslagen tot de verzuchting van Smit aan Van
Rossum: “Het is hier weer storm, Eminentie” en “de tijden zijn nogal
zwaar.”44 Daarbij doelde Smit niet alleen op de weerstand in de Noorse
samenleving. Ook binnenkerkelijk werd hij inmiddels geconfronteerd met
grote moeilijkheden.

2. binnenkerkelijke problemen

Eigenlandse priesters
Toen Smit aantrad als apostolisch vicaris, waren er tweeëntwintig priesters
in Noorwegen. Verreweg de meesten van hen, achttien in totaal, waren
seculiere priesters, afkomstig uit zeven verschillende landen.45 Daarnaast
waren er sinds 1920 enkele Franse dominicanen en twee Duitse paters van
de H.H. Harten (sscc). Onder de seculiere priesters bevonden zich drie
Noren, namelijk O. Offerdahl, K. Kjelstrup en T. Engelsen.
De katholieke kerk was in bijna alle missiegebieden afhankelijk van buitenlandse priesters. Rome beschouwde dat niet als een ideale situatie. Sinds
de publicatie in 1919 van Maximum Illud, streefde de katholieke kerk officieel
naar de opleiding van eigenlandse priesters. Zij zouden gemakkelijker
ingang vinden bij de bevolking en konden het bestuur van de katholieke
kerk te zijner tijd overnemen.46 Het aantal Noorse priesters was, gezien het
kleine aantal katholieken, verhoudingsgewijs groot. Naast de drie seculieren waren er in 1922 twee Noorse priesterstudenten: Arne Sund en Henrik
Irgens. Sund volgde zijn studie aan het Collegio Urbano en kwam na zijn
wijding in 1926 naar Noorwegen. Irgens studeerde aan het Institut Catho42 Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 434; A. Lutz, ‘Un grand procès religieux
en Norvège’, in: Les Nouvelles Religieuses, 11(1928), p. 73-75.
43 Archief ross , inv. nr. 7: Smit aan Drehmanns, 24 januari 1928.
44 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 29 maart 1927.
45 Naast drie Noorse priesters waren er zes Nederlanders: J. Blom, J. Borsboom, P. Breukel,
A. Crul, H. Snoeijs en H. van der Velden; vier Duitsers: M.H. Günther, P. Maesch, W. Möllenbeck en F.J. Recktenwald; twee Luxemburgers: P. Ugen en J. Weirig; één Fransman, de
voormalige salettijn Riesterer; één Oostenrijker, A. Dietrich en één Pool, M. Swietlik.
46 Maximum Illud, 15-17; H. van Groessen, C. van Vlissingen, Het kerkelijk recht. Commentaar op de
codex met vermelding van het particulier kerkelijk recht voor Nederland en België (Roermond-Maaseik:
J.J. Romen & Zonen, 1958), p. 169 (Can. 305).
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E.G. Boekenoogen, Abrahamsen uit Tønsberg, J. van Mierlo en A.O. Sund bij de villa
Castel-Gandolfo bij Rome in 1926. De Propaganda Fide-studenten Boekenoogen en
Sund waren bestemd voor Noorwegen, Van Mierlo voor Zweden.

lique in Parijs. Hier rondde hij in 1926 zijn theologische studies af en ging
vervolgens naar Rome, waar hij enige tijd kerkelijk recht studeerde alvorens
hij in 1927 naar Noorwegen kwam.47 Onder Smit zouden in 1926 opnieuw
twee Noorse priesters een plaats krijgen op het Collegio Urbano, Alf Høgh
en Haakon Bergwitz. De eerste zou eind 1930 priester worden gewijd, de
tweede een jaar later.48
Daarmee was het aantal Noorse priesters voor het bedienen van alle missiestaties nog te gering. Om de Scandinavische landen in de toekomst van
meer eigenlandse priesters te verzekeren, had Diepen voorgesteld een gezamenlijk Scandinavisch seminarie op te richten.49 In eerste instantie werd
47 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 318-321.
48 De weldoenersbijdrage voor het spl van de Deventer S. Lebuïnusparochie werd gebruikt
om de vooropleiding van de bekeerde onderwijzer Høgh in Noorwegen te bekostigen.
Archief pmw , inv. nr. 17: Th. Bekkers aan J. Drehmanns, 26 april 1924. Andere kandidaten,
die evenwel geen priester zouden worden, waren Lars Eskeland en Gottfred Glambek.
Archief okb , ‘Kopibog xxxvii’: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 15 juni 1926; Ibidem, ‘Kopibog xxxviii’: Smit aan Van Rossum, 29 maart 1927.
49 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
13 februari 1924.
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daarbij gedacht aan een kleinseminarie. In Noorwegen waren wel enkele
katholieke lagere scholen, maar er was geen katholiek vervolgonderwijs.
Jongens die voor het priesterschap voelden, waren aangewezen op de gewone scholen. Een eventueel aanvullend lessenpakket kon wel uitkomst bieden, maar de lutherse sfeer op de openbare scholen werd als een gevaar
beschouwd voor de prille roepingen.50 Ook in de andere Scandinavische
landen bestond geen katholiek vervolgonderwijs. Alleen in Denemarken
was er in de periode 1873 tot 1920 een katholieke middelbare school geweest. Het Andreascollege van de jezuïeten, gelegen in Ordrup bij Kopenhagen, had evenwel zijn poorten in 1920 gesloten.
Het plan om een regionaal seminarie op te richten kon steunen op de
apostolische brief Maximum Illud.51 Ook de nieuwe apostolisch vicarissen van
Denemarken, Zweden en Noorwegen, die in mei 1923 voor het eerst bij
elkaar kwamen in Göteborg, steunden het plan en vonden daarvoor gehoor
bij kardinaal Van Rossum. Voorgesteld werd een kleinseminarie te vestigen
in het voormalige Andreascollege.52 De norbertijnen van Averbode zouden
de leiding op zich nemen. Het onderhoud van de studenten zou betaald
worden door het St. Petrusliefdewerk.53
Het St. Petrusliefdewerk, kortweg spl, steunde vanaf zijn oprichting in
1889 de opleiding van eigenlandse priesters door middel van individuele
studiebeurzen. Nadat het spl begin jaren twintig op initiatief van Van Rossum van Parijs naar Rome was verplaatst, breidde het werkterrein zich uit
tot de oprichting van diocesane seminaries. Het kleinseminarie in Scandinavië zou het eerste door de spl opgezette seminarie zijn. J. Drehmanns,
die behalve secretaris van Van Rossum ook de algemene secretaris van het
spl was, getroostte zich veel moeite om hier een succes van te maken. Het
aankooptraject van de gebouwen in Ordrup verliep echter moeizaam,
onder meer door de geldontwaarding van de Italiaanse munt.54 In 1926 kon
het gebouw eindelijk voor meer dan een miljoen lire van de jezuïeten worden aangekocht. Dat was een zware aderlating voor het spl, maar erger nog
was dat de apostolisch vicarissen van Scandinavië, die in 1923 unaniem vóór
de oprichting van het seminarie waren geweest, drie jaar later veel minder
50 E. Laudy, ‘Jongens en jongeren in Noorwegen’, in: Jaarboek der r.k. studentenvereeniging
Hollandia, Freiburg Zwitserland, 4(1930), p. 59-70.
51 Maximum Illud, 15-17.
52 Eerder verkende Van Rossum via A. Hermus de mogelijkheden om in Nederland te
beginnen met een seminarie voor Scandinavië en Finland. Archief pmw , inv. nr. 74:
A. Hermus aan de congregatie der lazaristen, 10 februari 1921.
53 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: Smit aan Diepen,
13 februari 1924.
54 Archief pmw , inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 15 december 1925. Tussen 1921
en 1926 daalde de waarde van de lire met 25%.

170

een roomse droom

enthousiast waren. Buckx, Smit en Müller zagen toen niets meer in een
Deense opleiding, vanwege nationale gevoeligheden in de Noord-Europese
landen en omdat de omgeving niet rooms genoeg zou zijn. Bovendien was
het aangekochte terrein veel te groot voor de weinige kandidaten. Het spl
was zwaar gedupeerd door het stuklopen van dit initiatief.55 Toch zou het
idee van een eigen Scandinavisch seminarie blijven leven. In 1937 werd alsnog in Ordrup een kleinseminarie geopend, maar het moest in 1939 al weer
zijn poorten sluiten.56 Ook na de Tweede Wereldoorlog zou de oprichting
van een regionaal seminarie decennialang een aandachtspunt blijven voor
de bisschoppen van Scandinavië.57
Het probleem van de vorming van eigenlandse kerken – een discussie
die later in missiologische kringen gevoerd zou worden onder de noemer
van termen als adaptatie, acculturatie en inculturatie – beperkte zich in
deze periode in de katholieke kerk voornamelijk tot aandacht voor de vorming en organisatie van een eigenlandse clerus. Daarnaast benadrukte Van
Rossum dat priesters en religieuzen de taal van de inwoners moesten leren.
De eerste wenk die Van Rossum aan Smit had meegegeven, was het aanleren
van de Noorse taal.58 Net als Van Rossum hamerde Smit er bij de niet-Noorse priesters op dat zij de Noorse taal zo snel mogelijk leerden spreken. Een
andere manier om de katholieke kerk in Noorwegen een meer Noors
gezicht te geven, was het aannemen van de Noorse nationaliteit door de
buitenlandse priesters en zusters. De Noorse wet gaf buitenlanders na vijf
jaar de mogelijkheid de Noorse nationaliteit aan te vragen. Smit doorliep
dat traject en op 1 maart 1928 vermeldde zijn dagboek de – opvallend
gemarkeerde – mededeling dat hij Noors burger was geworden.59
Afgezien van deze uiterlijke aanpassingen was Smit geen voorstander
van een Noors katholicisme. De apostolisch vicaris vond de Noren te ‘protestants’ in hun katholicisme. Illustratief is de vormselkwestie in Arendal in
55 Archief pmw , inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 22 maart 1924; Bekkers aan
Drehmanns, 26 april 1924; Drehmanns aan Bekkers, 23 en 30 januari 1925 en 11 januari
1926; Bekkers aan Drehmanns, 6 december 1926; Drehmanns aan Bekkers, 18 december
1926.
56 Kopenhagen, Archief Katholiek Bisdom, inv. nr. 1055.71: ‘Seminariet; Ordrup 1936-39’.
57 J.W. Gran, The Scandinavian Episcopal Conference. A survey of 25 years of activity (Oslo: Conferentia
Episcopalis Scandiae, [1985]), p. 3-5.
58 Smit bediende zich in zijn dagboek vanaf het begin van Noorse woorden en vanaf 1924
was het dagboek overwegend in het Noors geschreven.
59 Voor het verkrijgen van de Noorse nationaliteit moest men van goed gedrag zijn en in
zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het bezitten van de Noorse nationaliteit
was bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verwerven van eigendom in een ‘aktieselskap’,
een vennootschap. Archief gn (Oslo) 1945-1954 (1955), inv.nr. 254, ‘Correspondentie met
het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de positie van Nederlanders in Noorwegen, 1950’: A. Laboyrie aan de minister van Buitenlandse Zaken, 4 oktober 1950.
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oktober 1925. Smit wilde de kinderen op jonge leeftijd vormen, maar de
meeste Noorse ouders wilden wachten totdat zij een jaar of vijftien waren.
In Noorwegen werd de lutherse confirmatie beschouwd als de overgang
naar de volwassenheid en de ouders waren bang dat hun kinderen, eenmaal
gevormd, zich niets meer zouden laten gezeggen door hun ouders. Smit
wilde echter niet toegeven aan deze “volbloed protestantsche uiting”. Hij
liet Kjelstrup en Offerdahl brieven schrijven aan de ouders, die aldus werden overgehaald hun kinderen toch te laten vormen.60

Nederlands elitecorps van priesters
Zo gauw de benoeming van Smit als apostolisch vicaris van Noorwegen en
Spitsbergen bekend was, ging hij ertoe over in Nederland priesters te werven. In de eerste plaats omdat hij een priestertekort voorzag. Enkelen van de
22 priesters waren te oud of te ziek om de verantwoordelijkheid van een statie op zich te nemen. Smit wilde, zo liet hij in Nederland weten, minstens
twintig, maar liefst honderd nieuwe staties oprichten.61 Concreet noemde
hij in 1923 in een schrijven aan Diepen de plaatsen Harstad, Molde, Sylling,
Hamar, Stabekk, Tønsberg, Bodø, Haugesund, Voss en Ålesund.62 Omdat in
elke statie in principe een priester werd gestationeerd, had Smit hiervoor
minstens tien extra priesters nodig. De situatie werd in de loop van 1923 nijpend voor Smit toen kort na elkaar enkele priesters stierven – de Nederlander J. Blom en onverwachts de nog jonge Noorse seculier Engelsen – en
anderen zwaar ziek werden, met name A. Crul en H. Günther, die beiden in
1924 zouden overlijden.
Het werven van Nederlandse priesters diende nog een ander doel. Smit
wilde de seculiere priesters, ieder met hun eigen achtergrond en overtuigingen, weer op één lijn brengen. In dat kader konden jonge Nederlandse
priesters, opgeleid in de Nederlandse ultramontaanse geest, als een soort
elitecorps het goede roomse voorbeeld geven aan de priesters die er al
waren.63 Alleen de beste Nederlandse priesters waren welkom. Smit nam in
principe geen priesters meer aan die eerder lid van een orde of congregatie
60 Utrecht, Het Utrechts Archief, 522, Bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie
1853-1967(-1990) (Archief ofm ), inv. nr. 4291, ‘Correspondentie met Ladislaus Hol en Marinus Jorna van de parochie te Arendal (1924-1930)’: Marinus Jorna aan Regalatus Hazebroek, 12 mei 1927, p. 21.
61 Günther/De Geus, Noorwegen en zijne katholieke missie, p. 6.
62 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
26 oktober 1923. Bij de vijf laatst genoemde staties voegde hij toe dat ze daar waren
‘gevraagd’.
63 De Nederlandse clerus werd gekenmerkt door de priesterlijke deugden “vroomheid,
nederigheid en bovenal absolute gehoorzaamheid.” Roes, In de kerk geboren, p. 29-30.
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Kaart van Noorwegen, met daarop door J.O. Smit aangetekend de reeds bestaande
en de door hem gewenste missiestaties. Uit het land van St. Olav, 2(1924-25), p. 75.
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waren geweest. Eerder, onder Fallize, waren er verscheidene ‘mislukte paters’ uit Nederland naar Noorwegen gekomen, omdat ze in het priesterrijke
Nederland geen emplooi konden vinden.64 Nu zou, aldus Smit, Van Rossum hem hebben verboden nog langer uitgetreden paters aan te nemen.65
In de periode tussen zijn benoeming en zijn komst naar Noorwegen,
van maart tot oktober 1922, startte Smit zijn wervingscampagne. Hij haalde
al vrij snel een jongeman uit Amersfoort, E.G. Boekenoogen, over om naar
Noorwegen te komen. Boekenoogen had eigenlijk naar de paters van de H.
Geest willen gaan om in Afrika te werken. Als pas-afgestudeerde hbs’er had
hij Smit horen preken over zijn nieuwe missiegebied en was nadien naar
hem toegegaan om diens zegen te ontvangen. Smit zei hem dat Noorwegen
hem harder nodig had dan Afrika, waar al zoveel priesters naar toe gingen,
waarop Boekenoogen in oktober 1922 samen met Smit als aspirant-priester
naar Oslo reisde. Hij kreeg er les in Latijn en Grieks van enkele priesters uit
het bisschopshuis. Een van zijn belangrijkste taken was een dagelijkse wandeling met Smit en diens hondje Bamse, een pekineesje dat Smit kreeg van
Maria Knudtzon. Frøken (juffrouw) Knudtzon was een van de invloedrijkste katholieken in Noorwegen. Zij was de dochter van een kamerheer aan
het koninklijk hof, was in 1903 overgegaan tot het katholicisme en beijverde zich sindsdien voor de oprichting van een contemplatief klooster in
Noorwegen.66 Na anderhalf jaar ging Boekenoogen naar Rome waar hij zijn
studie voortzette, eerst bij de kruisheren en daarna aan het Collegio Urbano
van de Propaganda Fide.67
Daarnaast wist Smit nog vóór oktober 1922 drie priesters uit het aartsbisdom Utrecht te interesseren voor de Noorse missie. De apostolisch vicaris schreef aan de aartsbisschop van Utrecht, H. van de Wetering, met het
verzoek of ze meteen mochten komen. Hij had ze nodig omdat hij onder
zijn priesters maar een paar flinke krachten telde, terwijl, aldus Smit, er
sprake was van een gunstig “psychologisch oogenblik” onder de protestanten.68 Het werven van diocesane priesters voor de missie was in die tijd zeer
ongebruikelijk. Diocesane priesters hadden zich via een eed aan een bisschop en een bisdom verbonden. Het kwam bijna nooit voor dat zij voor
langere of kortere tijd werden afgestaan voor missiegebieden.69 De Nederlandse bisschoppen waren niet geneigd voor de Noorse missie van Smit een
64 Zie hoofdstuk ii, paragraaf 2.
65 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan rector Geurts svd, 19 oktober 1927.
66 Zij slaagde daarin in 1951, toen dominicanessen uit Lourdes zich vestigden op het door
haar aangekochte landgoed Lunden bij Oslo.
67 Interview E.G. Boekenoogen, 29 oktober 1993. Boekenoogen werd in 1929 tot priester
gewijd en werkte op de Færøer (1933-1948) en in Denemarken (1948-1972).
68 Dagboek Smit 1922. Schets van brief aan Van de Wetering na zijn eerste rondreis door
Noorwegen.
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uitzondering te maken. Dat gold ook voor H. van de Wetering. Ofschoon
Smit tijdens zijn audiëntie bij Van Rossum in mei 1922 beloofd was dat de
aartsbisschop hem zou helpen, gaf deze zijn priesters geen toestemming.
Aan een van hen, Gerhard de Geus, die zeer graag naar Noorwegen wilde,
weigerde hij “beslist en voor altijd”, waarin De Geus “den wil Gods moest
erkennen.”70
Dat Noorwegen als missiegebied aan de seculiere geestelijkheid was toegewezen, maakte het voor Smit aldus extra moeilijk om aan priesters te
komen. Om dat probleem op te lossen, vatte hij het plan op een missiehuis
voor ‘Noorse Missionarissen’ op te richten in Nederland. Smit dacht daarbij
aan een sociëteit van priesters speciaal voor de protestantse landen die zich
door een eed verbonden, zoals de Fathers van Mill Hill of de Witte Paters
voor de ‘heidense’ missiegebieden.71 Ofschoon Van Rossum het plan voor
een dergelijke Noorse missiecongregatie steunde, werden missiehuis en
-sociëteit nimmer gerealiseerd. Wel gingen de Nederlandse seculieren die
in Noorwegen werkten, ertoe over ‘nm’ – Noorsch Missionaris – achter hun
naam te zetten, waardoor de suggestie werd gewekt dat er sprake was van
een georganiseerd priesterverband.
Aanvankelijk verliep de werving dus niet voorspoedig, maar de reis van
kardinaal Van Rossum door Scandinavië in 1923 zorgde voor nieuwe kansen. De druk op de Nederlandse bisschoppen om diocesane priesters af te
staan voor Noorwegen werd verhevigd. Smit liet de bisschop van Den Bosch
weten dat Van Rossum had gezien hoe groot het priestergebrek was en “hoe
het absoluut noodig is […], dat we het getij niet mogen laten verloopen.”72
In zijn brochure Aan mijne katholieke landgenooten richtte de kardinaal zich in
een afzonderlijk slotwoord tot de Nederlandse diocesane priesters. Hij riep
hen op gehoor te geven aan een eventuele roeping voor de missie in de Scandinavische landen. “Denkt ook niet, dat uwe bisschoppen zich zullen verzetten tegen uw vertrek. Integendeel. Zij weten te goed, dat de goddelijke
Zaligmaker niet alleen tot Petrus maar tot alle Apostelen heeft gezegd: Euntes, docete omnes gentes (Matth. 18:19). ‘Gaat en leert alle volken’, en dat daarom
niet alleen de opvolger van Petrus, de Paus van Rome, maar ook de opvolgers der Apostelen te zorgen hebben voor het uitzenden van missionaris69 Pas in Fidei Donum. Encycliek van paus Pius xii van 21 april 1957 over de huidige toestand van de katholieke missie, bijzonder in Afrika (Hilversum: Gooi & Sticht, 1957), 27, werd opgeroepen diocesane priesters beschikbaar te stellen voor het missiewerk in Afrika.
70 Archief ross , inv. nr. 5: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 5 juni 1924.
71 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan deken Van Haagen in Groenlo, 22 juli 1927.
Smit vroeg in deze brief aan de deken of hij zijn huis beschikbaar wilde stellen als missiehuis voor de Noorse missionarissen.
72 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: Smit aan Diepen, 26 oktober 1923.
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sen.”73 De kardinaal beloofde studenten van kleinseminaries een plaats aan
het Collegio Urbano om hun vorming voor het priesterschap af te ronden.74
Het beroep op de diocesane clerus werd door Van Rossum nogmaals herhaald tijdens diens verblijf in Nederland in verband met het Eucharistisch
Congres eind juli 1924. De kardinaal riep de Nederlandse bisschoppen op
seculieren uit hun bisdom die naar Noorwegen wilden komen, daartoe
voor kortere of langere tijd verlof te geven.75
De interventies van Van Rossum ten gunste van één missiegebied waren
zonder precedent. Zijn invloed in Nederland was blijkbaar zo groot dat zij
ook niet zonder resultaat bleven. Reeds in september 1924 kwamen vier
jonge Nederlandse seculieren naar Noorwegen: L.N. van Delft van het bisdom Den Bosch, G. de Geus – alsnog – van het aartsbisdom Utrecht,76 J. van
der Burg, afkomstig van het Collegio Urbano, en A. Rottier, een redemptorist die zich na het bezoek van Van Rossum liet seculariseren “om zich naar
de Noorsche missie van mgr. Jan Olav Smit te begeven.”77 De kwestie rond
Rottier als ‘gewezen pater’ werd door Van Rossum – eveneens redemptorist
– persoonlijk afgehandeld.78 Van Rossum liet Smit weten dat men hem had
verzekerd dat Rottier een “waar talent was”, die met Gods genade een
kracht voor de missie kon worden “als hij zich nu maar nederig gedraagt en
zich met vlijt en volharding allereerst toelegt op het aanleeren der Noorsche taal.”79
73 Van Rossum, Aan mijne katholieke landgenooten, p. 46.
74 Ibidem, 45-47. In juni 1924 waren drie Nederlandse oud-studenten van de Propaganda
werkzaam in de Scandinavische landen: M. Ravelli en J. van Rijckevorsel in Denemarken
en J. Holzer in Finland. Er studeerden toen vier Nederlanders aan het Collegio Urbano
voor Scandinavië: J. van der Burg, W. Wijn en J. Bruning voor Noorwegen en J. van Mierlo
voor Zweden. Bruning maakte zijn opleiding niet af. Archief pmw , inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 5 juni 1924; Bekkers aan Drehmanns, 14 juni 1924.
75 F. Krijn, ‘Seculiere geestelijkheid in missiedienst’, in: Uit het land van St. Olav, 31(1958-59),
p. 101-102: “Deze gedachte was toen allerminst gemeengoed, zelfs zó nieuw, dat besloten
werd er geen openbaarheid aan te geven. (…) Kardinaal Van Rossum was in dezen zijn tijd
ook vooruit.”
76 Analecta voor het Aartsbisdom Utrecht, 24 april 1954, meldt dat hem als kapelaan te Enschede
(St. Jacobusparochie) “op 12 September 1924 tijdelijk eervol ontslag werd verleend om
naar de Missie te gaan van Noorwegen.” Van Schaik, president van het Utrechtse kleinseminarie, zou bemiddeld hebben bij Van de Wetering. G. de Geus, ‘Een jeugdherinnering’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 95-97.
77 Wittem, Archief van de Nederlandse provincie van de redemptoristen (Archief cssr ): ‘Provinciale kronieken redemptoristen’ vii, p. 292. August Jean Marie Rottier, geboren op 11 september
1887 te St. Janssteen als jongste in een gezin van tien kinderen, was evenals zijn tien jaar
oudere broer Antoon ingetreden bij de redemptoristen, waar hij priester werd gewijd in
1911. Nini Keulers, De besloten hof. Kroniek van een Brabantse katholieke familie in de negentiende en
twintigste eeuw (Beek [2001]), p. 45-50. Over het uittreden van Rottier zie J. Vinkenburg CssR
aan V. Poels, 5 oktober 1995. Brief in bezit auteur.
78 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: Smit aan rector Geurts, 19 oktober 1927.
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In de jaren erna werd het getal van Nederlandse seculiere priesters nog
aangevuld met F. Krijn uit het bisdom Roermond, J. Theeuwes uit het bisdom Breda en Willem Wijn van de Propaganda Fide. G. Gorissen, afkomstig
uit Zwolle, kreeg in september 1924 een plaats op het Germanicum in Rome
toegewezen voor Noorwegen. Ook legde Smit in dezelfde maand contact
met de universiteit van Freiburg om daar de studenten F. van Weyrother, E.
Laudy uit Sittard en H. van der Vlugt uit Lisse te plaatsen met de bedoeling
dat zij na hun priesterwijding naar Noorwegen zouden gaan.80

Weerstand onder de Noorse seculiere priesters
Al vrij snel werd duidelijk dat het succes van de wervingsacties onder de
Nederlandse clerus ook een keerzijde had. De komst van zoveel Nederlandse seculiere priesters werd door de kleine katholieke gemeenschap in Noorwegen met groeiende bezorgdheid gadegeslagen. In 1922 waren zes van de
achttien seculieren van Nederlandse afkomst, in 1928 waren dat er elf van de
drieëntwintig, onder wie de apostolisch vicaris zelf. Bovendien waren er ook
nog enkele Nederlandse regulieren gekomen.81 In plaats van een Noorse
katholieke kerk te krijgen, dreigden de katholieke Noren opgescheept te
worden met een geïmporteerd Nederlands katholicisme. Met name de
romantisch-nationalistische katholieken, van wie K. Kjelstrup en Sigrid
Undset als representanten kunnen worden beschouwd, hadden daar moeite mee. Zij wilden aan hun landgenoten juist laten zien dat het katholicisme niet vreemd was aan de Noorse identiteit, hetgeen zij illustreerden door
te wijzen op de politieke en culturele uitstraling van Noorwegen in de
katholieke Middeleeuwen. Bovendien had het ultramontaanse, supranationale katholicisme dat Jan Olav Smit en de jonge Nederlandse priesters predikten, weinig aantrekkingskracht op hen. Het Nederlandse katholicisme
was te rooms en te volgzaam.82 Zij spiegelden zich liever aan het Franse
katholicisme met zijn cultureel-intellectueel cachet.
79 Archief okb , ‘St. Carl. Borromeus Søstrene. Korrespondanse’: W.M. van Rossum aan J.O.
Smit, 28 augustus 1924.
80 Jaarboek der r.k. studentenvereeniging Hollandia, 2(1928), p. 82-83; Dagboek Smit.
81 Vanuit Nederland kwamen in 1924 franciscanen en in 1925 maristen. Zie hoofdstuk v.
Verder kwamen de priesters van het H. Hart van Jezus in 1923 vanuit Duitsland.
82 Ook in Denemarken hadden Nederlandse priesters in deze tijd een ultramontaans stempel. Toen de apostolisch vicaris Von Euch eind 1921 stervende was, waren, aldus de
Nederlandse seculiere priester Van Rijckevorsel, de Deense priesters bang “dat er een hollandsche bisschop zou komen. (...…) Dat zijn nu de onmogelijkste menschen en ze hebben dien hollandschen katholieken geest niet noodig. (...…) Ik liet me eens ontvallen dat
het me genoeg was, als Rome gesproken had, me daar aan te houden; om den drommel
niet, werd me tegengeworpen, waarvoor hebben we dan ons verstand, we zijn hier in
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Smit had nauwelijks oog voor deze culturele gevoeligheden. Hij was
ervan overtuigd dat het Nederlandse katholicisme het beste aansloot bij de
wensen van de H. Stoel en de beste kansen bood voor de vooruitgang van de
katholieke kerk in Noorwegen. Hij gaf de nieuwe Nederlandse priesters
dan ook de beste plaatsen in het vicariaat. Dat zette opnieuw kwaad bloed
bij de zittende priesters, temeer omdat de jonge Nederlandse priesters geen
of weinig pastorale ervaring hadden. Gerhard de Geus, die in de periode
maart tot oktober 1922 in Nederland een grote steun en toeverlaat was
geweest voor Jan Olav Smit, kreeg de centrale post van pastoor van de St.
Olavskathedraal. Smit vond dat de priesters die daar op dat moment waren,
de Pool Swietlik en de Luxemburger Ugen, het niet goed deden, “hoewel ze
goed preekten.” Maar “een flinke Hollandsche kapelaan zou aan de priesters hier veel kunnen leeren.”83 Jan van der Burg werd kapelaan van de St.
Hallvardparochie in Oslo, waar de Noor Olav Offerdahl pastoor was. Van
der Burg was kort daarvoor in Rome gedoctoreerd.84 Nicolaas van Delft
werd in de tweede stad van Noorwegen, Bergen, geïnstalleerd als kapelaan
bij zijn Brabantse collega H. Snoeijs. August Rottier werd vicaris in Hamar,
waar hij de zieke Kjelstrup verving. In 1925 werd hij benoemd tot pastoor
van de St. Olavsparochie in Trondheim.
Deze benoemingen vergrootten de onvrede onder de Noorse katholieken en bij de twee gepasseerde Noorse kandidaten voor de functie van apostolisch vicaris, K. Kjelstrup en O. Offerdahl. Binnen de katholieke gemeenschap hadden zij ieder hun eigen, rivaliserende achterban. De verschillende
partijen waren volgens Smit ontstaan toen een van de meest vooraanstaande katholieken in Noorwegen, consul Dahll, zich had ingespannen om zijn
“vriend en leeraar past. Kjelstrup tot bisschop te krijgen. Dat is aanleiding
geweest van het ontstaan van een groote tegenpartij, die niet kan velen, dat
mijnh. Dahll met een paar dames en wat zusters de missie willen besturen.”85 De tegenpartij had zich achter Offerdahl geschaard. Smit joeg de
inmiddels ruim zestigjarige Offerdahl al snel tegen zich in het harnas door
hem als een van de eersten te verplaatsen en te vervangen door De Geus.
Denemarken en hebben niets noodig van die fransche, italiaansche of zeker niet hollandsche katholieke geest.” Archief ross , inv. nr. 3: J. van Rijckevorsel aan J. Drehmanns,
31 december 1921.
83 Archief ross , inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 5 juni 1924. Na zijn komst was De Geus eerst
een maand in Hamar. Dagboek Smit, 13 november 1924.
84 Jan van der Burg (1898-1981) werd geboren te Berkel bij Rotterdam. Na het kleinseminarie Hageveld en het grootseminarie te Warmond ging hij naar de Propaganda Fide
“omdat hij in de missie wilde werken”. Hij was afkomstig uit een vermogend en degelijk
rooms boerengezin. Drie van zijn jongere broers waren eveneens priester: Louis en Frank
waren diocesaan priester in het bisdom Haarlem en Arend werkte als svd’er op Flores. Uit
het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 82-84.
85 Archief ross , inv. nr. 6: Smit aan Van Rossum, 3 februari 1925.
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Offerdahl, die al tientallen jaren als plebaan aan de St. Olavskathedraal verbonden was geweest, kreeg tegen zijn zin in een post in Arendal aan de
zuidkust, waar slechts een handjevol katholieken woonde. Een jaar later
mocht Offerdahl terugkeren naar Oslo, niet naar zijn vroegere kerk, maar
naar de armoedige St. Hallvardparochie; wel werd hij als provicaris de rechterhand van Smit. Offerdahl kwam echter niet openlijk in verzet tegen de
apostolisch vicaris.
Dat gold wel voor K. Kjelstrup. De convertiet Kjelstrup was gezien in
eigen land. Hij was een uitstekend redenaar en benadrukte in zijn voordrachten graag het roemrijke katholieke verleden van Noorwegen. Hij had
veel bekeerlingen in onderricht gehad, onder wie Sigrid Undset. Met name
de partij van Kjelstrup bood verzet tegen het ‘Hollanderdom’ door verschillenden onder hen te belasteren en tegen te werken, onder wie De Geus,
Krijn, Smit zelf, en de franciscanen.86 De onrust was merkbaar tot in het bisschopshuis, waar een vijf- tot zestal seculiere priesters woonde. Vanaf 1926
maakte Smit in zijn dagboek regelmatig melding van ruzies aan tafel in het
bisschopshuis tussen de eerwaarde heren en van ernstige gesprekken met
zijn priesters.87
Om de onvrede bij de Noorse katholieken enigszins weg te nemen, verzocht Smit in 1924 aan Van Rossum Kjelstrup een eredoctoraat, doctor sacrae
theologiae honoris causa, te verlenen. Van Rossum stemde daarin toe en ging
nog verder door daar op eigen initiatief ook een monseigneurstitel aan toe
te voegen. Smit had daar wat moeite mee. Hij vond dat dan ook Offerdahl
zo’n titel moest krijgen. Anders zou hij de “geheele sterke Offerdahl-partij
tegen zich” krijgen en zou het tegendeel bereikt worden van “de welwillendheid der Noren zich nog meer verzekeren.”88 En om de niet-Noorse
priesters te vriend te houden, zou ook een van hen vereerd moeten worden
met een ‘titeltje’. Snoeijs zou deze eer te beurt vallen. Eerdere ‘welwillendheidacties’, maar dan in de richting van enkele vooraanstaande Noorse
leken, waren al eind 1923 ondernomen, toen consul Dahll kamerheer werd
en Maria Knudtzon, Anna Backer en mevrouw Valborg de Navacelle een
onderscheiding Pro ecclesia et pontifice hadden gekregen.89
Het is opmerkelijk hoe Smit zijn brief aan Van Rossum over de onderscheiding van Kjelstrup vervolgde. In een opwelling stelde hij voor Kjel86 Dagboek Smit, 5 januari 1928. Smit sprak Kjelstrup ernstig toe over belasterende brieven
die hij over Smit had geschreven; Archief ofm , inv. nr. 4301, ‘Correspondentie tussen
Marinus Jorna en Ladislaus Hol betreffende de moeilijkheden bij de vestiging in Tønsberg, 1927-1937’: F. Krijn aan Marinus Jorna, 30 april 1929, 6 mei 1929.
87 Dagboek Smit, 28 mei 1926, 12 november 1927, 5 januari 1928.
88 Archief ross , inv. nr. 6: Smit aan Van Rossum, 3 februari 1925.
89 Ibidem, inv. nr. 4: Smit aan Van Rossum, 17 december 1923.
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strup tot bisschop te maken, of zelfs ‘aartsbisschop van Nidaros’. Smit vond
dat Kjelstrup geen goede apostolisch vicaris zou zijn – te zwakke gezondheid, kon niet met geld omgaan en kon niet met de andere priesters
omgaan – maar hij zou wel als bisschop kunnen fungeren “en ik zal het best
met hem schipperen. (…) En ‘illum oportet crescere, me autem minui’ [‘Hij
moet groter worden, en ik kleiner’, Joh. 3:30] kost me helemaal geen zelfoverwinning: dat is zelfs een soort natuurlijke hartstocht van me.” Een
Noor als aartsbisschop van Nidaros, dat zou wat betekenen in Noorwegen,
meende Smit. Daarvoor zou hij zelf graag een stapje terugdoen. Op dat
moment was de titel van bisschop van Nidaros toegekend aan de lutherse
bisschop dr. Gleditsch, “de liberaal, die niet meer aan de godheid van Christus gelooft.” De volgende dag besprak hij dit plannetje met pastoor Ugen,
die het echter sterk ontraadde: “Kjelstrup zou onmogelijk worden voor de
andere priesters en een staat in den staat vormen. Het kliekwezen zou nog
veel sterker worden en de Kjelstrup-partij zou niet tevreden zijn, voordat de
vreemdeling [i.e. Smit] verwijderd was en dat zou den ondergang van de
noorsche missie zijn.”90 Smit voegde toe dat hij de mening van Ugen serieus
nam, zeker omdat deze het anders met Kjelstrup hield.
De onvrede onder de Noorse seculieren breidde zich uit tot de jongere
generatie. De Noorse priester Arne Sund kwam na zijn wijding in Rome in
november van 1926 naar Oslo als secretaris van de bisschop. Toen hij een
jaar op zijn post zat, deed hij zijn beklag bij Van Rossum.91 Smit kreeg vervolgens een brief van Van Rossum waarin deze hem verzocht een andere
post te zoeken voor Sund, omdat deze noch gelukkig, noch tevreden was in
zijn huidige functie.92 Toen Smit deze brief ontving, was hij net in een conflict gewikkeld met Sund, die al dagenlang niet meer tegen zijn bisschop
sprak. Smit liet vervolgens aan de obstinate Sund weten dat een priester zich
niet zoveel moest aantrekken van aardse zaken als geluk en tevredenheid,
maar constant gericht moest zijn op de bovennatuurlijke vruchten van zijn
werk.93
Blijkbaar had Van Rossum meer oog voor de menselijke verhoudingen
dan Smit, die zichzelf vanuit zijn loyaliteit aan Rome opofferde voor de
Noorse missie en verlangde dat zijn medewerkers dat ook zouden doen.
90 Ibidem, inv. nr. 6: Smit aan Van Rossum, 3 en 4 februari 1925.
91 De oud-studenten van het Collegio Urbano stuurden de prefect van de Propaganda Fide
elk jaar een verslag van hun werkzaamheden. De Valk, Roomser dan de paus?, p. 38.
92 Dagboek Smit, 15 november 1927.
93 Ibidem, 20 november 1927. De opofferende houding van Smit wordt geïllustreerd in
vreemd aandoende slotzinnen in zijn correspondentie, zoals bijvoorbeeld Archief ross ,
inv. nr. 6: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 6 januari 1925. “Werk er maar op los – over een paar
jaar zijn we toch dood.” Het zichzelf wegcijferen wordt als typisch beschouwd voor het
ultramontaanse gedachtegoed. Dujardin, Missionering en moderniteit, p. 163-165.
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Priesters in zijn vicariaat zetten daar vraagtekens bij. Dat gold ook voor
vrouwelijke religieuzen.

Conflicten met de St. Jozefzusters
Toen Smit apostolisch vicaris werd, waren er drie congregaties van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Noorwegen: de St. Jozefzusters van Chambéry, de St. Elisabethzusters van Breslau en de zusters van St. Franciscus Xaverius. De eerste twee waren congregaties van pauselijke recht, de derde was
een Noorse diocesane congregatie. In principe stonden congregaties kerkrechtelijk onder de Congregatie der Religieuzen in Rome. Binnen de congregatie waren de algemene overste en het algemeen kapittel, dat doorgaans om de zes jaar werd gehouden, de hoogste bestuursorganen. Congregaties van vrouwelijke religieuzen werkten niet in dienst van een apostolisch vicaris of bisschop, maar deze moest wel toestemming geven voor
vestiging in zijn vicariaat of diocees en voor de werkzaamheden die zij
aldaar op zich wilden nemen. Sommige apostolisch vicarissen of bisschoppen probeerden vrouwelijke religieuzen te sturen in de richting van een
werkveld dat hen goed uitkwam. Of zij daarin slaagden was afhankelijk van
verschillende factoren. In de eerste plaats kon een apostolisch vicaris of bisschop bij een diocesane congregatie aanzienlijk meer invloed uitoefenen
dan bij een congregatie van pauselijk recht. In de tweede plaats werd hij
begrensd door de bepalingen die in de constituties van de betreffende congregatie waren opgenomen. In de derde plaats kon een sterke overste meer
tegenwicht bieden aan een sturende bisschop dan een zwakke overste.94
Smit was van mening dat de belangen van alle missionerende congregaties, diocesaan en pauselijk, ondergeschikt dienden te zijn aan de belangen
van de missie. De geloofspropaganda moest voorop staan en dat kon volgens hem niet wanneer de zusters de baas speelden, zoals hij het zelf in 1925
uitdrukte in een schrijven aan Drehmanns. De apostolisch vicaris was er
vast van overtuigd “dat er een principieele fout is in de verhouding tusschen
pauselijke congregaties en apostolisch vicarissen.”95 Daarbij doelde hij met
name op de houding van de St. Jozefzusters van Chambéry, die vasthielden
aan hun eigen visie op hun taak en hun financiële investeringen in Noorwegen. Smit schreef in een brief aan de generale overste van de congregatie dat
de St. Jozefzusters goede religieuzen waren, maar dat zij geen missionarissen
94 H. van Groessen, Het kerkelijk recht voor religieuzen (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1956),
p. 288-295. Can. 495 §1 en §2, can. 496, 497; J. Eijt, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster.
Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940 (Nijmegen/Hilversum: Verloren,
1995), p. 107, 141.
95 Archief ross , inv. nr. 6: Smit aan Drehmanns, 6 januari 1925.
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waren.96 Terwijl de missiestaties zich uit gebrek aan geld in het geheel niet
konden ontwikkelen, dachten de St. Jozefzusters volgens hem uitsluitend
aan zichzelf en aan de ontwikkeling van hun hospitalen.97
Het meningsverschil tussen Smit en de St. Jozefzusters spitste zich aanvankelijk vooral toe op geldkwesties. Smit was er – ten onrechte blijkens
onderzoek van Else-Britt Nilsen – van overtuigd dat de St. Jozefzusters in
Noorwegen zwommen in het geld dat zij zouden verdienen met hun ziekenhuizen en scholen.98 Om grip te krijgen op deze vermeende rijkdom
trachtte hij inzicht te krijgen in hun financiën. Al bij de eerste visitaties van
hun huizen in 1922 en 1923 eiste Smit inzage in de financiële boeken. De
provinciale overste, zuster M. Zoé Ducruet, en de generale overste van de
congregatie, zuster Marie du Sacré Coeur Révil, tekenden onmiddellijk protest aan. Volgens de Codex van 1917 had de plaatselijke ordinarius bij een
pauselijke congregatie geen zeggenschap of controle over interne zaken als
de financiën. Aan hem hoefde geen verantwoording te worden afgelegd.
Wel was het gewoon dat de huizen van de congregaties van religieuzen met
pauselijk recht eens in de vijf jaar werden gevisiteerd aangaande de openbare kapel, de sacristie en de “inwendige regeltucht”. Ook benoemde de bisschop voor elk huis een geestelijke leidsman of rector bij wie de zusters konden biechten.99
Naar aanleiding van het verzoek van Smit om inzage in de financiën,
nam zuster Marie du Sacré Coeur Révil contact op met kardinaal Van Rossum. Hij was het met haar eens dat de huizen van de congregatie in Noorwegen hun financiële boeken niet aan Smit hoefden te laten zien.100 Smit
bleef echter op zijn standpunt staan. Hij vroeg op 6 maart 1923 bij zijn visitatie van de Vårfruevilla (O.L. Vrouwevilla) van de St. Jozefzusters opnieuw
inzage in de boeken. Die kreeg hij niet. Enkele weken later, bij de visitatie
van het St. Jozefinstituut, op 20 en 21 maart 1923, kreeg hij wél te horen hoe
de financiële situatie was van de St. Sunnivaschool, hoeveel er opzij werd
gelegd voor het noviciaat en hoeveel er naar Chambéry werd gestuurd. Toen
Smit op 27 mei 1923 het huis van de St. Jozefzusters visiteerde in Fredrikstad, weigerden de zusters evenwel opnieuw de boeken te laten zien. Daarop brak Smit de visitatie abrupt af. De volgende dag ging hij naar Halden,
waar de St. Jozefzusters eveneens een huis hadden. Het eerste wat hij aan de
96 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 234.
97 Ibidem; Idem, ‘Med Vår Herre selv og Norges legestand i ryggen’, p. 103-104.
98 Archief ross, inv. nr. 5: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 2 maart 1924; Nilsen, Nonner i storm og
stille, p. 233-234.
99 Van Groessen, Het kerkelijk recht voor religieuzen, p. 288-295. Can. 495 §1 en §2, can. 496, 497;
Eijt, Religieuze vrouwen, p. 107, 141.
100 Dagboek Smit, 6 maart 1923; Nilsen, ‘Med Vår Herre selv og Norges legestand i ryggen’,
p. 101-121; Idem, ‘Anonyme kanskje’, p. 241: voetnoot 56.
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huisoverste vroeg, was of hij inzicht kon krijgen in de inkomsten en dagelijkse uitgaven van het huis. De overste stemde toe. Een dag later leek Smits
overwinning op de St. Jozefzusters compleet toen de overste uit Fredrikstad
’s avonds naar Oslo afreisde om hem alsnog de boeken te laten zien.101
De generale overste van de St. Jozefzusters nam hiermee echter geen
genoegen. Zij liet Smit in een schrijven d.d. 8 juni 1923 nogmaals weten dat
hij zich bemoeide met zaken waar hij niets mee te maken had. Zij had hem
al eerder laten weten dat de financiële boeken van de zusters door niemand
anders gecontroleerd mochten worden dan door het generale kapittel en ze
was dan ook zeer teleurgesteld geweest toen ze had vernomen dat Smit toch
van de zusters in Fredrikstad en Halden inzage in de boeken had geëist.
Niet dat de financiële aangelegenheden van de zusters een geheim waren,
maar dit was een kwestie van principe, aldus de generale overste. Zij had
overigens nog een andere klacht. Als overste van een congregatie die in meer
dan dertig diocesen werkzaam was, had zij nog nooit meegemaakt dat een
bisschop een ‘predicateur’ of biechtvader oplegde aan de zusters. Overal
ging het zo dat de zusters zelf een keuze maakten en dat ze daarvoor goedkeuring vroegen aan de bisschop. Zij vond dat de zusters al genoeg offerden
door in den vreemde te gaan werken en ze had al moeite genoeg om het
moreel van de zusters in Noorwegen hoog te houden. Ze hoopte daarom dat
Smit, “qui doit être le père de mes filles en Norvège”, de zusters op een meer
welwillende wijze tegemoet zou treden.102
Opnieuw werd de kwestie met Van Rossum opgenomen en opnieuw
werden de St. Jozefzusters in het gelijk gesteld. Van Rossum liet Smit weten
dat hij zich wat soepeler moest opstellen.103 Dat betekende niet dat Van
Rossum het niet eens was met het beleid van Smit om de ‘winst’ van de
vrouwelijke religieuzen te belasten ten behoeve van het vicariaat. De kardinaal was al in 1923 akkoord gegaan met een voorstel van de apostolisch vicarissen Smit, Brems en Müller om de ziekenhuizen van de zusters voortaan te
belasten.104 Smit wilde nog verder gaan. Hij wilde dat op die plaatsen waar
nieuwe staties werden opgericht, de vrouwelijke religieuzen voortaan
structureel bijdroegen in de kosten van het onderhoud van de priesters.
Ook zou de priester bij hen in huis moeten wonen.105 Op die manier waren
er geen aparte pastorieën nodig. Naast de zorg voor kost en inwoning, zag
101 Dagboek Smit, 6 maart 1923, 20-21 maart 1923, 27-29 mei 1923.
102 Archief okb , ‘St. Joseph’s Søstre’: Marie du Sacré Coeur Révil aan J.O. Smit, 8 juni 1923.
103 Ibidem, ‘Propagandakongregasjonen. Korrespondanse 1926-1944’: W.M. van Rossum aan
J.O. Smit, 14 mei 1926, 5 juli 1926.
104 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 310; Gran, The Scandinavian Episcopal
Conference, p. 2-3.
105 Dat gebeurde onder meer in Molde, Hamar, Haugesund, Sylling en in Oslo, in het noviciaat van de St. Elisabethzusters. Dagboek Smit, 23 maart 1923.
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hij het liefst dat de vrouwelijke religieuzen ook nog een salaris zouden gaan
betalen aan de priester. Ook daarin werd hij gesteund door Van Rossum,
maar de kardinaal vond wel dat Smit dergelijke zaken niet moest opleggen,
maar in onderling overleg tot overeenstemming moest zien te komen.106
Het afwentelen van de kosten van de staties en van het levensonderhoud
van de priesters op de vrouwelijke religieuzen was hoogst ongebruikelijk.
Zelfs Fallize had dat, zoals we eerder zagen, niet aangedurfd, zelfs niet tijdens de Eerste Wereldoorlog toen hij nauwelijks geld had voor voedsel en
stookkosten voor zijn priesters. De voorgestelde maatregelen riepen dan
ook veel weerstand op onder de vrouwelijke religieuzen. Ook bestond er
verzet en onbegrip voor de regel dat de priesters moesten inwonen bij de
zusters. Maria Knudtzon wees Smit erop dat in een land als Noorwegen,
waar maar weinig lutheranen geloofden dat priesters werkelijk celibatair
leefden, inwoning bij zusters gemakkelijk aanleiding kon geven tot geruchten over relaties tussen priesters en vrouwelijke religieuzen.107
Toch lukte het Smit zijn plannen in belangrijke mate te verwezenlijken.
Met de St. Elisabethzusters bereikte Smit, ondanks de bezwaren die ook bij
hen bestonden, in 1924 een akkoord. De algemene overste stemde erin toe
dat de zusters voortaan een deel van hun ‘winst’ aan de apostolisch vicaris
zouden betalen. Het door Smit voorgestelde bedrag van twintig øre per bed
per dag vond ze echter te hoog. Zij vond dat de hoogte van het bedrag in
overleg met de plaatselijke oversten in Noorwegen moest worden bepaald,
omdat die een beter inzicht hadden in de lokale situatie.108 In 1926 bestond
de regeling tussen Smit en de St. Elisabethzusters dat ze ‘op vrijwillige basis’
ieder jaar 2000 kronen betaalden, waarvan 1000 kronen voor de statie Harstad, 500 voor Hammerfest en 500 voor Oslo; daarnaast zorgden zij voor en
betaalden zij een priester in Trondheim en een in Tromsø. Met de St. Franciscus Xaveriuszusters trof Smit de regeling dat ze tien øre per dag per bezet
bed betaalden en dat zij daarnaast voor het levensonderhoud van de priester
in Haugesund zorgden.
De St. Jozefzusters volhardden het langst in hun verzet. Smit schreef aan
Van Rossum op 15 juni 1926 dat hij dat zeer onbillijk vond: “’t meeste werk
van den priester vragen en het meeste van onze kerken profiteeren zij. En ik
moet alleen de onkosten van de staties dragen, terwijl zij er geld verdienen.
Dat is toch niet in orde. (…) De Jozefzusters [kunnen] toch ook wel wat doen,
die verreweg het meeste verdienen.”109 Op 19 juni 1926 deed hij de St. Jozef106 Archief okb , ‘Propagandakongregasjonen. Korrespondanse 1926-1944’: Van Rossum aan
Smit, 14 mei 1926.
107 Dagboek Smit, 14 mei 1924.
108 Archief okb , ‘St. Elisabethsøstre’: M. Mercedes Rother, algemene overste, aan J.O. Smit,
20 maart 1924.
109 Ibidem, ‘Kopibog xxxvii’: Smit aan Van Rossum, 15 juni 1926.
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zusters het voorstel duizend kronen per jaar per statie waar zij werkten in
de kas van die statie te storten, waarmee zij uiteindelijk op 23 juni van dat
jaar in grote lijnen akkoord gingen.110 De relatie met de St. Jozefzusters was
inmiddels echter grondig verstoord.
Het lijkt erop dat Smit al vóór zijn komst naar Noorwegen gericht was
geweest op het inperken van de macht van de St. Jozefzusters. Dat deed hij
onder meer door Nederlandse diocesane zustercongregaties te werven.111
Gezien het tijdstip van deze wervingsactiviteiten is het niet denkbeeldig dat
hij reeds in de eerste gesprekken met Fallize in 1922 dat besluit had genomen. Anders dan bij pauselijke congregaties had Smit bij diocesane congregaties zeggenschap over het tijdelijk beheer. Bij de vijfjaarlijkse canonieke
visitatie – en zelfs vaker, als hij dat nodig oordeelde – moest aan hem rekenschap en verantwoording worden afgelegd.112 Daarnaast verwachtte Smit
net als bij de priesters ook bij de vrouwelijke religieuzen veel van de Nederlandse voorbeeldfunctie. Zo plaatste hij een aantal Duitse St. Franciscus
Xaveriuszusters voor enkele maanden bij Nederlandse religieuzen, zodat zij
beïnvloed zouden worden door het “hollandsch kloostermilieu”.113
Zowel de pas-gearriveerde Nederlandse congregaties als de diocesane
congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters werden ingezet in het
gebied dat door Fallize in 1887 aan de St. Jozefzusters was toegewezen. Fallize zelf had de St. Jozefzusters al in 1911 gepasseerd bij de oprichting van
Arendal. Bij de oprichting van de statie Stabekk in 1925 passeerde Smit de
congregatie opnieuw. Hij schonk het aldaar door het vicariaat aangekochte
huis aan de St. Franciscus Xaveriuszusters. De St. Jozefzusters waren daarover zeer verbolgen en klaagden bij Van Rossum.114 Van Rossum vroeg
daarop tekst en uitleg aan Smit, wiens antwoord weinig aan duidelijkheid
te wensen overliet: “Ik kan niet beloofd hebben aan de paters van het H.
Hart dat zij daar zouden samen werken met de St. Jozephzusters omdat bij
mij absoluut van te voren vaststaat: geen Jozephzusters in Stabekk. Uit heil
voor de missie in Oost-Noorwegen en het vrij kunnen werken van den
Apost. Vicaris eischt, dat de Ap. Vic. onder den druk uitkomt van de H.
Jozephzusters. Het eenigste middel daartoe in de tegenwoordigen toestand
is andere zusters er bij inhalen en werk geven in Oslo en omgeving. Dat
staat reeds sedert een paar jaar bij me vast en hoop ik door te kunnen zetten.
Want op deze wijze werken is het ontzettend onplezierig werken, vooral
110 Ibidem: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 25 juni 1926; Dagboek Smit, 19 en 23 juni 1926.
111 Zie hoofdstuk vi.
112 Van Groessen, Het kerkelijk recht voor religieuzen, p. 291-295.
113 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
22 december 1923.
114 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 231-240.
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omdat de tegenwerking komt van degenen, die eigenlijk medehelpsters
moeten zijn.”115
De St. Jozefzusters zouden tussen 1903 en 1937 geen nieuw ziekenhuis
meer toevoegen aan de zes die zij al hadden: Oslo (1883), Fredrikstad (1887),
Halden (1887), Kristiansand (1891), Porsgrunn (1894) en Drammen (1903).
De ziekenhuizen die in deze periode in het zuiden en oosten van Noorwegen werden gebouwd, werden allemaal door andere congregaties gesticht.116

Een gedesillusioneerd elitecorps
Het uitblijven van de vermeende groei van het aantal katholieken, de argwanende of zelfs vijandige houding van de Noorse samenleving en de binnenkerkelijke problemen met de Noorse seculieren en de St. Jozefzusters
van Chambéry, hadden hun weerslag op de pas-gearriveerde Nederlandse
seculiere priesters. Aanvankelijk leken de jonge en enthousiaste Nederlandse aanwinsten het goed te doen in Noorwegen. Tevreden schreef Smit
in januari 1925 aan Drehmanns: “Rp de Geus werkt hier prachtig: dat wordt
een goede kracht; ook v.d. Burg wint aller harten door zijn goedheid en
vroomheid. Van Delft maakt het best in Bergen en verdedigt ijverig de
orthodoxie tegenover past. Snoeijs, die maar niet wil gelooven dat de haas
een herkauwend dier is, al staat het dan ook in den bijbel. Rottier gaat het
ook heel goed te Hamar, waar hij 2 convertieten in onderricht heeft; hij is –
zegt hij – zeer gelukkig.”117
De uitbreiding van het aantal missiestaties ging echter niet zo snel als
Smit had gewenst, waardoor het priestertekort al snel in een priesteroverschot veranderde. Voor de Nederlandse seculieren die ná 1924 kwamen, was
er eigenlijk geen werk meer. Frans Krijn kreeg in de zomer van 1925 een
benoeming tot kapelaan in Tromsø, waar de vroegere secretaris van Fallize,
Herman van der Velden, pastoor was en waar al ruim tien jaar geen kapelaan
meer (nodig) was geweest.
Van der Velden, die jarenlang secretaris van Fallize was geweest, was overigens in 1923 tegen zijn zin vanuit Oslo naar Tromsø verplaatst. Het verplaatsen van priesters kon geschieden op verzoek van de betreffende priester zelf, maar werd ook vaak eenzijdig besloten door de apostolisch vicaris of
bisschop. Smit hanteerde het verplaatsen van seculiere priesters om de drie
115 Archief okb , ‘St. Joseph’s Søstre’: W.M. van Rossum aan J.O. Smit, 19 januari 1925; Smit aan
Van Rossum, 23 januari 1925: concept (de officiële brief was in het Latijn). Oorspr. onderstreping.
116 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 461.
117 Archief ross, inv. nr. 6: Smit aan Drehmanns, 6 januari 1925.
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jaar als een beleidslijn, omdat veel priesters op eenzame posten zaten. Ook
Diepen had dat aangeraden. Hij bracht het uittreden van een drietal priesters in zijn visitatierapport in verband met het niet tijdig verplaatsen van de
betreffende priesters.118 Het veelvuldig verplaatsen van de priesters was
echter vaak aanleiding tot gemor. Daarbij speelde niet alleen dat de priesters op die manier moeilijk konden inburgeren in de plaatselijke situatie.
Ook het feit dat het verplaatsen vaak al dan niet openlijk als een strafmaatregel werd gehanteerd of op zijn minst betekende dat de apostolisch vicaris
sommige priesters, zoals Van der Velden, liever op plaatsen zag waar ze weinig invloed konden uitoefenen, speelde daarbij ongetwijfeld een rol.
Jozef Theeuwes, geboren in 1896, was kapelaan in Sas van Gent toen hij
in september 1925 aan Smit schreef dat hij naar Noorwegen wilde komen
omdat er in het Bredase meer dan genoeg priesters waren. Maar ook in
Noorwegen vond hij weinig emplooi als kapelaan in Bergen en Fredrikstad,
alvorens hij in september 1928 werd benoemd tot pastoor in Hammerfest.119 Willem Wijn, die al in 1925 priester was gewijd, kwam pas in 1927
naar Noorwegen en kreeg niet eerder dan in 1928 een benoeming voor
Molde.
De eerste Nederlandse wereldheer die openlijk blijk gaf van zijn ontevredenheid was Nicolaas van Delft. Van Delft, geboren op 22 juni 1898 in
Tilburg, was de jongste van 13 kinderen. Hij kwam uit een vrome en artistiek begaafde familie. Vier van zijn zussen traden in bij de franciscanessen
van Oirschot. Ook Van Delft was naar aanleiding van de oproepen van Van
Rossum tot de conclusie gekomen dat hij in Noorwegen harder nodig was
dan in Nederland.120 Nadat professor Van Grinsven van het Haarense
grootseminarie hem bij Smit had aangeprezen als een “zeer degelijken vromen jongen man”, kwam hij in september 1924 als pasgewijde priester naar
Noorwegen.121 Hij werd in Bergen gestationeerd bij Snoeijs. Deze rapporteerde over hem aan Drehmanns dat hij “zeer-zeer-orthodoksch” was. De
jonge Van Delft op zijn beurt vond dat Snoeijs het bekeringswerk niet serieus genoeg ter hand nam. Hij had een actief bekeringsbeleid willen voeren,
terwijl de priesters gewoon waren te wachten totdat de Noren naar hén
kwamen. Het gebeurde echter maar zelden dat er bekeerlingen waren: in
Bergen had Van Delft één convertiet.
Vanaf april 1926 klaagde Van Delft in zijn brieven aan Smit over zijn pas118 Archief bdb , 1A ‘Rapporten visitatie’: Visitation Apostolique de la Norvège, p. 10.
119 Dagboek Smit; ‘Josef Theeuwes’, in: E. Kennet Pålsson, Utsikt över Munkevången. En tilbakeblick på Helsingborgs katolska historia (Helsingborg 1978), p. 42-50.
120 Interview L.N. van Delft, 8 juli 1993; Katholieke Illustratie, 15 oktober 1924.
121 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
24 april 1924.
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toor. Deze was al vijfentwintig jaar in Noorwegen en was geliefd in zijn
omgeving. Uit de brieven van Snoeijs komt het beeld van een humoristische en door de jaren wat wijzer geworden Brabantse prelaat naar voren.
Dankzij een erfenis hield hij er in Bergen een voor Noorse begrippen wat
Bourgondische levensstijl op na. Snoeijs kon het redelijk vinden met Smit,
die hij verschillende malen met raad en daad bijstond. Wel vond hij al vanaf
het begin dat Smit te veel de hand op de knip hield.122
Naar aanleiding van zijn klachten werd Van Delft in oktober 1926 overgeplaatst naar Fredrikstad, waar hij kapelaan werd bij de Duitse priester W.
Möllenbeck. Maar ook hier beviel het hem niet door het gebrek aan werk.123
Medio 1927 gaf hij Smit te kennen dat hij het land wilde verlaten. Nadat hij
verschillende “nervøse” brieven aan Smit had geschreven, kreeg hij toestemming “ad experimentum triennium” (voor een driejarig experiment)
terug te gaan naar het bisdom Den Bosch. Op 26 september 1927 kreeg Van
Delft zijn benoeming voor Bakel in Noord-Brabant.124
De volgende Nederlandse priester die problemen kreeg, was De Geus.
De pastoor van de St. Olavsparochie in Oslo, van wie Smit juist zo’n hoge
verwachtingen had gehad, stond volgens de apostolisch vicaris onder invloed van de provinciale overste van de St. Jozefzusters Zoé Ducruet.125 In
het dagboek van Smit wordt verschillende malen melding gemaakt van
diepgaande gesprekken met De Geus in de loop van 1926. Uiteindelijk gaf
Smit hem te kennen dat hij verplaatst zou worden en dat hij kon kiezen tussen Trondheim en Harstad als nieuwe plaats. De Geus liet weten dat hij niet
uit Oslo weg wilde. Op 18 januari 1927 volgde desondanks zijn benoeming
tot pastoor van de St. Olavsparochie te Trondheim. “Han tok saken pent”
(Hij nam de zaak goed op), schreef Smit in zijn dagboek. In zijn plaats kwam
de Limburgse priester Frans Krijn naar de St. Olavsparochie in Oslo.
Frans Krijn, geboren op 17 december 1892 te Maastricht, kwam uit een
‘goed rooms’ gezin waar nog twee zoons priester en twee dochters ursuline
werden. Hij zou onder de Nederlandse priesters in Noorwegen de grootste
criticus van Smit worden. Na zijn priesterwijding in 1919 werd Krijn kapelaan in Heerlerheide en in 1921 volgde zijn benoeming tot kapelaan in Terwinselen.126 De pastoor van Terwinselen, H. Spierts, was zeer geïnteresseerd
122 Archief ross , inv. nr. 5: H. Snoeijs aan J. Drehmanns, 9 januari 1924: Smit “vervalscht den
bijbel. Hij leeft overeenkomstig het princiep: Melius est accipere quam dare. Stakkars
presten!” (Het is beter te nemen dan te geven. Arme priester!); Dagboek Smit; Archief ross ,
inv. nr. 6: H. Snoeijs aan J. Drehmanns, 4 april 1925; Ibidem, inv. nr. 4: J.O. Smit aan
J. Drehmanns, 27 november 1923; Archief bdb , 1A ‘Dossier Noorwegen’: H. Snoeijs aan
A.F. Diepen, 17 april 1925.
123 Interview L.N. van Delft, 8 juli 1993.
124 Dagboek Smit.
125 Ibidem, 27 november 1926.
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Bedevaart naar Stiklestad onder leiding van Frans Krijn (links in toog).

in Scandinavië.127 Naar aanleiding van een oproep van kardinaal Van Rossum op het Eucharistisch Congres in Amsterdam in 1924 besloot Krijn naar
Noorwegen te gaan. Hij vroeg en kreeg verlof van de Limburgse bisschop
Schrijnen, die Smit eind 1924 een “mooie brief” schreef om Krijn aan te
bevelen.128 Aanvankelijk was er sprake van dat Krijn op Spitsbergen zou
gaan werken. Spitsbergen was in 1925 officieel Noors territorium geworden. Smit overwoog er een statie op te richten met zusters die een ziekenhuis
en school in Grønfjord (Green Harbour) zouden beginnen. Daar woonde
126 Archief br , ‘Lijst van leerlingen van het grootseminarie’; Collectie knipsels kdc : F. Krijn.
127 Sint Carolus Klokje, 4(1928)4 (september).
128 Dagboek Smit, 27 november 1924.
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een twintigtal katholieken, onder wie de Waalwijkse familie Van Dongen,
die de directie voerde over de Nederlandse Spitsbergen Compagnie, die er
sinds 1920 kolenmijnen exploiteerde.129 Toen deze plannen niet doorgingen, werd Krijn in 1925 als kapelaan in Tromsø geplaatst.
Na zijn benoeming voor Oslo in januari 1927 mengde Krijn zich in de
‘Martha Steinsvikzaak’ met de brochure Avsløringen av umoralen i den katolske
kirke. En katolsk prests erfaringer.130 (Onthullingen van amorele praktijken in de
katholieke kerk. De ervaringen van een katholiek priester.) Het boekje met
zijn ironische titel was defensief van toon. Krijn reageerde op een reeks van
beschuldigingen van Steinsvik met ontlastende citaten uit protestantse en
katholieke kring en gaf tegelijkertijd een uitleg van het katholieke geloof.
Kwesties als de biecht, de paus, de inquisitie, ontucht van priesters, Mariaverering, kloosters, vroomheid, ‘de verschrikkelijke’ katholieke priesters en
het celibaat kwamen aan de orde. Ook werd door Krijn op enkele ‘tekortkomingen’ van de Noorse lutherse kerk gewezen, overigens op een voor een
katholiek apologetisch blaadje milde wijze. Hij wees erop dat er andere,
belangrijkere dingen te doen waren dan elkaar aan te vallen; de lutherse bisschop Lunde had opgeroepen om te komen tot een concentratie van ‘alle
goede machten’ om het christendom vooruit te brengen. Daaraan wilde de
katholieke kerk volgens Krijn graag een bijdrage leveren.131
Volgens verschillende bronnen was Krijn een sociaal bewogen en strijdbaar man, die zich graag roerde in situaties die hem niet zinden. Hij deed
dat op een ‘vierkante’ wijze en dreef vaak zijn zin door, waardoor hij weinig
sympathiek overkwam en veel mensen tegen zich in het harnas joeg.132
Enkele maanden na zijn stationering in Oslo, schreef Smit in zijn dagboek
dat hij een aanvaring had gehad met Krijn. Deze had Smit te kennen gegeven dat hij zich niet had te bemoeien met de aangelegenheden van de
St. Olavsparochie. Bovendien eiste Krijn geld voor de jongensschool, de
129 Van 19 juli tot 6 september 1926 ondernam Smit een reis naar Spitsbergen. Archief ross ,
inv. nr. 7: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 11 augustus 1926; F. Krijn, ‘Spitsbergen niet
langer een uithoek. Groeiende belangstelling voor het arctische gebied’, in: Uit het land van
St. Olav, 22(1948-49), p. 121-124.
130 Oslo 1927. Het boekje telt 80 pagina’s en was volgens de voorpagina gedrukt in een oplage
van 5000 exemplaren.
131 Ibidem, p. 56-57
132 J. Hoen, Neerbeek. Een apart kerkdorp (Neerbeek 1983), p. 73, 115-117, gaat vrij uitgebreid in
op Krijn, die de bouwpastoor was van het dorp (1931-1936). In de bijdrage ‘Pastoor Fr.
Krijn van Asselt: post festum’, in: Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 113-114, wordt
Krijn getypeerd als “een strijdbare figuur in de geest van mgr. Poels.” In de oorlogsjaren
werkte Krijn in Zweden waar hij “voorzichtig aan de kant werd geschoven” vanwege zijn
anti-Duitse houding. Opmerkelijk is dat zowel in de Analecta voor het Bisdom Roermond, 9
april 1969, als in Hoen (Neerbeek, p. 73, 115) Krijn ten onrechte wordt aangeduid als bouwpastoor van de – negentiende-eeuwse – St. Olavskerk in Oslo.
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leraar en zijn eigen kapelaansgage van 150 kronen.133 In oktober verbood
Smit aan Krijn om Rottier uit te nodigen een conferentie te houden voor de
Mariavereniging, waarop Krijn vervolgens achter de rug van Smit om de
Noor Irgens uitnodigde. Smit overlegde over de insubordinatie van Krijn
met zijn priesterraad – Kjelstrup, Offerdahl en Swietlik – en voerde ernstige
gesprekken met hem. Krijn trok er zich weinig van aan. In de praktijk
kwam het er op neer dat Smit niets meer te zeggen had in de kathedrale
kerk. Zo weigerde Krijn in de St. Olavskerk een huwelijk te sluiten. Smit
regelde vervolgens dat een van de dominicanen, pater Lutz, het huwelijk
inzegende in de kapel van het bisschopshuis.134 Op zondag 4 december
1927 schreef Smit aan Van Rossum over de “revolution” van Krijn.135 Waarschijnlijk overwoog Smit hem opnieuw naar het noorden te verplaatsen,
want op 28 december schreef Smit in zijn dagboek: ‘Mijnheer Pastoor Krijn
bij me: wil teruggaan naar Nederland; zal een benoeming als pastoor van
Tromsø niet accepteren.’136 De toevoeging ‘mijnheer’ onderstreepte de
gespannen relatie tussen beiden.
In dezelfde tijd dat de relatie tussen Krijn en Smit steeds problematischer
werd, kregen ook De Geus en Rottier het moeilijk. Aanvankelijk had het geleken dat het De Geus goed verging op zijn nieuwe werkplek. Hij stak veel
energie in het opknappen van zijn kerkje – er kwamen mooie banken, een
kruisweg in steenreliëf en centrale verwarming – maar nog in hetzelfde jaar
keerde het tij.137 Nadat hij in de zomer van 1927 vakantie had gehouden in
Nederland (waar hij onder invloed was gekomen van Krisnamurti) en hij begin oktober op zijn post was teruggekeerd, liet hij enkele weken later aan
Smit weten dat hij niet meer tegen de situatie in Trondheim was opgewassen. Hij kon slapen noch eten en huilde veel omdat hij zo alleen was. Besloten werd dat De Geus opnieuw naar Nederland zou reizen, nu samen met
Wijn, officieel om een missietentoonstelling in Amsterdam te bezoeken. In
december 1927 keerde hij terug naar Noorwegen en in mei 1928 werd hij benoemd tot opvolger van Offerdahl, die zich vanwege zijn leeftijd terugtrok
als pastoor van de St. Hallvardparochie in Oslo en rector werd van de
St. Jozefzusters.138
133 Dagboek Smit, 4 juli 1927. Een gulden was ongeveer evenveel waard als 2,5 kronen. Blijkbaar had Smit Krijn wel officieel benoemd als pastoor van de parochie, maar had hij hem
ingeschaald als kapelaan.
134 Ibidem, 29 februari 1928.
135 Ibidem, 4 december 1927: “skrev til kardinal v. Rossum om p. Krijns revolution.” Onderstreping origineel.
136 Ibidem, 28 december 1927: “Hr. pastor Krijn hos mig: vil gaa tilbake til Holland – vil ikke
ta imot en utnævnelse som sogneprest i Tromsö.”
137 Uit het land van St. Olav, 6(1928-29), p. 107.
138 Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 248; Dagboek Smit, 15 oktober 1927.
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August Rottier werd in 1927 overspannen. Rottier was, na een korte
periode in Hamar, in 1925 benoemd als pastoor van de St. Olavsparochie in
Trondheim. Hier werd hij opgevolgd door De Geus, terwijl hij zelf in
december 1926 een benoeming kreeg voor de meest moedeloze statie van
Noorwegen: Harstad. Harstad was een geïsoleerde kustplaats in NoordNoorwegen met hoegenaamd geen katholieken. De missiestatie was in 1915
min of meer stilgelegd onder Fallize en toegevoegd aan Tromsø, maar Smit
had de statie, met een kerkje waarin zestien mensen plaats konden nemen,
opnieuw opgericht. Hij had in 1923 de Duitse seculier Broél als pastoor
benoemd, die evenwel in 1927 het land verliet. De St. Elisabethzusters hadden zich er eveneens in 1923 gevestigd en zij openden in 1927 een ziekenhuisje.139 De verhouding tussen Smit en Rottier was al bij zijn vertrek naar
Harstad niet al te best geweest, vooral omdat Smit aan hem vroeg zijn eigen
gage van 1600 kronen – Smit betaalde een pastoor jaarlijks 1600 kronen en
een kapelaan 150 kronen – zelf in Nederland bijeen te bedelen.140
In Harstad kon Rottier in het geheel niet aarden. Hij kon zich moeilijk
beheersen, ook niet tijdens de mis, en viel regelmatig uit tegen de St. Elisabethzusters, van wie enkelen nogal bang voor hem waren.141 Na een jaar liet
de voormalige redemptorist aan Smit weten dat hij wilde vertrekken omdat
het hem niet beviel in Noorwegen. Er was veel te weinig werk. Smit gaf hem
echter geen toestemming. Hij wees Rottier erop dat de eerste drie experimentele jaren in augustus 1927 met drie jaren waren verlengd. Pas in 1930
kon besloten worden of Rottier geïncardineerd zou worden in het vicariaat
Noorwegen of terug zou gaan naar de redemptoristen “die nog steeds verplicht zijn U weer op te nemen.”142
Rottier hield het echter niet meer zolang uit. Eind januari 1928 reisde
Rottier naar Oslo en liet Smit opnieuw weten dat hij Noorwegen wilde verlaten. Als Smit niet vrijwillig wilde meewerken, zo dreigde Rottier, zou hij
hem dwingen door de Congregatie der Religieuzen in Rome in te schakelen. Verder eiste Rottier een testimonium zodat hij elders kon gaan werken.
Toen Smit antwoordde dat een getuigschrift niet een-twee-drie geregeld
kon worden en Rottier zolang terug moest gaan naar Harstad, raakte deze
buiten zichzelf van woede en viel razend en tierend op de grond. Smit
stuurde hem zijn kamer uit. In de aangrenzende kamer kwam Rottier bij
Krijn weer een beetje tot zijn positieven. Een paar dagen later volgde er
opnieuw een – nu rustiger – gesprek tussen Rottier en Smit. Smit beloofde
139 J.J. Duin, Trekk fra Elisabethsøstrenes historie i Norge 1880-1980 (Oslo 1980), p. 28-37.
140 Dagboek Smit, 17 december 1926.
141 Ibidem, 8 februari 1928, 16 februari 1928.
142 Ibidem, 6 december 1927. Ook Rottier werd nu ‘mijnheer pastoor’ genoemd. Archief okb ,
‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan A. Rottier, 6 december 1927.
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hem het gevraagde testimonium en gaf hem toestemming het land in
augustus 1928 te verlaten. De volgende ochtend vroeg vertrok Rottier weer
naar Harstad, zonder afscheid te nemen van Smit. Toen Smit dat ontdekte
haastte hij zich naar het station, waar hij Rottier nog ontmoette. De priester
weigerde Smit echter een hand te geven, met de woorden: ‘Nee, bisschop, u
had niet hoeven komen. Ik zal u behandelen als bisschop, maar niet als mijn
bisschop’.143

3. het einde van de carrière van smit

Stilte voor de storm
Uit het dagboek van Smit komt in deze periode steeds pregnanter naar
voren dat hij zich in een uitzichtloze situatie bevond. Op nieuwjaarsdag
1928 verzamelde hij al zijn priesters om zich heen. Met een verwijzing naar
de Handelingen der Apostelen riep hij hen op tot gehoorzaamheid. Hij, als
bisschop, had immers van de H. Geest de taak gekregen Christus’ kerk te
besturen.144 Eind januari 1928 legde Smit zijn ziel bloot in een schrijven aan
Van Rossum. Door de aangrijpende scènes met Rottier, de Steinsvik-affaire,
de conflicten met de St. Jozefzusters en problemen met een Duitse priester
van het H. Hart, die met zijn hele hebben en houden, en een grote hypotheekschuld achterlatend, er met een vrouw vandoor was gegaan, was het
hem zwaar te moede.145 Smit was zeer bevreesd dat deze laatste zaak tot een
groot schandaal zou uitgroeien. Dat zou Martha Steinsvik, die net de rechtszaak tegen Riesterer had verloren, kunnen uitbuiten om het de katholieken
opnieuw erg moeilijk te maken. De situatie leidde ertoe dat ‘het alles beter
143 Dagboek Smit, 26-30 januari 1928. “Nei biskop: de behøvet ikke aa komme – jeg skal
behandle Dem som biskop, men ikke som min biskop.” Later zou Rottier, toen hij redacteur van Uit het land van St. Olav was, al zijn ellende uit de tijd in Harstad loochenen in zijn
bijdrage ‘De uiterste voorposten der kerk in het noorden van Europa’, in: Uit het land van St.
Olav, 25(1951-52), p. 50-52: “Drie van mijn Nederlandse vrienden, die in de zomer van
1926 een week lang te Harstad vertoefd hadden, maakten bij het heengaan er geen
geheim van, dat het hun dood zou zijn daar te moeten wonen. En toch, ik zou de waarheid te kort doen, wanneer ik er niet rond voor uitkwam, mij nooit, zelfs geen dag, eenzaam te hebben gevoeld op de afgelegen post in het Noorden. (…) Eenzaamheid en werkeloosheid zijn voor de priester in Noorwegen waarlijk geen tortuur. Hij is zich van geen
van beide bewust en verlangt allerminst als een eenzaam en werkeloos mens te worden
beklaagd.”
144 Dagboek Smit, 1 januari 1928.
145 In Duitsland ging de betreffende priester verder met geld inzamelen voor de Noorse
missie, waarna er na overleg met zijn overste om ‘bijzondere redenen’ voor hem werd
gewaarschuwd. Dagboek Smit, 8 april 1928.
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Dagboekaantekeningen van J.O. Smit, 30 januari 1928
tot 2 februari 1928.

wetende Smitje’, zoals B. Eras, de procurator van de Nederlandse bisschoppen in Rome, het ooit had uitgedrukt, sterk aan zichzelf ging twijfelen.146
“Eminentie,” zo eindigde hij zijn brief aan zijn voormalige biechtvader,
“nog een ernstig woord. U kunt absoluut overtuigd zijn, dat ik mijn plicht
zoo goed mogelijk volbreng, zonder in iets mijzelven te zoeken; integendeel. En dien plicht wil ik verder graag volbrengen ook met groote offers en
onaangenaamheden, zolang het O.L. Heer of Uwe Eminentie behaagt.
146 Archief Hoogveld: Eras aan Hoogveld, 18 november 1906, zonder datum [1909 of 1910].
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Mocht echter Uwe Eminentie meenen, dat Smit toch eigenlijk niet geschikt
is voor Noorwegen, dan vraag ik U dringend, Eminentie, geen rekening te
houden met mijn persoon. Ik sta geheel ter Uwer dispositie. Dit meen ik
oprecht. Spaar mij niet, als het beter voor de missie zou zijn.”147
Wat Van Rossum op de brief geantwoord heeft, is onbekend, maar hij
trok Smit in elk geval niet onmiddellijk terug uit de missie. Dat gebeurde
pas ruim een half jaar later. In die tussentijd bestonden er naar buiten toe
geen aanwijzingen dat iets dergelijks stond te gebeuren. Smit voerde zijn
gewone programma uit, dat hem dat jaar vaak buiten Oslo bracht. Ten eerste had hij zijn tweejaarlijkse visitatiereis door Noord-Noorwegen, die van
2 februari tot 21 februari plaatsvond. Van 17 tot 21 maart reisde hij naar
enkele staties in het westen van het land. In het voorjaar van 1928 hield de
noordpoolexpeditie van de Italiaanse generaal U. Nobile de wereld in zijn
greep, die door Smit nauwgezet werd gevolgd. Nobile verkende het gebied
met een boot en een zeppelin, het luchtschip Italia. Met zijn expeditie reisde ook een jezuïet mee, pater G. Gianfranceschi, die van de paus de opdracht
had gekregen als eerste een kruis te planten op de Noordpool. Op de heenreis bezocht Gianfranceschi Jan Olav Smit in Oslo, waar hij tot zijn teleurstelling moest vernemen dat Smit hem al voor was geweest met het opdragen van de eerste H. Mis op Spitsbergen. De expeditie van de Italia mislukte.
Wel werd het kruis boven de Noordpool uitgeworpen, maar daarna strandde het luchtschip. De bemanning en degenen die hen trachtten te redden,
ondervonden veel rampspoed. De Noorse poolonderzoeker Roald Amundsen (1872-1928) kwam bij een van deze reddingsexpedities, die in totaal
bijna twee maanden duurden, om het leven. Nobile en Gianfranceschi
overleefden de reis.148
In mei 1928 maakte Smit zich op voor zijn eerste vijfjaarlijkse ad liminabezoek om in Rome de situatie van de Noorse missie toe te lichten. Op 14
mei vertrok hij via Kopenhagen en Nederland naar Frankrijk, waar hij
onder meer Parijs, Lisieux en Chambéry aandeed. Vandaar reisde hij naar
Italië. Een van de belangrijkste punten die van 13 tot 20 juni 1928 in Rome
op het programma stonden om besproken te worden, was de verdeling van
Noorwegen in drie kerkdistricten van Noord-, Midden- en Zuid-Noorwegen. Het bleek niet gemakkelijk om geschikte mensen voor de verschillende gebieden te vinden. Zo weigerden ondanks sterk aandringen de maristen
om Noord-Noorwegen op zich te nemen. Daarom moest er gezocht worden naar een andere congregatie. Van Rossum raadde Smit aan contact op te
nemen met de salesianen, rosminiani en cisterciënzers. Ook overwoog Smit
147 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan W.M. van Rossum, 30 januari 1928.
148 Dagboek Smit, 13 april 1928; Enrico Pucci, ‘Daden van geloof en heldenmoed’, in: Uit het
land van St. Olav, 7(1929-30), p. 14-18, 38-40, 65-68, 87-90, 114.
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om Krijn weg te promoveren door hem in Noord-Noorwegen als kerkelijke
overste te plaatsen. Maar omdat het voor seculieren moeilijker was geld bijeen te krijgen en vanwege het probleem van de eenzaamheid, ging de voorkeur toch uit naar regulieren. Een ander punt van bespreking was de langgewenste komst van benedictijnen naar Noorwegen. Smit had verschillende keren bot gevangen in Nederland en België. Nu kreeg hij steun van de
paus zelf, die hem in een audiëntie voorstelde de benedictijnen van Maria
Laach in Duitsland te vragen.149
Na zijn ad limina-bezoek reisde Smit met zijn broer Anton door naar
Palestina en Egypte, bij welke gelegenheid hij Alexandrië en zijn titulaire
bisdom van Paralus met een bezoek kon vereren. Daarna werd hij weer
terugverwacht in Noorwegen, in verband met een internationaal historisch
congres. Op 17 augustus gaf hij een diner voor de aanwezige katholieke
kopstukken.150
Op 24 augustus, na het congres, ging Smit opnieuw naar Nederland om
vanuit het St. Olavshuis in Bussum enkele noodzakelijke gesprekken te
voeren en een propagandaronde te houden. In 1922 en 1925 had Smit ook
een dergelijke propagandatocht gemaakt. Begin september stond een ontmoeting met de provinciaal overste van de franciscanen op het programma.151 Ook bracht Smit een spontaan bezoek aan een ziekenhuis in Schiedam, om een religieuze te begroeten die in Noorwegen had gewerkt.152 Tegelijkertijd was ook Krijn in Nederland, waar hij August Rottier uitzwaaide
die een post had aanvaard in het Franstalige deel van Canada: “Vriendschap
en liefde voor Scandinavië verbond ons beiden”, aldus Krijn.153

Bundeling van de onvrede
Mogelijk heeft Smits langdurige afwezigheid uit Oslo ertoe bijgedragen dat
de onvrede die er op verschillende fronten heerste, in deze periode werd

149 Losse aantekeningen van Smit over juni-juli 1928, ingelegd in zijn dagboek: ‘Notamina
fra 25 Augustus 1927’. Smit bezocht op 15 juli 1928 reeds Maria Laach, waar hij veel
geestdrift voor de Scandinavische missie bemerkte. De abt, die eigenlijk gezien de financiële situatie geen nieuwe vestiging wilde beginnen, nam vanwege de wens van de paus
de zaak toch in overweging. Hij bezocht een maand later Noorwegen om een locatie in
Bergen in ogenschouw te nemen. De benedictijnen zagen af van de vestiging.
150 Dagboek Smit: “Mgr. Baudrillart – Mgr. Batiffol – Mgr. Grabman – Mgr. Prunel – Chan.
prof. Leman, Rijssel (Lille) – prof. Kravek Lemberg – prof. Lacombe Canada – Dom Berlière
– p. Delehaye s.j. – p. Béchaux – Mgr. Offerdahl – p. Ugen – p. de Geus – p. v.d. Burg –
p. Sund.”
151 Archief ofm , inv. nr. 4291: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 4 september 1928.
152 St. Carolus Klokje, 4(1928)6 (november).
153 F. Krijn, ‘Pastor August Jean Marie Rottier’, in: Uit het land van St. Olav, 26(1952-53), p. 106.
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gekanaliseerd en geconcentreerd rond de St. Jozefzusters van Chambéry.
Een samenzweerderige sfeer tegen Smit bestond in Oslo zeker al vanaf eind
1926-begin 1927. De St. Jozefzusters werden toen al in hun onvrede gesteund door Kjelstrup en De Geus.154 De Geus was verplaatst naar het noorden van het land, maar zijn opvolger, Frans Krijn, steunde de St. Jozefzusters zeker niet minder. Ook de Franse dominicanen stonden de St. Jozefzusters bij tijd en wijle met raad en daad ter zijde. Offerdahl, Smits provicaris, die ook de nodige grieven had tegen Smit, schaarde zich niet in dit
kamp. De provinciale overste Zoé Ducruet betwijfelde of een bezoek van
Offerdahl aan Rome in 1927 de zaak zou dienen. Zij noemde Offerdahl
onbetrouwbaar en bang voor zijn eigen hachje.155
Van verschillende kanten was Rome dus al op de hoogte gesteld van de
problemen in Noorwegen. Om de onvrede opnieuw onder de aandacht te
brengen van kardinaal Van Rossum, nam Krijn aan het einde van de zomer
van 1928 het initiatief om hem een bezoek te brengen. Hij reisde naar het
Tsjechische vakantiekuuroord Karlsbad (Karlovy Vary), waar de kardinaal
vanwege zijn zwakke gezondheid vaak verbleef.156 Daar deed Krijn in een
exposé gedurende liefst elf uur uit de doeken waarom Smit naar zijn mening niet langer als apostolisch vicaris van Noorwegen kon functioneren.157
Hij verzocht Van Rossum ook contact op te nemen met de verschillende
congregaties, die eveneens veel te lijden zouden hebben van Smit. Het is
niet duidelijk wanneer dit gesprek precies heeft plaatsgevonden, maar
waarschijnlijk medio september 1928. Aan het einde van die maand verhaalde Krijn uitgebreid over zijn ‘heldendaad’ – hij wilde volgens eigen zeggen de algehele ondergang van de Noorse missie afwenden voor het te laat
was – aan de net uit Frankrijk teruggekeerde provinciale overste van de St.
Jozefzusters, die het verhaal op haar beurt overbriefde aan haar generale
overste in Chambéry. Krijn voegde er in het gesprek met de overste Zoé
Ducruet aan toe dat het deze keer ernst was. Hij verwachtte dat Smit niet
meer zou terugkeren in Noorwegen.
Na zijn bezoek aan Van Rossum had Krijn vervolgens Smit in Nederland
154 Archief ross , inv. nr. 6: Smit aan Van Rossum, 3 februari 1925.
155 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 238. Nilsen refereert hier aan een brief van de provinciale
overste Zoé Ducruet aan de generale overste Marie du Sacré-Coeur Révil, 7 mei 1927.
156 Archief pmw , inv. nr. 17: Drehmanns aan Bekkers, 29 augustus 1923.
157 Bijna dertig jaar later ging Frans Krijn in op de vele bisschopswisselingen in Scandinavië:
“Tekent de moeilijkheden en de sterke slijtage, misschien ook de steeds toenemende
uitputting van mensen, die het ongetwijfeld in den beginne goed meenden. Vermoedelijk is hun visie en geestelijke capaciteit voor zulk werk en zulke positie te eng geweest
en hebben de materiële zorgen hen te zeer in beslag genomen en verlamd.” Archief br ,
‘Arch. Mgr. Hanssen. Visitatie Scandinavië’, 2b ‘Denemarken’: F. Krijn aan A. Hanssen,
31 maart 1956.
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opgezocht, waar hij twee uur met hem had gesproken.158 Meer dood dan
levend was Krijn teruggekomen, zo vertelde hij de overste, maar hij had ‘in
elk geval zijn plicht gedaan’. Veelzeggend is dat Krijn eraan toevoegde dat
de priesters die op de hoogte waren van zijn initiatief, er niet over mochten
praten, om te voorkomen dat leken in Noorwegen een campagne op touw
zouden zetten ter ondersteuning van Smit. Dat zou genoeg zijn om de hele
zaak te bederven.159 Smit was blijkbaar meer geliefd bij de ‘gewone’ katholieke Noren dan bij zijn naaste medewerkers.160
Het is onduidelijk wat Smit na het bezoek van Krijn precies heeft gedaan.161 In elk geval schreef Smit een brief aan Van Rossum om zich te verdedigen tegen de aantijgingen van Krijn, maar het is niet bekend wanneer
hij dat deed. Toen Van Rossum begin oktober 1928 terugkeerde in Rome,
was de brief van Smit nog niet gearriveerd. Ondertussen waren in Oslo de
geruchten steeds sterker geworden dat Smit niet zou terugkeren: er werd
volgens Zoé Ducruet verteld dat Smit het klimaat in Noorwegen niet kon
verdragen en dat Smit ook al had gevraagd om hem zijn ondergoed na te
sturen. “Ingen sier noe. Man venter.” (Niemand zegt iets. Men wacht af.)162

De terugtrekking van Smit
Van Rossum ging bij zijn terugkeer in Rome regelrecht naar de paus. Pius xi
liet de beslissing om Smit al dan niet terug te trekken over aan Van Rossum.
De kardinaal-prefect koos voor het eerste. Op 12 oktober 1928 schreef hij
een brief naar Oslo met de officiële kennisgeving van de terugtrekking van
Smit en de benoeming van Offerdahl tot apostolisch administrator van
Noorwegen.163 Offerdahl stelde vervolgens de Noorse katholieken op de
158 Waarschijnlijk vond dit gesprek in het St. Olavshuis in Bussum plaats, waar Smit doorgaans logeerde als hij in Nederland was. Eind september en medio oktober bevond hij
zich in elk geval in dit huis. Uit het land van St. Olav, 7(1929-30), p. 23-24; ‘Uit de kroniek van
het Olavshuis’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 106.
159 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 239. Uit de hier geciteerde brief van de overste Zoé Ducruet
aan de generale overste Marie du Sacré-Coeur Révil d.d. 29 september 1928, spreekt de
suggestie dat de St. Jozefzusters rond deze tijd ook zelf druk uitoefenden op Rome om
Smit terug te trekken.
160 Zie Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 311.
161 Het dagboek van Smit stopt abrupt op 20 augustus 1928. Zijn volgende dagboek begint
op 17 oktober 1928 onder de kop ‘Roma’. Van de tussenliggende periode ontbreekt elke
aantekening.
162 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 239. Geciteerd wordt de brief van Zoé Ducruet aan Marie
du Sacré-Coeur Révil, 9 oktober 1928.
163 Archief okb , ‘Propagandakongregasjonen. Korrespondanse 1926-1944’: W.M. van Rossum
en Marchetti-Schaggiani aan O. Offerdahl, Rome 12 oktober 1928. Eidsvig, ‘Den katolske
kirke vender tilbake’, p. 309 en Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 195, spreken ten onrechte
over 11 oktober, waarbij zij zich baseren op de Kirkelige Bekjentgjørelser uit 1929, p. 8.
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hoogte via een bericht in het Noorse katholieke weekblad St. Olav van 19
oktober 1928. Hierin bedankte hij Smit voor alles wat hij in zo’n korte tijd
voor de katholieke kerk in Noorwegen had gedaan.164 Maar achter de coulissen begroette hij het vertrek van Smit met gejuich, zo meldde een van de
Nederlandse franciscanen: “Het Noorsche trio: Mgr. O. Offerdahl, Mgr. K.
Kjelstrup en pastor A.O. Sund waren gewoonweg door het dolle heen. Nu
moest er natuurlijk een Noorsche bisschop komen of althans een bisschop,
die het met hun kliek hield; men begon al vast te hervormen en alles, wat
niet in hun kraam te pas kwam, werd ongenadig het raam uitgekieperd.
Het gouden tijdperk voor Noorwegens katholieken was nu aangebroken.
Nu zou het bestuur der missie eens in andere banen geleid worden. En de
Heeren offerden alles op aan hun eigen ijdelheid.”165 Of de vierde Noorse
priester, Henrik Irgens, gemene zaak maakte met de critici, is onbekend.
Smit arriveerde op 17 oktober 1928 in Rome, waar hij diezelfde ochtend
een gesprek had met kardinaal Van Rossum. De ontmoeting kan niet anders
dan uiterst pijnlijk zijn geweest voor beide mannen. Smit vond dat Van
Rossum zich had laten bedriegen door Krijn. Van Rossum gaf toe dat hij, als
hij de brief van Smit eerder had ontvangen, “allicht” een andere beslissing
had genomen en Smit niet had teruggeroepen uit Noorwegen.166 De abrupte beslissing van Van Rossum lijkt mede te zijn ingegeven door de niet aflatende stroom van problemen die Smit welhaast leek aan te trekken. Wellicht speelde ook mee dat Smit zelf al eerder dat jaar twijfels had geuit over
zijn eigen capaciteiten als apostolisch vicaris. Maar dat het gebeurde voor
Smit desondanks een bittere pil was, kunnen we tussen de regels door lezen
in zijn afscheidsbrief aan de katholieken in Noorwegen van 18 oktober
1928. Hierin gaf hij aan dat de paus hem naar de eeuwige stad had geroepen
om de kerk in dit centrum van het christendom te dienen en dat hij,
ofschoon hij het moeilijk vond, slechts in nederige gehoorzaamheid en
met zelfverloochening had kunnen antwoorden ‘mij geschiede naar uw
woord’.167
Het bleek moeilijk aan de overdonderde buitenwereld een acceptabele
verklaring te geven voor het plotselinge vertrek van Smit. Van officiële zijde
164 St. Olav, 40(1928), p. 337. In Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 195, worden drie regels gewijd
aan het vertrek van Smit naar Rome ‘om een functie in de St. Pieter op zich te nemen’. De
verwachtingen over zijn opvolger waren hooggespannen, schreef Kjelstrup op p. 281.
165 Archief ofm , inv. nr. 4300: ‘Stukken betreffende de moeilijkheden van de Nederlandse
franciscanen bij de oprichting van een klooster en ziekenhuis in Tønsberg 1927-1930’:
M. Jorna, ‘Archivum Franciscanum Tunsbergiense’, schrift I, p. 8.
166 Dagboek Smit, 27 februari 1932.
167 St. Olav, 40(1928), p. 345. Weinig geloofwaardig is F. Smit in Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 30, wanneer hij stelt dat er sprake was van “een grote opluchting” bij
J.O. Smit over de “welwillende geste van kard. Van Rossum” Smit naar Rome terug te
roepen.
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werd meegedeeld dat “Zijne Heiligheid de Paus Mgr. Dr. Jan Olav Smit naar
Rome [heeft] beroepen” om in Rome “den Apostolischen Stoel voor bepaalde werkzaamheden dienstbaar te zijn.”168 Hoewel het verdacht was dat er in
Noorwegen geen officieel afscheid was genomen van Smit, leek het de
Nederlandse katholieken aanvankelijk nog enigszins plausibel dat er sprake was van een promotie.169 Zo was B. Eras als procurator in Rome bevreesd
dat Smit zijn positie kon aantasten. Hij vroeg Diepen er bij het Nederlandse
episcopaat op aan te dringen dat het zich er duidelijk voor uitsprak dat Smit
zich niet in de zaken van Eras zou mengen.170
Maar toen de tijd verstreek en er zich nog steeds geen ‘zwaarwichtige’
taak aan de Romeinse curie had aangediend, was het duidelijk dat er iets
anders moest spelen. Ondanks de inspanningen van Van Rossum om Smit
een ‘waardige’ baan te bezorgen duurde het tot januari 1929 vóórdat Smit
een – magere – benoeming kreeg als consultor van de Propaganda Fide. In
februari werd bekend gemaakt dat Smit was benoemd tot kanunnik van de
St. Pieter, waarmee voor ingewijden definitief duidelijk werd dat de kerkelijke loopbaan van Jan Olav Smit op 45-jarige leeftijd was geëindigd.171
Speculaties over de werkelijke reden van zijn vertrek bleven bestaan. Dat
er problemen waren geweest met zijn medewerkers werd eigenlijk al vrij
snel onthuld door De Geus. Hij schreef in Uit het land van St. Olav in 1929 een
artikel bij het afscheid van Smit, waarin hij hem zeer loofde en hem een
goede bisschop noemde, maar ook sprak over irritaties die nogal eens optraden omdat Smit zo’n hoge eisen aan zijn medewerkers stelde: “hij meende
het zoo prachtig en oprecht, ofschoon dit niet altijd begrepen werd.” Verschil van inzicht hoefde geen probleem te zijn – “uit de wrijving der gedachten komt de waarheid voort”, maar alleen dan, zo verwees hij in bedekte termen naar de conflicten, als er “geen gekwetste eigenliefde of heerschzucht in ’t spel is, die tot verwoestende kwaadaardigheid kan leiden.”172
168 De Tijd, 22 oktober 1928. Voor de reacties in de Nederlandse pers zie: Poels, ‘De missie van
Jan Olav Smit’, p. 44-45.
169 De hoge katholieke geestelijkheid in Nederland begreep niets van “de mysterieuze
beroeping van mgr. Smit naar Rome” en probeerde tevergeefs op allerlei manieren informatie te verkrijgen. Archief pmw , inv. nr. 17: Th. Bekkers aan J. Drehmanns, St. Raphaël
1928; Drehmanns aan Bekkers, 31 oktober 1928; Ibidem, inv. nr. 19, ‘Oprichting leerstoel
missiologie. Corr. 1923-1935’: Mgr. Van Oers aan Th. Bekkers, 22 oktober 1928; Ibidem,
inv. nr. 74: A. Hermus aan Th. Bekkers, 7 november 1928.
170 Archief bdb , 5 ‘Correspondentie met Rome’: B. Eras aan A.F. Diepen, 21 oktober 1928.
171 Uit Smits dagboek (12 en 21 november 1928) komt naar voren dat hij de eerste tijd in
Rome vooral bezig was met het zoeken van een onderkomen (van oktober 1928 tot maart
1929 woonde hij bij de kruisheren) en van een baan waarvan hij kon leven. Ondanks de
steun van Van Rossum, was dat in zijn situatie niet gemakkelijk.
172 G. de Geus, ‘Bij het vertrek van mgr. dr. Jan Olav Smit’, in: Uit het land van St. Olav, 7(192930), p. 2-4.
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Hardnekkig was ook het op weinig feiten gebaseerde gerucht dat Smit
“moeilijkheden had gekregen met de Noorse regering.”173 Mogelijk speelde zijn benoeming tot kanunnik van de St. Pieter – “in die tijd een college
van hoogst verdienstelijke mannen die in de Sint Pieter Gods lof zongen,
omdat men het beter vond om allerlei redenen bij voorbeeld politieke dat
zij elders hun activiteit staakten”174 – dit verhaal in de kaart.
Een gebeurtenis eind 1929 gaf voedsel aan een andere verklaring voor de
terugtrekking van Jan Olav Smit, die de aandacht afleidde van de bestuurlijke vertrouwenscrisis in het Noorse vicariaat. Op 24 november 1929 pleegde
de Zweedse Gudrun Margerita Ramstad een aanslag op het leven van Smit in
de St. Pieter in Rome. Zij schoot drie maal met een – volgens sommigen ongeladen – pistool op Smit, die ongedeerd bleef. Het was voorpaginanieuws
in die dagen en leidde tot “gemeene artikelen in de kranten”, aldus Smit in
zijn dagboek, en een grote stroom van geruchten over een vermeende liefdesaffaire. In de Noorse pers werd gesuggereerd dat de als labiel gekenschetste verpleegster, die in 1924 in Oslo was komen wonen, een versmade
liefde van de bisschop was. Uit het dagboek van Smit blijkt dat beiden elkaar
kenden, maar er is geen aanwijzing dat zij ook inderdaad een liefdesrelatie
zouden hebben gehad. Ramstad had de apostolisch vicaris voor het eerst
bezocht in februari 1924, bij welke gelegenheid Smit in zijn dagboek aantekende dat zij een jezuïet had gecompromitteerd in Kopenhagen, waardoor
deze was verplaatst.175 Smit was dus een gewaarschuwd man geweest.
Na de aanslag weigerde zowel de dertigjarige Ramstad als Smit een verklaring af te leggen. De zaak kwam voor in de Vaticaanse Staat. Op grond
van het rapport van een psychiatrisch deskundige werd Ramstad ontoerekeningsvatbaar verklaard en vrijgesproken van strafvervolging. Ramstad
werd op de trein gezet naar Zweden. De St. Pieter werd op 4 december gesloten om de kerk na de aanslag opnieuw in te wijden.176
173 De Tijd, 24 juni 1972; Grossouw, Alles is van u, p. 112-114; Interview L.N. van Delft, 8 juli 1993.
174 B.W.M. Möller, ‘Olav Smit “goede bisschop”’, in: De Tijd, 27 juni 1972.
175 Dagboek Smit, 7 februari 1924. Ramstad bezocht Smit dat jaar nog een aantal malen. In
1925, 1926 en 1927 komt haar naam niet meer voor in het dagboek van Smit. In het voorjaar van 1928 wordt eenmaal melding gemaakt van een bezoek van ‘G.R.’ Het is mogelijk
dat dit Gudrun Ramstad betrof.
176 Over de juridische stappen ten aanzien van Ramstad zie Osservatore Romano, 14 december
1929; ‘Cronache Vaticane: Il Processo Ramstad’, in: I Rostri. Rassegna di vita Forense, 2(1930)1,
p. 123-129. Zie over de aanslag o.m. Dagboek Smit, 24 november 1929-14 december 1929.
Smit tekende op 14 december 1929 aan dat hij via de Zweed Lagergren de groeten kreeg
van Gudrun Ramstad; De Maasbode, 26 november 1929; ‘Attentat i St. Peterskirken’, in:
St. Olav, 42(1930), p. 6-7; Archief okb , ‘Kopibok 1, fra juli 1929’: H. Irgens aan Central
Bureau of the Catholic Central Verein of America [sic], 4 juni 1930; Eidsvig, ‘Den katolske
kirke vender tilbake’, p. 310-311; Eydoux, ‘La question catholique en Norvège’, p. 434-435;
Grossouw, Alles is van u, p. 112-114.
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De gebeurtenissen gaven in Noorwegen aanleiding tot veel kwaadschrijverij over de katholieke kerk. De marist P. Bzdyl schreef over deze
periode als de tijd dat ‘men zich schaamde katholiek priester te zijn’. Smit
werd verweten dat hij, naïef als hij was, zich te onvoorzichtig had opgesteld
ten aanzien van vrouwen. Uit het dagboek van Smit komt naar voren dat
Smit in het kader van zijn functie veel contacten had met vrouwen. Zij
namen een belangrijke plaats in de Oslose staties in en in de Noorse katholieke kerk in het algemeen. Van veel van deze vrouwen – gehuwd en ongehuwd, religieuzen en niet-religieuzen – kreeg hij blijkens zijn dagboek
regelmatig geschenken, voor zichzelf of voor de kerk, bijvoorbeeld bij gelegenheid van zijn verjaardag, naamdag of tijdens de kersttijd. Zo stuurden
frøken Heggen en frøken Halle, die onder meer de fraai uitgevoerde, door
Smit begonnen kerstuitgave Kimer i Klokken verzorgden, regelmatig bloemen
– zelfs nog in Rome bij gelegenheid van zijn naamdag in 1929. Frøken Steen
en frøken Skøien gaven geld voor een school of voor de verwarming van de
kerk. Zoals we al zagen kreeg hij van frøken Knudtzon een hondje. Madame
de Navacelle nodigde hem meermalen uit voor een diner. Of hij ook
cadeautjes kreeg van frøken Ramstad wordt niet vermeld.
Na de aanslag van november 1929 werd het vertrek van Smit voortaan
doorgaans in verband gebracht met Gudrun Ramstad.177 Het is niet zeker
dat er inderdaad geen sprake was van een relatie tussen Smit en Ramstad.
Onbekend is wát Krijn precies tegen Van Rossum heeft gezegd. Zolang er
echter geen concrete aanwijzingen te vinden zijn dat er al in 1928 geruchten
bestonden over de contacten tussen Smit en Ramstad, ligt het voor de hand
deze verklaring voor de terugtrekking van Smit naar het rijk der fabelen te
verwijzen.178 Smit zelf zou in officiële uitlatingen nooit meer terugkomen
op zijn plotselinge vertrek uit Noorwegen en ook in gesprekken met familie, collega’s en vrienden was dit onderwerp taboe.

177 Dat gold bijvoorbeeld voor de marist J. Rommelse, die in 1936 naar Noorwegen kwam.
Zie Archief van de Parijse provincie van de paters maristen (Archief ppm ), 7 ‘Histoire de la mission
mariste en Norvège par le p. Rommelse’: J. Rommelse aan J. L’Ahélec, 21 januari 1987:
“Une femme morbide a noirci sa bonne renommée. Pius xi l’a appellé à Rome et a cru que
c’était meilleure solution pour Mgr. Smit de rester au Vatican — après que la dame dans
St. Pierre avait fait sensation avec une pistole d’enfant!”
178 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 311. Volgens zuster Sunniva Dicker, die in
1934 naar Noorwegen kwam, had in een krantenartikeltje gestaan dat Smit aan Ramstad
tijdens een bazaar een halsketting had gegeven die hij net had gewonnen. Dat was aanleiding geweest voor de geruchtenstroom en aanleiding voor de terugtrekking van Smit.
Interview Sunniva Dicker, kmm 863. Voor deze versie van het verhaal zijn echter geen
concrete aanwijzingen te vinden. Over de werking van het (collectieve) geheugen, zie
Poels, ‘Op glad ijs’, p. 388-403.
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Met het vertrek van Jan Olav Smit keerde de rust in de katholieke kerk
in Noorwegen nog niet meteen terug. In de zomermaanden van 1929 vond
er een door Rome gelaste visitatie plaats door de uit Genua afkomstige
Johannes Baptista Vallega, titulair-aartsbisschop van Nicopolis. De voorafgaande roerige periode en de vraag naar de opvolging van Smit waren ongetwijfeld de hoofdreden voor de visitatie, maar ook moest Vallega onderzoeken of en zo ja, hoe, Noorwegen verdeeld kon worden in enkele kerkdistricten.179
Het duurde tot maart 1930 voordat Van Rossum een opvolger benoemde
van Smit in de persoon van de apostolisch administrator Olav Offerdahl.
Offerdahl werd daarmee op 6 april 1930, op 73-jarige leeftijd, de eerste
katholieke (titulair-)bisschop van Noorwegen sinds de Reformatie. In die
hoedanigheid kon hij de feestelijkheden opluisteren die plaatsvonden bij
gelegenheid van het negenhonderdjarig jubileum van de Noorse kerk.
Maar de Noorse katholieken mochten zich niet lang verheugen in hun
Noorse apostolisch vicaris: een half jaar later, op 7 oktober 1930, stierf hij in
het St. Olavshuis te Bussum, waar hij de belangen van de Noorse missie probeerde veilig te stellen bij de Nederlandse katholieke kerk.
Twee dagen later werd Henrik Irgens benoemd tot apostolisch administrator. Ook hij was Noor van geboorte en had zich in Italië bekeerd tot het
katholicisme. Na zijn opleiding in onder meer Parijs en Rome was hij in
1927 als veelbelovende jonge priester naar Noorwegen gekomen. Onder
zijn bestuur werd Noorwegen medio 1931 verdeeld in drie districten.
Noord- en Midden-Noorwegen werden toegewezen aan respectievelijk de
Missionarissen van de H. Familie en de Duitse provincie van de paters van
de H.H. Harten. Tot ieders verbazing werd niet Irgens de nieuwe apostolisch vicaris van Oslo, maar werd op 12 juli 1932 de marist J. Mangers op
deze post benoemd. Daarmee kwam een einde aan de ti urolige år (tien onrustige jaren), zoals Eidsvig dit bewogen decennium in de geschiedenis van de
katholieke kerk in Noorwegen betitelde.180

179 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 313-315; Uit het land van St. Olav, 18(1940), p.
110-112. Naar aanleiding van de visitatie van Vallega schreef J. Mangers aan zijn provinciaal op 5 juni 1929 uit Haugesund “C’est probablement pour résoudre la question de la
nomination d’un nouveau Vicaire apostolique. Cela n’a pas l’air d’aller sans difficultés.
Les Norvégiens désirent avoir un norvegien, et ce serait aussi à désirer.” Archief ppm , 2
‘Correspondentie van J. Mangers met het provincialaat (1925-1931)’.
180 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 287-322.
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4. conclusie
Net als kardinaal Van Rossum beschouwde Jan Olav Smit Noorwegen als
een missieland. Dat blijkt niet alleen uit de manier waarop hij erover sprak
– de Noorse missie werd door zijn toedoen in Nederland een begrip – maar
meer nog uit het beleid dat onder zijn bestuur in de sector van het apostolisch vicariaat van Noorwegen en Spitsbergen werd gevoerd. Vanaf het
begin was de blik van Smit overijverig en eenzijdig gericht op de uitbreiding van de katholieke kerk met als uiteindelijk doel de bekering van Noorwegen tot het katholicisme. In zijn taakopvatting als apostolisch vicaris
stond voorop dat hij, indachtig de missie-encycliek Maximum Illud, trachtte
zoveel mogelijk nieuwe staties op te richten. Tekenend is zijn opmerking
dat kardinaal Van Rossum door de opening van een nieuwe statie “echt missiewerk” kon verrichten tijdens zijn Scandinaviëreis. Missie stond hier
gelijk aan het uitbreiden van de kerk door het oprichten van nieuwe staties.
Het missieoffensief van Van Rossum en Smit, in Nederland met zoveel
enthousiasme gepresenteerd, liep al na enkele jaren uit op een fiasco. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats bleek
het missiebegrip zelf in Noorwegen een belemmerende factor. De Noren
voelden zich bedreigd door het op expansie gerichte missiedenken. Hun
wantrouwen tegen buitenlandse invloeden en met name tegen de katholieke kerk werd bevestigd door de brochure van Van Rossum. Bovendien was
de inmiddels wijd verbreide connotatie van missie als beschavingsarbeid,
met daaraan inherent een westers superioriteitsidee, koren op de molen van
de nationalistische Noren. De lutherse Noren voelden zich geschoffeerd dat
zij door de katholieke kerk als missielanden werden betiteld en door kardinaal Van Rossum in zijn brochure werden geportretteerd als ‘half-geciviliseerde’ gebieden die ‘rijp waren voor missionarissen’. Zij straften Van Rossum af door in 1925 de jezuïetenparagraaf te handhaven. Missie gericht op
de verspreiding van de hiërarchische, vanuit Rome geleide kerk ondervond
ook weerstand bij de katholieke Noren. Zij wensten geen ultramontaans
katholicisme, maar een Noors katholicisme met een Noor aan het hoofd
van de kerk en inspelend op Noorse culturele factoren.
In de tweede plaats was het gevoerde missiebeleid in de Noorse context
onbegonnen werk. De gerichtheid op de expansie van de katholieke kerk
leidde tot een opeenvolging van bestuurlijke problemen. Er waren priesters
nodig voor de op te richten staties, die vanwege het kleine aantal Noorse
priesters uit het buitenland moesten komen. Dat de missie was toegewezen
aan seculieren bemoeilijkte het bestuur van de Noorse katholieke kerk. Het
leidde tot een moeizame rekrutering en een mengelmoes van nationaliteiten en katholieke culturen binnen de Noorse clerus. De wervingsacties in
Nederland voor seculiere priesters waren uiteindelijk succesvol. De oprich204
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ting van nieuwe staties verliep echter minder voorspoedig. Dat had te
maken met het uitblijven van de verhoopte groei van het aantal katholieken, maar ook met het gebrek aan financiële middelen.181 Noorwegen was
veel duurder dan de ‘gewone’ missielanden. De ongebruikelijke financiële
eisen van Smit ten aanzien van de vrouwelijke religieuzen waren erop gericht dat probleem op te lossen. Deze eisen brachten op hun beurt weer
onvrede teweeg onder met name de invloedrijke St. Jozefzusters. Door het
achterblijven van de uitbreiding van de katholieke kerk kon Smit de pasaangekomen priesters onvoldoende werk bieden, wat bij hen weer leidde
tot problemen van psychische aard. Zij waren immers juist uit Nederland
gekomen omdat hun was voorgespiegeld dat in de Noorse missie ‘de velden
wit stonden’.
Smit kon de problemen waarmee hij door het expansieve missionaire
beleid werd geconfronteerd onvoldoende het hoofd bieden. Bovendien had
hij weinig begrip voor de moeilijkheden die zijn medewerkers ervoeren. In
zijn visie was Noorwegen een missieland en daarvoor moesten offers worden gebracht. Meer offers betekende betere resultaten. De offerbereidheid
van veel priesters en zusters ging echter niet zover als die van Smit. In dat
kader moeten we de verzuchting van Smit plaatsen dat de St. Jozefzusters
van Chambéry wel goede religieuzen waren, maar geen missionarissen. Ook
van de priesters vroeg Smit meer offers dan zij aankonden. Smit ‘meende
het goed’ maar was zo in beslag genomen door zijn roomse droom, dat hij
de menselijke verhoudingen uit het oog verloor. Dat leidde ertoe dat hij
door zijn naaste medewerkers niet lang werd geaccepteerd als de leidende
herder. Hun verzet was de belangrijkste reden voor het terugtrekken van
Smit uit Noorwegen in 1928.
De problemen in de Noorse missie zijn meestal eenzijdig op conto van
Jan Olav Smit geschreven.182 Smit was een missiepropagandist, terwijl in
Noorwegen missiepropaganda averechts werkte, en hij ontbeerde pastorale
ervaring. Maar in feite was Smit slechts de uitvoerder van het missiebeleid
dat Van Rossum – tegen de ‘missionaire tijdgeest’ in – had uitgezet. Smit
kan worden verweten dat hij dat beleid weinig tactisch heeft uitgevoerd of
dat hij te rigide was in de uitvoering van zijn taak, maar in essentie lag de
mislukking ingebed in het gehanteerde missiebegrip en het daaruit voortvloeiende missiebeleid. Van Rossum en Smit waren te gepreoccupeerd
geweest met hun roomse droom om zich bewust te zijn van de grote weerstand die zij daarmee in de Noorse context opriepen. De Noorse realiteit
181 Zie hoofdstuk vii.
182 ‘Mgr. dr. Jan Olav Smit overleden’, p. 378; Möller, ‘Smit, goede bisschop’; J.W. Gran,
‘Requiemmessen for biskop Smit’, in: St. Olav, 84(1972), p. 233-239; Eidsvig, ‘Den katolske
kirke vender tilbake’, p. 287-289.

van droom tot desillusie

205

hielp hen uit hun droom. Toch was het missiebeleid niet helemaal zonder
resultaat gebleven. Ondanks alle bestuurlijke problemen en het uitblijven
van bekeringen, was de infrastructuur van de katholieke kerk onder Smit
uitgebreid met verscheidene staties en was er een groot aantal Nederlandse
priesters en vrouwelijke religieuzen naar Noorwegen gekomen.

206

een roomse droom

hoofdstuk v

Franciscanen en maristen
“De overste ener katholieke missie, wie de glorie Gods en het heil der zielen alleen ter harte
moet gaan, tracht, ingeval het nodig is, overal helpers voor zijn heilige taak te vinden,
zonder er iets om te geven, wie het zijn, van zijn eigen instelling of volk, of van een ander,
‘wanneer Christus maar op alle wijzen wordt gepreekt’.”
Maximum Illud, 13.

1. werving van regulieren
Toen Jan Olav Smit in 1922 en 1923 bemerkte dat het werven van seculiere
priesters niet zo goed verliep als hij had gehoopt, schreef hij vanaf april 1923
aan een groot aantal – met name Nederlandse provincies van – orden en
congregaties met de vraag of zij naar Noorwegen wilden komen. Hij nodigde contemplatieve orden uit, zoals benedictijnen, orden die maatschappelijk actief waren, zoals augustijnen (6 april 1923), premonstratenzers en
franciscanen (15 september 1923), oudere congregaties zoals de redemptoristen, die hun naam op het gebied van de volksmissies hadden gevestigd,
jongere congregaties als de montfortanen (8 april 1923), maristen (10 mei
1923), paters van het Goddelijk Woord (svd), priesters van het H. Hart (juni
1923) en assumptionisten (september 1923) en specifieke missiecongregaties als de missionarissen van het H. Hart (msc) (6 mei 1923).1
Uit de invitaties aan de vele orden en congregaties met hun uiteenlopende achtergronden, werkwijzen en ‘specialismen’, kunnen we afleiden dat
aan de uitnodigingen van Smit geen heldere visie ten grondslag lag. De
brieven waren in vage bewoordingen gesteld. Doorgaans vroeg hij één of
twee priesters om hem te helpen bij zijn priestertekort. Wanneer de orde of
congregatie eenmaal in Noorwegen was, zou in overleg wel verder worden
gekeken wat hun precieze werkterrein zou worden. Smit zegde toe dat hij
zelf voorlopig voor hun onderhoud zou zorgen, totdat zij een eigen statie
hadden. Hoewel hij dat in de meeste gevallen niet met zoveel woorden zei,
betekende dit dat zij zelf die statie (dat wil zeggen de bouw van een kerk en
klooster) moesten bekostigen.
Het was niet ongebruikelijk dat een apostolisch vicaris orden of congre1

Archief okb , ‘Kopibog xxxiii’ en ‘Kopibog xxxiv’; Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met
Noordse missielanden’: Smit aan Diepen, 26 oktober 1923; Dagboek Smit.
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gaties uitnodigde om zielzorg en missieactiviteiten op zich te nemen in een
bepaalde regio in zijn vicariaat. Dat er in Noorwegen lange tijd geen regulieren hadden gewerkt, had vooral te maken met het feit dat Fallize moeilijk
met hen kon samenwerken. Toch waren aan het einde van diens bestuursperiode dominicanen uit Frankrijk en paters van de H.H. Harten uit Duitsland gekomen.
De inzet van orden en congregaties in missiegebieden nam in de periode
waarin kardinaal Van Rossum prefect van de Propaganda Fide was een hoge
vlucht. Voor een apostolisch vicaris die weinig of geen eigenlandse priesters
had, kon het grote voordelen hebben als er een priesterorde of -congregatie
kwam.2 Regulieren waren over het algemeen goedkoper dan seculieren. Dat
begon al bij de opleiding: anders dan voor de studenten van een orde of congregatie waren de studiekosten van de diocesane priesters in principe voor
rekening van de bisschop of apostolisch vicaris. Regulieren hadden ook een
orde of congregatie achter zich die hen financieel kon steunen in de missiegebieden, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe kerk of school gebouwd
moest worden. Bovendien konden orden en congregaties paters vervangen
die om de een of andere reden niet aardden in een missiegebied of in conflict raakten met de kerkelijke overste. Bij onderlinge conflicten kon een
bisschop of apostolisch vicaris, anders dan bij zijn diocesane priesters, zijn
handen van de reguliere geestelijken aftrekken of zelfs mensen tegen elkaar
uitspelen.
Het aantrekken van orden of congregaties kon evenwel ook een bron van
conflicten vormen. Dat gold met name de vraag wie de zeggenschap had
over de regulieren: de apostolisch vicaris als kerkelijke overste of de provinciale of missieoverste als religieuze overste. De Codex Iuris Canonici uit 1917
probeerde problemen op dit vlak te voorkomen. Alle seculiere en reguliere
missionarissen stonden in principe onder de jurisdictie, visitatie en strafrechtelijke macht van de apostolisch vicaris in alles wat betrekking had op
het bestuur van de missie, de uitoefening van de zielzorg, het toedienen van
sacramenten en de leiding van scholen. Giften voor de missie vielen onder
zijn beheer, behalve aalmoezen die voor de missies in het algemeen van een
bepaalde orde of congregatie werden geschonken. Bij conflicten op deze
terreinen stond de kerkelijke overste boven de religieuze overste. De apostolisch vicaris kon in principe ook elke reguliere priester in zijn vicariaat,
zelfs zij die exempt waren en dus rechtstreeks onder het gezag van Rome
stonden, verplichten om zielzorgtaken op zich te nemen.3
Anderzijds kon de apostolisch vicaris (behalve bij publieke ergernis) religieuzen die door hun oversten waren gezonden, niet zonder verlof van die
2
3
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Zie ook hoofdstuk ii, paragraaf 1.
Van Groessen, Van Vlissingen, Het kerkelijk recht, p. 163-170.
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oversten uitwijzen. De apostolisch vicaris mocht zich verder niet bemoeien
met de religieuze tucht, waarop uitsluitend de religieuze overste toezicht
hield.4 Een verdere bepaling was dat geen enkel klooster mocht worden opgericht als niet redelijkerwijze voorzien kon worden dat de huisvesting en
het onderhoud van de leden gewaarborgd waren, ofwel door eigen inkomsten, ofwel door de gewone aalmoezen of op een andere passende wijze.5
In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd het bij de inzet van religieuzen in missiegebieden steeds gebruikelijker een contract op te stellen
tussen de orde of congregatie en de apostolisch vicaris of prefect, waarin de
werkzaamheden en wederzijdse rechten en plichten contractueel werden
vastgelegd. Dat schiep duidelijkheid. Kardinaal Van Rossum, die als prefect
van de Congregatio de Propaganda Fide toestemming moest geven voor de
oprichting van een huis of klooster van een orde of congregatie in een apostolisch vicariaat of prefectuur, was daar een groot voorstander van.6 Zo’n
contract was met name voor de orde of congregatie van belang als bescherming tegen een al te veeleisende vicaris of prefect. Zo hadden de dominicanen in een contract bedongen dat zij niet gedwongen konden worden buiten Oslo in de zielzorg te worden ingezet.7
Soms werd een missiegebied door de Congregatio de Propaganda Fide
aan een orde of congregatie toegewezen door middel van het ius commissionis.
Door dit systeem van ‘commissie’, dat voor het eerst in 1817 werd toegepast,
was een zekere mate van eenheid en continuïteit in het missiewerk bewerkstelligd. Door kardinaal Van Rossum werd deze constructie kerkjuridisch
geregeld in de instructie Quum huic uit 1929.8 De orde of congregatie aan wie
een missiegebied was toegewezen, mocht ook de kandidaat leveren voor de
functie van apostolisch vicaris of prefect in het betreffende gebied. De missioloog A. Mulders omschreef het als volgt: “De Orde, Congregatie of Instituut neemt de last van de missionering op zich en ontvangt in ruil daarvoor
de eer van de leiding.”9 Onder kardinaal Van Rossum werden veel nieuwe
vicariaten en prefecturen gevormd door de bestaande kerkdistricten op te
splitsen. Een orde of congregatie die al in dat gebied werkte, ook al was het
4
5
6
7

8
9

Ibidem.
Ibidem, p. 247 (can. 496).
Ibidem, p. 246-247 (can. 497).
Else-Britt Nilsen, ‘Comment un couvent devient norvégien. Sankta Katarinahjemmet’,
in: Fondations et missions. Les initiatives missionnaires dominicaines des frères et des soeurs de langue
française (Parijs: Cerf, 1995), p. 79. Mémoire Dominicaine: histoire, documents, vie dominicaine, nr. 6.
Bruls, ‘De missiearbeid van 1850 tot Vaticanum ii’, p. 212-217; Acta Apostolicae Sedis,
22(1930), p. 111-115.
A. Mulders, Missiologisch bestek. Inleiding tot de katholieke missiewetenschap (Hilversum: Paul
Brand, 1962), p. 327. Het ius commissionis werd in 1969 afgeschaft en vervangen door het ius
mandati. Zie Poels, ‘In dienst van de Propaganda Fide?’.
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aan een andere orde of congregatie toegewezen, kreeg dan alsnog vaak een
eigen vicariaat of prefectuur toegewezen.
In Nederland etaleerden de orden en congregaties graag dat zij veel missiegebieden hadden en liefst nog in verscheidene continenten. Het werd
beschouwd als een aanlokkelijk perspectief voor mogelijke kandidaten.
Bovendien kon men in een missiegebied nieuwe leden werven en aldus de
eigen spiritualiteit doorgeven. Missiegebieden boden orden en congregaties die een grote groei doormaakten, daarnaast een welkome mogelijkheid
om priesters of religieuzen in te zetten. Voor de Nederlandse orden en congregaties, die vanaf het ‘grote missieuur’ een ongekende groei doormaakten, was dit van niet geringe betekenis.
Dat wil niet zeggen dat alle orden en congregaties zich lichtzinnig committeerden aan een nieuw werkterrein. De financiële mogelijkheden en het
aantal krachten waarover een orde of congregatie kon beschikken, waren beperkt. Bovendien wilde een orde of congregatie het liefst duidelijkheid over
wat van haar werd verwacht en wat haar toekomstmogelijkheden waren.
Met name daaraan ontbrak het in de uitnodigingen van Jan Olav Smit.
Bij de meeste orden en congregaties kreeg hij nul op het rekest.10 Vooral
over de afwijzing van de Nederlandse redemptoristen was Smit zeer teleurgesteld. Het lijkt erop dat hij had verwacht dat zij, gezien het enthousiasme
van de redemptorist Van Rossum voor de Scandinavische missie, zeker naar
Noorwegen zouden komen. Smit had voor hen de St. Hallvardparochie in
Oslo op het oog. Daar moest een nieuwe kerk gebouwd worden. Volgens
Smit konden de redemptoristen in Nederland gemakkelijk honderdduizend gulden bijeen bedelen voor een kerk en een klooster. De provinciaal
J. Kronenburg liet Smit echter weten dat de redemptoristen al twee missiegebieden hadden – namelijk Suriname en Brazilië – en niet nog een moeilijk werkterrein erbij konden nemen.11 Smit begreep dat niet. Hij voelde
niet “het zware van de onderneming”, zoals de provinciaal had aangevoerd.12 Natuurlijk, de redemptoristen hadden ook andere werkgebieden,
maar “Noorwegen kan toch niet wachten tot geheel Nederland en Suriname bekeerd is en Brazilië goed voorzien is van priesters? (…) De Apostelen
lieten de wereld ook niet aan haar lot over, totdat Palestina bekeerd was?”13
Om de congregatie extra onder druk te zetten, wees hij erop dat zij een ‘ereschuld’ hadden omdat de Oostenrijkse redemptoristen rond 1850 hun
begonnen arbeid niet hadden voortgezet: “Hoogeerwaarde p. Provinciaal,
10 Archief ross , inv. nr. 4: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 17 september 1923.
11 Ibidem, J.O. Smit aan J. Drehmanns, 24 oktober 1923.
12 Archief cssr , dii i 7: J.O. Smit aan J. Kronenburg CssR, 2 augustus 1923; Archief ross , inv.
nr. 4: Smit aan Drehmanns, 17 september 1923.
13 Archief cssr , inv. nr. 858: J.O. Smit aan J. Kronenburg, 4 september 1923.
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die eereschuld moet worden afgelost. Ik mag er misschien wel bijvoegen dat
dit de woorden zijn van Zijne Eminentie kardinaal Van Rossum.” Ondanks
de druk van Smit, Van Rossum en Drehmanns, zwichtten de Nederlandse
redemptoristen niet.
In plaats daarvan werd aan Smit voorgesteld een beroep te doen op de
Oostenrijkse provincie van de redemptoristen. Maar daartegen voerde Smit
aan dat de Noorse missie al “veel te veel als duitsche missie [werd] aangezien”, bij “een volk dat wegens zijn geschiedenis pro-engelsch is en door de
(Eerste Wereld)oorlog wat antiduitsch” geworden was. Aan Drehmanns
schreef hij: “U hebt toch ook wel gemerkt dat te veel duitschers toch niet
goed is, zeker niet, dunkt me, een ‘duitsche’ kerk in Kristiania naast de fransche Dominicanerkerk, dan zou echt het nationalisme partijen maken.”14
Liever zag Smit dan Engelse redemptoristen komen.15 Ondanks verscheidene pogingen lukte hem dat niet. In Engeland en België deed hij ook tevergeefs een beroep op benedictijnen, ook al toonde een zekere pater Franciscus zich geestdriftig “om te komen helpen de Lutheranen van Noorwegen
naar de katholieke kerk terug te brengen.”16
Uit deze brieven kunnen we afleiden dat de nationaliteit van de priesters
die naar Noorwegen kwamen, voor Smit van niet geringe betekenis was.
Niet alleen wegens de manier waarop ze in Noorwegen zouden worden
ontvangen, maar ook om het geld dat ze meebrachten: “Hollandsche paters
kunnen (…) beter financiën voor kerk en priesterhuis bij elkaar krijgen. Dat
geld moet nog uit het buitenland komen.”17
De wervingsacties van Smit onder regulieren bleven niet helemaal zonder resultaat. De Duitse provincie van de priesters van het H. Hart kwam in
1923 en zou tot 1932 in met name Arendal en Stabekk werkzaam zijn. De
Nederlandse provincie van de franciscanen en de Nederlandse regio van de
Parijse provincie der maristen toonden zich eveneens bereid Noorwegen als
missiegebied aan te nemen.

14 Archief ross , inv. nr. 4: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 8 september 1923.
15 Ibidem, J.O. Smit aan J. Drehmanns, 4 januari 1923; Ibidem, inv. nr. 5: J.O. Smit aan
J. Drehmanns, 30 januari 1924.
16 Archief okb , ‘Kopibog xxxiv’: J.O. Smit aan pater Franciscus osb, 1 september 1923;
Ibidem, ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan abt Neve, 10 december 1927.
17 Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 8 september 1923.
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2. franciscanen

Franciscaanse historische tradities
Op 15 september 1923 benaderde Smit de Nederlandse provincie van de
franciscanen. Na een uiteenzetting over het priestergebrek in Noorwegen
stelde hij de aanname van Noorwegen als nieuw werkterrein vrij eenvoudig
voor: “twee man bijv. kunt U nog wel missen. (…) Ze kunnen geheel op mijn
kosten komen. Wanneer dan na een paar jaar in de ergste priesternood is
voorzien, kunnen de holl. Franciscanen ergens een eigen statie oprichten:
geprepareerd terrein is er in overvloed, ook terrein met franciscaanse historische tradities. (…) Wanneer u dan later veel missiekrachten gekregen hebt
door uw zoo mooi beginnend missieseminarie kunt u een prachtig missieveld krijgen in Noorwegen.”18 De toenmalige provinciale overste Simon
Bennebroek reageerde positief op het verzoek: “De schildering van den toestand van uw vicariaat, bepaald wat het gebrek aan priesters betreft, heeft
mij diep getroffen.” Hij beloofde het verzoek in te brengen op het ‘Hoogw.
Definitorium’ van de provincie en daar werd reeds op 10 oktober 1923
besloten Noorwegen als een nieuw missieterrein aan te nemen.
De Nederlandse provincie van de orde der franciscanen of minderbroeders telde rond deze tijd bijna negenhonderd leden en had een vijftigtal huizen. Wereldwijd waren er honderd franciscaanse provincies en 18.000
leden. De eerste Nederlandse generaal van de orde, Bernardinus Klumper,
was als geen ander voor het missiewerk geporteerd. Ook bij de Nederlandse
franciscanen was het in deze tijd van het ‘grote missieuur’ “alles missie
wat de klok sloeg.”19 De Nederlandse provincie had grote missiegebieden in China (Shanxi) en Brazilië. Er was net een tweede missiecollege geopend in Sittard, waar aankomende franciscanen werden opgeleid voor de
missie.
Het definitorium of bestuur van de Nederlandse provincie, bestaande
uit de provinciaal, vice-provinciaal, secretaris en vier leden, vroeg per
omgaande in een schrijven aan Smit enige duidelijkheid over de plaats van
vestiging, de werkzaamheden en de mogelijkheden van bestaan van de
18 Archief ofm , inv. nr. 4294: ‘Correspondentie van mgr. Jan Olav Smit, Ladislaus Hol en
Marinus Jorna betreffende de eerste vestigingen van de Nederlandse franciscanen in
Noorwegen, 1925-1926’: J.O. Smit aan Simon Bennebroek, 15 september 1923.
19 Odulphus van der Vat, ‘Het aandeel van de jubilerende provincie in het missiewerk’, in:
Neerlandia Seraphica. Uit het leven en werken onzer provincie, 23(1953), p. 305-306. In 1930 telde de
Nederlandse provincie 495 paters, 207 fraters en 177 broeders. Van de paters werkten er
112 in de missie, waarvan twee in Noorwegen, en van de broeders vijftien, waarvan één in
Noorwegen. Ibidem, 4(1930), p. 393. Zie ook M.F.X.M. van Woesik, De missioneerende orden
(Rotterdam 1938), p. 16-18.
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franciscanen in Noorwegen. In zijn antwoord d.d. 24 oktober 1923 bleef
Smit uitermate vaag. De franciscanen mochten gaan wonen waar ze wilden
en overal was er voldoende werk te doen. Als de franciscanen de taal meester
waren, zouden ze volgens Smit bijvoorbeeld apologetische artikelen kunnen schrijven in kranten of redevoeringen kunnen gaan houden “bij de nog
al veel eischende beschaafde Nooren.” Vervolgens zou men het opzetten
van andere mogelijke activiteiten kunnen bespreken. Wat het derde punt
betrof: de eerste jaren zouden “de paters van het Vicariaat evenveel [krijgen]
als de andere priesters.”20 Het antwoord van Bennebroek op deze brief liet
even op zich wachten. Op 4 december herhaalde Smit zijn verzoek aan de
franciscanen en op 15 december 1923 vermeldde zijn dagboek enigszins
voorbarig: “franciscanen afgeschreven”.
Na het antwoord van Smit van oktober 1923, was Bennebroek evenwel
op zoek gegaan naar paters die naar Noorwegen wilden gaan. Dat bleek niet
zo gemakkelijk. Uiteindelijk vond hij er twee in de personen van Ladislaus
Hol, vicarius van het klooster in Vorden, en Marinus Jorna, assistentiepater
in Vorden. Bennebroek had wel enige druk uitgeoefend. Zo had hij begin
december aan Hol meegedeeld dat als Hol het niet aannam, de zaak niet zou
doorgaan.21
Op 23 december schreef de provinciaal aan Smit dat er twee franciscanen
naar Oslo zouden komen om de taal te leren en zich te oriënteren. Het was
de bedoeling dat de franciscanen na een proefperiode samen zouden wonen
en dat men zou “komen tot de oprichting van een kanonieke residentie.”22
In januari 1924 kwam de noodzakelijke toestemming van de Propaganda
Fide. Van Rossum stemde in met het streven van de Nederlandse provincie
om vanuit een centraal gelegen klooster met drie of vier paters enige staties
te bedienen en ander missiewerk te verrichten.23 Ook Bernardinus Klumper
gaf toestemming. De generale overste van de franciscanen gaf de paters twee
jaar de tijd om te komen tot een residentia canonica. Als het aantal bekeerlingen zou groeien, kon het aantal paters worden uitgebreid en kon er wellicht
een nieuwe residentie worden gesticht.24
Bij de beslissing van de franciscanen om naar Noorwegen te gaan, speelde het argument dat er voldoende terrein was “met franciscaanse historische tradities” een belangrijke rol.25 In de eerste helft van de dertiende
20
21
22
23
24
25

Archief ofm , inv. nr. 4294: J.O. Smit aan Simon Bennebroek, 24 oktober 1923.
Ibidem: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 1 januari 1926.
Ibidem: Simon Bennebroek aan J.O. Smit, 23 december 1923.
Ibidem: W.M. van Rossum aan Simon Bennebroek, 11 januari 1924.
Archief okb , ‘Franciscanere’: Bernardinus Klumper aan J.O. Smit, 14 februari 1924.
Dat argument had ook bij de dominicanen meegespeeld. Zij hadden ermee ingestemd
naar Noorwegen te gaan “en souvenir de leur ancienne Province de Dacie, détruite
par l’apostasie des peuples du Nord.” Archief ppm , 1 ‘Correspondance relative à
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eeuw, enkele jaren na het overlijden van Franciscus van Assisi in 1226, hadden zijn volgelingen zich reeds in Zweden gevestigd (1230). Vervolgens gingen zij ook naar Noorwegen, waar omstreeks 1250 een franciscaans klooster
werd gesticht in Tønsberg. Er volgden kloosters in Bergen, Konghelle,
Marstrand, Oslo en Nidaros (Trondheim).26 Drie eeuwen lang werkten en
woonden de franciscanen in Noorwegen, totdat de Reformatie een eind
maakte aan de franciscaanse aanwezigheid. Het romantische maar tevens
contrareformatorische motief van het herstel van de oude franciscaanse traditie in Noorwegen sprak de Nederlandse franciscanen aan. Smit beloofde
hen te steunen bij de oprichting van een klooster in een van de vroegere vestigingen van de franciscanen, waarbij met name Tønsberg werd genoemd.
In Tønsberg waren in die tijd een tiental katholieken en een missiestatie
van de franciscanen “zou daar zeker slagen.”27
Ladislaus Hol en Marinus Jorna kwamen op 7 april 1924 – samen met
vier missiezusters franciscanessen van de H. Antonius28 – aan in Noorwegen. Vóór hun vertrek waren ze in de gelegenheid gesteld om door middel
van preken geld bijeen te verzamelen voor de “stichting van de franciscaansche missiestatie.” Met twaalf preken hadden zij het bedrag van ƒ 2377,– vergaard.29 In de maanden na hun aankomst maakten de franciscanen kennis
met hun nieuwe missieland. Via een intensieve briefwisseling informeerden zij hun provinciaal over hun ervaringen en toekomstverwachtingen. Al
direct na hun aankomst waren de paters van elkaar gescheiden. Jorna ging
via Bergen naar Hamar en Hol kwam in Oslo terecht. Hol wees Smit erop
dat het evenwel de bedoeling was “dat de Minderbroeders niet individueel,
verspreid, maar collectief de missie ten dienste” stonden. Ook Jorna drong
erop aan dat er goede afspraken werden gemaakt met Smit en wees erop dat
zowel de paters van de H.H. Harten als de zusters Onder de Bogen, die in
deze periode in Hamar neerstreken, problemen ervoeren omdat zij vóór
hun komst geen duidelijke afspraken hadden gemaakt.

26

27
28
29
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l’acceptation de la mission de Norvège et au contrat entre Mgr. le Vic. Apostol. et la S.M.’:
Inlichtingen van Monpeurt op en Louis op op 3 en 14 januari 1925 ingewonnen door M.
Sérol sm te Parijs. Zie ook ‘L’Apostolat des Frères Prêcheurs en Norvège’, in: Les Nouvelles
Religieuses, 6(1923), p. 92; Nilsen, ‘Comment un couvent devient norvégien’, p. 79.
Marinus Jorna, ‘Missionaris St. Franciscus’, in: Uit het land van St. Olav, 4(1926-27), p. 7-10;
Leo van Eekeren, ‘De missieactie van de minderbroeders in Scandinavië’, in: Het Missiewerk,
23(1942), p. 57-60; Theophanes Notenboom, ‘Een jubilé van taai geduld en blijde offerzin’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 143-146.
Archief ofm , inv. nr. 4294: J.O. Smit aan Simon Bennebroek, 5 oktober 1923.
Zie hoofdstuk vi, paragraaf 3.
Archief ofm , inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 12 februari 1924:
Coevorden ƒ 100,-; Lochem 120; Luttenberg 100; Hengelo (G) 97; past (Utr) 50; IJsselstein
(20 januari) 320; Benschop (27 januari) 150; Wijchen (park) 250; Zaltbommel (3 februari)
350; Keyenburg (27 januari) 160; Zieuwent (3 februari) 500; Vorden (10 februari) 180.
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Bij de ruïnes van de domkerk te Hamar, 1924. Verscholen achter J.O. Smit (midden)
de schrijfster Sigrid Undset. Rechts van Smit de franciscaan Marinus Jorna,
Anders Undset, fru De Navacelle, frøken Heggen en Sigrid Halle.
Geheel links de Nederlander B.H. Drenth.

Over de mogelijkheden die Noorwegen bood, berichtte Jorna positief:
“de missie zelf lijkt me niet onaardig, vooral voor ons, Minderbroeders,
omdat wij, zooals men mij reeds meermalen heeft gezegd, bij traditie, hier
onder ’t volk ondanks de Hervorming populair zijn gebleven.”30 Na anderhalve maand in Noorwegen schreef ook Hol naar Nederland dat Tønsberg
voor “het herstel van de Minderbroedersorde in dit schoone land” een
goede kans bood, ook al zou dat grote financiële offers met zich meebrengen. Deze “bakermat der oude Minderbroeders (…) telt thans ca. 18.000 zielen, hier wonen 18 katholieken, wat veel is voor Noorwegen, maar er is geen
katholieke missiepost. Deze menschen zouden ons dolgraag weer in hun
midden zien verschijnen.”31
De provinciaal toonde zich minder enthousiast: 18 katholieken was wel
erg weinig. Maar Hol riposteerde dat zij er niet alleen waren voor de katholieken, maar ook voor de niet-katholieken. Hij benadrukte de historische
banden door een foto mee te sturen uit Tønsberg, genomen “op ’t einde van
30 Ibidem: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 9 mei 1924.
31 Ibidem: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 25 mei 1924; Dagboek Smit, 29 december 1923.
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de Gråbrødregate”. De naam Gråbrødregate (de straat van de grauwe broeders ofwel franciscanen) herinnerde aan dat verleden: “met m’n gezicht sta
ik gekeerd naar de plaats (niet zichtbaar) waar eens ons klooster in Tønsberg
moet hebben gestaan.”32
Dat de verwachtingen van Smit enerzijds en van de franciscanen Hol en
Jorna anderzijds uit elkaar liepen, bleek tijdens hun eerste serieuze overleg
op 25 juni 1924. In dit gesprek kwam naar voren dat Smit hen graag in de St.
Hallvardparochie in Oslo wilde plaatsen, de post die hij aanvankelijk aan de
redemptoristen had toebedacht. De franciscanen hadden echter weinig lust
in Oslo, getuige een opmerkelijke situatieschets van Jorna uit november
1924: “Wat er katholiek is in Kristiania is niet veel bijzonders. Het zijn meest
Duitschers en andere vreemdelingen. De katholieke Nooren zijn grootedeels van dat slag, dat men in Holland gebruikt voor pastoorsmeid. Het is
daar een echte frökenskerk d.i. van die ongetrouwde juffrouwen.”33
De franciscanen hielden vast aan hun wens van een zelfstandige vestiging in Tønsberg.34 Zij waren “naar Noorwegen […] gegaan, niet om Mgr. te
dienen, maar de missie, niet louter volgens zijn inzichten, maar ook volgens
onze eigen inzichten.”35 Die eigen inzichten betekenden dat de Nederlandse franciscanen zich niet in eerste instantie wilden richten op de zielzorg,
maar op de opbouw van een franciscaans klooster met Noorse franciscanen,
als een centrum van waaruit zij hun franciscaanse boodschap konden verspreiden over Noorwegen.36 Om dat te bereiken moest men, zo dacht Hol,
Noorse jongens naar Nederland kunnen zenden om pater te worden, die
dan na hun noviciaat konden terugkeren. Er moesten twee domus formatae
komen met elk minstens vier paters en twee broeders (“Dan zijn we volgens
de Codex ook meer onafhankelijk”), waaraan studiehuizen moesten worden verbonden waar de fraters steeds in pij zouden kunnen leven. “Bij een
32
33
34
35
36
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Archief ofm , inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, juli 1924.
Ibidem, inv. nr. 4291: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 2 november 1924.
Dagboek Smit, 25 en 27 juni 1924.
Archief ofm , inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 4 november 1924.
Ook in andere franciscaanse missiegebieden werd dit beleid gevoerd. Zie Dutch Franciscans
and their missions (Utrecht: Dutch Franciscans Provincialate, 1994. Volume 1. India and
Pakistan), p. 1-29, 133-141. In de periode dat Smit zich inzette voor de centralisatie van de
missieactiviteiten in Nederland werd hij eveneens geconfronteerd met een belangenconflict met de franciscanen. Omdat de centralisatie ten koste ging van particuliere acties van
paters, werd Smit nogal eens door hen tegengewerkt. Volgens Smit handelden deze
paters behalve uit missieijver ook uit “reclamezucht” voor hun eigen orden en congregaties. Van de franciscanen had hij “de minste medewerking” van alle paters gekregen bij de
oprichting van afdelingen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs in hun
parochies, “opdat toch maar niet hun Chansi-liefdewerk worde geschaad. Indien wij eens
zoo kleinzielig waren...…” Archief pmw , inv. nr. 74: Smit aan Hermus, zonder datum
[maart 1919].
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dergelijke ontwikkeling meen ik, dat we hier met Gods zegen over een 10tal
jaren reeds een macht en een kracht in de Noorsche missie zouden beginnen te worden.”37
Volgens Hol wilde Smit hen echter niet laten uitgroeien tot een volwaardige orde in Noorwegen. Volgens hem was het de tactiek van Smit “zoveel
mogelijk verschillende religieuzen er in te halen en ze zelf één statie te laten
koopen en inrichten” omdat hij er zelf geen geld in wilde of kon steken. Hol
sprak over een divide et impera-politiek van Smit wat de vele orden en congregaties betreft die hij naar Noorwegen wilde halen. De franciscaan ging
ervan uit dat Smit bang was dat één enkele congregatie of orde met verscheidene nederzettingen een staat in een staat zou kunnen vormen. Ook
zou Smit niet één bepaald gebied willen toewijzen aan een orde of congregatie, waar de franciscanen wel oren naar hadden. Volgens Hol was het verzoek van de Duitse priesters van het H. Hart om een eigen regio in het noorden afgewezen, omdat Smit bang was dat dat ten koste zou gaan van zijn
eigen inkomsten: de congregatie kon dan schermen met ‘het noorden van
het noorden’.38
Het is de vraag of de inschatting van Hol dat Smit een divide et impera-politiek voerde, terecht is. Smit zelf ontkende dat. Volgens Smit had de Propaganda Fide hem aangeraden zich tot de regulieren te wenden, omdat de
kosten van oprichting en onderhoud van zoveel staties niet door het vicariaat gedragen konden worden. Hij vroeg zoveel mogelijk religieuzen om
met hun hulp zoveel mogelijk nieuwe staties en bekeringscentra op te richten. De regulieren die kwamen, konden volgens hem best meer dan één statie krijgen – ’t land was groot genoeg –, maar dat betrof dan nieuwe staties.
Want daar lag een belangrijk probleem voor Smit toen hij geconfronteerd
werd met de wensen van de orde en congregaties die naar Noorwegen waren
gekomen. Hij had rekening te houden met de seculieren, die de reeds
bestaande betere staties voor zichzelf wilden houden. Zij waren er daarnaast
weinig voor geporteerd dat de buitenlandse reguliere geestelijkheid kon
uitgroeien tot een machtsfactor. Net als bij de komst van de Nederlandse
seculiere priesters, werd Smit ook nu tegengewerkt door de Noorse seculieren Offerdahl, Kjelstrup en Sund bij het maken van afspraken met de pasgearriveerde regulieren.39 Volgens Hol was dat er de oorzaak van dat de
Duitse priesters van het H. Hart – zij zouden hun oog hebben laten vallen
37 Archief ofm , inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 25 mei 1924.
38 Ibidem: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 30 november 1924, 13 en 19 september
1924.
39 Ibidem: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 30 november 1924; Ibidem, inv. nr. 4296:
‘Correspondentie met de apostolisch vicarissen mgr. J.O. Smit (1925-1931), mgr. H. Irgens
(1931), mgr. Jacobus Mangers (1932-1963), John W. Gran (1967-1980), 1925-1980’:
J.O. Smit aan Regalatus Hazebroek, 19 december 1925.
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op Kristiansand – hun biezen pakten in Arendal. De Duitse provinciaal
Schmidt nam de twee pas-gearriveerde paters R. Quardt en J. zum Sande na
een visitatiereis in september 1924 weer mee naar huis.40
Vanaf het begin verzette met name de oudste Noorse seculier en provicaris Olav Offerdahl zich heftig tegen de vestiging van de franciscanen in
Tønsberg. Hij vond dat de franciscanen in het arme, oostelijke deel van Oslo
moesten beginnen, terwijl de dominicanen in het rijkere, westelijke deel
van de stad een huis hadden. Smit deed dit voorstel aan de franciscanen,
maar toen deze daar niet op wilden ingaan, leek hij ondanks de bezwaren
van Offerdahl genegen de franciscanen tegemoet te komen in hun wens om
zich in Tønsberg te vestigen. Dat bleek vooreerst echter niet realiseerbaar.
Smit gaf aan dat hij geen geld had om er een pand te huren of te kopen. Een
poging van Hol om in 1924 zelf een pand te huren in Tønsberg mislukte.
Kopen ging (nog) niet, omdat men als niet-Noorse burger geen Noors bezit
kon verwerven.
Doordat de priesters van het H. Hart inmiddels uit Arendal waren vertrokken, kregen de franciscanen de gelegenheid om hier te beginnen. Met
instemming van Offerdahl, die er zelf niet had willen blijven, kregen zij
toestemming om er een huis op te richten. Dat wilde niet zeggen dat Arendal blijvend aan de franciscanen werd afgestaan: “ons de statie Arendal
definitief afstaan doet Mgr. in geen geval”, aldus Jorna.41

Arendal
De statie Arendal, evenals Tønsberg aan de zuidkust van het land gelegen,
was in 1911 door Fallize opgericht. De St. Franciscus Xaveriuszusters hadden er een hospitaal en een schooltje. Jorna en Hol arriveerden er in oktober
1924. Arendal telde toen ongeveer vijftig katholieken, van wie dertig volwassenen. Jorna werd aangesteld als sogneprest (pastoor) en Hol als huisoverste. Hoewel Hol officieel geen superior was van de franciscanen in Noorwegen – een dergelijke benoeming kreeg hij pas in 1931 (tot 1934) – gedroeg hij
zich wel min of meer als de verantwoordelijke voor de gang van zaken en
voor de contacten met Smit en met het thuisfront.
Al voordat zij goed en wel in Arendal zaten, vroeg Hol aan zijn provinciaal of er niet ook één broeder gestuurd zou kunnen worden: tres faciunt colle40 Ibidem, inv. nr. 4291: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 2 oktober 1924; Ibidem, inv.
nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 13 september 1924. Ook de overige priesters van het H. Hart verlieten in de jaren hierna het land: Herman Staepel en A. Kock in
1928 en als laatste G. Rupp in 1932.
41 Ibidem, inv. nr. 4291: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 2 november 1924 (onderstreping origineel).
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gium (drie maken een ‘convent’). “Dan hebben we ook niets te maken met
een huishoudster, maar kunnen we het onder elkaar met z’n drieën op z’n
franciscaansch miniatuur-kloosterlijk inrichten.”42 Ook beschouwden zij
hun franciscaanse kleding, de grove bruine pij, als een belangrijk signaal
aan de lutherse buitenwereld. Sommige Noorse katholieken, zoals Sigrid
Undset, waardeerden het als de franciscanen in pij liepen. Maar in het
Noorse straatbeeld was het een vreemd gezicht. Zelfs Smit viel het op dat
Jorna hem som ofm (als ofm’er), dus in pij, opwachtte op de kade van
Arendal.43 Ook weigerden de franciscanen gordijnen op te hangen in hun
woning, omdat dat in Nederlandse kloosters niet gebruikelijk was. Dat
aanpassing aan de Noorse situatie geen hoge prioriteit had, blijkt verder uit
het gegeven dat binnenshuis altijd Nederlands werd gesproken. Aanpassingsvermogen en plooibaarheid behoorden niet tot de sterkste kanten van
deze eerste Nederlandse franciscanen, die als mannen van de traditie vasthielden aan het in Nederland beproefde.44
Niet alleen qua uiterlijk was de Nederlandse situatie de standaard van
goed katholiek leven, ook innerlijk vormde het Nederlands katholicisme de
maatstaf. Jorna oordeelde niet al te positief over zijn parochianen. Volgens
hem ontbrak er in Arendal een goed katholiek fundament: “Het is zoo jammer: de katholieken hebben te veel protestantsch bloed in de aderen. Ze
zijn zoo licht van opvatting. Ik geloof echter, dat er wel wat van te maken is,
hoewel het natuurlijk jammer is, dat men ze niet van meet af katholiek
gemaakt heeft. Mij dunkt, dat men [i.e. Kjelstrup] te vroeg geweest is met ze
op te nemen. Beter één goede dan 10 halve. Toch moet ik zeggen, dat ze me
niet tegenvallen. Het aantal H. Communies is in de 7 weken, dat ik hier ben,
meer dan verdubbeld en door de week zie ik ook nog al eens eentje in de
kerk.” Jorna besefte wel dat het moeilijk was een katholieke levenswijze te
volgen, omdat de meeste katholieken gehuwd waren met een lutheraan.45
Op de katholieke school gaf Jorna elke dag catechismusles en daarnaast gaf
hij “een keer of vier onderrichting voor 4 aspirant roomschen”, “helaas alle
vier de devoto femineo sexu [van het toegewijde vrouwelijke geslacht]. Ze zijn
alle vier nog betrekkelijk jong: 16-22-24 en 28 jaar.”46 Drie van hen dienden
in het hospitaal van de St. Franciscus Xaveriuszusters.
Jorna toonde zich voorzichtig over de toekomstmogelijkheden. “Wat de
vooruitzichten betreft op nieuwe bekeeringen, daar is moeilijk iets over te
42 Ibidem: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 2 en 13 oktober 1924; Marinus Jorna,
‘’s Werelds kleinste klooster’, in: Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 20-22.
43 Dagboek Smit, 14 maart 1926.
44 J. Castricum aan V. Poels, 14 december 1998. Brief in bezit auteur; Theophanes Notenboom, ‘In memoriam pater Ladislaus Hol’, in: Neerlandia Seraphica, 31(1961), p. 193-196.
45 Archief ofm , inv. nr. 4291: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 2 november 1924.
46 Ibidem: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 1 maart 1925.
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zeggen. Een enkele kan wellicht spoedig komen, maar de massa en bijzonder de mannen bereiken we niet; die komen niet in de kerk. Ik geloof, dat
het eenigste middel is: de straat op in ’t bruin en dan conferenties aankondigen over de katholieke leer. Dan komen er genoeg. De menschen zijn hier
in Noorwegen net als te Athene: ze loopen alle sekten af, maar komen ook
niet tot een conclusie. Ze zijn te indifferent en te laks.”47 Het geven van conferenties over de leer van de katholieke kerk op zondagnamiddag was in
deze jaren gewoonte en plicht voor de priesters. Omdat het ‘katholieke
gevaar’ in de jaren twintig volop in de belangstelling stond, trokken zij
nogal wat lutherse toehoorders. Dat gold met name bij goede Noorse
katholieke sprekers zoals Kjelstrup, die een vrij groot gehoor vond. Soms
leverde dat ook convertieten op, zij het blijkbaar niet van het niveau dat
Jorna wenste.
In 1925 trad een nieuwe Nederlandse provinciaal van de franciscanen
aan, pater Regalatus Hazebroek. Hij informeerde bij Hol of de proef met de
franciscanen in Noorwegen voortgezet moest worden. In het definitorium
waren bezwaren gerezen naar aanleiding van de tegenvallende resultaten en
de financiën van de Noorse franciscaanse missie. Hol vond echter dat de
missie aangehouden moest worden. Dat Noorwegen niet zonder geld van
de provincie kon bestaan, gold ook voor China en Brazilië, en wat de resultaten betrof: Noorwegen was nu eenmaal een “geduldmissie”, wat men ook
al in 1923 had kunnen zien aankomen. De franciscanen moesten inzetten
op kloostergewijze vestigingen in Tønsberg en Arendal als middel om te
kunnen werken aan de uitbreiding van het geloof onder andersdenkenden,
de bevestiging van het geloof onder geloofsgenoten en het herstel van de
franciscaanse orde in Noorwegen.48 De bouw van deze kloosters moesten de
franciscanen zelf betalen. Smit had aangegeven dat hij eventueel wel wilde
helpen bij een steunaanvrage bij het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs, maar had tegelijkertijd gezegd dat hij dat liever niet deed, want in
Rome zou men dan al gauw zeggen “‘dat is toch ook voor Noorwegen’ – en
dan krijg ik minder.”49
Hazebroek besloot zelf poolshoogte te gaan nemen in Noorwegen om
de toekomstmogelijkheden te verkennen. Maar eerst werd aan Smit een
schriftelijke bevestiging gevraagd dat zij “Arendal ad nutum S. Sedis” – de
kerkjuridische term waarmee de H. Stoel zich het recht voorbehoudt een
zaak te beslissen – konden behouden en ook andere nieuwe staties konden
stichten. Nadat Offerdahl Smit had laten weten er niet tegen te zijn, gaf

47 Ibidem: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 2 november 1924.
48 Ibidem, inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 1 januari 1926.
49 Ibidem, inv. nr. 4296: Smit aan Regalatus Hazebroek, 19 december 1925.
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Smit de gevraagde bevestiging in maart 1926.50 Daarop durfde het provincialaat over te gaan tot het vrijmaken van een broeder voor Noorwegen.
Broeder Pancratius Valent kwam in september van dat jaar samen met
Hazebroek naar Noorwegen, waardoor Hol eindelijk zijn ‘echt kloostertje’
met een kloosterregel en een eigen huishouding had.51 Tot dan hadden de
paters vier maal per dag bij de St. Franciscus Xaveriuszusters gegeten.
Omdat de zusters er geen vergoeding voor wilden hebben, hadden de franciscanen een keer per week de mis voor hun intentie gelezen.
De Nederlandse provinciaal kwam na zijn visitatiereis van 15 tot 28 september 1926 redelijk positief gestemd terug in Nederland. Hij had gesprekken gevoerd met onder andere Smit, die opnieuw Tønsberg had beloofd als
er snel geld kwam, en die bovendien ook Otta als toekomstige statie in het
vooruitzicht had gesteld.52 Een echte opsteker was ook de ontmoeting
geweest met Leif Larsen, de eerste franciscaanse broederkandidaat in Noorwegen. Hazebroek berichtte dan ook aan het generalaat in Rome dat de
Nederlandse franciscanen Noorwegen definitief als missiegebied wilden
aannemen. Hij wees opnieuw op de traditie van de franciscanen in Noorwegen. Er was het probleem van de financiering, maar “beschouwen wij Noorwegen als missieland, wat het ondanks groote beschaving zeker is”, dan kon
het geld van buitenaf komen. De kosten zouden 20.000 gulden zijn voor de
stichting van een kloostertje en 1500 gulden per jaar om de tekorten in het
jaarlijkse onderhoud te dekken. De Nederlandse provincie zou dat wel
kunnen betalen, als ze niet alles tegelijk deed. Hij wees wel op de grote
moeilijkheid dat er zo weinig katholieken waren, maar degenen die hij in
Noorwegen had gesproken waren ervan overtuigd dat het aantal bekeringen zou toenemen.53
Langzaam maar zeker richtten de franciscanen de Arendalse statie meer
naar hun zin in. Hoewel ze zich ervan bewust waren dat de katholieke
Noren, ook de convertieten, niet zo voor heiligenverering waren, plaatsten
de franciscanen een beeld van de H. Antonius in de kerk. Bij gelegenheid
van de visitatie van de Nederlandse provinciaal in 1926 kregen zij het recht
om mensen in de Derde Orde van de franciscanen op te nemen. Hol vroeg
terstond om het benodigde materiaal, want de pastoor van Drammen had
al belangstelling getoond: “eenige koordjes en scapulieren en verder 1 of
2 ex. catechismus voor de Derde-ordelingen en Handboek voor de Derde
50
51
52
53

Dagboek Smit, 3 maart 1926.
Archief ofm , inv. nr. 4294: Regalatus Hazebroek aan Ladislaus Hol, 10 juni 1926.
Dagboek Smit, 25 september 1926.
Archief ofm , inv. nr. 4297: ‘Correspondentie betreffende de visitatie van minister-provinciaal Regalatus Hazebroek aan de vestiging te Arendal en Oslo, 1926’: Regalatus Hazebroek aan Bernardinus Klumper, 13 en 18 oktober 1926.
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Pater Ladislaus Hol met jongens van de St. Antoniusvereniging te Arendal,
bij gelegenheid van het patronaatsfeest op 13 juni 1926.

Orde.”54 Hij vertaalde het voornaamste en noodzakelijkste uit het handboek van frater Is. Trienekens in het Noors voor de (paar) leden van de
Derde Orde. In 1931, toen er twee verenigingen waren, één in Oslo en één in
Arendal, vroeg hij het ‘imprimatur’ van zijn overste in Nederland voor deze
uitgave. Hetzelfde vroeg hij ook voor de uitgave van een maandblaadje voor
de tertiarissen in Noorwegen, “om daarmede meer band en leiding en propaganda te krijgen.”55
Verder brachten de franciscanen een paar katholieke jongens uit Arendal bijeen in een “vereenigingetje, welke ik St. Antoniusvereeniging heb
genoemd. (…) ’t Is niet veel, hè, maar ’t is hier alles klein en nietig met ons
handjevol katholieken.”56 In 1930 begon Hol met de uitgave van een twee54 Ibidem, inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 7 november 1926. Hol
schreef het boekje Sankt Franciscus’ Tredje Orden, dat in een oplage van 500 exemplaren werd
gedrukt. Neerlandia Seraphica, 2(1928), p. 142-144.
55 Archief ofm , inv. nr. 4308, ‘Correspondentie met Ladislaus Hol (1927-1952)’: Ladislaus Hol
aan Regalatus Hazebroek, 4 september 1931.
56 Ibidem: Ladislaus Hol aan confrater [nieuwe procurator], 7 februari 1928.
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wekelijks propagandablaadje – Assisi. Katolsk Oplysningsblad (Assisi. Katholiek informatieblad) – in een oplage van 300 exemplaren, dat hij gratis verspreidde onder de katholieken en lutheranen in Arendal.57 In de jaren 19251930 werden er jaarlijks door de franciscanen ongeveer 700 missen opgedragen.58
Jorna kreeg als pastoor de gebruikelijke financiële toelage van 1600 kronen van het vicariaat. “Verder komt het onderhoud van de communiteit ten
laste van de provincie, in zoover zij niet door ’t geven van assistenties, retraites enz. of ’t ontvangen van aalmoezen zelf daarin kan voorzien.”59 Daar kon
men van rondkomen, zoals blijkt uit de uitgaven en inkomsten van bijvoorbeeld de periode 1 augustus 1929-31 juli 1930. Naast het jaarlijkse traktement van 1600 kronen ontvingen de paters in Arendal aalmoezen (541,35
kronen) en stipendia (1504,26 kronen) en waren er ‘gemengde inkomsten’
ter waarde van 456,50 kronen, zodat de inkomsten in totaal 4102,11 kronen
bedroegen. De uitgaven gingen daar niet overheen. Deze bestonden uit
altaar- en kerkbenodigdheden (37,80 kr), onderhoud van kerk en klooster
(54,77 kr), belasting (141,30 kr), boeken (208 kr), kleding (47,20 kr), wijn (42
kr), vlees en vis (414,14 kr), brandstoffen en licht (322,76 kr), huishoudelijke
benodigdheden (910,30 kr), reisgeld (334,73 kr), gemengde uitgaven (146,40
kr) en het blad Assisi (146,40 kr). In totaal beliepen de uitgaven dus 2849,81
kronen, terwijl de paters nog “eenige flesschen miswijn en rooden wijn” in
voorraad hadden.60
In de praktijk kwam er echter weinig van een franciscaans kloosterleven
in Arendal terecht. Hol werd in deze jaren vaak elders ingezet, zoals in
Hamar, Oslo, Molde en Kristiansand, wanneer een priester ziek was, voor
vakantie naar huis mocht of wanneer er tijdelijk geen priester was voor een
bepaalde statie.61 Bovendien ontstonden er tussen Hol en Jorna in de loop
57 Ibidem, inv. nr. 4291: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 14 februari 1930.
58 Ibidem, inv. nr. 4315, ‘Staten houdende opgaven van het aantal gegeven geappliceerde
missen van de parochie te Arendal’: Attestatio de Missis acceptis et celebratis, 1925, 19281930.
59 Ibidem, inv. nr. 4294: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 4 november 1924.
60 Ibidem, inv. nr. 4316: ‘Staten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van de
parochie te Arendal, 1928-1931’: Geldelijke verantwoording van de residentie van de H.
Franciscus Xaverius te Arendal van 1 augustus 1930 tot 31 juli 1931. De geschetste uitgaven over 1930-1931 lijken het normale uitgavenpatroon te weerspiegelen van de voorafgaande jaren. Afwijkingen zien we in het hoge bedrag van de stipendia, die in de vier
jaren daarvoor gemiddeld 700 kronen bedroegen, een hoog bedrag voor de boeken
(gemiddeld 60 kronen) en het lage bedrag van het reisgeld, dat in de voorgaande jaren
gemiddeld 650 kronen bedroeg. Ibidem: Omschrijving der inkomsten en uitgaven van
de residentie te Arendal (Noorwegen) van 15 augustus 1925 – 15 augustus 1928, van
1 augustus 1928 – 31 juli 1929, van 1 augustus 1929 – 31 juli 1930.
61 Neerlandia Seraphica, 1(1927), p. 65; 2(1928), p. 165.
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van de jaren spanningen.62 Vermoedelijk speelde het gebrek aan werkzaamheden daarbij een belangrijke rol. Ook kreeg Jorna steeds vaker last van
maagklachten en werd hij regelmatig in het ziekenhuis opgenomen.
In de loop van 1928 werd de situatie in Arendal voor Jorna onhoudbaar
in verband met een zekere Fru Christensen. Deze gescheiden vrouw volgde
hem constant en maakte hem het leven zuur; in latere tijden zou men van
stalking spreken. Jorna, die zoals gezegd een weinig positief beeld van vrouwen had, typeerde haar als hysterisch en tot over haar oren verliefd. De
kwestie met Fru Christensen staat niet op zichzelf. Veel jonge Nederlandse
priesters, onder wie Smit zelf zoals we hebben gezien, waren niet voorbereid op de open, ongedwongen wijze waarop zij door Noorse vrouwen werden benaderd. In de eerste plaats kende men in het egalitaire Noorwegen
aan het priesterschap niet inherent een hoge status toe, terwijl de priesters
in Nederland gewend waren op een voetstuk te worden geplaatst. In de
tweede plaats werden Noorse predikanten beschouwd als ‘gewone’ mannen
met normale en geaccepteerde seksuele behoeften. Ook katholieke priesters
werden zo benaderd. Veel Noren gingen en gaan ervan uit dat katholieke
priesters eigenlijk alleen in naam celibatair zijn, en daarnaast seksuele relaties onderhouden, bijvoorbeeld met de vrouwen met wie zij in het dagelijkse leven wonen of werken. Noorse vrouwen – ook katholieke – zagen er dan
ook niet altijd een been in om avances te maken. Zeker de onervaren jongere priesters moesten stevig in hun schoenen staan om alle verleidingen te
weerstaan zonder tegelijk hun parochianen tegen zich in het harnas te
jagen. In Arendal leidde de situatie rond Fru Christensen tot een stroom van
geruchten over “lichamelijke omgang” met Jorna vanuit de opvatting dat
“een R.K. priester ook maar een mensch was.” De positie van Jorna in Arendal werd daardoor onhoudbaar en in september 1928 werd hij als begeleider
van vier studenten ‘met vakantie’ naar Nederland gestuurd.63 In zijn plaats
kwam de pas-gearriveerde franciscaan Leo van Eekeren naar Arendal. In
Nederland werd inmiddels de indruk gewekt dat de Noorse missie van de
franciscanen voorspoedig verliep door de komst van de Noorse seminaris62 Archief ofm , inv. nr. 4291: Marinus Jorna aan Regalatus Hazebroek, 12 mei 1927. In deze
brief van 28 kantjes luchtte Jorna uitgebreid zijn hart over de zeer gespannen relatie tussen hem en Ladislaus Hol. Omgekeerd schreef deze op 19 juni 1928 aan de provinciaal dat
hij een groot offer had gebracht om naar Noorwegen te gaan, maar dat zijn grootste offer
was dat hij juist met Marinus Jorna naar Noorwegen was gegaan.
63 Ibidem: Marinus Jorna aan Regalatus Hazebroek, 2 juli 1928. Zie ook het interview met
zuster Ignasa van den Berg, 21 januari 1994, die memoreerde dat eind jaren twintig veel
Noorse meisjes uit Trondheim “trek hadden in” de “beeldschone” jonge priester Gerard
de Geus. Zuster Sunniva Dicker wees er in relatie tot de affaire Ramstad-Smit op dat in
Noorwegen dames “heel dikwijls achter een priester aanlopen.” Interview Sunniva
Dicker, kmm 116.
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ten en de ‘aanwinsten’ voor de Noorse afdeling van het missiemuseum in
Sittard die Jorna meebracht.64
Ondertussen was de wens om in Tønsberg met een klooster te beginnen
bij de franciscanen blijven bestaan. De positieve opstelling van Smit in 1926
deed Hazebroek aan het definitorium voorstellen om “een stichting te vestigen in Tønsberg en later in Arendal, waar onze Paters en Broeder reeds
voor tijdelijk wonen.”65 Op 15 januari 1927 schreef de provinciaal aan Smit
of hij een in het Latijn opgesteld document of contract zou willen geven
waarin stond dat de franciscanen een klooster mochten oprichten in Tønsberg. Het document was bedoeld voor de noodzakelijke toestemming van
de Propaganda Fide. De kosten van bouw en onderhoud zou voor de franciscanen zijn, maar graag zouden ze de toezegging hebben dat er geen
andere mannelijke orde of congregatie in Tønsberg mocht beginnen en dat
ze de zielzorg van Tønsberg toevertrouwd kregen. Ook Arendal en Otta
zouden ze graag gereserveerd zien om daar een klooster te mogen bouwen.
Op 9 februari zond Smit de documenten, waarin hij melding maakte van
de bezwaren van twee adviseurs – waarschijnlijk Offerdahl en Kjelstrup –
om Tønsberg voor altijd af te staan. Daarom was een middenweg gekozen
en kregen de franciscanen Tønsberg voor vijftig jaar toegewezen in de veronderstelling dat in die periode wel geen tweede statie nodig zou zijn.
Arendal werd verlengd voor een periode van vijf jaar. Ook had Offerdahl
Otta niet zo sterk aangeraden. “Maar dat moet u zelf weten”, voegde Smit
eraan toe. Het contract was gedateerd op 8 februari 1927 en was ondertekend door Jan Olav Smit en Arne O. Sund als secretaris.66 Bepaald was dat de
franciscanen in Tønsberg een klooster mochten stichten en dat zij de zielzorg toegewezen kregen van het bijbehorende gebied. Op 13 april van dat
jaar werd het huis canoniek opgericht. De op handen zijnde vestiging werd
publiekelijk bekend gemaakt in het blad van de Nederlandse provincie
Neerlandia Seraphica: “In Tönsberg zal onze Provincie de traditie der Orde
gaan voortzetten. Zijn de eerste roepingen voor de Orde gewekt, moge vanuit Tönsberg door onze Paters een krachtige herleving van den katholieken
Godsdienst bewerkt worden.”67
Om de bouw van het klooster praktisch mogelijk te maken, werd met
Smit afgesproken dat er een pater zou worden benoemd tot rector van het
ziekenhuis in Tønsberg, dat overigens nog gebouwd moest worden. De
64 Archief ofm , inv. nr. 4291: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 4 september 1928.
65 Ibidem, inv. nr. 4297: Regalatus Hazebroek aan Bernardinus Klumper, 13 en 18 oktober
1926.
66 Ibidem, inv. nr. 4296: Regalatus Hazebroek aan J.O. Smit, 15 januari 1927, Smit aan Regalatus Hazebroek, 9 februari 1927, met het bijgevoegde document.
67 Neerlandia Seraphica, 1(1927), p. 155-157.
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betreffende pater zou tijdelijk de H. Missen voor de parochianen opdragen
in de kapel van dat ziekenhuis.68 Vervolgens ging men op zoek naar vrouwelijke religieuzen. In de loop van 1927 toonden de St. Elisabethzusters, die
reeds in Oslo en in Noord-Noorwegen huizen hadden, belangstelling om
in Tønsberg met een hospitaal te beginnen, nadat een specialist uit Oslo
had laten weten met de zusters te willen samenwerken. Op 1 januari 1928
meldden de St. Elisabethzusters dat ze een geschikt eigendom op het oog
hadden.69
In de loop van 1928 kwamen de franciscanen in de gelegenheid onroerend goed aan te kopen, een voorwaarde voor de oprichting van een eigen
klooster in Tønsberg. Daartoe werd de vennootschap Assisi opgericht met
als doel eigendom te verwerven en te exploiteren. De oprichtingsvergadering vond plaats op 30 augustus 1928. Stichters waren de Noorse katholieken Ivar Ruyter, Andreas Hadland en frøken Sigrid Boe, die elk één aandeel
van 1000 kronen bezaten. In de statuten werd vastgelegd dat overdracht of
verkoop van de aandelen niet kon plaatsvinden zonder toestemming van de
overste der franciscanen in Noorwegen of de provinciaal in Nederland. Dat
gold ook voor de koop en verkoop van onroerende goederen. Ook de dominicanen in Oslo hadden een dergelijke vennootschap opgericht, waarbij
enige leken voor de wet als kopers en eigenaars fungeerden, als zijnde de
beste en feitelijk enige manier om eigendom te verwerven.70
Over de vraag wie van de franciscanen in Tønsberg benoemd zou worden – Hol, Jorna of Leo van Eekeren –, voerde Smit overleg met de provinciaal overste in Weert op 11 september 1928. Hier werd afgesproken dat pater
Jorna benoemd zou worden voor Tønsberg.71

68 Archief ofm , inv. nr. 4300: Silverius Breidfeldt, secretaris van de provincie, aan Desiderius
Franses, lid van het provinciaal definitorium, 29 maart 1930.
69 Als de St. Elisabethzusters niet hadden gewild, dan konden de franciscanen “zusters van
Heerlen bezorgen”. Ibidem, inv. nr. 4299, ‘Brief van Ladislaus Hol betreffende de vestiging van een parochie te Otta’: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 2 maart 1927;
Dagboek Smit, 1 januari 1928. Smit maakte melding van een oud franciscaans terrein dat
aangekocht kon worden voor 140.000 kronen, waarvan 40.000 door Gmeiner zou worden
betaald. Archief ross , inv. nr. 5: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 21 januari 1924.
70 Archief ofm , inv. nr. 4313, ‘Correspondentie met Ladislaus Hol betreffende de vereniging
‘Vennootschap Assisi’, 1928’: Protokol en statuten van de Aktieselskap Assisi. Zie ook Ibidem, inv. nr. 4299: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 2 maart 1927; Ibidem, inv. nr.
4313: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 december 1927.
71 Neerlandia Seraphica, 2(1928), p. 65; Archief ofm , inv. nr. 4291: Ladislaus Hol aan Regalatus
Hazebroek, 4 september 1928; Ibidem, inv. nr. 4300: Regalatus Hazebroek aan J.O. Smit,
14 februari 1929.
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Tønsberg gekregen en verloren
De afspraak met Smit werd gemaakt op het moment dat de crisis rond Smit
zijn hoogtepunt bereikte. Nog vóórdat de officiële benoeming van Jorna
afkwam, werd Smit naar Rome geroepen en werd Olav Offerdahl benoemd
tot apostolisch administrator. Nu Offerdahl de hoogste man in het vicariaat
was geworden, zagen de Noorse seculieren Offerdahl, Kjelstrup en Sund
hun kans schoon de franciscanen alsnog uit Tønsberg te weren. Ofschoon
Offerdahl in zijn schrijven in St. Olav d.d. 19 oktober 1928 liet weten geen
veranderingen in het beleid aan te zullen brengen totdat er een nieuwe
apostolisch vicaris zou zijn benoemd, liet hij de Nederlandse provincie der
franciscanen via Hol weten dat hij, evenals zijn adviseur Kjelstrup, van
mening was dat het beter zou zijn als Jorna niet naar Tønsberg ging. Als
reden voerde hij aan dat de heer Gmeiner, die een groot deel van de bouw
van het ziekenhuis zou bekostigen, absoluut niet wilde dat er “munker”
(monniken) kwamen. Deze plaatselijke bankdirecteur had een vijftiental
jaren niets aan zijn geloof gedaan. Nu was er net hoop dat hij weer zou gaan
praktiseren. Deze hoop zou, aldus Offerdahl, de grond worden ingeboord
bij de aanstelling van een franciscaan. Offerdahl voegde eraan toe dat, hoewel Jorna had gezegd dat er een contract was en de zaak reeds was beklonken in Rome, hij geen papieren had kunnen vinden die daarop wezen.72
De franciscanen stonden perplex. Hol schreef een furieuze brief als antwoord aan Offerdahl: “Een leek, die in jaren niet heeft gepraktizeerd, van
wie men zegt, dat hij vrijmetselaar is, zal bepalen, wie er pastoor in een parochie zal worden, zal een soort veto-recht hebben tegen monniken, zal
zich een soort jus patronatus toeëigenen. Ik hoop slechts, dat onze katholieke kerk in Noorwegen zal toonen een weinig van den geest van Gregorius
vii te bezitten om dit zuiverste laïcisme te weerstaan.” Hol liet Offerdahl
verder weten dat het gegeven dat Gmeiner geen voet wilde zetten in de
kapel, zijn eigen zaak was en dat Gmeiner daar zelf verantwoording voor
droeg. “Maar in al geval lijkt me dit beter dan dat hij zijn voet zet op den nek
van de kerk met zijn laïcistische handelwijze. (…) Mijn meening in de zaak is
alzoo, dat p. Jorna priester zal zijn in Tønsberg van den beginne af. Maar dat
hoort niet aan mij de zaak te beslissen! Daarom lijkt het ook mij het best
toe, dat U onzen P. Provinciaal over de zaak schrijft. Maar ik zeg U: de zaak is
beslist tusschen Mgr. Smit en P. Prov., en in Rome reeds in 1927! Maar zijn
er misschien dokumenten van deze zaak toevallig of door onachtzaamheid
stuk gescheurd, toen U laatst in samenwerking met P. Sund zoovele papieren heeft verscheurd op ’s bisschops kantoor? ’t Is maar een vraag!”73
72 Archief ofm , inv. nr. 4300: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 17 januari 1929.
73 Ibidem. Zie ook Ibidem: M. Jorna, ‘Archivum Franciscanum Tunsbergiense’, schrift i,
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Het is onduidelijk wat de franciscanen wisten over de reden van het
plotselinge vertrek van Smit naar Rome. Hol zinspeelde op geen enkele
wijze op de rol van de seculieren en de St. Jozefzusters. In zijn brief van 16
oktober 1928 schreef Hol, voor zijn doen op een ongewoon zakelijke wijze,
aan Hazebroek: “Zoojuist krijgen we een rondschrijven van Mgr. Offerdahl
als administrator, dat Mgr. Smit naar Rome is geroepen voor een post aldaar
en ontslag heeft verkregen als apostolisch vikaris van Noorwegen! Misschien is ’t U in Holland reeds bekend. Toch meen ik ambtshalve U ook zoo
spoedig mogelijk het voor ’t Vikariaat zoo gewichtige nieuws te moeten
mededeelen. We zullen dus maar afwachten en bidden voor een goeden
opvolger.”74 Ook Hazebroek gaf te kennen dat hij niet wist hoe de vork in
de steel zat: “Van Mgr. Smit kreeg ik einde December [1928] een brief, om
Nieuwjaar te wenschen. Dit vond [ik] wel zeer attent, maar meende daaruit
toch te moeten besluiten, dat de werkkring, waarvoor hij uit Oslo verdween
naar Rome, niet zooveel werks met zich meebracht. Die verplaatsing is nog
steeds een raadsel hier.”75
Hoe dan ook, de franciscanen stonden voor het dilemma dat ze een
modus vivendi moesten vinden met hun Noorse seculiere opponenten.
Omdat Offerdahl slechts was benoemd tot apostolisch administrator, dat
wil zeggen als tijdelijk plaatsvervanger, was het onduidelijk hoe ze het beste
met het gerezen verzet konden omgaan. Hazebroek vond de “kwestieTönsberg (…) zeer onaangenaam en moeilijk. En het maakt op mij den
indruk, dat de Noorsche hoogere geestelijkheid van de huidige situatie
gaarne gebruik maakt, om ons er uit te houden. (…) Ik meen ook, dat men
hierin moeilijk kan toegeven. Mocht men, in het eind gaan eischen, dat wij
afstand doen van onze rechten, dan lijkt mij er veel voor te zeggen, dat wij
ons geheel uit Noorwegen terugtrekken. Het gevolg zou dan natuurlijk
ook zijn, dat wij het toegezegde geld aan de Zusters van Tönsberg niet leenen kunnen.”76
Offerdahl maakte er geen geheim van dat hij de franciscanen inderdaad
niet in Tønsberg wilde hebben. Ik ben er altijd “tegen geweest, dat de Franciskanen werkzaamheid kregen buiten Oslo. Ik wilde, dat zij de St. Hallvardparochie zouden krijgen, dan konden de Franciskanen werken aan den
oostkant, evenals de Dominikanen aan den westkant [van Oslo]. Maar bisschop Smit wilde daarmede niet meegaan. Ik zie niet in, waarom er nu geen
p. 8. Het contract over Tønsberg ontbreekt inderdaad in de omslag in het archief van het
bisdom Oslo getiteld ‘Franciskanere’.
74 Ibidem, inv. nr. 4298, ‘Stukken betreffende mgr. Jan Olav Smit en mgr. Olav Offerdahl,
apostolisch vicarissen te Noorwegen, 1926-1930, 1936’.
75 Ibidem, inv. nr. 4300: Regalatus Hazebroek aan Ladislaus Hol, 21 januari 1929.
76 Ibidem.
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verandering kan plaats hebben, nu bisschop Smit niet meer hoofd is van de
missie.”77 Het was volgens Offerdahl voor geen van de partijen prettig als
hun een pater werd opgedrongen die ze niet wilden, niet in het minst voor
pater Jorna zelf. Offerdahl stuurde een brief van gelijke strekking aan het
franciscaanse definitorium in Nederland d.d. 19 januari, met het verzoek de
eventuele belofte van Smit te herroepen, zodat hij een seculier in Tønsberg
kon benoemen. Hij vermeldde dat er zich in het bisschoppelijk archief geen
contract met de franciscanen bevond, behalve dan een niet ondertekend
concept. Waarop Hazebroek op 22 januari 1929 liet weten dat, gezien de
officiële stukken die in hun archief aanwezig waren, de franciscanen het
recht hadden zowel een klooster op te richten als de zielzorg in Tønsberg en
omstreken uit te oefenen. Hazebroek dreigde naar Rome te stappen. “Als
wij gedwongen worden, deze zaak in Rome te brengen, dan zal, alleen wat
betreft het bewaren van officieele papieren, het voor de Noorsche Heeren
niet meevallen. De Codex is hierin met maatregelen en straffen erg streng.”
Misschien hierdoor was Offerdahl in zijn volgende brief “heel wat zoeter
dan in den eersten” en hij vroeg “uitstel met het aanstellen van een onzer
Paters voor Tönsberg: de heer Gemeinder [sic] wenste de eerste twintig
jaren geen franciscanen.”78
Offerdahl wachtte het officiële antwoord van het franciscaanse definitorium niet af – wellicht dacht hij het antwoord toch wel te kennen – en
benoemde Sund voor Tønsberg, nadat hij Jorna naar het noordelijke
Trondheim had gestuurd om de zieke pastoor Swietlik te vervangen. Daar
kreeg Jorna bezoek van Sigrid Undset. Zij hadden elkaar leren kennen in
Hamar, waar Jorna in zijn eerste maanden in Noorwegen was gestationeerd.
Toen hij haar vertelde dat Gmeiner had gezegd dat zij Gmeiner in zijn verzet tegen de franciscanen steunde, antwoordde zij ontkennend: “Ik [kan]
niet begrijpen, waar hij dat vandaan kan halen. Ik vind het ’t domste wat hij
doen kan zich tegen de oprichting van een klooster te verzetten. Evenals
altijd te voren ben ik nu nog van meening, dat we juist kloosters moeten
hebben, willen we hier de zaak van het katholicisme vooruitbrengen. Eerst
kloosters, dan binnenlandsche priesters (…). Zoo is ’t vroeger gegaan, zoo
ook nu.”79 Sigrid Undset steunde de franciscanen ook daadwerkelijk door
in 1929 lid te worden van het eerder opgerichte vennootschap Assisi. Zij
werd daartoe uitgenodigd door de franciscanen “omdat dit in de gegeven
77 Ibidem: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, [januari 1929].
78 Ibidem: Regalatus Hazebroek aan Ladislaus Hol en Marinus Jorna, 14 februari 1929.
79 Ibidem: Marinus Jorna aan Regalatus Hazebroek, 28 januari 1929; Ibidem, inv. nr. 4301:
Marinus Jorna aan Sigrid Undset, 6 maart 1929. Undset steunde Jorna tot het laatste toe
blijkens een afscheidsbrief aan hem. Ibidem: Sigrid Undset aan Marinus Jorna, 30 augustus 1929.
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omstandigheden onze positie zou versterken met Noorsch element tegen
die Noorsche samenzwering”.80
Undset lijkt echter vrij alleen te hebben gestaan in haar steun aan de
franciscanen, die ervan overtuigd waren dat hun komst naar Tønsberg niet
schadelijk was voor de katholieken en zusters ter plaatse. De provinciale
overste van de St. Elisabethzusters, moeder Synkletia, onderstreepte evenwel in een schrijven aan de Nederlandse provinciaal van de franciscanen, dat
alle katholieken van Tønsberg achter Gmeiner stonden.81 Zij vond dat de
franciscanen moesten toegeven: niet omdat zij tegen de komst van de franciscanen was, maar omdat haar jarenlange ervaring haar had geleerd dat de
Noren moeilijk van een eenmaal ingenomen standpunt af te brengen
waren en dat gold des te meer voor “Herr Direktor Gmeiner” en zijn
“krankhaften Hartnäkkigkeit”. Zij ried Jorna af de strijd aan te gaan: “Mit
Gewalt und Wiederspruch erreicht man bei Norwegern Nichts, wohl aber
Viel mit Nachsicht und Liebe.” Van de St. Elisabethzusters is niet bekend of
ze gemene zaak maakten met de tegenstanders van Smit, maar ze hadden er
wel belang bij dat de franciscanen zich terugtrokken uit Tønsberg: Gmeiner had alle financiële steun voor het half gereedstaande hospitaal onmiddellijk stopgezet toen hem duidelijk werd dat Tønsberg naar de franciscanen zou gaan. De toegezegde lening van de franciscanen woog daar klaarblijkelijk niet tegenop. Voor de zusters zou het een grote strop betekenen
als Gmeiners geldkraan niet meer zou worden opengedraaid.
Op 14 maart 1929 leek Offerdahl plotseling bakzeil te halen. Jorna werd
alsnog tijdelijk benoemd tot pastoor van Tønsberg. Maar uit correspondentie tussen Offerdahl en Gmeiner blijkt dat er sprake was van doorgestoken
kaart. Offerdahl had namelijk inmiddels gemerkt dat hij zonder toestemming van de Propaganda Fide niet onder het contract met de franciscanen
uit kon komen. Om dat te bereiken, moest op zijn minst worden bewezen
dat de komst van de franciscanen naar Tønsberg grote schade betekende
voor de missie aldaar. En dat was moeilijk te bewijzen zolang ze er nog niet
zaten.82 In ruil voor deze constructie om de franciscanen weg te krijgen,
moest Gmeiner wel zwart op wit aan Offerdahl beloven dat hij diep in zijn
buidel zou tasten voor de statie Tønsberg en de bouw van een kerk. De franciscanen hadden immers Tønsberg gekregen, aldus Offerdahl, omdat zij als
orde geld bijeen konden krijgen. Nu moest Gmeiner zorgen dat dat geld er
kwam.83
Op 24 maart 1929 zegende Marinus Jorna in Tønsberg het huis en het
80
81
82
83
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Ibidem: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929.
Ibidem, inv. nr. 4300: M. Synkletia aan Regalatus Hazebroek, 3 april 1929.
Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: O. Offerdahl aan J. Gmeiner, 1 maart 1929.
Ibidem: O. Offerdahl aan J. Gmeiner, 20 maart 1929.
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hospitaal van de zusters – voor zover gereed – in. Vervolgens werd hem het
leven flink zuur gemaakt. Krijn liet hem vanuit Oslo weten dat ook daar een
hetze tegen hem werd gevoerd door de kliek rondom Kjelstrup. Zo werd er
in Oslo rondverteld dat er in Tønsberg niemand Pasen zou hebben gehouden. “Det hele synes å være arrangert” (Het geheel lijkt in scène te zijn
gezet), een waarneming waarmee Krijn de spijker op zijn kop sloeg. Krijn
voegde eraan toe dat hij en De Geus eerder door dezelfde ‘eigenaardige’
Noren in een kwaad daglicht waren gezet.84
Toen had Offerdahl nog een laatste zet in petto: hij benoemde per 1 september 1929 een aparte rector voor de St. Elisabethzusters (de Nederlandse
seculier Wijn). Offerdahl kon dit doen met steun van kardinaal Van Rossum. In Rome was handig gebruik gemaakt van een hiaat in het contract en
de kwestie was ‘opgelost’ door onderscheid te maken tussen het rectoraat
bij de zusters, dat aan een seculiere priester werd toevertrouwd, en de zielzorg van de statie die althans theoretisch nog door de franciscanen kon worden uitgeoefend.85 Met de benoeming van Wijn verloor Jorna, die bij de
zusters inwoonde, zijn woon- en werkplek. Hem werd door Offerdahl aangezegd te vertrekken, “wijl het niet opportuun was, dat we er allebei
zaten.”86
Ontgoocheld door de gang van zaken, werd Jorna in september 1929
naar Nederland teruggehaald. Eenmaal in Nederland zette hij de zaak nog
eens op een rijtje. Volgens hem lag Smit aan de basis van het conflict. Hij
had de franciscanen bij het opstellen van het contract niet op de hoogte
gesteld van het verzet van Gmeiner tegen hun komst. Andersom had Smit
Gmeiner op het moment dat hij geld beschikbaar stelde aan de St. Elisabethzusters niet verteld dat de franciscanen in Tønsberg zouden komen.
“Zoo was het oneerlijke geschipper van Mgr. Smit het begin der verwikkelingen.”87 Dat de franciscanen zo werden tegengewerkt door Kjelstrup en
Offerdahl vond Jorna evenwel onbegrijpelijk. Hij had een licht vermoeden
dat Gmeiner ook hen met geld had zitten bewerken; zo gingen er geruchten
dat hij een legaat bestemd had voor de priesters en een grote som geld voor
84 Archief ofm , inv. nr. 4301: Krijn aan Marinus Jorna, 30 april 1929, 6 mei 1929; Ibidem,
Ladislaus Hol aan Marinus Jorna, 3 juni 1929.
85 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: O. Offerdahl aan Regalatus Hazebroek, 26 juni 1929. Hierin
citeert Offerdahl een brief van kardinaal Van Rossum d.d. 19 april 1929 over dit besluit.
Zie ook Ibidem: O. Offerdahl aan J. Gmeiner, 26 juni 1929, waarin hij zijn hoop uitspreekt
dat Gmeiner tevreden was over de benoeming van W. Wijn.
86 Ibidem: Offerdahl aan Regalatus Hazebroek, 26 juni 1929.
87 Archief ofm , inv. nr. 4300: Marinus Jorna, ‘De kwestie-Tønsberg’, 18 september 1929, p. 6.
Hierin maakte hij de balans op van de gebeurtenissen in Tønsberg. Later werkte hij dat
nog verder uit in enkele schriften. Ibidem: M. Jorna, ‘Archivum Franciscanum Tunsbergiense’; Ibidem: Marinus Jorna aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929.
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de St. Franciscus Xaveriuszusters en voor een salarisverbetering van de
priesters.
Jorna concludeerde over de kwestie Tønsberg dat de Noorse priesters
zich hadden laten leiden door “zelfoverschatting, overdreven nationalisme
en bevoordeeling van vriendjes.” Het werd volgens hem hoog tijd dat er een
bisschop kwam “die boven zijn priesters staat, die leiding kan geven en ook
weet te vereenen.”88 Ook Hol was ervan overtuigd dat de tegenwerking
voortkwam uit “zelfzuchtige chauvinisme van het Noorsche trio” Offerdahl, Kjelstrup en Sund.89
Aan de andere kant werd ook gesproken over de egoïstische wensen van
de franciscanen.90 De franciscanen werd verweten dat zij bleven vasthouden
aan hun contract: fiat justitia, pereat mundus (het recht moet zijn beloop hebben, al vergaat de wereld). Voor de franciscanen was het onmogelijk toe te
geven aan Gmeiner. Dat stond gelijk aan toegeven aan het verderfelijke laïcisme (“toegeven aan zoo’n katholiek, dat lijkt me onvereenigbaar met de
eer der katholieke kerk in Noorwegen”).91 Wel waren de franciscanen
gevoelig voor het argument dat er financiële moeilijkheden zouden optreden. Maar omdat men de orde niet tegemoet kwam door haar een andere
statie aan te bieden, of de toezegging te doen dat de franciscanen na Gmeiners dood alsnog konden komen, voelde men wel aan dat het verzet dieper
zat: “dat is juist de hoofdzaak, we hebben de overtuiging dat er invloedrijke
priesters zijn, die ons daar niet willen.” Zo zou aan de franciscanen zijn
gezegd dat “ons kleed de fijne Noren afstoot”.92
De situatie leidde ertoe dat de Nederlandse provinciaal zich tot Rome
wendde. In eerste instantie schreef hij in februari 1929 aan Jan Olav Smit
dat, “indien wij in minder aangename verhoudingen in Noorwegen moeten werkzaam zijn, wij ons liever geheel terugtrekken en, naar het vermaan
van onzen H. Vader Franciscus ‘et ubicumque non fuerint recepti fugiamus
in aliam terram ad faciendam poenitentiam cum benedictione Dei’” (maar
als ze ergens niet ontvangen worden, zullen wij naar een andere streek
vluchten om er met Gods zegen te leven in boetvaardigheid).93 Of Smit op
de brief heeft geantwoord is niet bekend. Wel stuurde hij brieven aan Jorna
88 Ibidem: Marinus Jorna, ‘De kwestie-Tønsberg’, p. 11.
89 Ibidem, inv. nr. 4301: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929, Marinus
Jorna aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929, Ladislaus Hol aan Marinus Jorna, 3 juni
1929.
90 Archief okb , ‘Tønsberg 1929-1930’: J. Gmeiner aan O. Offerdahl, 4 maart 1929.
91 Archief ofm , inv. nr. 4300: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 2 juli 1929.
92 Ibidem: Regalatus Hazebroek aan Smit, 14 februari 1929.
93 Ibidem. De franciscaanse provinciaal verwees hier naar vers 26 van het testament van
Franciscus. G.P. Freeman, H. Sevenhoven, De nalatenschap van een arme. Commentaar op het
Testament van Franciscus van Assisi (Utrecht 1984), p. 17.
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en Hol om hen een hart onder de riem te steken: “Houden jullie maar voet
bij stuk, het recht is aan uw kant, en de tegenactie verdwijnt wel mettertijd.”94
Later in datzelfde jaar schreef Regalatus Hazebroek aan kardinaal Van
Rossum. In een voorzichtig gestelde brief d.d. 26 november 1929 legde de
provinciaal de franciscaanse grieven aan hem voor. De provinciaal gaf aan
dat de orde bescherming nodig had van “Uwe Eminentie, opdat onze orde
niet worde genoodzaakt zich terug te trekken uit een land, waar zij zoo’n
roemrijk verleden heeft en waar onze nog maar korte werkzaamheid reeds
vruchten scheen te gaan dragen.”95 Voor de franciscanen was het onzeker
hoe Van Rossum zou beslissen. Door de gekozen constructie in Tønsberg te
billijken, waardoor Jorna had moeten vertrekken, had de Propaganda Fide
de indruk gegeven “met de andere hand weg [te nemen] wat ze met de eene
gaf.”96
Een antwoord op de brief aan Van Rossum liet op zich wachten tot de
zomer van 1930, enkele maanden na de benoeming van Olav Offerdahl tot
apostolisch vicaris. Blijkbaar was kardinaal Van Rossum inmiddels tot het
inzicht gekomen dat de in Tønsberg gekozen oplossing niet de meest elegante was en bovendien tot grote problemen met de invloedrijke franciscaanse orde kon leiden. De franciscanen in Noorwegen kregen in augustus
van dat jaar alsnog toestemming een rector voor de zusters in Tønsberg te
benoemen, op voorwaarde dat ze een klooster zouden stichten en een openbare kapel of kerk zouden bouwen, zodat het parochiële leven een start kon
maken.97 Om de zaak met de Nederlandse provinciaal van de franciscanen
te bespreken kwam Offerdahl in oktober 1930 naar Nederland. Nog voor de
ontmoeting kon plaatsvinden, stierf Offerdahl plotseling op 7 oktober in
Bussum.98 Enkele dagen later werd Henrik Irgens benoemd tot apostolisch
administrator van Noorwegen. Hij regelde de zaak vervolgens direct. Leo
van Eekeren werd in oktober 1930 geïnstalleerd als rector én zielzorger in
Tønsberg, “zodat iedereen weet dat de nieuwe Administrator het zoo
wenscht en niet anders.”99
94 Archief ofm , inv. nr. 4300: J.O. Smit aan Marinus Jorna, 24 mei 1929, Ladislaus Hol aan
Regalatus Hazebroek, 2 juli 1929.
95 Ibidem: Regalatus Hazebroek aan W.M. van Rossum, 26 november 1929.
96 Ibidem: Silverius Breidfeldt aan Desiderius Franses, 29 maart 1930. Deze brief was
bedoeld ter informatie voor een audiëntie bij Van Rossum, die de brief van 26 november
1929 nog steeds niet had beantwoord.
97 Ibidem: W.M. van Rossum aan Regalatus Hazebroek, 16 juli 1930.
98 De uitvaartplechtigheid in Bussum werd door Simon Bennebroek en Marinus Jorna
bijgewoond. Neerlandia Seraphica, 4(1930), p. 257.
99 Archief ofm , inv. nr. 4300: Silverius Breidfeldt aan Ladislaus Hol, 23 augustus 1930 en
3 oktober 1930, Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 11 oktober 1930.
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Noorse studenten
De vruchten van het werk waar Hazebroek op had gewezen in zijn schrijven
aan Van Rossum, werden in concreto gevormd door een relatief groot aantal
Noorse studenten die door Hol en Jorna waren overgehaald om een franciscaanse opleiding in Nederland te volgen. Zoals we in het vorige hoofdstuk
hebben gezien waren er in Noorwegen geen katholieke middelbare scholen, wat betekende dat katholieke jongens met priesterlijke aspiraties de
gewone scholen bezochten. Plannen voor een Scandinavisch seminarie
kwamen niet van de grond. Volgens Hol probeerde Smit Noorse jongens in
Nederland bij de kruisheren in Uden geplaatst te krijgen, opdat ze later
seculiere priesters zouden worden. In mei of juni van 1925 zou Smit met
drie Noorse jongens uit Molde, Haugesund en Arendal naar Nederland zijn
gereisd. De bedoeling was dat de studiekosten vergoed zouden worden
door het St. Petrusliefdewerk.100 Het initiatief van Smit verzandde evenwel
en de franciscanen zagen hier een taak voor zichzelf weggelegd, waarbij
Smit hun geen strobreed in de weg legde.
Ladislaus Hol liet in juli 1927 aan Regalatus Hazebroek weten dat hij
twee studenten voor Sittard had. Daar was sinds kort het franciscaanse missiecollege St. Franciscus Solanus gevestigd, dat inmiddels ruim honderd
studenten telde.101 Het betrof Otto Hanssen uit Haugesund, 13 à 14 jaar
oud, die al wat Latijnse les had gehad van de priester aldaar, en een jongen
uit Arendal, een zoon van de convertiet kapitein Taxt: “Vader zelf is er niet
op tegen, de jongen zelf wil dunkt me ook wel.”102 Enkele dagen later
schreef Hol dat de ouders zelf niets konden bijdragen. “Voor 4 jaar geleden
had Mgr. Smit hun vrij leeren in Holland aangeboden voor een hunner jongens, die een paar jaar ouder is. (…) Hij wil priester worden, maar geen monnik, zegt hij. De jongens zijn hier allemaal bang voor onze dikke pij. Maar ik
geloof, als ’t eene komt: priester worden, dan komt in een geheel franciscaansche omgeving ’t andere: monnik worden, ook wel. Zijn ouders zijn er
niet op tegen, dat hij pater zou worden, alleen hopen ze, dat hij in Noorwegen als zoodanig kan terugkomen.”103 De provinciaal in Nederland antwoordde dat hij de seminaristen “gaarne kosteloos in het missiecollege of in
Venray” op zou nemen. Wel moest aan de ouders gevraagd worden de reis te
betalen en voor de kleren te zorgen. De jongens die belangstelling toonden,
moesten in Noorwegen al vast wat Latijnse en Nederlandse les krijgen. Ook
100 Ibidem, inv. nr. 4295, ‘Correspondentie betreffende Noorse broeders en studenten, 19251930’: Ladislaus Hol aan Simon Bennebroek, 10 mei 1925.
101 Nederland en de missiën (Den Bosch 1925), p. 94-95.
102 Archief ofm , inv. nr. 4295: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 27 juli 1927.
103 Ibidem: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 2 augustus 1927.
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De Noorse franciscaanse broeder Olav Larsen te midden van
Noorse studenten van het missiecollege te Sittard.

wilde hij broederkandidaten opnemen en ‘dispenseren’ in de honderd gulden die eigenlijk zouden moeten worden meegebracht, maar hij wilde er
wel verzekerd van zijn dat zij bij eventueel uittreden zelf de terugreis betaalden.104
De komst van de jongens naar Sittard werd door de franciscanen als zeer
hoopvol ervaren. Zij zagen er een bevestiging in dat zij een taak hadden in
Noorwegen. Op 27 januari 1928 schreef een Nederlandse franciscaan aan
104 Ibidem: Regalatus Hazebroek aan Ladislaus Hol, 16 augustus 1927.
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Ladislaus Hol: “Noorwegen is een wonderlijk land. Zoo weinig katholieken
en betrekkelijk veel vocaties, en nog wel voor het kloosterleven. Zou dat de
aanwijzing van O.L. Heer zijn, dat inderdaad de bekeering van Noorwegen
komen moet niet het minst door ons?” Dat de studenten geen geld betaalden, werd wel wat bezwaarlijk toen er meer kwamen. Omdat de jongens
thuis uit de kost waren, vond men een ouderlijke bijdrage van honderd gulden per jaar wel billijk. Maar wanneer dat niet kon, zou toch geprobeerd
worden op een of andere manier er een mouw aan te passen. “Want, kunnen
de ouders niets doen, als O.L. Heer ons de jongens stuurt, zal Hij ook wel
zorgen, dat er geld komt.”105 De toenmalige kapelaan in Fredrikstad, J.
Theeuwes, kon in elk geval wel instaan voor een jaarlijks bedrag van 250
gulden voor de inmiddels vijfde kandidaat voor Sittard, die in 1929 kwam.
In september van dat jaar, toen Jorna net uit Tønsberg was verdreven, liet
Hol weten dat hij een zesde en ook een zevende kandidaat op het oog had
voor Sittard.106 Daarnaast was er naast Leif Larsen nog een Noor die belangstelling toonde om broeder te worden bij de franciscanen.107
De succesvolle wervingsacties van de franciscanen onder de Noorse jongens waren Kjelstrup en Offerdahl opnieuw een doorn in het oog. Zij wilden Noorse jongens die priester wilden worden, in Noorwegen houden.
Om dat te realiseren vatte Kjelstrup het plan op om deze jongens bij elkaar
te brengen en intern bij een priester te laten wonen. Zij konden dan gezamenlijk een Noors gymnasium volgen en daar staatsexamen doen. Volgens
Hol hadden de Noorse seculieren voor dit plan Tønsberg op het oog. Voor
de financiering zou een stichting worden gevormd, waarvoor Sigrid Undset
volgens Hol 60.000 kronen – “een gedeelte van den Nobelprijs” – zou hebben bestemd. Het bestuur van de stichting zou behalve door Undset wor105 Ibidem, inv. nr. 4313: Confrater aan Hol, 27 januari 1928.
106 Ibidem, inv. nr. 4295: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 juni 1928; Ibidem, inv.
nr. 4300: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929 en 13 september 1929.
Uiteindelijk reisden volgens Knut Ruyter, ‘Die Geschichte der Minderbrüder in Norwegen’ (Utrecht 1978. Niet uitgegeven scriptie), bijlage, zes jongens naar het kleinseminarie
in Sittard. Ruyter noemt de namen van Harald Taxt, John Johnsen, Sverre Hanssen, Ole
Martin Hadland, Paul Ring en ene Benedetto.
107 Archief ofm , inv. nr. 4295: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 16 augustus 1926. Leif
Larsen uit Hamar, geboren op 5 juli 1905, gaf in 1926 te kennen dat hij broeder wilde worden. In 1929 vinden we hem als broeder Olav als bijkok in het gymnasium in Venray. In
1929 is er daarnaast sprake van een Noorse broeder Torfinus Person die om gezondheidsredenen in Vorden was. Ibidem, inv. nr. 4300: Regalatus Hazebroek aan Ladislaus Hol, 21
januari 1929. Ruyter, ‘Die Geschichte der Minderbrüder in Norwegen’, geeft een weinig
opbeurend beeld van het levenspad van Olav Larsen: “Er wurde 1927 eingekleidet und
war dann, ausser während einer kurzeren Zeit am Anfang der dreissiger Jahre, wegen seiner Alkoholproblemen ständig in der Niederlanden. Im Jahre 1950 trat er aus dem Orden
aus. Als ein menschliches Wrack starb er 1977 in Oslo.”
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den gevormd door een representant van het vicariaat en de overste van de
dominicanen in Oslo.108
Hol vond het een slecht plan. “Zeker, de opleiding in ’t buitenland is ook
niet ideaal, maar wat er van de roeping volgens zijn methode na 6 jaar op
zulk een school onder zulk een protestantsche omgeving overblijft, ik vrees
met groote vreeze: niets.”109 Hij had het gevoel dat de “Noorse partij” dit
hele plannetje had opgezet omdat “zij in hun chauvinisme meenen, dat het
‘Hollanderdom’ in Noorwegen te overheerschend was en dat het daarom
zoo veel mogelijk er uitgewerkt en gekortwiekt moet worden, terwijl men
juist van deze Noorsche priesters het eerst mocht verwachten, dat ze zouden waardeeren, wat door ons Hollanders wordt gedaan of geprobeerd om
de Noorsche missie mettertijd geboren Noorsche priesters te verschaffen.”110
Maar hoewel het in beider belang was dat er Noorse priesters kwamen,
stond de Noorse partij een Noorse seculiere clerus voor ogen die zo veel
mogelijk in Noorwegen was gevormd, terwijl de franciscanen een klooster
met Noorse franciscanen voor ogen hadden die hun opleiding voor een deel
in Nederland hadden gevolgd.
De apostolisch visitator G.B. Vallega, die in de zomer van 1929 Noorwegen bezocht, steunde het plan van de Noorse partij. Hij gaf in september
van dat jaar aan Krijn de opdracht om de franciscanen in Nederland te
bezoeken om te informeren naar hun reactie op de nog lopende kwestie
Tønsberg. Ook moest hij nagaan of de Noorse studenten in Sittard “werkelijk zin hadden om Minderbroeder te worden.” Verder moest hij pogingen
aanwenden “om ze van Sittard weg te nemen en ze te plaatsen aan een gymnasium in Noorwegen.” Het is onduidelijk of Krijn op dit punt gemene
zaak maakte met de Noorse seculieren. Zelf zei hij bij zijn bezoek aan de
franciscanen in Nederland dat hij zich voor dit “laatste, vuile werk” niet
wilde lenen. Hij bezocht de Noorse jongens in Sittard wel en zal hen vermoedelijk gevraagd hebben of ze franciscaan dan wel seculier priester wilden worden.111
Het plan van Kjelstrup liep op niets uit, maar in 1930 werden er, kort na
de benoeming van Olav Offerdahl tot apostolisch vicaris, opnieuw pogingen gedaan om jongens met een priesterroeping samen te brengen, nu in
Halden onder de vleugels van pater Toll sscc. Jongens die franciscaan
wilde worden, hoorden in Sittard thuis, aldus Toll, zoals jongens die in zijn
108 Archief ofm , inv. nr. 4300: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 19 februari 1929.
109 Ibidem.
110 Ibidem: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 20 mei 1929.
111 Ibidem: Bijlage over het onderhoud van Simon Bennebroek met F. Krijn op 4 september
1929.
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eigen congregatie van de H.H. Harten wilden intreden, naar Duitsland
gingen. Maar alle jongens die seculier priester wilden worden, wilde hij
de gelegenheid geven tot een opleiding in Noorwegen zelf. Zijn plan werd
gesteund door Offerdahl en hij beschikte ook over de financiële middelen.112
De Nederlandse provincie der franciscanen was uitermate geschokt door
deze pogingen van de Noorse clerus – “die zelf nooit hun best hadden
gedaan jongens te werven” – dit franciscaanse werk te vernietigen. Hol liet
de provinciaal echter weten dat hij de jongens alleen gevraagd had of ze
priester wilden worden “om zoo aan de Noorsche missie Noorsche priesters
te verschaffen.” Dat zij ook franciscaan zouden worden, had daarbij niet
voorop gestaan, voegde Hol eraan toe. “Natuurlijk zou het voldoening
geven als deze jongens volgens eigen vrije keuze franciscaan zouden worden en later als Noorsche franciscanen in Noorwegen zouden kunnen
arbeiden, te meer omdat we daarmede aan de katholieke kerk in Noorwegen iets zouden teruggeven wat ze tot aan de reformatie heeft gehad.”113
Maar deze jongens hadden zich in principe nog niet verbonden aan de franciscaanse orde door naar Sittard te gaan.
De tegenwerking van de Noren bleef niet zonder resultaat. Het succes
van de studenten, zoals de provinciaal het eerder had genoemd, brokkelde
onder de handen van de franciscanen af. De ene na de andere student haakte
af. Een zekere Kåre Block Johnson uit Stavanger, die in Bleyerheide was om
broeder te worden, hield het voor gezien en werd knecht bij de zusters in
Arendal. Maar veel erger vond de opvolger van Hazebroek, de provinciaal
Honoratus Caminada, “de ontrouw van onze eerste voor het clericaat Harald Taxt.” Caminada had, als de toenmalige directeur van het missiecollege, in 1928 Noorwegen en de ouders van de jongens die in Sittard studeerden,
bezocht.114 Nu kwam Harald Taxt eind 1932 vertellen dat hij geen franciscaan wilde worden, maar voor zijn verdere studies naar Rome wilde gaan.
“Ik kan U niet zeggen, hoezeer dat bericht mij ontstemde; temeer, waar de
Rector meende gegronde vermoedens te hebben, dat een der Noorsche
jonge priesters in de afgeloopen zomer hem zou hebben overgehaald: een
pracht staaltje van de hooggeprezen Noorsche dankbaarheid; daar betaalt
de Provincie nu ƒ 1500,– voor en dan kan je ten slotte een trap krijgen.” Zijn
eerste opwelling was geweest Taxt meteen van de opleiding weg te sturen,
zoals dat ook met anderen gebeurde. Hol liet Caminada weten dat hij het
vreemd vond dat Taxt naar Rome wilde omdat hij altijd het idee had gehad dat hij franciscaan wilde worden, maar anderzijds had hij nooit aan
112 Ibidem, inv. nr. 4295: Ladislaus Hol aan Regalatus Hazebroek, 27 maart 1930.
113 Ibidem.
114 Neerlandia Seraphica, 2(1928); 3(1929), p. 206-207.
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de Noorse jongens gevraagd of ze franciscaan wilden worden. “Ik zou zeggen houd de eer aan U zelf en laat hem het laatste jaar afmaken in Sittard.”115
Uiteindelijk ‘won’ geen van beide partijen. Slechts één van de jongens in
Sittard werd franciscaan, namelijk de uit Haugesund afkomstige Otto
Hanssen die in 1927 naar Sittard was gekomen. Hij trad in 1935 bij de franciscanen in als Canutus Hanssen en werd in 1942 priester gewijd. Van de
anderen werd er slechts één seculier priester, namelijk de genoemde Harald
Taxt. Volgens Knut Ruyter, een Noorse convertiet die eind jaren zeventig
franciscaan werd en een historisch overzicht schreef over de franciscanen in
Noorwegen, bleven de Noorse jongens niet in Sittard omdat het voor hen
onzeker was of ze na hun studie terug konden naar Noorwegen. Het was
immers nog niet zo zeker dat de provincie de Noorse missie wilde aanhouden. Ten tweede zou de overgang van Noorwegen naar Nederland te groot
zijn geweest, met name wat het strenge kloosterleven in Nederland betrof.
Mogelijk speelde volgens Ruyter ook dat de franciscanen in Noorwegen te
veel Nederlands bleven. Bovendien brak ongelukkigerwijs in deze periode
tuberculose uit in Sittard, waardoor Ole Martin Hadland overleed.116 Het is
opmerkelijk dat Ruyter het belangenconflict tussen de franciscanen en de
Noorse seculieren en daarop volgende succesvolle acties om de jongens uit
Sittard weg te halen, in het geheel niet noemt.
Het is gezien de ondervonden tegenwerking verbazingwekkend dat de
“dyktige og nidkjære franciskanere” (de bekwame en ijverige franciscanen),
zoals Kjelstrup hen typeerde in zijn standaardwerk over honderd jaar
katholicisme in Noorwegen, niet besloten naar Nederland terug te keren.117
Wellicht putten zij hoop uit de aanvankelijk vlotte start of vreesden zij voor
gezichtsverlies als de franciscaanse orde na een paar jaar het land weer zou
verlaten. De mogelijkheid van terugkeer werd wel verschillende malen
overwogen, bijvoorbeeld in 1929 door het definitorium, nadat Wijn in
Tønsberg was benoemd en Krijn had geprobeerd de Noorse jongens van het
Sittardse seminarie af te halen. Maar met een koppige vastberadenheid
besloten de franciscanen niet te buigen voor de tegenwerking van de Noorse seculiere priesters.

115 Archief ofm , inv. nr. 4308: Honoratus Caminada aan Ladislaus Hol, 26 december 1932;
Ladislaus Hol aan Honoratus Caminada, 30 december 1932.
116 Ruyter, ‘Die Geschichte der Minderbrüder in Norwegen’, bijlage.
117 Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 260.
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3. paters maristen

St. Olavsklooster in Glanerbrug
In mei 1923 benaderde Jan Olav Smit de maristen in het St. Olavsklooster in
Glanerbrug met de vraag of zij in Noorwegen wilden komen werken. Een
Rijsenburgse studiegenoot van Smit, G.J.A. Budde, die op dat moment pastoor was in Glanerbrug, had hem geattendeerd op het bestaan van het
klooster. Zoals Smit bij de franciscanen een gevoelige snaar had weten te
raken door te wijzen op de ‘historische traditie’, zo gebruikte hij bij de
maristen het gelegenheidsargument van de kloosternaam: “Waarom woont
U te Glanerbrug in een klooster, dat is toegewijd aan den beschermheilige
van Noorwegen, waar de geest nog rondwaart van de Noorse provincie der
St. Josephzusters? (…) Met dit alles heeft O.L.H. zijn bedoelingen gehad. (…)
Daarom kom ik U vragen: hebt U niet, om te beginnen, één priester voor
mij (misschien twee) die het kleine getal van de Noorsche priesters komt
versterken? Een flinke vent (geen schipbreukeling, want hier is het ook
gevaarlijk), die wat Duitsch of Fransch ook spreekt? Het Noorsch leert hij
hier spoedig. Hij zou naar hier kunnen komen ad auxilium episcopi (als hulp
van de bisschop), dus geheel voor mijn rekening zijn.” Smit benadrukte dat
er in Nederland veel interesse bestond voor de Noorse missie. “Wanneer uw
paters in Noorwegen werken, zou dat geen slechte zaak zijn voor uw werk.
Het zal uw sociëteit beter bekend maken in Nederland, en vooral in het bisdom Utrecht. Dus er maar niet te lang over denken en allerhande moeilijkheden maken van gebrek aan personeel enz. Dat blijft toch altijd bestaan.
En één man kunt U wel missen.”118
Toen dit verzoek van Smit de paters maristen (ook wel Sociëteit van
Maria, sm) in Glanerbrug bereikte, was deze congregatie nog maar een
goede tien jaar gevestigd in Nederland. Vanuit Frankrijk en België hadden
de paters hun eerste Nederlandse huis in 1911 geopend in Hulst in ZeeuwsVlaanderen. In 1921 hadden ze het St. Olavsklooster in Glanerbrug overgenomen van de St. Jozefzusters van Chambéry, die het aan de maristen verkochten – “St. Josefs dötre overlot sitt hjem til Marias sönner” (de dochters
van St. Jozef lieten hun huis over aan de zonen van Maria) – omdat het
klooster na de Eerste Wereldoorlog nauwelijks nog Duitse postulanten voor
Noorwegen trok.119 De maristen vestigden er het noviciaat en het philosophicum voor de studenten uit de Nederlandse en Duitse regio.
118 Archief okb , ‘Kopibog xxxiii’: J.O. Smit aan F. Berche, 10 mei 1923; Archief ppm , 1: F. Berche
aan M. Sérol, 23 oktober 1923.
119 Kronikk over St. Josefssøstrene fra Chambéry, p. 180-188. Zie ook G. van Steen, ‘De paters maristen. Vijfentwintig jaar in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 24(1950-51), p. 19-21.
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De ‘maristenbeweging’ was aan het begin van de negentiende eeuw ontstaan in de buurt van Lyon. Een groep jonge idealisten trachtte in de moderne wereld van Verlichting en rationalisme het evangelie te verkondigen en
tegelijkertijd die moderne wereld serieus te nemen. De groep koos Maria als
leidraad voor hun spiritualiteit, als een belichaming van een nieuwe manier
van kerk-zijn. Zij wilden onder de leuze ignoti et occulti (onbekend en verborgen) onopvallend te werk gaan, mensen in hun eer laten, begrip tonen voor
hun moeilijkheden en Gods barmhartigheid laten uitstralen. Hun belangrijkste werkterreinen waren jeugdopvoeding en missionaire arbeid, zowel
volksmissies als missies in den vreemde. Daarbij werkten ze liever op plaatsen waar de kerk opgebouwd moest worden dan op plaatsen waar ze al
geconsolideerd was. Uit de maristenbeweging kwamen een lekenbeweging
en vier congregaties – twee van vrouwelijke en twee van mannelijke religieuzen – voort, waarvan die van de fraters maristen wereldwijd de grootste
werd. In Nederland werden de paters maristen, waarvan Jean Claude Marie
Colin als stichter geldt, het meest bekend. Hun belangrijkste missieterrein
werd al sinds 1836 gevormd door Oceanië en Nieuw-Zeeland.120
De Nederlandse regio vormde tot 1947 onderdeel van de Parijse provincie van de paters maristen. Tot die tijd was de aandacht van de maristen
meer op het buitenland gericht dan op de zielzorg in Nederland, waar geen
priestergebrek bestond en de Franssprekende congregaties niet zo gemakkelijk ingang vonden. Wel werd er vanaf 1923 een Nederlandstalig tijdschrift uitgegeven: de Heilige Kruistocht. In de jaren twintig kon men het aantal Nederlanders onder de maristen nog gemakkelijk op één hand tellen.
Het verzoek van Smit vond gehoor bij de overste in Glanerbrug, pater F.
Berche. Hij antwoordde twee dagen later al aan Smit dat hij alles in het werk
zou stellen om de wens van Smit te vervullen. Pater Jac. Mangers, filosofieprofessor in Glanerbrug, die tot dan toe steeds naar Oceanië had gewild,
had zich meteen beschikbaar gesteld voor Noorwegen. Uiteraard moest
Berche wel eerst contact opnemen met de provinciale overste in Parijs, pater
Maurice Sérol, en met het generalaat in Moncalieri.121 In zowel Parijs als
Moncalieri werd het verzoek niet afgewezen, maar men vond dat er nog te
weinig paters waren in de Nederlandse regio om nu al naar Noorwegen te
gaan. Smit moest nog een jaar of drie-vier geduld hebben.122
120 J. Scholte e.a. (red.), Maristen. Aandachtig aanwezig (Aalsmeer: Luyten, 1990), p. 10-23, 80-81;
Van Woesik, De missioneerende orden, p. 24; Nederland en de missiën, p. 56-57.
121 Maurice Sérol was provinciale overste van de Parijse provincie van de maristen van 1914
tot 1920 en opnieuw van 1923 tot 1929. Hij werd opgevolgd door Joseph Balas. Van 19321938 was Jean-Marie Conen provinciale overste. Ernest Rieu was generale overste van 1923
tot 1947. Hij werd opgevolgd door A. Cyr (1947-1961).
122 J. Rommelse, ‘Apostolaat der maristen in Noorwegen’ (Lillestrøm 1989. Niet gepubli-
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Studenten van het St. Olavsklooster van de maristen te Glanerbrug, 1944-45.
Staande rechts pater Anton Ivens.

Smit wilde echter niet zolang wachten en vroeg, met een verwijzing naar
de oproep van kardinaal Van Rossum, of er niet toch al één marist kon
komen. Daarmee zou hij enigszins geholpen zijn. Hij voegde eraan toe dat
hij besefte dat de maristen liever twee paters dan één zonden. Het betrof
immers een congregatie van religieuzen. Maar, aldus Smit: “We zijn in de
missie waar missionarissen dikwijls alleen moeten zijn en Noorwegen ligt
toch nog in Europa. Correspondentie gaat heel vlug: in 5 dagen gaat een
brief heen en terug naar Nederland. Dus de pater kan steeds in verbinding
blijven met het moederklooster. (…) Wanneer de priesternood dan niet zoo
erg meer is, kan aan de oprichting van een definitieve statie gewerkt worden. Ik zal hiermede de paters S.M. zoo goed ik kan helpen.”123
ceerd manuscript), p. 6-7. Rommelse, als marist werkzaam in en voor Noorwegen van
1936 tot zijn dood in 1990, schreef op verzoek van de vicaris-generaal in Rome een
overzicht van de geschiedenis van de maristen in Noorwegen ten behoeve van de congregatie. Archief ppm , 7: Rommelse aan L’Ahélec, 21 januari 1987. Rommelse raadpleegde
zowel de archieven van de maristen in Nederland, als in Rome en Parijs. Hij maakte
daarnaast uitvoerig gebruik van materiaal in Noorwegen, zoals huisarchieven, persoonlijke herinneringen en contacten. Zijn geschrift is vaak zeer gedetailleerd maar ook
sterk gekleurd. Het heeft een gedenkboekachtig karakter en veel negatieve zaken zijn
weggelaten.
123 Archief ppm , 1: J.O. Smit aan F. Berche, 8 september 1923.
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Berche wendde zich opnieuw tot zijn superieuren. Hij wilde graag missionarissen naar Noorwegen zenden omdat hij dacht dat Smit wel eens
gelijk zou kunnen hebben dat dat goed zou zijn voor de Nederlandse
regio.124 De provinciaal Maurice Sérol liet opnieuw weten geïnteresseerd te
zijn, maar het verzoek kon moeilijk snel gerealiseerd worden. Wel vroeg hij
nu uitvoerige inlichtingen aan Berche: wilde Smit alleen maar Nederlandse
priesters? Moest men per se Noors spreken in Noorwegen? Was dat een
moeilijke taal om te leren? Kon Mangers worden vervangen als hij naar
Noorwegen zou gaan? De Luxemburger Mangers was immers als Duitssprekende, maar niet Duits-georiënteerde filosofieprofessor gewild in de
jonge Duitse provincie. Ook wilde hij weten wat de middelen van bestaan
van de missionarissen in Noorwegen waren en wat voor werk ze er zouden
krijgen na hun aankomst. Tenslotte vroeg hij of bij de Nederlandse scholastieken de wens om naar de Noorse missie te gaan reeds gloorde.125
Volgens Berche waren er geen problemen. Smit had geen nationaliteit
uitgesloten, aldus Berche in zijn antwoord aan de provinciaal. De Noorse
taal was wel gemakkelijker voor een Nederlander of Duitser te leren dan
voor een Fransman. De taak die de paters in Noorwegen zouden krijgen zou
ongetwijfeld hoofdzakelijk bestaan uit parochiewerk. Maar Smit had in een
latere brief, d.d. 6 oktober, ook gesproken over het rectoraat bij vrouwelijke
religieuzen, bijvoorbeeld voor een oudere of zwakkere pater. Er was dus
voor elk wat wils, aldus Berche. Wat de middelen betrof: zolang de paters de
apostolisch vicaris hielpen, zou hij zorgen voor het onderhoud. Zo gauw er
een missiestatie zou zijn opgericht, zou die zonder twijfel zelfvoorzienend
zijn, schatte Berche – overigens ten onrechte – in. En Mangers wilde liever
vandaag dan morgen vertrekken naar Noorwegen en veel scholastieken wilden per se met hem mee. De Noorse missie ondervond duidelijk sympathie
bij de jongeren.126
De provinciaal liet zich overhalen en in het voorjaar van 1924 mocht Berche aan Smit laten weten dat hij in 1925 enkele maristen zou mogen begroeten. Het antwoord van Smit liet even op zich wachten – de druk was van de
ketel door de komst van de franciscanen in april 1924 en de op handen zijnde komst van enkele Nederlandse seculieren –, maar na ruim een maand
schreef hij terug dat ze welkom waren. Het verheugde hem zeer, zo liet hij
weten, dat de Franse provincie (met steun van België en Nederland) het
werk op zich genomen had, want de Noren stelden een Frans cachet zeer op
prijs. Hij stelde voor dat ze maar vast reclame moesten gaan maken voor

124 Ibidem: F. Berche aan M. Sérol, 21 september 1923.
125 Ibidem: M. Sérol aan F. Berche, 9 oktober 1923.
126 Ibidem: Berche aan Sérol, 23 oktober 1923.
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J. Mangers sm op de missietentoonstelling te Enschede, 8-9 juni 1924.

hun werk in Noorwegen, want het oprichten van een nieuwe statie kostte
veel geld. Het was gunstig om van tijd tot tijd artikelen in de Twentse kranten te plaatsen over hun nieuwe missie. Zelf zou hij een bericht plaatsen in
Uit het land van St. Olav.127
J. Mangers bereidde zich meteen op zijn nieuwe taak voor.128 Op de missietentoonstelling van 4-10 juni 1924 te Enschede presenteerden twaalf
orden en congregaties hun missies, waaronder de maristen die er hun missie in Oceanië aan de man brachten. Door bemiddeling van Smit was er ook
een Noorse stand, die op de pinksterdagen 8 en 9 juni werd bemand door
Mangers als toekomstige Noorse missionaris. Aanwezig op deze stand
waren ook drie St. Franciscus Xaveriuszusters: de Duitse overste van het St.
Olavshuis in Bussum en twee Nederlandse postulanten die binnenkort
naar Noorwegen zouden vertrekken om in Sylling hun noviciaat te beginnen.

Het belang van een goed contract
Terwijl al aan Smit was toegezegd dat er maristen zouden komen, won de
Franse provinciaal van verschillende kanten inlichtingen in over Smit en

127 Ibidem: F. Berche aan M. Sérol, 18 juni 1924; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 10-13.
128 Ibidem.
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over het nieuwe werkgebied van de maristen. De Franse dominicanen, die
in 1920 in Oslo waren begonnen, gaven in januari 1925 een niet al te rooskleurig beeld. De apostolisch vicaris, ijverig, vurig, vol van goede bedoelingen, was een beetje impulsief, geneigd alle giften naar zichzelf toe te trekken en weinig zorgzaam wat het levensonderhoud van de missionarissen
betreft. Dat liet hij over aan de religieuzen zelf, aldus pater Monpeurt, de
provinciaal-vicaris van de dominicanen te Parijs. Er werd zelfs gefluisterd,
aldus Monpeurt, dat Smit nog zou doen gaan verlangen naar diens voorganger Fallize, een toch weinig geliefde man. In een gesprek met de provinciaal van de dominicanen, pater Louis, kwam naar voren dat de dominicanen een contract hadden gesloten met Fallize, waarin onder meer stond dat
zij niet tegen hun zin ingezet konden worden in het parochiewerk buiten
Oslo. Met Smit was de verhouding vanaf het begin erg stroef geweest, vooral omdat hij zich een terrein had toegeëigend dat was gereserveerd voor de
dominicanen.129 De dominicaanse provinciaal had wel de indruk dat er in
Noorwegen goed werk verricht kon worden om de protestantse massa te
bereiken en hij wilde er ook meer paters naar toe sturen.130
Naar aanleiding van deze informatie besloot Sérol in februari 1925 zichzelf tot Smit te wenden om meer duidelijkheid te krijgen. Hij wilde weten
welke taken Smit voor de maristen op het oog had en wat hun middelen van
bestaan zouden zijn. Ook wilde hij zekerheid dat de paters gemeenschappelijk zouden kunnen leven, omdat het volgens hun regel niet was toegestaan dat de paters alleen woonden.131 Toen Smit zijn brief niet beantwoordde – wel schreef Smit op 2 april 1925 aan Mangers dat hij in burgertenue moest komen en veel moest bedelen – stuurde Sérol op 9 april een herinneringsbrief. Het was duidelijk dat Sérol garanties wilde vóórdat Mangers aan het Noorse avontuur zou beginnen.
Nu antwoordde Smit wel per ommegaande en hij gaf toe dat hij eigenlijk geen bevredigende antwoorden kon geven op de moeilijke vragen van
Sérol. De “garantie de la vie commune” kon hij wel geven, tenminste zo
129 De dominicanen hadden een huis op de Neuberggate in Oslo, maar kregen van de familie
Dahll een beter terrein om een kerk te bouwen in het vooruitzicht gesteld op de Drammensvei. Toen Smit in Noorwegen kwam, wilde hij het betreffende centraal gelegen terrein niet aan de dominicanen afstaan, maar er een nieuwe parochiekerk, gewijd aan de H.
Birgitta, oprichten. Uiteindelijk, om de vrede te bewaren, bouwden de dominicanen in
1927 een kerk op de Neuberggate. In 1929, na het vertrek van Smit, werd het terrein alsnog aan de dominicanen geschonken, die er toen niet veel meer mee konden doen. Archief
okb , ‘Dokumentation Kristiania Drammensveien’: Aantekeningen van Smit, Brieven van
Helga Dahll aan O. Offerdahl, 27 september 1929 en 31 oktober 1929. Zie ook Uit het land
van St. Olav, 1(1922-23), p. 93.
130 Archief ppm , 1: Inlichtingen van Monpeurt op en Louis op op 3 en 14 januari 1925.
131 Ibidem: M. Sérol aan J.O. Smit, 14 februari 1925.

van droom tot desillusie

245

gauw de maristen een eigen statie hadden. In overleg met Van Rossum had
hij daarvoor de nieuw op te richten missiepost Haugesund (bij Stavanger)
op het oog. In dit stadje aan de westkust zouden de St. Franciscus Xaveriuszusters binnenkort een nieuw ziekenhuis openen. Zij hadden er twee huizen gekocht: het grootste werd ingericht als ziekenhuis, en van het andere
huis kon wel een gedeelte aan de paters worden afgestaan. Voor de middelen van bestaan kon Smit geen garantie geven. Maar hij twijfelde er niet aan
dat de paters wel zouden kunnen leven van de misintenties en aalmoezen
die zij uit Frankrijk en Nederland zouden krijgen. Mocht het echt te weinig
zijn, dan zou Smit wel bijspringen. Het zou het beste zijn indien de statie
een onafhankelijke parochie volgens de Codex Iuris Canonici zou worden. Of de
paters inderdaad van een statie als Haugesund zouden kunnen leven – de
vraag van het aantal katholieken was nog niet eens aan de orde geweest – liet
hij wijselijk in het midden. Mangers zou eerst een tijdje in Bergen wonen
bij Snoeijs om het land te leren kennen en de taal te leren. Verder schreef
Smit dat in de toekomst een Franse marist zeer welkom zou zijn, omdat “les
Norvègiens sont bien francophiles.”132
Terwijl de brief van Smit d.d. 14 april nog bij Sérol op tafel lag, kwam er
een schrijven binnen van de marist pater Louis Copéré d.d. 25 april. Deze
procurator bij de H. Stoel had op verzoek van Sérol in Rome geïnformeerd
naar Smit en zijn missie. Zijn raad was kristalhelder: “Stel met de bisschop
een nauwkeurig contract op dat jullie beider goedkeuring kan wegdragen.
Lukt dat niet, ga dan niet naar Noorwegen. Het contract moet ter goedkeuring aan de Propaganda Fide worden voorgelegd.”133 Een medewerker van
de Propaganda, die zeer goed op de hoogte was van de kerkelijke aangelegenheden van Noorwegen, had Copéré die ochtend nog toevertrouwd dat
ze zich niet moesten verlaten op de mooie woorden van Smit. Ze moesten
een helder contract opstellen waarbij de puntjes op de i waren gezet.
Op 3 mei 1925 schreef een gewaarschuwde Sérol aan Smit dat de financiering zoals Smit die voorstelde ontoereikend was. Hij wilde dat er, zoals
gebruikelijk in dergelijke situaties, een contract werd opgesteld tussen de
apostolisch vicaris en de congregatie. Op aanwijzing van de generaal, pater
Rieu, moesten er twee clausules in het contract worden opgenomen. Ten
eerste moest worden verzekerd dat de maristen niet alleen maar samen
onder één dak woonden. Ten tweede moest worden bepaald dat de maristen een deel kregen van de ‘allocations de la Propagation de la Foi’, zodat ze
in hun bestaan konden voorzien.134 Een dergelijke regeling, zo wist Sérol
132 Ibidem: J.O. Smit aan M. Sérol, 14 april 1925.
133 Ibidem: L. Copéré aan M. Sérol, 25 april 1925: “Faites avec l’Evêque un contrat précis sur
lequel vous soyez d’accord, sinon n’allez pas en Norvège. Ce contrat devra être présenté à
l’approbation de la Propaganda.”
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van de dominicaan Louis, was ook getroffen met de dominicanen. Smit antwoordde per ommegaande dat hij akkoord ging met een contract, maar
voegde toe dat het geld dat hij van het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs kreeg onvoldoende was om naast de bestaande ook de nieuwe staties te betalen. Hij stelde de maristen voor met zijn hulp een beroep te doen
op de Franse afdeling van de Voortplanting des Geloofs voor een buitengewone subsidie voor de oprichting van de missiestatie Haugesund.135
Terwijl het voorlopige contract in Rome werd opgesteld, vertrok Smit
die zomer voor ruim drie maanden uit Oslo. Eerst begeleidde hij, samen
met de apostolisch vicarissen van Zweden en Denemarken, bij gelegenheid
van het heilige jaar 1925 de eerste Scandinavische pelgrimstocht naar Rome
sinds de Reformatie. Uiteraard werd ook de Vaticaanse Wereldmissietentoonstelling bezocht, waar een stand was gewijd aan Noorwegen. Hierna
reisde hij door naar Nederland. In Rotterdam wuifde hij op 20 juni 1925 aan
de kade Mangers uit, hetgeen deze zeer sympathiek vond.136 Smit vertelde
hem bij deze gelegenheid dat er druk gecorrespondeerd werd met het
bestuur van de congregatie over de opstelling van een contract. Eenmaal in
Noorwegen vernam Mangers in Bergen dat Smit enigszins gebelgd aan
Snoeijs had geschreven dat hij van de maristen een contract moest ondertekenen waarin hij moest beloven dat hij voor hun levensonderhoud zou
instaan. “Il a l’air d’être un peu froissé” (Hij lijkt enigszins gekrenkt te
zijn).137
Op 25 augustus 1925 berichtten de ‘Conseils Centraux de Paris et de
Lyon’ aan Sérol dat de nationale afdelingen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs niet langer gemachtigd waren buitengewone subsidies te verstrekken. Zij raadden de maristen aan zich rechtstreeks tot het
hoofdbureau in Rome te wenden. Ook zij waarschuwden de maristen voor
de financiële onbetrouwbaarheid van Smit, die inmiddels blijkbaar algemeen bekend was bij de Parijse en Romeinse burelen. Zo moesten ze er voor

134 Ibidem: M. Sérol aan J.O. Smit, 3 mei 1925.
135 Ibidem: J.O. Smit aan M. Sérol, 7 mei 1925. Smit hoopte wel dat zijn ondersteuning van de
subsidieaanvrage niet zou betekenen dat hijzelf minder zou krijgen van de Voortplanting. Ibidem: J.O. Smit aan M. Sérol, 9 januari 1926.
136 Archief ppm , 2: J. Mangers aan M. Sérol, 25 juni 1925; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 12.
137 Archief ppm , 2: J. Mangers aan M. Sérol, 14 juli 1925. Er lijkt bij Mangers sprake te zijn van
gêne over de eisen van het bestuur. Dat geldt ook voor de marist J. Rommelse getuige zijn
historisch overzicht van het apostolaat van de maristen in Noorwegen. In zijn – zeer summiere – beschrijving van de onderhandelingen tussen Smit en de maristen en de totstandkoming van het contract (‘Apostolaat’, p. 23-24) laat Rommelse alle voor Smit
bezwarende gegevens weg. Sommige zaken verdraait hij: zo zou volgens Rommelse Smit
juist hebben aangedrongen op een contract om de zaken met de maristen goed te regelen.
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waken dat Smit een eventuele toegekende subsidie niet in eigen zak stak,
dat wil zeggen naar eigen goeddunken voor het vicariaat gebruikte, zoals
hij dat bij de dominicanen had geprobeerd.138 “Au Conseil Central, Mgr.
Smit a la réputation d’un mauvais coucheur, qui cherche à donner le moins
possible de l’argent qu’il reçoit.” (Bij de Centrale Raad heeft Smit de reputatie van een lastpost, die tracht zo weinig mogelijk van het geld af te staan dat
hij ontvangt.)139 De subsidieaanvrage voor de missiestatie Haugesund,
ingediend bij de Voortplanting in januari 1926, werd afgewezen. Als reden
werd gegeven dat het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs dat jaar
voor alle missies de bijdragen aanzienlijk had verhoogd. Dat gold ook voor
de missie van Noorwegen, waarvoor Smit een bedrag van 134.550 lires had
gekregen.
Inmiddels was evenwel, ondanks de nog immer onzekere financiële toekomst, op 1 november 1925 een voorlopig contract ondertekend door Smit
en de provinciale overste van de maristen.140 En ondanks de waarschuwingen van Copéré en anderen was het een vaag contract geworden, tenminste
wat de bestaansmiddelen betrof. Artikel 3 luidde: ‘De Apostolisch vicaris
belooft welwillend te voorzien in de tijdelijke behoeften van deze paters en
hun Missie, al naar gelang de misstipendia, de bijdragen van de gelovigen
en de aalmoezen die zij voor zichzelf bijeen hebben verzameld, onvoldoende worden bevonden.’ Wel werd in artikel 2 vastgelegd dat de priesters tenminste met zijn tweeën zouden wonen, en dat wanneer een priester voor
een bepaalde opdracht elders moest vertoeven (bijvoorbeeld voor het prediken van een retraite), dat slechts voor korte tijd zou zijn.141
Nadat de subsidieaanvrage in Rome was afgewezen, schreef Sérol aan
Smit dat hij nu wel verwachtte dat Haugesund het rechtmatige deel – “une
138 Archief ppm , 1: Descamps (Oeuvre de la Propagation de la Foi) aan M. Sérol, 25 augustus
1925. Zie ook Ibidem, 2: J. Mangers aan M. Sérol, 26 november 1925: “[Smit] a le renom de
ne plus lâcher ce qu’il a une fois en mains; il me l’a dit d’ailleurs lui même; et plusieurs
missionnaires sont mécontents de lui pour question d’argent.” Ook de centrale raad van
het spl (i.e. Drehmanns) toonde zich steeds minder bereid Smit te steunen. Archief pmw ,
inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 29 april 1926, 29 april 1927.
139 Archief ppm , 1: L. Copéré aan M. Sérol, 27 december 1925. Rommelse schreef aan L’Ahélec
dat hij had moeten glimlachen toen Smit werd omschreven als een ‘mauvais coucheur’.
“Comme financier, peut-être, mais du reste une nature gaie et riante.” Ibidem, 7: Rommelse aan L’Ahélec, 21 januari 1987.
140 Archief ppm , 4 ‘Documents pour la Norvège’. Ofschoon het de bedoeling was dat ook de
Propaganda Fide het voorlopig contract zou ondertekenen, gebeurde dat niet omdat de
Propaganda alleen definitieve contracten ondertekende. Ibidem, 1: Copéré aan Sérol,
27 december 1925. Het contract had daardoor feitelijk weinig waarde, omdat het de
clausule bevatte dat het contract was opgesteld “behoudens de goedkeuring van de P
rop. Fide.”
141 Ibidem, 4: Contract d.d. 1 november 1925. Zie ook Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 23-24.
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assez large part” – van de verhoogde toelage van de Voortplanting des
Geloofs zou krijgen.142 Smit antwoordde evenwel dat de afwijzing hem zeer
speet, maar voegde eraan toe dat hij dan misschien wel meer lires had gekregen van de Voortplanting, maar dat Italiaanse lires nu eenmaal geen Noorse
kronen waren bij de toenmalige wisselkoersen. Smit deelde hem ‘in vertrouwen’ mede dat ze dat jaar achtduizend kronen minder hadden gekregen dan het jaar daarvoor. Daardoor wist hij zelfs niet hoe hij de bestaande
staties genoeg geld kon geven. Hij had geprotesteerd in Rome, maar dat had
niets opgeleverd. Maar Sérol kon er desondanks gerust op zijn, zo benadrukte Smit, dat hij en de St. Franciscus Xaveriuszusters in Haugesund de
maristen zo goed als ze konden zouden helpen.143
Zo waren de maristen ondanks alle waarschuwingen in Noorwegen
beland zonder een bevredigende financiële regeling te treffen met Smit.
Wel hadden ze een eigen statie bedongen, plus de garantie dat ze niet alleen
zouden wonen. En Smit had een nieuwe statie – Haugesund – opgericht
zonder groot financieel bezwaar van het vicariaat: de kosten werden hoofdzakelijk gedragen door de St. Franciscus Xaveriuszusters en de maristen
zelf.

Haugesund
Haugesund, een klein handelsstadje aan de Noorse westkust, ligt tussen de
grotere havenplaatsen Bergen en Stavanger in. Toen Mangers voor het eerst
naar Noorwegen reisde, mocht hij vanaf de boot een blik werpen op het
stadje dat hij als feeëriek omschreef.144 Op 20 maart 1925 had Smit er in primitieve omstandigheden voor het eerst de mis gevierd samen met enkele St.
Franciscus Xaveriuszusters: een lade diende als knielbank en als stoel.
Omdat er geen water was, werd boven een kaars ijs gesmolten.145 Terwijl de
verbouwing van het ziekenhuis van de St. Franciscus Xaveriuszusters langzaam vorderde, werd Mangers zolang in Bergen gestationeerd. Hij gaf retraites aan de St. Franciscus Xaveriuszusters in Bergen, Stavanger en Sylling
en aan de franciscanessen van de H. Antonius in Oslo, en verzorgde recollectiedagen bij de Mariavereniging in Bergen. Het strekte Mangers tot voordeel dat hij bij Snoeijs werd geplaatst. Deze was gepokt en gemazeld in de
Noorse verhoudingen én hij wist hoe hij met Smit moest omgaan. Samen
met Snoeijs bereidde hij de nieuwe statie in Haugesund voor. Daar woonden op dat moment twee Noorse katholieke families en een gezin uit Cana142 Archief ppm , 1: M. Sérol aan J.O. Smit, 12 juli 1926.
143 Ibidem: J.O. Smit aan M. Sérol, 24 augustus 1926.
144 Ibidem, 2: Mangers aan Sérol, 25 juni 1925.
145 Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 32-34; Dagboek Smit, 20 maart 1925.
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da, dat echter niet praktiseerde. Al gauw werd bekend dat er naast Mangers
in 1926 een tweede marist zou komen, Pjotr Bzdyl, een Pool die was opgeleid in de Nederlandse en Belgische huizen.
Smit wilde dat de maristen onderdak kregen bij de zusters in het hospitaal en dat er een kapelletje voor hen en tevens voor de statie werd ingericht
in het ziekenhuis, hoewel hij eigenlijk aan de provinciaal had beloofd dat de
maristen apart zouden wonen. Mangers en de overste van de St. Franciscus
Xaveriuszusters wilden liever niet dat de paters in hetzelfde huis woonden
als de zusters. Ze werden daarin gesteund door Snoeijs, die als geestelijke
directeur van de St. Franciscus Xaveriuszusters op dit punt wel enige invloed kon laten gelden.146 De optie van Smit was echter 10.000 kronen
goedkoper. Om Smit over te halen was geld nodig, zo wist Snoeijs. Mangers
schreef daarop een artikeltje in de Twentsche Courant waarin hij aangaf giften
nodig te hebben voor een kapel en pastorie omdat het hier “in een heel protestantsche stad waar niemand aan het Celibaat der R.K. Priesters gelooft”
een slechte indruk zou maken als missionarissen onder hetzelfde dak
woonden als de zusters.147
Of de oproep in de courant veel opleverde is onbekend, maar uiteindelijk kregen de maristen toch aparte woonruimte. De St. Franciscus Xaveriuszusters stelden daarvoor met toestemming van Smit het tweede pand dat
zij in Haugesund bezaten ter beschikking. De huurders werd de huur opgezegd, zodat op de benedenetage een kapel kon worden ingericht en de
maristen zich op de bovenverdieping konden vestigen.
Ofschoon het hospitaal het enige ziekenhuis in Haugesund was, hadden
de zusters de eerste twee jaren nauwelijks patiënten. Volgens de marist J.
Rommelse kwam dat omdat men geen arts kon vinden die zich aan het ziekenhuisje wilde verbinden. Toen dat uiteindelijk wel lukte, nam het aantal
patiënten toe. Maar in de eerste jaren hadden de zusters zelf geen inkomsten uit het ziekenhuis en waren ze afhankelijk van het moederhuis in Bergen, terwijl ze tegelijk toch geacht werden voor de paters te zorgen.148
De maristen aten bij de zusters, maar de inrichting van hun huis en de
kapel moest voor een belangrijk deel van elders komen.149 Als persoonlijk
geschenk kreeg Mangers bij zijn vertrek van de provinciale overste Sérol een
koormantel en een gouden kazuifel. Sérol, die in het voorjaar van 1926 het
146 Archief ppm , 2: Mangers aan Sérol, 25 juni 1925.
147 Twentsche Courant, 11 juli 1925. Artikel aanwezig in Utrecht, Archief van de Nederlandse provincie
van de paters maristen (Archief npm ).
148 Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 30; Archief ppm , 2: J. Mangers aan M. Sérol, 6 april 1926; Dagboek Smit, 31 augustus 1927.
149 Toen de zusters later een ‘vroom en katholiek’ dienstmeisje hadden, bracht zij het eten
naar de paters, totdat Sérol daar een stokje voor stak omdat hij het als ongepast
beschouwde. Archief ppm , 2: J. Mangers aan M. Sérol, 5 december 1928.
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nieuwe missiegebied van de maristen visiteerde, kreeg van Mangers het verzoek benodigdheden voor het tabernakel zoals een kelk mee te brengen.
Ook moest hij de in Noorwegen zeer dure wierook, een wierookvat en kleding voor de koorknapen het land binnensmokkelen, om op die manier te
voorkomen dat er invoerrechten moesten worden betaald. Omdat de douane in Haugesund moeilijker deed dan in Bergen, raadde Mangers Sérol aan
via Bergen te reizen. De koffers moesten op slot zitten en de misgewaden
moesten in oude servetten worden ingepakt, opdat men de zijde niet zag en
ze door konden gaan voor linnengoed.150
Op 12 januari 1926 kon Mangers beginnen in zijn St. Jozefparochie, die
op 26 maart van dat jaar plechtig werd ingewijd door Snoeijs.151 De statie
telde achttien katholieken: elf kinderen van anderhalf tot zeventien jaar
en zeven volwassenen. Daarnaast waren er vijf zusters. In het eerste jaar
deden vijf kinderen bij Mangers hun Eerste Communie. Onder de volwassenen waren enkele ‘goede en vurige’ katholieken, maar er waren er ook die
twintig jaar niet meer in een katholieke kerk geweest waren. Mangers
maakte zich geen illusies dat de maristen snel bekeringen zou maken: “les
protestants tiennent ferme au ‘pur évangile’, comme ils disent” (de protestanten houden stevig vast aan het ‘zuivere evangelie’, zoals ze zelf zeggen).152 Volgens Mangers was het zaak met name via de liturgie het rijke
roomse leven te laten zien. De protestanten hielden van het roomse ceremonieel: op zondag zat de kerk vol met belangstellenden. De pastoor preekte
dan twee keer: ’s ochtends voor de katholieken, ’s avonds in een conferentie voor de lutheranen. Op deze manier kon men bekeerlingen krijgen en
was er ook toekomst voor de maristen.153 Al met al beschouwde Mangers
het Noorse werkterrein als “une oeuvre bien mariste” (een echt maristenwerk).154
De aankomst van de maristen in Noorwegen viel net in de tijd van de
grote polemieken tussen lutheranen en katholieken rond Martha Steinsvik
en de jezuïetenparagraaf.155 Ook Mangers en Bzdyl lieten zich niet onbetuigd. Mangers weerlegde in de plaatselijke pers regelmatig beschuldigingen tegen de katholieke kerk, waar uiteraard weer op werd gereageerd.
Toen Steinsvik in het kader van haar tournee door Noorwegen ook Haugesund aandeed, organiseerden de maristen een tegenconferentie. Die werd,
150 Ibidem: Mangers aan Sérol, 14 juli 1925, 17 augustus 1925, 26 november 1925. Zie ook
Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 20.
151 Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 19-22; Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 277-279; Dagboek Smit.
152 Archief ppm , 2: J. Mangers aan M. Sérol, 10 november 1925. De brief was bedoeld voor
publicatie in het Communiqué aux Annales de Marie, een blad van de maristen.
153 Archief ppm , 2: Mangers aan Sérol, 6 april 1926.
154 Ibidem: Mangers aan Sérol, 14 juli 1925.
155 Zie hoofdstuk iv, paragraaf 1.
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aldus Bzdyl, goed ontvangen in de pers, ook al waren er niet veel mensen.
Wel werd er door de tegenpartij weer een tegen-tegenconferentie georganiseerd.156

Anti-Nederlandse stemming
Hoewel officieel niet in het contract vastgelegd, was het vanaf het begin
duidelijk dat het Noorse werkgebied bedoeld was voor de Nederlandse
regio van de maristen en deo volente voor de toekomstige Nederlandse provincie. De aanname van het missieterrein leverde ook daadwerkelijk vruchten op, zo werd na enkele jaren geconstateerd. De Noorse missie was voor
Nederlandse kandidaten een bijzonder en aanlokkelijk doel, waardoor hun
betrokkenheid bij de maristen groter werd, aldus Sérol in zijn visitatieverslag aan de generale overste in Rome. “Cette mission norvégiènne intéresse
nos jeunes Hollandais.” Zowel het aantal studenten als hun volhardendheid was sinds de aanname van Noorwegen als missiegebied toegenomen.
Dat er een verband tussen beide bestond, werd aannemelijk geacht als men
de regio vergeleek met België. Daar hadden de maristen geen enkel eigen
werkterrein en was het aantal aanmeldingen gedaald.157 Juist omdat het
zo’n beperkt werkgebied was – door het geringe aantal katholieken waren
meer dan twee maristen voorlopig niet nodig – was het geschikt voor de
kleine Nederlandse regio.
Er bestond echter wel één zorgwekkend probleem, zo liet Sérol weten,
dat zowel hem als de provinciale raad had verbijsterd. Onlangs hadden
namelijk zowel pater Mangers als pater Bzdyl geschreven dat veel Noorse
katholieken zich zeer vijandig opstelden jegens “l’invasion des prêtres Hollandais.” Bzdyl, enigszins zwaar op de hand, had in januari 1928 een lange
brief gewijd aan dit probleem.158 Feit was, aldus de Poolse marist, dat alle of
bijna alle Noren de Nederlanders niet verdroegen en dat was voor een groot
deel te wijten aan de Nederlandse missionarissen en hun hoogste baas in de
missie. “Hebben ze zulke grote fouten gemaakt? Nee, maar, zoals u weet,
antipathie laat zich niet beredeneren.”159 Sinds de komst van Smit waren de
Nederlandse priesters en zusters van alle kanten toegestroomd. Overal zag
men Hollanders, zo zeiden de Noren. Zij bezetten de beste plaatsen, ongeacht hun leeftijd of hun ervaring met de Noorse cultuur. Geen enkele
156 Archief ppm , 3 ‘Correspondentie van P. Bzdyl met het provincialaat (1925-1930)’: P. Bzdyl
aan M. Sérol, 3 juni 1927 en 27 juni 1927.
157 Ibidem, 1: M. Sérol aan E. Rieu, 18 april 1928.
158 Ibidem, 3: P. Bzdyl aan M. Sérol, 22 januari 1928.
159 Ibidem. “Ont-ils commis une faute si énorme? Non, mais, vous le savez, l’antipathie ne se
raissonne pas.”
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Nederlander kon in hun ogen nog iets goeds doen, simpelweg omdat zij
Nederlanders waren. Hun vrij directe gedrag getuigde volgens de Noren
van onbeleefdheid, gebrek aan opvoeding en aan savoir-vivre. Alle Noorse
priesters en Noren van enige standing deelden die anti-Nederlandse overtuiging, zoals Sigrid Undset, Lars Eskeland en de familie Dahll. Ook de nietNederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen, zoals die uit Duitsland,
die geen nieuwe landgenoten meer zagen komen, waren aldus Bzdyl deze
rampzalige anti-Nederlands houding toegedaan. Een (Noorse) overste van
een groot ziekenhuis, aan wie hij had verteld dat een van hun jongens naar
Nederland zou vertrekken (i.e. naar de franciscanen in Sittard), had vertwijfeld uitgeroepen hoe hij nou zoiets had kunnen doen! “Des Hollandais,
nous en avons assez!” (Nederlanders, we hebben er genoeg van!)160
Deze sterke antipathie was tot op zekere hoogte ook bedreigend voor de
maristen, vervolgde Bzdyl, ook al behoorden de maristen gelukkigerwijze
tot de Parijse provincie. Ondanks dat men in Noorwegen bekend was met
de ‘slechte Franse zeden’ had men tegelijkertijd bewondering voor de Fransen: “Ils se laisseront instruire par une grande nation, mais non par un petit
peuple” (Ze zullen zich iets laten gezeggen door een grote natie, maar niet
door een klein volk). Ook was het gunstig dat Mangers en Bzdyl van Luxemburgse en Poolse afkomst waren en niet van Nederlandse. Maar men moest
in de toekomst wel zeer voorzichtig zijn met het sturen van een Nederlandse marist. De Noorse katholieken wantrouwden Mangers nu al omdat ze
hem verdachten van sympathieën voor de Nederlanders. Bzdyl zelf was er
nog maar pas, en was tot dan toe buiten schot gebleven. Gelukkig zaten de
maristen niet in het oosten van Noorwegen waar de vijandschap het grootste was, maar in het westelijke en geïsoleerde Haugesund. En wellicht zou
de antipathie in de toekomst minder worden als er meer priesters van andere landen zouden komen.
Ondanks deze ongunstige ontwikkeling besloot de provinciale raad in
1928 het contract met Smit voor drie jaar te verlengen. De doorslag gaven de
positieve geluiden uit de Nederlandse regio. En omdat de maristen in Haugesund zaten, hoopte men dat Nederlandse confraters in de toekomst er
toch wel goed zouden worden ontvangen.161 Wel drongen ze er bij Smit op
aan het contract zo te wijzigen dat de maristen net als de andere missiestaties voortaan 1600 kronen per jaar zouden krijgen. De bestaande financiële
regeling – waarbij de St. Franciscus Xaveriuszusters behalve onderdak en
eten ook nog eens 500 kronen per jaar aan de maristen betaalden – vonden
zij veel te zwaar voor de religieuzen en weinig bemoedigend voor de maristen. Bovendien hadden de paters en met name pater Bzdyl er grote moeite
160 Ibidem.
161 Ibidem, 1: M. Sérol aan E. Rieu, 7 juni 1928.
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mee dat zij zo afhankelijk waren van de zusters.162 Smit bezwoer echter
nogmaals dat hij geen geld had om de maristen een jaarlijks traktement te
geven. De St. Franciscus Xaveriuszusters waren nu eenmaal speciaal voor de
Noorse missie opgericht en droegen, aldus Smit, op deze manier graag bij
aan de missie. Mangers, inmiddels aardig inburgerd in Noorwegen en
gewend aan een wat geld betrof onmogelijke Smit, vond dat ze het contract
ondanks de weigering van Smit niet stuk moesten laten lopen.163
Uiteindelijk verdween Smit van het Noorse toneel nog voordat het contract verlengd werd. Zijn vertrek was, aldus Mangers, ondanks alles een
zware beproeving voor de Noorse missie.164 Mangers speculeerde niet over
de reden van zijn vertrek, wel over zijn opvolging: de benoeming van Béchaux, de overste van de dominicanen, zou hem niet verbazen, maar ook die
van Snoeijs of Kjelstrup was een mogelijkheid: alle drie zouden volgens
hem goede apostolisch vicarissen zijn voor Noorwegen. Het vertrek van
Smit had volgens Mangers weinig consequenties voor de maristen. Offerdahl had direct na zijn aantreden als apostolisch administrator een document gepubliceerd waarin stond dat alles bij het oude zou blijven tot er een
nieuwe apostolisch vicaris benoemd zou zijn. In november werd het contract, dat voor 1925 de handtekeningen droeg van Smit en Sérol, ongewijzigd
voor nogmaals drie jaar ondertekend, nu door Offerdahl en Sérol.165

Noord-Noorwegen, Stavanger of terug naar huis?
In 1931 werd de aanwezigheid van de maristen in Noorwegen opnieuw geevalueerd. Aan de voorwaarde dat de paters niet apart zouden wonen, was
vanaf het begin redelijk de hand gehouden. In 1926 had Mangers al aan
Sérol laten weten dat het ad breve tempus uit het contract ruim moest worden
geïnterpreteerd. Gezien de enorme afstanden en het gebrek aan priesters
kon dat niet anders in Noorwegen. Dat hadden Smit, Snoeijs, de dominicanen en de franciscanen hem al duidelijk gemaakt. De dominicanen en franciscanen mochten wel niet op aparte posten geplaatst worden, maar konden gedurende drie maanden een post buiten hun residentie aannemen om
een priester te vervangen. Mangers vond dat voor de maristen geen uitzondering gemaakt mocht worden, waarop Sérol had bepaald dat ook de maristen gedurende een periode van drie maanden mochten vicariëren.166
162 Ibidem: Sérol aan Rieu, 18 april 1928.
163 Ibidem; Ibidem, 2: J. Mangers aan M. Sérol, 3 mei 1928 en 24 juni 1928.
164 Ibidem, 2: J. Mangers aan M. Sérol, 20 oktober 1928.
165 Ibidem, 4: Contract tussen het apostolisch vicariaat Noorwegen en de provinciale overste
van de Parijse provincie van de paters maristen, 1 november 1925.
166 Ibidem, 2: Mangers aan Sérol, 14 juli 1925.
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Slechts éénmaal was die termijn overschreden, maar wel met toestemming
van de provinciaal.167 De maristen hadden het op het punt van samenwonen niet slecht, vond Mangers: dominicanen, franciscanen en priesters van
het H. Hart waren vaak alléén op een statie. Dat had dan wel weer tot gevolg
dat juist aan de maristen vaak werd gevraagd om retraites te geven en te assisteren in buurtstaties.168
Volgens Mangers hadden de maristen in de eerste zes jaar goed werk verricht: de katholieke kerk had een betere naam gekregen en de maristen
waren gezien bij de clerus, de religieuzen en de Noorse gelovigen. Dit alles
was vooral voorbereidend werk; hun opvolgers zouden pas de vruchten
kunnen plukken en de eerste tien jaar hoefde men niet op opzienbarende
resultaten te rekenen.169 In de periode dat Mangers in Haugesund was
geweest, had hij twee convertieten gehad waarvan er één naar Amerika was
verhuisd. Er waren op dat moment 24 katholieken. Dat lijkt weinig, zo
voegde hij eraan toe, maar voor Noorse begrippen was het veel.
Inmiddels was in zes jaar tijd wel duidelijk geworden dat Haugesund
alléén de maristen onvoldoende toekomstmogelijkheden kon bieden.170
Voor een communiteit(je) van drie of vier priesters was er te weinig werk, en
het zag er niet naar uit dat het aantal katholieken op korte termijn noemenswaardig zou toenemen. Om het werkterrein in Noorwegen uit te breiden, waren er verschillende mogelijkheden. In het kader van de kerkelijke
herindeling van Noorwegen had Smit reeds in 1927 aan de maristen voorgesteld om Noord-Noorwegen over te nemen, met de staties Tromsø, Harstad
en Hammerfest. Mangers en Bzdyl hadden wel oren naar een eigen, onafhankelijk missieterrein, liefst in combinatie met een zuidelijke statie als
‘vakantieoord’. Als de maristen Noord-Noorwegen overnamen, zou, aldus
Bzdyl, de toekomst van de maristen in Noorwegen verzekerd zijn. Er zouden natuurlijk wel goede afspraken gemaakt moeten worden met alle
betrokkenen om problemen te voorkomen en ze zouden Haugesund moeten houden. In het begin zou het best een Franse of tenminste een Belgische
priester kunnen komen, om de Noren te laten zien dat het hier een Franse
en geen Nederlandse congregatie betrof.171
167 Ibidem, 4: H. Irgens aan J. Balas, 8 april 1931. Irgens vroeg toestemming om Bzdyl nog een
maand langer in Oslo te mogen laten, dus in totaal vier maanden.
168 Ibidem: J. Mangers aan J. Balas, 29 januari 1931.
169 Ibidem: J. Mangers aan J. Balas, 21 oktober 1930. De brief is een antwoord op een vragenlijst van 13 oktober 1930; Rommelse, ‘ Apostolaat’, p. 31.
170 Als ze alleen in Haugesund zouden blijven, was het volgens Mangers beter zich terug te
trekken uit Noorwegen “parce que avec Haugesund seul il n’y a pas d’avenir.” Archief ppm ,
2: J. Mangers aan J. Balas, 23 juni 1931.
171 Ibidem, 3: P. Bzdyl aan M. Sérol, 23 april 1928. Zie ook: Ibidem, 4: J. Mangers aan J. Balas,
10 april 1931 en 6 mei 1931; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 32.
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Een andere mogelijkheid was Stavanger erbij te nemen. Deze voor Noorse begrippen grote stad met een zetel van een lutherse bisschop, lag niet ver
van Haugesund. Men telde er 45.000 inwoners onder wie een honderdtal –
overwegend niet praktiserende – katholieken. De kleine houten St. Svithunskerk was al meer dan dertig jaar oud en gebouwd door Fallize. Er was
een katholieke school, geleid door de St. Franciscus Xaveriuszusters, en een
organist op zondagen. Met Stavanger erbij zouden de maristen een groot
werkgebied krijgen waarin zeker 200.000 mensen woonden en waar in de
toekomst verscheidene nieuwe staties gevestigd zouden kunnen worden.
Mangers had al in 1926 aan Smit om Stavanger gevraagd, maar had toen een
negatief antwoord gekregen. Stavanger werd beschouwd als een statie van
de seculieren, wat zoals we al eerder zagen betekende dat Smit daar niet
zomaar over kon beschikken.
Het Parijse provincialaat en de Nederlandse regio reageerden positief op
de uitbreidingsplannen.172 Op spiritueel gebied had de missie dan wel weinig resultaten geboekt omdat het missieterrein extreem onvruchtbaar was,
maar, zo herhaalde men, voor de werving van maristen in Nederland had de
missie positief gewerkt. De congregatie had sympathie gewonnen in
Nederland. Omdat er de eerste tijd maar weinig paters nodig waren – zelfs
als men Stavanger erbij zou nemen – kon de Nederlandse regio in Noorwegen het werk wel af. Nog steeds was men in Noorwegen volgens Mangers
door de problemen met Smit weinig positief over Nederlandse priesters,
maar dat werd al beter nu Smit weg was en was meer tegen diocesane priesters gericht dan tegen regulieren. De paters moesten wel goed worden
gekozen: het werk in Noorwegen vroeg goede intellectuele kwaliteiten en
een beproefd religieus leven. Het gevaar van verwereldlijking was groot
door het isolement en door het leven in een luthers milieu met zeer vrije
zeden. Mangers beantwoordde de vraag van de Parijse provinciaal of men in
Noorwegen moest blijven dan wel weg moest gaan, niet rechtstreeks, maar
tussen de regels door liet hij wel doorschemeren dat hij vond dat de maristen in Noorwegen moesten blijven.173 De eenzaamheid moest men op de
koop toe nemen. Dat was nu eenmaal onvermijdelijk in een missieland. De
confraters in Oceanië hadden het wat dat betreft misschien nog wel moeilijker.174
Het generalaat in Rome, dat al vanaf het begin weinig enthousiasme had
getoond voor de Noorse missie, zag echter nog steeds weinig heil in de
onderneming. Al in 1928 hadden zij het voorstel van Smit en Van Rossum
om Noord-Noorwegen aan te nemen resoluut afgewezen op grond van hun
172 Archief ppm , 4: F. van Benthem aan J. Balas, 19 juli 1931.
173 Ibidem: Mangers aan Balas, 21 oktober 1930.
174 Ibidem: Mangers aan Balas, 29 januari 1931.
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gebrek aan mankracht en aan financiële middelen.175 Dat gold ook voor het
alternatief om Midden-Noorwegen, met de staties Trondheim en Molde,
over te nemen. Tussen 1928 en 1931 oefende de Propaganda Fide zware druk
uit op de maristen om van dit besluit terug te komen, maar men weigerde
pertinent. Integendeel, het generalaat overwoog in de zomer van 1931 zeer
serieus om Noorwegen te verlaten.176 De Parijse provincie en de Nederlandse regio benadrukten nogmaals hun wens om het gebied te behouden.
Afgezien van de reeds genoemde redenen zou weggaan uit Noorwegen ontmoedigend werken op de Nederlandse paters en een ongelukkige indruk
maken op het Nederlandse publiek.177 Het was iets anders een missie aan te
nemen dan haar voort te zetten. “On pourrait peut-être hésiter s’il fallait
aller en Norvège; mais nous y sommes” (Men zou kunnen twijfelen om naar
Noorwegen te gaan, maar wij zijn er nu eenmaal).178
175 Ibidem, 1: Sérol aan Rieu, 7 juni 1928; Dagboek Smit, 5-6 juni 1928, 13 juni 1928, 18 juni
1928.
176 Archief ppm , 2: J. Mangers aan J. Balas, 24 juli 1931.
177 Ibidem, 4: F. van Benthem aan J. Balas, 4 januari 1931.
178 Ibidem: ‘Est il opportun de renouveler notre contrat avec le Vicariat apostolique de
Norvège?’, 16 januari 1931.

van droom tot desillusie

257

Toch stond de Nederlandse regio niet zo sterk in haar argumenten. Hoewel het aantal maristen in Nederland was toegenomen, was er geen sprake
van een stormloop van nieuwe leden. Er waren in 1931 nog maar zeven
Nederlandse maristen: Frans van Benthem (1915 priester gewijd), zijn broer
Jozef van Benthem (1924), Aloysius Brugmans (1928), Gustaaf de Paepe
(1928), Eduard Pisters (1929), Gerard van Beckhoven (1930) en Piet van
Mechelen (1931). Deze aanwas had ook goed kunnen plaatsvinden zonder
de Noorse missie als eigen gebied. Dat blijkt wel uit het gegeven dat van de
achttien scholastieken die in 1930 in Glanerbrug waren, er slechts één misschien naar Noorwegen wilde. Daarentegen waren er acht die naar Oceanië
wilden en waren er negen ter beschikking van de superieuren, maar dan wel
voor een post in Nederland, België of Frankrijk.179
Wanneer men in Noorwegen zou uitbreiden, zou er toch minstens één
extra marist naar het noorden moeten afreizen. Precair werd de situatie toen
ook die éne scholastiek die misschien naar Noorwegen had gewild, G. van
Beckhoven, van mening veranderde. Op het laatste nippertje, half juli 1931,
stelde de dertigjarige Gustaaf de Paepe zich alsnog beschikbaar voor Noorwegen. Deze was tot dan toe met name afgeschrikt door het vooruitzicht
van de eenzaamheid in Noorwegen, maar omdat de Noorse missie van de
maristen zich in zulke grote problemen bevond, had hij toch toegezegd, op
voorwaarde dat hij, als hij dat wenste, zonder verlies van zijn goede naam
terug mocht naar Nederland.180 F. van Benthem was zeer opgelucht. Nu
konden de maristen blijven. Hij zou het als gezichtsverlies hebben beschouwd als de maristen zich hadden teruggetrokken, terwijl andere congregaties het wel aandurfden de nog moeilijkere terreinen in het noorden
van Noorwegen aan te nemen.181
Uiteindelijk werd eind juli 1931 de nieuwe indeling van Noorwegen
bekend gemaakt. Noorwegen werd ingedeeld in drie districten. Het noorden kwam aan de Missionarissen van de H. Familie, het midden ging naar
de Duitse paters van de H.H. Harten en het zuiden bleef een allegaartje van
seculieren en regulieren. Stavanger werd toegekend aan de maristen. Met
Haugesund erbij, hadden de maristen voldoende basis om aan een toekomst te kunnen werken. In augustus 1931 werd een contract ondertekend
door J. Balas, de opvolger van Sérol als provinciaal overste, en H. Irgens. Per
1 december 1931 werd Bzdyl pastoor in Haugesund en Mangers in Stavanger, allebei met een gage van 1600 kronen en daarmee onafhankelijk van de
179 Ibidem: Briefje uit St. Olavsklooster aan J. Balas, 27 november 1930, bevattende een lijstje
met de voorkeuren van de scholastieken; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 23-24.
180 Archief ppm , 4: G. de Paepe aan J. Balas, 19 juli 1931. Zie ook Ibidem: Van Benthem aan
Balas, 19 juli 1931, ‘Est il opportun de renouveler notre contrat’, 16 januari 1931.
181 Ibidem: Van Benthem aan Balas, 19 juli 1931.
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zusters.182 Mangers had er vertrouwen in dat alles goed zou gaan.183 Er
waren vijftig praktiserende katholieken en het kleine katholieke kerkje
werd geregeld bezocht door lutheranen. Bovendien had hij van een Luxemburgse missieactie een mooie som geld gekregen. In april 1932 kwam ook de
eerste Nederlandse marist naar Noorwegen. G. de Paepe werd kapelaan in
Stavanger bij Mangers, die twee maanden later tot de nieuwe apostolisch
vicaris van Oslo werd benoemd.

4. conclusie
Door Jan Olav Smit werden de Nederlandse provincie van de orde van de
franciscanen en de Nederlandse regio van de congregatie van de maristen
overgehaald om respectievelijk in 1924 en 1925 Noorwegen als werkterrein
aan te nemen. Zij werden ingeschakeld in het missiebeleid van kardinaal
W. van Rossum en Smit om een bijdrage te leveren aan het bekeren van de
Noren tot het katholicisme en de uitbreiding van de katholieke kerk in
Noorwegen.
Niet alle gremia binnen de franciscaanse orde en de congregatie van de
maristen waren er zonder meer van overtuigd dat Noorwegen een missieland was. De provinciaal van de franciscanen moest zijn generaal in Rome
ervan overtuigen dat Noorwegen ondanks de ‘grote beschaving’ zeker een
missieland was, waar ook mensen bekeerd moesten worden. De marist
Mangers wees zijn generale overste erop dat de eenzaamheid in Noorwegen
dan wel erg groot was, maar dat dat acceptabel was omdat het hier, net als
Oceanië, een missiegebied betrof. Voor een missiegebied moesten nu eenmaal offers worden gebracht.
Deze intern gevoerde correspondentie over het missiekarakter van
Noorwegen verraadt een verschil in belangen. De generale besturen en
oversten hechtten aan goede afspraken om het religieuze leven voor hun
leden te waarborgen en aan een goede financiële regeling om ook hun
bestaan op materieel gebied te garanderen. Omdat het niet lukte hierover
goede afspraken te maken met Smit, was het animo voor het Noorse werkgebied bij hen klein. Voor het Nederlandse provincialaat van de franciscanen en de Nederlandse regio van de maristen was een goede bestuurlijke
gang van zaken evenwel niet het enige belang. Voor hen telden ook de reputatie en de wervingsmogelijkheden in Nederland zwaar. Die leken medio
jaren twintig gunstig door de grote belangstelling voor de Noorse missie bij
182 Ibidem: Contract tussen de Parijse provincie van de paters maristen en het apostolisch
vicariaat Oslo, augustus 1931; H. Irgens aan J. Balas, 8 juli 1931 en 10 november 1931.
183 Ibidem: J. Mangers aan J. Balas, 24 december 1931.
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het Nederlands thuisfront. Opportunistische redenen om Noorwegen als
missieland te benoemen speelden hier een rol. Door te benadrukken dat
Noorwegen een missieland was dat offers vroeg, kon het belang van een
goede regeling van meer ‘aardse’ zaken, waar de generale besturen op aandrongen, worden afgezwakt.
Het begrip missie werd in de sector van de franciscanen en maristen
behalve in de betekenis van bekering en kerkplanting, ook op een andere
manier ingevuld. Binnen orden en congregaties was het gebruikelijk de
buitenlandse werkgebieden aan te duiden als ‘missies’. Deze eigen missies
bevorderden de saamhorigheid binnen orden en congregaties en trokken
bovendien nieuwe leden aan. Wanneer de maristen en franciscanen over ‘de
Noorse missie’ spraken, doelden zij daarmee niet alleen op het apostolisch
vicariaat Noorwegen, maar ook op ‘hún Noorse missie’. Met het aannemen
van Noorwegen als werkterrein had de Nederlandse provincie van de franciscanen naast haar Chinese en Braziliaanse missie, nu ook haar Noorse missie. De Nederlandse regio van de maristen kreeg met het Noorse werkveld
een eigen missie, naast de missie in Oceanië die aan de hele congregatie was
toevertrouwd.
Terwijl Smit gericht was op de opbouw van een katholieke infrastructuur van missiestaties in zijn vicariaat, waren de franciscanen en maristen
vooral gericht op de opbouw van ‘hun missie’. Door priesters beschikbaar te
stellen leverden zij wel een bijdrage aan de opbouw van de missiestaties,
maar hun ideaal ging in wezen uit naar het gestalte geven aan hun religieuze gemeenschap in het land. In dat kader moeten we de opmerking van
Ladislaus Hol plaatsen dat de franciscanen de missie volgens hun eigen
inzichten wilden dienen, en niet per se volgens die van de apostolisch vicaris. Met name gold dat hun wens om niet individueel te worden ingezet in
de missiestaties, maar om collectief te wonen en aldus in communiteitsverband hun religieuze leven vorm te geven, hun spiritualiteit uit te dragen en
nieuwe leden te werven. Deze wensen leefden globaal gezien ook bij de
maristen. Het verschil in doelstellingen tussen het vicariaat en de regulieren leidde tot een verschil in belangen, wat het duidelijkst naar voren komt
bij de conflicten rond de kwestie Tønsberg en de studenten in Sittard. De
franciscanen die ‘hun missie’ naar hun eigen inzichten wilden inrichten,
stuitten op verzet van de Noorse seculieren en katholieken. Smit steunde de
franciscanen daarbij niet onvoorwaardelijk, omdat zijn eerste prioriteit lag
bij de opbouw van het vicariaat in plaats van bij de opbouw van de franciscaanse orde in het land.
Ondanks het mislukken van het missiebeleid van Van Rossum en Smit,
wat leidde tot het vertrek van Smit, en de problemen bij het creëren van een
‘eigen missie’ doordat de kerkelijke oversten prioriteit toekenden aan de
opbouw van het vicariaat en door de tegenwerking van de Noorse katholie260
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ken die geen ‘Nederlands katholicisme’ wensten, verlieten de franciscanen
en maristen Noorwegen niet. Terwijl in de sector van de (besturen van de)
orde en de congregatie twijfels bestonden over het voortzetten van het
werkterrein, overheerste in de sector van de individuele missionarissen – de
franciscanen en maristen die inmiddels in Noorwegen werkzaam waren –
de wens het eenmaal begonnen werk voort te zetten. De maristen beschouwden Noorwegen wel als een ‘extreem onvruchtbaar werkterrein’,
maar voelden zich er op hun plaats vanuit hun ideaal dat zij onbekend en in
het verborgene wilden werken. De franciscanen waren er zeer op gebrand
om de katholieken tot ‘goede katholieken’ te maken en zij bestreden fel
‘protestantse elementen’ als de invloed van leken. Hiermee sloten de maristen en franciscanen in Noorwegen aan bij de religieuze bevlogenheid van
hun congregatie respectievelijk orde uit de tijd vóór de grote missiebeweging. Het stimuleren en intensiveren van het geloofsleven was een belangrijke drijfveer van de franciscaanse orde sinds haar oprichting in de veertiende eeuw en van de maristenbeweging uit de negentiende eeuw. De
doelstellingen en de spirituele grondslag van de regulieren kregen aldus
een plaats binnen het concept van de Noorse missie.
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hoofdstuk vi

Nederlandse vrouwelijke religieuzen
“Als de missiezusters in grooten getale naar Noorwegen komen om voor de priesters te
zorgen en de kapellen en kerken, om de godsdienstoefeningen door gezang en orgelspel op
te luisteren, om in verschillende takken werkzaam te zijn van naastenliefde en onderwijs,
zal de toekomst niet zoo ver meer zijn, dat het aantal bekeeringen zich verdubbelt en zal
door Gods genade misschien eenmaal een massa-overgang worden voorbereid.”
J.O. Smit, ‘Naar Noorwegen. Weest welkom, zusters!’,
in: St. Antoniusbode, 20(1924), p. 34-35.

1. ‘indirecte’ missie
Toen Jan Olav Smit in 1922 apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen werd, waren er ongeveer driehonderd vrouwelijke religieuzen (inclusief novicen) werkzaam in Noorwegen: 175 St. Jozefzusters van Chambéry,
met zeven huizen, 44 St. Elisabethzusters van Breslau, met vier huizen, en
69 St. Franciscus Xaveriuszusters, die over drie huizen verspreid waren.1
Daarmee vormden de vrouwelijke religieuzen meer dan 10% van de katholieke bevolking in Noorwegen. Onder hen bevonden zich vier Nederlandse
zusters, die ingetreden waren bij de St. Jozefzusters van Chambéry.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw was deelname van vrouwen aan
het wereldwijde missiewerk steeds gewoner geworden. Zij waren van
onschatbare waarde bij het zogenaamde ‘beschavingswerk’, dat in de nieuwe opvatting van missie een belangrijke plaats had gekregen. In 1919 werden in Maximum Illud kerkelijke oversten expliciet opgeroepen een beroep te
doen op vrouwelijke religieuzen “voor scholen, weeshuizen, ziekenhuizen,
gestichten, en allerlei andere instellingen van liefdadigheid” die “door
Gods voorzienigheid een buitengewone kracht bezitten tot verbreiding van
het geloof.”2 Ook in Nederland was er na de Eerste Wereldoorlog van verschillende kanten een lans gebroken voor deelname van vrouwen aan het
missiewerk.
Er bestond wel een duidelijke taakverdeling tussen priesters en vrouwelijke religieuzen. De zusters werden doorgaans gezien als een hulp voor de
1
2
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Gegevens afkomstig van Else-Britt Nilsen. Nilsen aan V. Poels, 15 april 2000. Brief in bezit
auteur. Zie ook Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 447-457.
Maximum Illud, 13.
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‘eigenlijke’ missionarissen, de priesters. Het zogenaamde ‘directe missiewerk’ was voorbehouden aan de gewijde priester, die het geloof verkondigde en het alleenrecht had (en heeft) de sacramenten te bedienen. In de toenmalige geloofsopvatting werd sterk de nadruk gelegd op het belang van de
sacramenten, met name het doopsel, de eucharistie en de biecht. Het zogenaamde ‘indirecte missiewerk’ van vrouwelijke religieuzen (en ook van
broeders en leken) – onderwijs, gezondheidszorg, caritatieve hulp, activiteiten die de religieuzen ook in Nederland op zich namen – werd beschouwd
als voorbereiding en ondersteuning van het werk van de priesters. Zonder
dat dit met zoveel woorden werd gezegd, hoorde ook vaak het huishoudelijk werk voor de priesters en het schoonhouden van kerken en kapellen bij
het werk van de vrouwelijke religieuzen, in elk geval in de Nederlandse
opvattingen over de taken van missiezusters.3
Het onderscheid tussen direct en indirect missiewerk was in de praktijk
niet altijd scherp. In bepaalde missiegebieden werden vrouwelijke religieuzen bijvoorbeeld in feite aangetrokken voor bekeringswerk, omdat zij, in
tegenstelling tot priesters, toegang hadden tot vrouwenvertrekken. Aan
vrouwen en speciaal aan moeders werd een spilfunctie toegeschreven bij de
bekering van hele gezinnen tot het katholicisme. Ook namen priesters hun
toevlucht tot indirect missiewerk, zoals onderwijs of – zoals in China –
rechtspraak, wanneer hun methoden van apostolaat geen succes hadden of
weerstand opriepen.4 Evenmin mag het grote belang dat men hechtte aan
gebed en opoffering onderschat worden als middelen om het geloof te verbreiden. Op dat terrein bestond er geen verschil in verondersteld effect tussen de inbreng van priesters en andere gelovigen. De zusters beschouwden
hun leven van opoffering, permanente dienstbaarheid, armoede, nederigheid, inzet en gebed als hét middel om ‘de heiliging’ van zichzelf en de
genadewerking voor hun naasten te bewerkstelligen.5
De bovengeschetste taakverdeling tussen priester- en andere missionarissen gold in principe ook voor Noorwegen. De werkterreinen van de vrouwelijke religieuzen lagen op het terrein van het indirecte missiewerk, met
name de gezondheidszorg en het onderwijs. In hoofdstuk iv hebben we
3
4
5

Poels, Vrouwen van het grote missieuur, p. 23-25.
C. Dujardin, ‘“Zieltjes winnen en recht spreken”. Theorie en praktijk in het missiewerk
van de Belgische minderbroeders in China (1870-1949)’, in: Eijt e.a. (red.), Gaan voor God,
p. 57-77.
M.A. Damas, ‘Missionair zijn – maar hoe? Het zelfverstaan van de dienaressen van de H.
Geest in een veranderende context’, in: Eijt e.a. (red.), Gaan voor God, p. 33-48; Derks, ‘Dochters van het Oosten’, in: Ibidem, p. 78-98. Over het ideaal van zelfheiliging in relatie tot de
caritatieve werkzaamheid van religieuzen zie Annelies van Heijst, Liefdewerk. Een herwaarding van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852 (Hilversum: Verloren, 2002),
p. 7-28, 165-202.
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gezien dat een directe missionaire strategie in Noorwegen nauwelijks van
de grond kwam. Het katholicisme stuitte op wantrouwen en vijandigheid.
In dat klimaat wekte actieve katholieke geloofspropaganda vooral weerstand op. De vrouwelijke religieuzen konden via hun professionele werkzaamheid in hun ziekenhuizen, dus min of meer op neutraal terrein, wél in
contact komen met de Noorse bevolking. In katholieke kringen geloofde en
hoopte men dat wanneer de Noren haar voorbeeld van liefdevolle opoffering voor de medemens zouden zien, zij als vanzelf zouden inzien dat deze
houding wel gedragen móest worden door het enige ware geloof. Dan zou
de bekering tot het katholicisme als vanzelf volgen.
Daarnaast hadden de vrouwelijke religieuzen een cruciale rol in de missionaire strategie van kerkplanting. Zij vormden samen met de priester de
kern van de statie. In de Noorse situatie waren vrouwelijke religieuzen
onontbeerlijk, niet omdat priesters geen contact mochten leggen met
Noorse vrouwen, maar door het gebrek aan parochianen. Zonder vrouwelijke religieuzen stelden veel van de kleinere staties werkelijk niets voor.
Vrouwelijke religieuzen waren nodig om de katholieke kerk ter plaatse
enige omvang van betekenis te geven.
Behalve deze twee taken die vrouwelijke religieuzen ook reeds ten tijde
van J.O. Fallize hadden, had Smit nog andere ‘indirecte missionaire taken’
voor ogen voor de vrouwelijke religieuzen, namelijk op financieel-economisch terrein. Hij verlangde dat de vrouwelijke religieuzen voortaan een
deel van de opbrengst van hun ziekenhuizen afstonden aan het vicariaat en
dat zij eten en onderdak verschaften aan de priesters. Van niet gering belang
waren ook de huishoudelijke taken die Smit, zoals te doen gebruikelijk in
de Nederlandse katholieke kerk, aan vrouwelijke religieuzen toebedacht.
Op het punt van de financiële eisen kwam hij zoals gezegd al snel in conflict
met de St. Jozefzusters van Chambéry. Als congregatie van pauselijke recht
konden zij een tijdlang succesvol tegenspel bieden aan Smit.
Mede hierdoor ging Smit ertoe over Nederlandse diocesane vrouwelijke
religieuzen te werven voor de Noorse missie. Bovendien was Smit ervan
overtuigd dat Nederlandse zusters, net als Nederlandse priesters, een voorbeeldfunctie konden vervullen bij het opbouwen van een ‘goed roomse’
katholieke kerk in Noorwegen. De geest van dienstbaarheid en gehoorzaamheid die in veel Nederlandse vrouwenkloosters heerste, zag hij graag
ook in de communiteiten in Noorwegen.6
Smit nodigde een aantal diocesane congregaties van vrouwelijke religieuzen uit om naar Noorwegen te komen. De beslissing om Noorwegen als
werkterrein aan te nemen, lag in de eerste plaats bij de algemene overste van
de betreffende congregatie. Maar zij kon daarin niet alleen beslissen: de
6
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ordinarius, dat wil zeggen de bisschop in wiens diocees het moederhuis lag,
had hierin eveneens een belangrijke stem. In enkele gevallen speelde ook de
geestelijke directeur of rector van de congregatie, die door de ordinarius
werd benoemd en als belangenbehartiger van de congregatie optrad, een
sturende rol. Omdat het hier een missiegebied betrof, was ook de goedkeuring van de prefect van de Congregatio de Propaganda Fide noodzakelijk.7
De franciscanessen van Oirschot, een van de genodigde congregaties,
gingen niet in op de uitnodiging van Smit. De algemene overste Clementine Snoeijs liet aan Smit weten dat “het noorsche missiewerk niet met haar
werkzaamheden overeenkwam.”8 De congregatie was nogal contemplatief
ingesteld.9 Smit, die in 1923 had voorgesteld hen te laten beginnen in Tønsberg samen met de premonstratenzers van Averbode, vond de inschatting
van de algemene overste onterecht. Maar als zus van de Noorse missionaris
H. Snoeijs kon Clementine Snoeijs een reële inschatting maken van de situatie in Noorwegen. Zij liet zich niet overhalen.
Drie andere Nederlandse zustercongregaties gaven wel aan de uitnodiging gehoor om Noorwegen als missiegebied aan te nemen. Achtereenvolgens kwamen de liefdezusters van de H. Carolus Borromeus in juni 1923, de
missiezusters franciscanessen van de H. Antonius in april 1924 en de zusters
van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in mei 1924. Daarnaast kreeg de
Noorse bisschoppelijke congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters
een flinke impuls vanuit Nederland, met name door de oprichting van een
postulantenhuis in Bussum in 1924.

2. zusters onder de bogen

Rooskleurige toekomst
De eerste Nederlandse congregatie van vrouwelijke religieuzen die naar
Noorwegen kwam, waren de liefdezusters van de H. Carolus Borromeus,
beter bekend als de zusters Onder de Bogen. De congregatie was een bisschoppelijke congregatie. Het moederhuis lag te Maastricht in het bisdom
Roermond. In een schrijven van 5 april 1923 vroeg Smit aan de algemene
7
8
9

Voorwaarde voor de oprichting was dat een passende huisvesting en voldoende levensonderhoud gewaarborgd waren voor de religieuzen. Van Groessen, Kerkelijk recht voor religieuzen, p. 48-49, 53-54. Can. 495 §1, can. 496, can. 497 §1.
Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: Smit aan Diepen, 14 december 1923 en 22 december 1923. Ook de birgittinessen namen een uitnodiging d.d. 27
oktober 1923 niet aan. Archief okb , ‘Kopibog xxxiv’.
M. Monteiro, Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de franciscanessen van Oirschot 1797-1997
(Hilversum: Verloren, 2000), p. 277. In 1925 besloot de congregatie naar Brazilië te gaan.
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overste Lucia Nolet of de congregatie zich niet in Noorwegen wilde vestigen. Smit en Lucia Nolet hadden elkaar in Sneek ontmoet vóór september
1922, bij welke gelegenheid de mogelijkheid om naar Noorwegen te gaan
reeds was aangeroerd.10 Nu schreef Smit naar Maastricht omdat hij vrouwelijke religieuzen nodig had voor de oprichting van een missiestatie in
Hamar, een stadje van ca. 6000 inwoners drie uur sporen ten noorden van
Oslo, waar een zestal katholieken woonde.
In een dringend verzoek wees Smit op de cruciale betekenis van vrouwelijke religieuzen bij de oprichting van een nieuwe statie. “Een Missiestatie
begint men hier gewoonlijk aldus (op andere wijze is het meermalen een
mislukking gebleken). Het Vicariaat huurt of koopt een huis met flink terrein. Dit huis dient boven als woonplaats voor een paar Zusters (3 of 4) die
wijkverpleging in die plaats waarnemen, terwijl beneden een kamer ingericht wordt voor den Priester en een kapel voor O.L.H. De Zusters zingen
met de geloovigen, die er zijn of komen, Noorsche gezangen onder de H.
Mis en het Lof; één Zuster speelt orgel. Spoedig wordt door de dokters (zoo
is het hier overal gebeurd) aan de Zusters gevraagd, of zij niet een hospitaal
willen inrichten. Het begint klein, maar groeit spoedig. In alle staties hebben we dus hospitalen, die – ik durf dat gerust zeggen – bloeien, en financieel ook goed uitkomen (hierbij een lijstje van Zusters en verpleegden)
niettegenstaande concurrentie van Staatshospitalen, van Roode-Kruis-Zusters, enz. In Hamar heeft men echter die concurrentie niet (…). In Hamar
zelf is maar een klein hospitaaltje, waarmede de bevolking ten zeerste ontevreden is.”11
Het beeld dat Smit schetste van de toekomstmogelijkheden van de congregatie was erg rooskleurig. De bijdrage die de zusters konden leveren aan
de missie was drieledig: vorming van een katholieke kern met priester en
kapel, bijdrage aan de liturgie en de oprichting van ziekenhuizen. De zusters Onder de Bogen reageerden positief op het verzoek en vroegen vervolgens toestemming aan bisschop L. Schrijnen van Roermond en aan de Propaganda Fide.
Nog vóór de toestemming uit Rome was verkregen, zond Smit op 9 juni
1923 opnieuw een brief aan Maastricht, nu met het verzoek om in Molde in
plaats van in Hamar te beginnen. Hij had zijn plannen gewijzigd, zo schreef
hij aan Lucia Nolet, omdat er in mei 1923 een geschikt pand te koop was in
Molde, terwijl men in Hamar nog geen huis had kunnen kopen.12 Wat ook
10 Volgens H. Kerkhoffs, Lustrum in het zilver. 125 Jaar liefdezusters van de H. Carolus Borromaeus ‘Onder
de Bogen’ (Maastricht 1962), p. 170, klopte Jan Olav Smit reeds vier weken na zijn wijding
tot bisschop aan bij het klooster in Maastricht voor hulp in Molde.
11 Archief okb , ‘Kopibog xxxiii’: J.O. Smit aan Lucia Nolet, 5 april 1923.
12 Ibidem, ‘St. Carl Borromeus Søstrene. Korrespondanse’: J.O. Smit aan Lucia Nolet, 9 juni
1923.
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Bij de wijding van de kapel van de zusters Onder de Bogen te Molde, 26 juli 1923.
V.l.n.r. J. Drehmanns, Constantina van der Linden, consul Dahll, Fulgentia Verriet,
kardinaal W.M. van Rossum, J.O. Smit, P. Breukel, Helga Dahll, Ermelindis Lowies,
Fortunata Wittebrood.

meespeelde was dat Smit inmiddels had vernomen dat kardinaal Van Rossum in de zomer van 1923 een rondreis door Scandinavië zou maken. Smit
schreef op 6 juni aan Drehmanns dat het “wel aardig [zou] zijn als zijne
Eminentie echt missiewerk op zijn reis ook verrichtte” door in juli, wanneer
hij in Noorwegen zou zijn, een nieuwe statie in Molde te openen.13 Smit
kocht vervolgens op 8 juni een oud bankgebouw in Molde en schreef naar
Maastricht dat de zusters zo spoedig mogelijk moesten komen zodat Van
Rossum er midden juli de statie kon openen.14 Voor de nieuwe statie had hij
inmiddels een (Nederlandse) priester vrij kunnen maken (namelijk P. Breukel). Later konden de zusters dan naar Hamar verhuizen, of ook in Molde
blijven. “Daarom zou ik willen zeggen op mijn verantwoording: reis nu
reeds, ook vóór de toestemming van Rome is gekomen, af naar Bergen. U
blijft daar een 14 dagen en wanneer de Priester te Molde gekomen is, gaat U
naar Molde.” Hij stelde voor onmiddellijk kaartjes te bestellen, dan konden
ze eind juni nog afreizen.15
13 Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 6 juni 1923. Onderstreping origineel.
14 Dagboek Smit, 8 juni 1923. Op 16 juni 1923 vermeldde hij de prijs van het pand: 60.000
kronen.
15 Archief okb , ‘St. Carl Borromeus Søstrene. Korrespondanse’: Smit aan Lucia Nolet, 9 juni
1923.

van droom tot desillusie

267

De zusters lieten zich overhalen en op 30 juni reisden de eerste zusters
naar Molde. Lucia Nolet had inmiddels aan Smit laten weten dat zij even
graag naar Molde gingen als naar Hamar, en zij liet “’t geheel aan udh over,
of het beter mocht zijn later naar Hamar te verhuizen.”16

De congregatie
De congregatie der liefdezusters van de H. Carolus Borromeus was rond
1920 in Nederland een respectabele congregatie, zowel wat het aantal religieuzen en huizen betreft als wat haar bijdrage aan gezondheidszorg en
onderwijs in katholiek Nederland betreft. De congregatie, die in 1837 was
gesticht door Elisabeth Gruyters, kende rond 1920 een grote groei. Onder
de overste Lucia Nolet (1914-1926) werden zestien huizen gesticht in binnen- en buitenland. In 1923 hadden de zusters in Nederland achttien stedelijke katholieke ziekenhuizen onder hun hoede, waaronder het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Aan dit gasthuis was een opleiding verbonden, waar zusters in drie jaar tijd hun diploma voor ziekenverpleegster
konden halen. Tussen 1900 en 1941 werden hier 668 zusters van de congregatie opgeleid. Specialisatie leidde in dezelfde tijd tot de oprichting van bijzondere ziekenhuizen voor oogziekten en kraamklinieken en tot de behandeling van besmettelijke ziekten als tuberculose. De congregatie kende een
relatief grote aanwas van vrouwen uit Amsterdam en andere plaatsen in
Noord-Holland (bijna 34% in 1920), Zuid-Holland, Overijssel en Friesland.17
De zusters Onder de Bogen plaatsten hun werk in de gezondheidszorg
in het kader van de christelijke caritas: dienst aan God door dienst aan de
naaste. Kenmerken van dit caritatieve werk waren vrijwilligheid, onbeperkte beschikbaarheid en zelfopoffering. Deze kenmerken kwamen tot uiting
in de lange werkdagen en in de onderbetaling van de zusters, ook na de professionalisering die in de twintigste eeuw haar intrede deed. Over de manier
waarop de zusters Onder de Bogen hun verpleegkundige taak in de ziekenverpleging moesten uitvoeren, stelde de congregatie in 1899 een reglement
op. Ofschoon het was bedoeld voor het O.L.V. Gasthuis, golden deze wenken en regels in alle ziekenhuizen waar de zusters werkten. Gehoorzaamheid en loyaliteit aan de arts, orde, netheid en hygiëne stonden daarbij hoog
aangeschreven.18
16 Ibidem: Aantekening van J.O. Smit over een brief van Lucia Nolet d.d. 15 juni 1923. In de
gedenkboeken van de congregatie wordt nergens vermeld dat de zusters eerst voor
Hamar waren gevraagd. Zie G. Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan der liefdezusters van
den H. Carolus Borromeus (Maastricht 1937), p. 395-448: ‘De Noorse missie’.
17 Eijt, Religieuze vrouwen. Zie met name p. 51-53, 60-64, 84-86, 135-139, 199-222.
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In 1918 had de congregatie een missieterrein aangenomen in het toenmalige Nederlands Oost-Indië. In 1921 werd er naast Weltevreden een
tweede huis geopend in Bandung. Noorwegen werd het tweede missiegebied van de zusters Onder de Bogen. Al twee weken nadat de eerste zusters
in 1923 naar Noorwegen waren vertrokken, besloot het bestuur van de congregatie dat allen dagelijks een weesgegroet zouden bidden met het schietgebed ‘St. Olav, patroon van Noorwegen, bid voor ons’.19 Door de zusters
Onder de Bogen werd het werken in ziekenhuizen beschouwd als een indirecte methode om het geloof te verbreiden. In de regel stond dat de zusters
niet zelf over godsdienstige zaken mochten praten met de patiënten: daarvoor werd de priester ingeschakeld. Het Gedenkboek spreekt over “het gebed
en dan haar voorbeeld van stille, toegewijde liefde en zelfverloochening” als
middel om zielen te winnen.20

Molde
De eerste zusters die naar Noorwegen gingen, waren Constantina van der
Linden, Ermelindis Lowies, Fulgentia Verriet en Fortunata Wittebrood. Zij
reisden met de stoomboot Zeta naar Noorwegen. De zusters werden in Stavanger door de Franciscus Xaveriuszusters begroet, onder wie de pas
benoemde algemene overste Beata Höfling. Samen met haar reisden zij verder naar Bergen, waar zij tien dagen bij de Franciscus Xaveriuszusters bleven ter voorbereiding op hun nieuwe werkterrein. “Op verzoek van Mgr.
Smit zouden ze wat helpen verplegen en in de keuken toezien, de Noorse
taal bestuderen enz.”21 Het zou een traditie worden dat alle Nederlandse
zusters die naar Noorwegen kwamen, eerst in Stavanger en Bergen werden
verwelkomd, vaak met een cognacje, dat in het drooggelegde Noorwegen
alleen als medicijn te verkrijgen was.
Op 12 juli werden de zusters in Molde aan de kade opgewacht door pastoor Breukel en ‘Fru consul’ Helga Dahll. Zij en haar man, de Engelse consul
Dahll, waren de enige katholieken in Molde. Het echtpaar Dahll wilde
graag dat in Molde, een toeristenstadje aan de kust, een missiestatie zou
18 Ibidem, p. 222-227.
19 Geschiedenis der congregatie. Zusters Onder de Bogen (z.p., z.j.), Deel I: ‘Onze Noorsche missie’,
p. 54-66.
20 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 402; Maastricht, Archief van de zusters Onder de
Bogen (Archief ob ), inv. nr. 1325, ‘Verslagen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten
van het vice-provinciaal bestuur in Noorwegen. Met bijlagen, aan- en kanttekeningen.
1976-1979’: Vice-provincie Noorwegen. Ten geleide. De historische achtergrond (1978),
p. 2.
21 Archief ob , inv. nr. 2352, ‘Kroniek van het klooster in Molde, 30 juni 1923-februari 1948’:
1923-1928. Zie ook Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 396-398.
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Aankomst van het tweede viertal zusters Onder de Bogen te Stavanger in 1923.
Rechts de communiteit van de St. Franciscus Xaveriuszusters ter plaatse.

worden opgericht omdat de dichtstbijzijnde katholieke kerken in Trondheim en Bergen alleen na een bootreis van twee dagen bereikbaar waren.
Een kapel of kerkje in Molde zou bovendien katholieke toeristen de gelegenheid geven er voortaan hun godsdienstplichten te vervullen. De Dahlls
stelden hun terrein ‘Humlehaven’ beschikbaar voor de bouw van een
kerk.22
22 Sunniva Dicker, ‘Iets uit de Noorse historie’, in: Interboni. 50 Jaar Noorwegen. Zusters Onder de
Bogen (Maastricht 1973), p. 25-26.
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Voor de vier eerste zusters Onder de Bogen voelde hun aankomst op 12
juli 1923 in het oude bankgebouw desolaat aan: “Daar stonden de 4 eerste
Hollandse Missiezusters met een groot hart in een leeg huis!” Twee weken
later vond onder veel bekijks de inzegening van kapel en huis plaats door
kardinaal Van Rossum. De statie en kapel werden in overleg met het echtpaar Dahll toegewijd aan de H. Sunniva. Deze Ierse prinses zou in de tiende
eeuw de marteldood zijn gestorven op het eiland Selja voor de Noorse
kust.23 Voor de gelegenheid had Smit een fotograaf besteld. Van Rossum
bleef de nacht en de volgende morgen las hij de H. Mis, waarna er ontbijt
was voor de gasten in het zusterhuis. Van Rossum zou de zusters bij deze
gelegenheid hebben aangespoord “ijverig en edelmoedig het werk voort te
zetten, maar vooral ook om te trachten stipte religieuzen te zijn.”24
Nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat de eerste tijd de kapel zondags vol
was met inwoners uit Molde, die voor het overige evenwel geen belangstelling aan de dag legden voor het katholicisme. Het was al vrij snel duidelijk
dat Molde weinig perspectieven bood, in de eerste plaats wat bekeringen
betreft. Hoewel Molde niet binnen de haugeaanse ‘bibelbelt’ lag, die zich
uitstrekte van Oslo tot Stavanger, was de invloed van het piëtisme in deze
streek groot. Lutherse predikanten, adventisten en methodisten ageerden
tegen de katholieken. Ook de verwachte toeloop van toeristen bleek niet zo
groot: “Molde mag er groot op gaan in den zomertijd vele vreemdelingen te
herbergen, en wij danken den goeden God als wij nu en dan een Roomsche
zien knielen voor het Tabernakel.”25
Meer problematisch nog voor de zusters was dat de patiënten wegbleven. Er was gedurende korte tijd één patiënt die twee maal per week kwam
om zich te laten verbinden na een operatie in Oslo. Gedurende hun eerste
winter werd de zusters nimmer om hulp gevraagd. Ze deden hun best om
zelf werk te vinden. Aan een blind jongetje van negen jaar boden zij aan
orgelspel te leren. Soms verzorgden de zusters in de stad zieken. In januari
1924 richtten zij een St. Elisabethvereniging op die, behalve de zusters,
nooit meer dan drie leden kan hebben geteld. Pas in april 1924 werd de eerste patiënt opgenomen.26
Naast wantrouwen jegens de katholieke zusters was ook het huis zelf
geen uitnodiging voor de inwoners van Molde. Het pand bleek totaal ongeschikt als ziekenhuis. Het achterste gedeelte was verweerd en vermolmd.
Een van de zusters zakte in januari 1924 met bed en al door de vloer. Daar23 Sigrid Undset, ‘Sinte Sunniva en de mannen van Selja’, in: Idem, Paapse stoutigheden, p. 225252.
24 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 401-402.
25 Archief ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 22 augustus 1926.
26 Ibidem: 1924; Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 402-405.
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De St. Sunnivakapel in het oude bankgebouw te Molde (1923).

mee werd het plan om de houten bijbouw om te bouwen tot een operatiekamer de grond in geboord en daarmee vervloog tevens “de eenigste hoop
van de zusters om er wat te doen te krijgen.”27 Ook de plafonds waren in
erbarmelijke staat. Met waterdicht laken werd het plafond van een kamer
bespannen, maar de smeltende sneeuw oefende zo’n druk uit dat het gevaar
dreigde dat het plafond zou instorten.28 Smit stuurde geld naar Molde om
de ergste schade te herstellen, maar verder liet hij de zaak op zijn beloop.29
Om patiënten te krijgen, waren de zusters afhankelijk van artsen die
hun patiënten naar hen doorstuurden. Pogingen om een arts uit Trondheim over te halen zich in Molde te vestigen, strandden in december 1923.30
De slechte staat van het huis was geen uitnodiging aan artsen om hun
patiënten bij de zusters onder te brengen. Het was duidelijk dat er iets
moest gebeuren: óf de zusters moesten vertrekken uit Molde, óf het huis
moest grondig verbouwd, óf er moest een nieuw huis komen. In maart 1924
probeerde de huisoverste Fulgentia Verriet een beslissing te forceren door
27 Archief ross, inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 21 januari 1924. De gemeentelijke bouwingenieur en de gezondheidsraad stelden hierna de sloop van de bijbouw verplicht. Eventuele herbouw moest in steen geschieden en zou ongeveer tienduizend gulden kosten.
28 Archief ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 1925.
29 Dagboek Smit, 13 augustus 1924, 28 maart, 28 september en 3 december 1925, 29 januari
1926.
30 Ibidem, 1 december 1923.
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Smit voor te stellen een klein modern ziekenhuis te bouwen in Molde. Hoewel er tegenwerking was, dacht zij dat de zusters best patiënten konden
krijgen als ze hun werk tenminste in redelijke omstandigheden konden
doen. “Onze beproevingen zijn niet van de lucht. (…) Monseigneur, wij willen U helpen door vurige gebeden, helpt U ons ook aan een goed ingericht
huis, waar wij onze liefdewerken kunnen uitoefenen, wanneer we gevraagd
worden.”31 Verder klaagde ze over het feit dat de zusters lang niet altijd een
priester tot hun beschikking hadden.32
Omdat er nog geen contract was opgesteld tussen de congregatie en het
apostolisch vicariaat, bleek het moeilijk voor Fulgentia Verriet zowel Smit
als haar congregatie over te halen de situatie te verbeteren.33 Terwijl zij
opteerde voor nieuwbouw, dacht het hoofdbestuur van de congregatie in
Nederland eerder aan opheffen van het huis in Molde, en stuurde Smit aan
op een opknapbeurt. Aanvankelijk werd vooral die laatste, weinig heilzame
weg gevolgd. De kroniek van de zusters drukte het – uitzonderlijk – plastisch uit: “Met afwisseling van enkele weken is het jaar 1925 voorbijgegaan
met werken aan de oude keet.” In september 1926 werd gedurende een epidemie van difterie de hulp van de zusters ingeroepen, omdat zij bereid
waren alle besmettelijke zieken op te nemen. Financieel zorgde dat voor
enige verlichting.34

Hamar
Ondertussen waren er vier nieuwe zusters naar Noorwegen gekomen in
verband met de vestiging van de congregatie in Hamar. Hamar, dat hemelsbreed ongeveer 350 kilometer van Molde ligt, is een oude, middeleeuwse
bisschopstad aan het imposante Mjøsameer ten noorden van Oslo. Van de
voormalige kathedraal bevindt zich in het stadje nog een – slecht bewaarde
– ruïne, bestaande uit enkele bogen. De eerste verkenningstocht van de zusters Fulgentia Verriet en Ermelindis Lowies naar Hamar in het voorjaar van
1924 was een avontuur op zich. Zij reisden ’s nachts per arrenslee door felle
sneeuwstormen, omdat de trein in die tijd niet verder ging dan Dombås/
Verma. Ook in Hamar werd Fulgentia Verriet overste. Het convent bestond
uit twee zusters uit Molde en twee van de nieuw aangekomen zusters uit
31 Archief okb , ‘St. Carl Borromeus Søstrene. Korrespondanse’: Fulgentia Verriet aan J.O.
Smit, 4 maart 1924.
32 Breukel was regelmatig afwezig en begin 1926 werd hij verplaatst. Nadien wisselde de
priester in Molde nogal eens totdat Molde per 1 december 1931 deel werd van het kerkdistrict Midden-Noorwegen onder de paters van de H.H. Harten. Kjelstrup, Norvegia
catholica, p. 386.
33 Archief ofm , inv. nr. 4294: Marinus Jorna aan Simon Bennebroek, 9 mei 1924.
34 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 420-421.
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Nederland. Op 28 mei werden huis en kapel van de zusters – ‘St. Torfinns
Gaarden’: St. Torfinn was bisschop van Hamar en stierf in 1285 – ingewijd
door Smit in aanwezigheid van onder andere Sigrid Undset en een aantal
genodigden uit Oslo.35 Ook de algemene overste Lucia Nolet en haar secretaresse Lamberta waren op dat moment in Hamar, bij gelegenheid van hun
eerste visitatiereis naar Noorwegen.
De situatie in Hamar was gunstiger dan in Molde. In Hamar woonden
op dat moment twee katholieke families: de familie Drenth36 en de familie
Iversen en daarnaast twee Duitse dienstmeisjes, twee Italianen en een
Engelsman. Van meer belang echter was dat enkele vooraanstaande Noren
aan de statie waren gelieerd. In de eerste plaats vormde Sigrid Undset,
woonachtig in Lillehammer dat bij de statie Hamar hoorde, vanaf het begin
het boegbeeld van de katholieke gemeenschap in Hamar.37 Zij werd in
november 1924 in de katholieke kerk opgenomen, een ritueel dat bestond
uit het afzweren van het lutheranisme, het voorlezen van de geloofsbelijdenis en de biecht. Om katholiek te kunnen worden had zij zich moeten laten
scheiden van haar man A. Svarstad (van wie ze overigens al enkele jaren
gescheiden leefde), omdat deze reeds eerder gehuwd was geweest waardoor
het huwelijk in katholieke ogen ongeldig was. In september 1925 werd Sigrid Undset in de kleine kapel gevormd door Smit. Tegelijkertijd werden
negen anderen gevormd, waaronder de gerespecteerde Lars Eskeland van de
volkshogeschool in Voss. Voor het aanzien van de statie in Noorwegen was
verder van belang dat de Noorse priester K. Kjelstrup in de periode 19241931 aan de statie was verbonden.
Sigrid Undset steunde de kerk en de zusters op allerlei manieren. De
kapel – die tevens dienst deed als parochiekerk – werd voor een belangrijk
deel door haar ingericht.38 De Hamarse statie trok de aandacht in binnenen buitenland. Waar in de landelijke pers de scherpe polemiek overheerste –
waarbij ook Undset zich roerde – was de toon in de lokale en regionale pers
vaak eerder vriendelijk en nieuwsgierig dan vijandig. Katholieke gebruiken
werden uitgelegd voor de lutherse Noren, zoals het vormsel en de inrich35 Duin, Fra årene da St. Torfinns menighet i Hamar ble til 1924-25, p. 4 en 6. Dit gedenkschrift is
samengesteld aan de hand van berichten uit de katholieke pers (St. Olav en Uit het land van
St. Olav) en uit Noorse kranten, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
36 De Nederlander B.H. Drenth was getrouwd met de Noorse Franziska A. Mykleby. Drenth
trad op als een soort zaakgelastigde voor Smit in Hamar. “Omdat wij stedelijke goedkeuring noodig hadden en een inwoner van Hamar niet, kochten we het op naam van den
katholiek Drenth: 45.000 kronen, betalen 20.000 en 25.000 hypotheek. En nu zijn al mijn
hollandsche centen op.” Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 24 oktober 1923.
37 Ørjasæter, Menneskenes hjerter, p. 186-228, 360-365; J. Janischka, ‘De “andere” Sigrid Undset’,
in: Uit het land van St. Olav, 43(1969-70), p. 45-48.
38 Archief ob , inv. nr. 2349, ‘Kroniek van het klooster in Hamar, 1924-1962’.
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ting van de kapel. Tidens Tegn en Hamar Stifstidende berichtten op 30 mei 1924
uitgebreid over de inwijding van de missiestatie in Hamar door bisschop
Smit ‘in prachtvol bisschoppelijk ornaat’.39 De kopie van het middeleeuwse
St. Olavsantemensale, of altaarvoorstuk, uit Trondheim die Undset schonk
aan de kapel, kreeg eveneens veel aandacht. Het origineel van dit middeleeuwse Noorse kunstwerk bevond zich toen nog – min of meer als oorlogsbuit – in Kopenhagen.40
De statie stond in het nieuws, was groeiende en er klonk optimisme
door in de katholieke berichtgeving.41 In het Sint Carolus Klokje, het blad van
de zusters Onder de Bogen, werd in augustus 1931 aangekondigd dat binnenkort de eerste Noorse postulanten uit Hamar in Maastricht zouden arriveren.42
Evenals in Molde, ging ook in Hamar het verpleegwerk niet direct van
een leien dakje. De eerste maanden hielden de zusters zich af en toe bezig
met wijkverpleging. De eerste patiënt die zij na een half jaar kregen was de
apostolisch vicaris van Zweden E.J. Müller, die overspannen was, en die
door Smit voor anderhalve maand bij de zusters Onder de Bogen werd
ondergebracht.43 Ook in Hamar lukte het niet meteen om een overeenkomst te sluiten met een gewone arts, mede omdat het huis ongeschikt was
als hospitaal. Toen zich daarna in 1925 een neus-, keel- en oorspecialist aandiende die wel interesse toonde, haastten de zusters zich het huis uit te breiden met een operatiekamer om hem aan het ziekenhuis te binden. Vrij snel
daarna kwamen er ook patiënten via de oogspecialist P. Riis.
Allengs werd duidelijk dat, wilden de zusters in Noorwegen volwaardige ziekenzorg aanbieden, er nieuwe, moderne ziekenhuizen dienden te
komen. Van Smit hoefden zij geen nieuwbouw te verwachten. Tijdens haar
eerste visitatiereis leerde de overste Lucia Nolet dat niet alleen de zusters
onder zeer armoedige omstandigheden leefden, maar ook Smit zelf. In Oslo
kon zij “zich ervan overtuigen, hoe deze missiebisschop de armoede van
zijn Goddelijken Meester navolgde. Het z.g. bisschoppelijk paleis zag er van
buiten haveloos uit. Het interieur was ietsje beter: een gedeelte van het
sous-terrain was verhuurd aan een schoenmaker en een gedeelte van het
huis was in gebruik voor school.”44 Bij Smit viel weinig geld te halen. Wilde
men in Noorwegen blijven en in kwalitatief goede ziekenhuizen werken,
dan moesten de zusters zelf overgaan tot grote investeringen.
Duin, Fra årene da St. Torfinns menighet i Hamar ble til 1924-25, p. 13-14.
‘Een schenking te Hamar’, in: Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 97-99.
Duin, Fra årene da St. Torfinns menighet i Hamar ble til 1924-25.
Sint Carolus Klokje, 7(1931-32)4.
Volgens Smit was zijn overspannenheid te wijten aan conflicten met de zusters in het
Zweedse vicariaat. Archief ross , inv. nr. 6: Smit aan Drehmanns, 6 januari 1925.
44 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 414.
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Contract
Alvorens de zusters Onder de Bogen een besluit namen over hun toekomst
in Noorwegen, wilden zij eerst duidelijke afspraken met Smit maken. In
overleg werd een conceptcontract opgesteld, dat Smit aan Van Rossum
voorlegde.45 Deze wees op een aantal punten in het contract die volgens
hem te zeer het product waren van een eerste enthousiasme in plaats van
een kalm nadenken en daarom moeilijkheden zouden kunnen veroorzaken. Met name betrof dat de bemoeienissen van de apostolisch vicaris met
het beheer en de financiële aangelegenheden van de zusters. Van Rossum
vond dat dat strikt gescheiden moest zijn: “Iedereen moet baas zijn in zijn
eigen huis. Het afhankelijk en gebonden-zijn beneemt op den duur de lust
en de opgewektheid en de toewijding. De zusters moeten in haar doen en
laten, in haar kleeding, huisvesting en onderhoud, in haar administratie
enz. vrij zijn en onafhankelijk. Zij moeten zelf voorzien in haar onderhoud,
kleeding enz. enz. Dit alles geeft voldoening, bevordert het vertrouwen en
de toewijding, geeft lust in den arbeid en voorkomt honderden onaangenaamheden en wrijvingen.”46
Van de andere kant, van de kant van de missie of het vicariaat, moest verzekerd blijven dat het werk van de zusters aan haar ten goede kwam. Op
grond van deze twee overwegingen stelde Van Rossum een nieuw conceptcontract voor. Hij tekende bovendien aan dat hij er sterk vóór was dat de
zusters eigen bezit verwierven in de missie. Smit moest hen daarbij helpen.
“Daardoor worden zij meer gebonden aan het Vicariaat en zullen het niet
zoo spoedig verlaten.”47
In het contract dat uiteindelijk in Maastricht werd opgesteld tussen het
‘Apostolisch vicariaat van Noorwegen en de congregatie der liefdezusters
van den H. Carolus Borromeus te Maastricht’, werd een aantal zaken vastgelegd met betrekking tot de werkzaamheden van de zusters, de afbakening
van elkaars ‘territorium’ en de wederzijdse verplichtingen. In de eerste
plaats werd bepaald dat de zusters zich zouden wijden aan de verpleging
van zieken en aan andere liefdewerken, overeenkomstig de constituties.
Zonder overeenkomst tussen de congregatie en de apostolisch vicaris
mochten er geen nieuwe liefdewerken worden begonnen.
In het tweede artikel werd bepaald dat de zusters geheel vrij en onafhan45 Dagboek Smit, 1 november 1923, 20 november 1923: “Zusters nemen onkosten van huishouden; Eventueele winst bepaalt door Vic. Ap. + plaatselijke overste; 20 [of: 10] % aan
moederhuis.”
46 Archief okb , ‘St. Carl Borromeus Søstrene. Korrespondanse’: Van Rossum aan Smit,
28 augustus 1924.
47 Ibidem.
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kelijk waren in hun huishouding, onderhoud en administratie. Wel werd
vastgelegd waarvoor de inkomsten van de zusters moesten dienen, namelijk: “a. Tot onderhoud der zusters; b. Om den priester inwoning, onderhoud en zoo mogelijk eenig salaris te verstrekken; c. Om jaarlijks een gepaste bijdrage voor het Noviciaat af te staan aan het Moederhuis tot vorming
der toekomstige missionaressen; d. Tot rente en aflossing van het kapitaal.”
In artikel 3 werd verder bepaald dat van het geld dat overbleef, een vierde
deel naar het vicariaat zou gaan, een zelfde bedrag naar de congregatie en de
rest ten goede zou komen aan het huis zelf, of aan een ander huis van de
congregatie in Noorwegen. Na het opmaken van de rekeningen zou in gemeenschappelijk overleg worden bepaald “hoe groot de gepaste bijdrage
onder art. 2c en het salaris onder 2b. zou zijn.”48
In artikel 4 werden de verplichtingen van de apostolisch vicaris vastgelegd: “De Apost. Vicaris zal voorzien in de geestelijke verzorging der Zusters
en de onder hare verpleging zijnde zieken, zoodat de Zusters dagelijks de H.
Mis kunnen bijwonen en maandelijks ten minste éénmaal een geestelijke
onderrichting ontvangen.” Verder werd bepaald dat de zusters geen onroerende goederen mochten verwerven zonder voorkennis en goedvinden van
de apostolisch vicaris. Tenslotte luidde artikel 6 dat de zusters onder geen
voorwaarde gescheiden konden worden van het moederhuis te Maastricht.
De overeenkomst was voor onbepaalde tijd aangegaan met een schriftelijke
opzegtermijn van minstens één jaar.
Wat opvalt is dat Van Rossum degene was die uitdrukkelijk voorstelde
dat de zusters een bedrag zouden betalen aan de priester. Hij had in het
conceptcontract gesproken over “een passend salaris” voor de priester. Dat
was in het uiteindelijke contract afgezwakt tot “zoo mogelijk eenig salaris”.
De punten c. en d. lijken op aandringen van de zusters te zijn opgenomen in
het uiteindelijke contract, evenals artikel 6, dat vaker door religieuzen werd
vastgelegd om onverkwikkelijke toestanden zoals onder Fallize, die een
aantal Luxemburgse franciscanessen had overgehaald in te treden in de
door hem opgerichte congregatie van St. Franciscus Xaveriuszusters, te
voorkomen. Het contract werd op 18 december 1925 te Maastricht ondertekend door de algemene overste Lucia Nolet. Smit zelf ondertekende het
contract pas op 6 juli 1926 te Oslo en de laatste handtekening werd door
kardinaal Van Rossum gezet op 12 oktober 1926.49
Dat er zoveel tijd zat tussen de ondertekening van het contract door de
48 Archief ob , inv. nr. 391: ‘Contracten afgesloten tussen het algemeen bestuur van de zusters
te Maastricht en het apostolisch vicariaat van Noorwegen. Met bijlagen’, Contract tussen
het apostolisch vicariaat van Noorwegen en de congregatie der liefdezusters van den
H. Carolus Borromeus te Maastricht. Afschrift van het contract in Archief okb , ‘Hamar’.
49 Ibidem.
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verschillende partijen, verraadt problemen. Smit was van mening dat de
financiële bepalingen te weinig waarborg boden voor daadwerkelijke
steun. Het algemeen bestuur van de zusters Onder de Bogen in Nederland
wilde echter geen concretere toezeggingen doen. Bovendien wilde Lucia
Nolet, die eind 1924 had overlegd met de algemene overste van de St. Jozefzusters van Chambéry over de toekomstmogelijkheden van de katholieke
hospitalen in Noorwegen, het huis in Molde opheffen. De congregatie zou
dan alleen in Hamar een communiteit overhouden.50 Gezien de weinig
rooskleurige toekomstverwachtingen in Molde was dat voor de zusters een
reële keuze. Bovendien zouden ze wat personeel en financiën betreft dan
maar één huis hoeven te onderhouden.
Smit daarentegen wilde beide huizen aanhouden. Hij legde de kwestie
voor aan Van Rossum, die het met hem eens was dat wanneer de zusters uit
Molde zouden vertrekken, dat “de dood [zou] zijn der statie”. Om te bereiken dat de zusters in Molde zouden blijven, spoorde Van Rossum Smit aan
zich toch vooral wat soepeler op te stellen en niet te “blijven staan op het
punt van onderhoud van priesters, en ook toegeven dat het heet een gepaste
bijdrage voor het Noviciaat.”51 Vervolgens zette Van Rossum de zusters
onder druk en op 26 juni 1926 schreef Lucia Nolet aan Smit: “Gehoorzamend aan het verlangen van Z. Em. Kard. van Rossum, meld ik udh dat wij
onzen Zusters te Molde niet zullen wegnemen en geen bezwaar maken
omtrent Uw verlangen in dit opzicht. De Congregatie verbindt zich om de
Zusters, die eind juni 1923 te Molde haar missiewerk begonnen daar te laten
blijven helpen tot 1 juli 1933.”52

Fulgentia Verriet: investeren in de Noorse missie
Enkele weken nadat ook Van Rossum het contract had ondertekend, werd
Fulgentia Verriet op het algemeen kapittel van de zusters Onder de Bogen
in Maastricht gekozen tot algemene overste, een functie die zij van 1926 tot
1938 zou bekleden. De verkiezing van zuster Fulgentia werd door de zusters
in Noorwegen zeer betreurd omdat het betekende dat zij de Noorse missie
zou gaan verlaten, maar het betekende ook dat de toekomst voor de zusters
Onder de Bogen in Noorwegen voorlopig verzekerd was. Waar Lucia Nolet
een zekere aarzeling aan de dag had gelegd om te investeren in de Noorse
missie, maakte Fulgentia Verriet een duidelijke keuze vóór Noorwegen, aan
welk land zij in enkele jaren tijd zeer verknocht was geraakt.53 Al tijdens de
50 Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 224.
51 Archief okb , ‘Propagandakongregasjonen. Korrespondanse 1926-1944’: Van Rossum aan
Smit, 14 mei 1926, 5 juli 1926.
52 Ibidem, ‘Karl Borromeus Søstrene’: Lucia Nolet aan J.O. Smit, 26 juni 1926.
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eerste ochtendzitting van het zogenaamde zakenkapittel op zondag 24
oktober 1926, de dag nadat zij was verkozen tot algemene overste, vroeg zij
“of er candidaten waren voor Noorwegen. Zoo ja, dan konden deze zich ten
spoedigst aanmelden.”54
Fulgentia Verriet (1879-1950), die vóór haar vertrek naar Noorwegen in
1923 zes jaar lang novicemeesteres was geweest, was een daadkrachtige bestuurster en niet onbekend met katholieke kerkelijke bestuurskringen.
Haar broer was dominicaan en apostolisch vicaris en later bisschop van
Curaçao.55 Haar beleid ten aanzien van Noorwegen wordt getypeerd door
de volgende uitspraak die aan haar wordt toegeschreven: “Als er maar veel
tabernakels komen, waar de zusters de bewaaksters van zijn en waar Christus zijn genade kan doen uitstralen.”56 Dat wil zeggen dat zij net als Smit de
expansie van de katholieke kerk in Noorwegen hoog in het vaandel droeg.
Zoals we al hebben gezien, konden de krakkemikkige ziekenhuisjes in
Molde en Hamar de toets der kritiek niet doorstaan, niet alleen van de zusters zelf die gewend waren in moderne ziekenhuizen in Nederland te werken, maar ook van de lokale overheden, die eisen stelden aan de inrichting,
de brandveiligheid en de hygiëne in ziekenhuizen, én van de artsen van wie
zij afhankelijk waren. Het gezondheidswezen in Noorwegen was rond 1920
goed ontwikkeld. Vanuit de nationale, provinciale en lokale overheden
werd toegezien op de gezondheidszorg. Behalve staatsziekenhuizen waren
er ook veel private instituten, vaak van humanitaire of religieuze organisaties zoals het Rode Kruis en piëtistische groeperingen (indremisjon of ‘inwendige zending’). De Noorse artsen waren goed georganiseerd. Hoewel de
politiek greep op hen probeerde te krijgen – op verschillende plaatsen was
een overschot aan artsen, op andere, minder gewilde plaatsen zoals het dunbevolkte Noord-Noorwegen, was er een groot tekort – kozen zij vaak voor
privé-klinieken in de ‘bewoonde wereld’.57
Voor de zusters was het van cruciaal belang dat zij met Noorse artsen tot
afspraken konden komen. Veel Noren waren in die tijd reeds via ziekenkassen verzekerd en deze kassen betaalden een vaststaand bedrag per dag per
ziekenhuisbed. Met die inkomsten konden de zusters hun ziekenhuizen
53 Fulgentia Verriet onderhield een warme vriendschap met Sigrid Undset, die haar in 1928
in Maastricht bezocht. Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 422; Archief ob , inv. nr.
848: Fotoportret van Sigrid Undset uit 1927 met onderschrift voor Fulgentia Verriet.
54 Archief ob , inv. nr. 78: ‘Brievenboeken betreffende diverse aangelegenheden met kerkelijke
autoriteiten over de periode 1892-1953’, p. 81 (23-24 oktober 1926).
55 Eijt, Religieuze vrouwen, p. 291.
56 Archief ob , inv. nr. 1329, ‘Correspondentie tussen het generaal bestuur en het bestuur van
de vice-provincie Noorwegen alsmede enkele verslagen van vergaderingen. 1976-1983’:
Homilie bij de jubileumviering van 60-jaar Noorwegen.
57 Anne-Lise Seip, Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920-1975 (Oslo 1994), p. 90-99.
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De St. Torfinnskliniek te Hamar in de jaren dertig.

draaiende houden, tenminste bij een voldoende aantal betalende patiënten. Voor Noorse artsen kon het aantrekkelijk zijn om samen te werken met
katholieke zusters. Terwijl de zusters de ziekenhuizen inrichtten en bouwden, kreeg de hoofdarts, de overlaege, in feite een privé-kliniek met gemotiveerd, loyaal en over het algemeen goed opgeleid personeel (niet alle zusters
die in de ziekenhuizen werkten, hadden hun verpleegdiploma) op een presenteerblaadje aangeboden. De artsen kregen veel vrijheid én zeggenschap,
juist omdat er voor de zusters zoveel van afhing: inkomsten voor henzelf,
voor de priesters én voor het vicariaat.
In principe waren er in Noorwegen voldoende ziekenhuizen en was de
gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar. Doordat de vrouwelijke religieuzen niet werden betaald, wisten ze echter te concurreren met de bestaande zorg. Zo konden ze ook in kleinere plaatsen ziekenhuisjes beginnen, die
anders niet lonend zouden zijn geweest. De Noorse overheid, die op het
gebied van het onderwijs particuliere initiatieven sterk ontmoedigde, was
minder stringent ten aanzien van de gezondheidszorg, waar zoals gezegd
meer particuliere instituten waren gesticht.
Om hun concurrentiepositie te verbeteren en artsen aan zich te binden,
gingen de zusters Onder de Bogen in Hamar en Molde over tot modernise280
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ring, uitbreiding en zelfs nieuwbouw. In 1927 werd in Hamar door de zusters met behulp van Sigrid Undset een complex van drie huizen tegenover
de St. Torfinnskliniek aangekocht.58 Hier werd de pastorie ingericht en een
verenigingslokaal, zodat de zusters en de pastoor niet langer onder één dak
woonden. Er kwam ook meer ruimte voor het ziekenhuis. Het was dan ook
een tegenslag voor de zusters toen in Hamar in 1929 een kliniek werd opgericht door het Rode Kruis. De meeste artsen gingen met deze kliniek in zee;
alleen de oogspecialist Riis bleef. Daarnaast behielden de zusters kraamverpleging.
Ook Riis wilde niet lang hierna vertrekken, omdat het ziekenhuisje te
klein was en te slecht uitgerust. Fulgentia Verriet haalde hem over te blijven
met de belofte dat zij een nieuwe, moderne oogkliniek zou bouwen. In 1930
werd daarvoor de eerste steen gelegd en op 22 januari 1932 – er was een vertraging opgelopen doordat de bouwlieden in deze roerige crisisjaren een
jaar lang staakten – had de opening plaats van het nieuwe ziekenhuis. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, een aantal ziekenkassen, het Rode Kruis en de Sanitetsforening (Gezondheidsraad). Het
gebouw was volgens de laatste eisen van de tijd ingericht en van alle moderne instrumentaria voorzien. Er was plaats voor 25 bedden. De kliniek, die
zowel “in kwaliteit als doelmatigheid in een speciale klas” stond, had sindsdien nooit gebrek aan patiënten.59
In het trappenhuis van de nieuwe St. Torfinnskliniek bevond zich een
drieluik in een groot gebrandschilderd raam. Erin verwerkt waren het
wapen van H. Carolus Borromeus (met als motto humilitas – nederigheid),
het wapen van Hamars vroegere Domkerk en een tafereel met de opgaande
zon, met daaronder het onderschrift: spero lucem, ik hoop op licht. Voor een
oog- annex kraamkliniek was dat zeer toepasselijk, maar het was tegelijkertijd een stil eerbetoon aan Jan Olav Smit, die dit motto had gekozen als zijn
bisschoppelijke wapenspreuk.
Inmiddels stuurde Margrete Folkestad, een vooraanstaande vrouwenarts, in Molde haar patiënten door naar de zusters ter plaatse. Begin jaren
dertig oordeelde zij de toestand van het ziekenhuisje niet langer verantwoord. Zij vond dat de situatie binnen afzienbare tijd verbeterd moest worden. Hier twijfelde de congregatie om tot nieuwbouw over te gaan. Het was
niet duidelijk of Molde als statie gehandhaafd zou blijven bij de nieuwe
kerkelijke indeling die op stapel stond. Toen hierover duidelijkheid kwam,
werd tijdens een visitatie van Fulgentia Verriet in 1931 besloten tot de aan58 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’; Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan,
p. 424.
59 P. Riis, ‘St. Torfinnskliniek’, in: Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 18-21; Gorris, Gedenkboek bij het
honderdjarig bestaan, p. 432-438.
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koop van grond voor de bouw van een nieuw St. Carolusziekenhuis.60 In
februari 1933 werd de eerste steen gelegd.
Eind jaren twintig werden bovendien voorbereidingen getroffen om in
Kristiansund ten noorden van Molde een huis te openen. Vanaf 1924 had
Lilly Werring, de Franse echtgenote van de consul ter plaatse, aangedrongen
op de vestiging van een katholieke kapel in haar woonplaats. Zij en haar
kinderen waren daar de enige katholieken. In september 1927 was er een
geschikt terrein te koop. Smit bezocht Kristiansund met de overste Constantina van der Linden en zuster Pancratio Hamers uit Molde om huis en
terrein te verkennen.61 De plannen vormden de aanleiding voor de eerste
visitatiereis van Fulgentia Verriet naar Noorwegen in oktober 1927. Behalve
over een vestiging in Kristiansund (en Otta, dat voor de zusters Onder de
Bogen ook als mogelijke vestigingsplaats werd overwogen) bespraken Fulgentia Verriet en Smit bij die gelegenheid de aflossing van de hypotheek in
Hamar, de hoogte van het honorarium voor de priester en de afdracht voor
het noviciaat.62 De vestiging in Kristiansund verliep niet voortvarend. Smit
verwachtte veel verzet als de zusters daar met een nieuw ziekenhuis zouden
beginnen. Het leek hem het beste bescheiden te beginnen, zo de sympathie
te winnen en dan uit te breiden op verzoek van de lutheranen. Ook kon
men het beste met een huurkerk beginnen, om de kosten binnen de perken
te houden: “In Haugesund hebben we leergeld betaald.”63 Uiteindelijk zou
het tot 1934 duren voordat de zusters zich daadwerkelijk in Kristiansund
vestigden. In Otta is nimmer een huis van de congregatie opgericht.
Om het benodigde geld voor de nieuwbouw van de ziekenhuizen in
Hamar en Molde bijeen te krijgen, deden de zusters Onder de Bogen een
beroep op Nederland. In 1927 kwamen in de ruim dertig Nederlandse huizen van de congregatie St. Olavsbusjes te staan, waarvan de opbrengst voor
de huizen van de congregatie in Noorwegen was. In het Sint Carolus Klokje,
een maandelijkse uitgave voor de huizen van de congregatie, werd een
rubriek geopend ‘Noorsche missie’. Elke maand verscheen er een staatje van
de opbrengst van de St. Olavsbusjes, ansichtkaarten, zilverpapier, ‘capsules’
en gewone giften van een dertigtal huizen in Nederland. In de eerste jaren
bleken de busjes veel geld op te leveren. In juni 1927 was er sprake van een
recordopbrengst van ƒ 746,93. Mede gezien de vaak terugkerende afgeronde
60 Archief ob , inv. nr. 391: K. Kjelstrup aan Fulgentia Verriet, 23 januari 1930; Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 430; Archief ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 19-26 maart
en juni 1931.
61 Dagboek Smit, 3 en 4 september 1927. Er was sprake van een vraagprijs van 50.000 kronen,
waaraan fru Werring 28.000 kronen zou bijdragen.
62 Ibidem, 1 en 11 oktober 1927.
63 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan W. Wijn, 15 maart 1928.
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bedragen – heel vaak bevatte het St. Olavsbusje van het O.L. Vrouwe Gasthuis in Amsterdam het precieze bedrag van honderd gulden – lijkt de actie
te zijn gecoördineerd vanuit het moederhuis, dat wil zeggen dat de huisoversten werd gevraagd maandelijks geld te storten in het busje.64
Dat de Noorse missie de speciale aandacht had van de congregatie, in elk
geval van het bestuur, blijkt ook uit het feit dat pas vanaf 1936 een dergelijke actie werd ondernomen voor de missiegebieden van de zusters in Indonesië. De opbrengst van de collectebusjes – zowel van die voor Noorwegen
als voor Indonesië – was toen aanzienlijk geslonken, mogelijk ten gevolge
van de crisis. Daarnaast spaarden de zusters in Noorwegen zelf ook met het
oog op nieuwbouw. In Molde hadden zij op 20 februari 1928 ruim 9000 kronen op de bank staan voor een ziekenhuis of kapel in Molde of Kristiansund.65
In 1931 werd Noorwegen opgedeeld in de kerkdistricten Noord- en
Midden-Noorwegen en het apostolisch vicariaat Oslo. Voor de zusters
Onder de Bogen betekende dit dat ze in twee verschillende kerkdistricten
kwamen te werken. De zusters in Hamar stonden voortaan onder de apostolisch vicaris van Oslo. De zusters in Molde kwamen onder het bestuur van
de superior ecclesiasticus van Midden-Noorwegen.

3. missiezusters franciscanessen van de h. antonius

Bisschoppelijk huishouden
Tijdens zijn rondreis door Nederland voorafgaand aan zijn vertrek naar
Noorwegen, bezocht Smit in het Brabantse Boerdonk pastoor Gerard van
Schijndel. Met deze wat excentrieke man had zijn voorganger Fallize rond
1905 contacten opgebouwd.66 Plannen voor een missiehuis voor Noorse
missionarissen waren toen gestrand, maar Van Schijndel was de Noorse
missie wel financieel blijven steunen. In de giftenlijst van de St. Antoniusbode
had hij al dikwijls de missie van Noorwegen aanbevolen. “En dat had nog al
eens een dubbeltje voor de Noorsche missionarissen opgebracht.”67 In 1913
64 De rubriek ‘Noorse missie’ in het Sint Carolus Klokje geeft voor de eerste vijf jaar de volgende
jaaropbrengsten: ƒ 2201,86 (1927); ƒ 3418,47 (1928); ƒ 2424,83 (1929); ƒ 2912,43 (1930);
ƒ 3039,64 (1931). Het plaatsen van St. Olavsbusjes gebeurde nog begin jaren zestig; toen
werd namelijk besloten de missiebusjes weg te halen in de Calvariënberg “n.a.v. enige
vervelende voorvallen.” Archief ob , inv. nr. 692, ‘Verslagen van de vergaderingen van de
Verplegingsraad (vera) van de congregatie’, p. 48.
65 Dagboek Smit, 20 februari 1928.
66 Zie hoofdstuk ii, paragraaf 2.
67 J.O. Smit, ‘Kerstmis in Noorwegen’, in: St. Antoniusbode, 19(1923), p. 74-76. Van Schijndel,
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was door Van Schijndel een congregatie van missiezusters opgericht: de
missiezusters franciscanessen van de H. Antonius van Padua. Tijdens zijn
bezoek aan Boerdonk zou Smit gevraagd hebben of de zusters niet naar
Noorwegen wilden komen. Van Schijndel zou toen hebben geantwoord
“nu nog niet; de zusters zijn nog niet geschikt, noch voor onderwijs, noch
voor ziekenverpleging.”68
Smit had evenwel niet alleen religieuzen nodig voor het onderwijs of de
gezondheidszorg, maar ook om zijn huishouden te bestieren in Oslo. Al bij
zijn eerste bezoek aan het bisschopshuis in mei 1922 had hij die wens
geuit.69 Meisjes in dienst nemen was kostbaar. Bovendien waren de Noorse
meisjes bijna zonder uitzondering luthers. Niet-katholiek personeel in het
‘bisschoppelijk paleis’ maakte volgens hem een niet al te beste indruk. Zijn
voorganger had het probleem opgelost door zijn jongste zus bij zich in huis
te nemen. Julia Fallize zorgde meer dan vijfendertig jaar voor het huishouden van haar broer. Toen Smit naar Noorwegen kwam, nam hij de eerste
Nederlandse postulanten van de St. Franciscus Xaveriuszusters in zijn huis
op. Op die manier had Smit de beschikking over huishoudelijke hulp. Maar
in Rome was hem al voor zijn vertrek naar Noorwegen te verstaan gegeven
dat hij niet onder één dak met de bisschoppelijke congregatie moest gaan
wonen. Bovendien zou in mei 1924 het ‘St. Olavshuis’ voor postulanten
worden geopend in Bussum. In oktober 1923 verhuisden de meeste St.
Franciscus Xaveriuszusters vanuit Oslo naar Sylling, waar het noviciaat van
de congregatie werd gevestigd. Er bleef maar één zuster achter in het bisschopshuis. In deze situatie richtte Smit opnieuw zijn aandacht op de franciscanessen van de H. Antonius.70
De franciscanessen van de H. Antonius, die in Nederland vooral bekend
werden onder de naam missiezusters van Asten, was de eerste Nederlandse
congregatie van vrouwelijke religieuzen die speciaal voor de missie was
opgericht. De congregatie had in 1913 haar goedkeuring ontvangen uit
Rome. Begin januari 1924 telde de congregatie elf geprofeste zusters met
en na zijn overlijden de congregatie, gaf het eenvoudig maandschrift de St. Antoniusbode
uit, dat toen ca. 17.500 abonnees telde en daarmee een van de grootste missietijdschriften
in Nederland was. Een vaststaand percentage van de opbrengst van de ‘giften voor de missie’ werd besteed aan de congregatie en een deel aan de missie, hetzij voor de opleiding
van missionarissen, hetzij voor een bepaald missieterrein, zoals Noorwegen. Poels,
Vrouwen van het grote missieuur, p. 103-105.
68 Archief mfa , 2: J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 25 oktober 1923; Poels, Vrouwen van het grote missieuur, p. 36-47, 85-92, 103-106.
69 Dagboek Smit, 9 mei 1922.
70 Ibidem, mei 1922, 23 en 24 oktober 1923; Archief mfa , 2: J.O. Smit aan A. Vingerhoets,
13 december 1923; J.O. Smit, ‘Welkom in Kristiania’, in: Missiezusters Asten 1913-1963 (Asten,
1963), p. 17.
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eeuwige en zeven geprofeste zusters met tijdelijke geloften, twaalf novicen
en twee postulanten.71 Als beginnende congregatie had zij nog geen werkterreinen in de missie zelf. In september 1923 was de stichter van de congregatie overleden en was rector A. Vingerhoets benoemd tot geestelijke directeur door A.F. Diepen, die als bisschop van Den Bosch de ordinarius van de
congregatie was. Vingerhoets was van mening dat de jonge congregatie zo
spoedig mogelijk missieterreinen moest aannemen met het oog op de
motivatie van de religieuzen en de werfkracht van de congregatie.
Toen Smit dan ook zijn verzoek om zusters in oktober 1923 herhaalde,
viel dat in vruchtbaarder aarde dan een jaar eerder. Bovendien kende Smit
Vingerhoets – “een vroegeren medestrijder” – uit de tijd dat hij actief was in
de Nederlandse missieactie.72 Vingerhoets was diocesaan directeur van de
Nederlandse afdeling van het St. Petrusliefdewerk (spl) voor het bisdom
Den Bosch, waarvan Smit tot 1922 de nationale directeur was geweest. Vingerhoets stelde Diepen op de hoogte van de aanvrage van Smit, die hij als “te
vaag”, maar wel als een punt van serieuze bespreking beoordeelde.73 Ook
Diepen, die sinds zijn apostolische visitatiereis in 1920 speciale belangstelling voor Scandinavië aan de dag legde, voelde er wel voor om “mgr. Smit in
mei te gaan helpen.”74 Vingerhoets liet dit antwoord aan Smit weten, maar
tekende erbij aan dat hij en ook Diepen vreesden “voor de geschiktheid der
zusters; in onbeschaafde Missiegebieden zijn ze m.i. beter op haar plaats.”
In elk geval wilde Vingerhoets, onder verwijzing naar canon 496, wel weten
of en waarvan de zusters in Noorwegen konden leven en hoeveel zusters
Smit op het oog had.75
Smit reageerde verheugd op de brief van Vingerhoets. Men kon vrij snel
tot afspraken komen, aldus Smit, want hij beschikte over een “indult, dat ik
van Z. Em. Kard. van Rossum kreeg. Aan de Propaganda hoeft dus nu nog
niets gevraagd te worden.”76 Overigens liet hij wel aan de secretaris van Van
Rossum, J. Drehmanns, weten dat hij de zusters in Asten op het oog had
voor het bisschopshuis: “Van wijkverpleging en onderwijs hebben deze
eenvoudige zielen […] geen verstand, wel van huishouding en boerderij. Ik
zal wel wat voor haar vinden, vooral als door de opening van het missiehuis
in Bussum (in mei of juni) de Franc. Xav. zusters hier wegtrekken en het
kloostertje van de bovenste etage hier vrij komt. De kerk schoonmaken zul71 Archief mfa , 2: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen, 23 januari 1924.
72 Ibidem: Smit aan Vingerhoets, 14 oktober 1923.
73 Archief bdb , 3 ‘Missiezusters Franciscanessen van Asten. Noorwegen, Kristiania, Stabekk
enz.’: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen, 3 december 1923.
74 Archief mfa , 2: A.F. Diepen aan A. Vingerhoets, 18 december 1923.
75 Ibidem: A. Vingerhoets aan J.O. Smit, 19 december 1923 en 15 januari 1924.
76 Ibidem: J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 19 januari 1924.
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len ze ook wel kunnen en ander grof werk. Daar moeten we ook krachten
voor hebben.”77
Het genoemde indult was een machtiging om een overeenkomst te sluiten met congregaties om in Noorwegen te komen werken, zonder daarvoor
vooraf verlof te hoeven vragen aan de Propaganda Fide. Smit had het document in augustus 1923 gekregen van Van Rossum tijdens hun verblijf in
Helsinki in verband met de benoeming van J. Buckx scj tot apostolisch
vicaris van Finland. Voor zover bekend had Smit hiervan nog niet eerder
gebruik gemaakt. Het gaf hem gedurende tien jaar de mogelijkheid de
hulp in te roepen van mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit verschillende Europese landen om nieuwe staties op te richten in het Noorse vicariaat, op voorwaarde dat als ze een gebied hadden toegewezen gekregen, ze
alsnog zo spoedig mogelijk verlof zouden vragen aan de Congregatio de
Propaganda Fide om er een religieus huis op te richten. Als reden voor het
verlenen van deze buitengewone machtiging werd in het document genoemd de uitgebreidheid van het vicariaat en het verschil in klimaat, koud
en droog in het noordelijke deel, gematigd in het midden, zodat niet
meteen kon worden bepaald in welk deel de betreffende religieuzen wilden
of konden werken. Ten tweede werd gesteld dat het moeilijk was vooraf een
planning te maken van het oprichten van nieuwe staties. Op veel plaatsen
werd de grond geschikt geacht en de bepaling van de plaats hing van verschillende omstandigheden af (de koop van een huis; het samenwonen van
katholieken; de hoop op bekering van protestanten).78 Het indult gaf Smit
aldus de mogelijkheid religieuzen te werven op basis van zeer vage afspraken.
Om eventuele twijfels bij Vingerhoets, Diepen en de missiezusters weg
te nemen, verzekerde Smit verder dat hij goed voor de zusters zou zorgen,
ook voor hun geestelijk leven. De zusters zouden boven in zijn huis een
afgesloten gedeelte krijgen. Naast de keuken kregen zij een grote werk- en
recreatiekamer, waar Smit eveneens ‘slot’ op had gelegd, zodat deze ruimtes
voor niemand toegankelijk waren dan de zusters zelf. Verder was er in huis
natuurlijk ook een kapel. Vier zusters leek hem in het begin wel voldoende
om voor hem en zijn huishouden te zorgen. Later zouden zij misschien ook
de St. Olavskerk onder hun hoede kunnen krijgen. De vraag van Vingerhoets of ze in Noorwegen konden leven, ontweek hij min of meer door te
stellen dat als hijzelf kon leven, zij dat ook konden. Tot dan toe had hij de
keukenzuster nog altijd haar maandgeld kunnen geven voor het betalen
77 Archief ross , inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 21 januari 1924.
78 Archief mfa , 2. Het indult is gedateerd op 10 augustus 1923 en is ondertekend door kardinaal Van Rossum d.d 16 augustus te Helsinki. In het archief te Asten bevindt zich een
afschrift van het indult.
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van de rekeningen. “En Nederland laat me niet in de steek”, voegde hij
eraan toe.79 In feite betekende dit dus dat de zusters geen eigen inkomsten
hadden. Zij moesten leven van wat zij van Smit kregen. Gezien zijn altijd
nijpende geldtekort zal dat niet overvloedig zijn geweest. Het betekende
ook dat het moederhuis in Asten regelmatig zou moeten bijspringen.
Verder opperde Smit de mogelijkheid dat de zusters in de toekomst wellicht zouden kunnen samenwerken met de franciscanen die naar Noorwegen zouden komen. Als de franciscanen een eigen statie zouden oprichten,
zouden ze ook zusters nodig hebben – “een kerk zonder zusters gaat hier
niet” – en dan zouden de franciscanessen misschien een pension voor oudere dames kunnen beginnen. In elk geval konden de zusters samen met de
franciscanen Ladislaus Hol en Marinus Jorna op 1 april 1924 naar Noorwegen reizen.80 Diepen, Vingerhoets en de algemene overste Antonia van Dijk
vonden dat zij hiermee voldoende waren geïnformeerd. Het officiële verlof
werd door zuster Antonia aangevraagd en door Diepen op 31 januari 1924
verleend. Het nieuws werd persklaar gemaakt voor de Sint Jansklokken en de
St. Antoniusbode.81
Niet alle zusters waren gelukkig met de keuze van Noorwegen als eerste
werkgebied. De plaatsvervangende overste, zuster Majella Appelman, en
ook andere zusters lieten weten dat zij Noorwegen geen echte missie vonden en dat volgens de bedoeling van de stichter Belgisch-Congo voorrang
had. De “Eerw. Vader z.g.” had altijd gezegd “dat de Zusters niet gesticht
zijn om naar Noorwegen te gaan, dat ze dat nooit moesten doen.” Maar
Vingerhoets vond de Noorse missie een goed begin om “tot het eigenlijk
Missiewerk in de heidensche Missiën te komen.”82 Om de zusters te overtuigen verzocht hij Smit de missiezusters in een schrijven duidelijk te
maken dat Noorwegen ook echte missie was. In dit schrijven benadrukte
Smit dat de zusters een belangrijk aandeel konden hebben in de toename
van het aantal Noorse bekeerlingen, ja zelfs mogelijk ooit in een massaovergang van de Noren naar het katholicisme. Die bijdrage bestond uit
werkzaamheden die op het vlak lagen van het ‘indirecte missiewerk’: naastenliefde en onderwijs, en daarnaast de zorg voor priesters en kapellen en
kerken en het opluisteren van de liturgische vieringen.83
79
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81
82

Ibidem: Smit aan Vingerhoets, 19 januari 1924 en 21 januari 1924.
Ibidem.
Sint Jansklokken, 2 februari 1924 (nr. 57).
Archief bdb , 3 ‘Noorwegen, Kristiania, Stabekk etc.’: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen,
19 december 1923; Archief mfa , 2: Antonia van Dijk aan A.F. Diepen, 28 januari 1924,
A.F. Diepen aan Antonia van Dijk, 31 januari 1924, A. Vingerhoets aan J.O. Smit,
1 februari 1924.
83 Zie aanhef van dit hoofdstuk, genomen uit: Smit, ‘Naar Noorwegen. Weest welkom,
zusters!’, p. 34-35.
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Van Rossums afwijzing
Ook al beschikte Smit over het genoemde indult, Vingerhoets vond het
toch nodig kardinaal Van Rossum in kennis te stellen van de gemaakte
afspraken.84 Het betrof hier immers het eerste werkgebied van de jonge
congregatie, die mede door Van Rossums inmenging de pauselijke goedkeuring had gekregen in 1913.85 Tegen aller verwachtingen in, keurde Van
Rossum de plannen ten zeerste af. Hij liet Diepen weten dat volgens hem
“die zusters nog bij lange niet geschikt kunnen zijn voor de missies. Gisteren vernam ik van mijn secretaris dat zij naar Cristiania zullen gaan om daar
dienstmeiden te zijn van Mons. Smit. Ik betreur het; ’t ware 100 x beter dat
ze eerst religieuzen werden en zouden dan zeker later 100 x beter de missie
kunnen dienen. Ik begrijp niet wie dat heeft kunnen drijven. Wat er van de
relig. vorming in Cristiania zal komen versta ik ook niet goed.” Diepen
haastte zich Van Rossum te antwoorden dat het toch wel mee zou vallen
met die religieuze vorming: de zusters zouden beperkt werk krijgen, er was
slot en Smit zelf zou voor de religieuze vorming zorg dragen.86
De reactie van Van Rossum zorgde voor veel beroering. Vingerhoets en
de overste Antonia van Dijk werden op de hoogte gebracht, waarna het vertrek werd uitgesteld. Aan de overige zusters werd de ware reden van het uitstel niet meegedeeld, maar werd verteld dat de Noorse regering hen voorlopig niet wilde toelaten.87 Toen Smit hoorde van de bezwaren van de kardinaal, trok hij zijn aanvrage in. In de media was echter al ruchtbaarheid
gegeven aan het vertrek van de zusters naar de missie van Jan Olav Smit.
Behalve het korte bericht in de St. Jansklokken verscheen begin maart ook de
St. Antoniusbode met daarin de “blijde tijding” dat de zusters eindelijk naar de
missie zouden gaan. Naast de integraal opgenomen toestemmingsbrief van
Diepen was er ook een uitgebreid welkomstwoord van Smit in opgenomen.
Als toen bekend zou zijn gemaakt dat het vertrek naar Noorwegen niet door
zou gaan, zou dat zeker een vreemde indruk hebben gemaakt op katholiek
Nederland.
Van Rossum zag zich vermoedelijk mede daardoor genoodzaakt toe te
geven. Op 17 maart 1924 schreef de kardinaal aan Diepen: “Ongetwijfeld
zou het voor de Noorweegsche missie een groot economisch voordeel zijn,
84 Archief mfa , 2: Vingerhoets aan Diepen, 23 januari 1924, A. Vingerhoets aan W.M. van
Rossum, 24 januari 1924.
85 Poels, Vrouwen van het grote missieuur, p. 50-53.
86 Archief bdb , 3 ‘Noorwegen, Kristiania, Stabekk etc.’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen,
31 januari 1924, met aantekeningen op de brief door Diepen.
87 Archief mfa , 2: A.F. Diepen aan A. Vingerhoets, 15 februari 1924, A. Vingerhoets aan J.O.
Smit, 12 maart 1924, J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 29 maart 1924.
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en daarom zou ik ook gaarne mijne toestemming geven.” Hij stelde drie
voorwaarden: dat de zusters voldoende religieuze vorming hadden gehad
vóór hun vertrek naar Noorwegen; dat de constituties dergelijke huiselijke
bezigheden en administraties niet uitsloten; “dat er voorzien wordt in eene
ware, volkomen afsluiting, zoodat de zusters niet of quasi niet met de Heeren in aanraking komen: punt van allergrootst belang.”88 Diepen stelde
zowel Antonia van Dijk als Vingerhoets op de hoogte van de voorwaardelijke toestemming van Van Rossum. Inmiddels rekende Smit daar al niet meer
op. Op 29 maart 1924 schreef hij Vingerhoets dat ze zich maar bij de afwijzing van Van Rossum moesten neerleggen, maar dezelfde dag las hij in De
Tijd dat de zusters toch naar Noorwegen zouden komen. In een kattebelletje aan Vingerhoets vroeg hij om dat bericht te bevestigen via ‘een telegrammetje’. Het telegrammetje luidde: “Soeurs partiront Samedi 5 avril. Vingerhoets.”89
Smit kreeg aldus toch zijn ‘religieuze dienstmeiden’, ook al vond Van
Rossum eigenlijk dat de religiositeit van de jonge congregatie nog onvoldoende was uitgekristalliseerd om al een werkterrein buiten Nederland aan
te nemen. De bezwaren van Van Rossum lagen niet op het vlak van de werkzaamheden die de zusters in Noorwegen zouden gaan verrichten: juist vanwege het belang van hun financieel-economische inbreng ging hij mede
overstag. Wat natuurlijk ook meespeelde was dat hij zich op een ongelukkige wijze door Smit voor een fait accompli zag gesteld (wat hijzelf mogelijk had
gemaakt door het verlenen van het indult). Voor zover bekend heeft Smit
het indult hierna nimmer meer gebruikt.

Marthadienst
Op 5 april 1924 reisden de eerste missiezusters van Asten, samen met de
twee Nederlandse franciscanen Hol en Jorna, met de Iris via Stavanger en
Bergen naar hun eerste missiegebied.90 Brigida de Kinderen was benoemd
als overste. Haar metgezellinnen waren Augustina Persoon, “een potige en
ijverige keukenprinses”, Francisca Hoebe, “die niets liever deed dan schrobben en poetsen”, en Theresia van Eijk, “die, omdat ze altijd blij was en glimlachte, als portierster werd benoemd.”91 Voor Smit was de komst van de
zusters uitermate welkom. “Nu begon er in het bisschopshuis een veel rus88 Archief bdb , 3 ‘Noorwegen, Kristiania, Stabekk etc.’: W.M. van Rossum aan A.F. Diepen,
17 maart 1924. Zie over het slot bij vrouwelijke religieuzen: Eijt, Religieuze vrouwen, p. 40-48.
89 Archief mfa , 2: Smit aan Vingerhoets, 29 maart 1924 en 31 maart 1924 (met een aantekening van de tekst van het telegram uit Asten d.d. 2 april 1924).
90 ‘Van Nederland naar Noorwegen (Uit de reisbeschrijving onzer zusters)’, in: St. Antoniusbode, 20(1924), p. 93-94.
91 Smit, ‘Welkom in Kristiania’, p. 17.
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tiger, ja een religieuze geest te leven, ook al omdat de bisschoppelijke kapel
voor de zusters het middelpunt werd voor haar geestelijk leven.”92
Het missiewerk van de zusters bestond uit koken en poetsen van het
armoedige bisschopshuis – in Nederland zou men “zulk ’n gebouw onmogelijk voor de woning van Monseigneur en de priesters hebben aangezien”93 – en de St. Olavskerk. Omdat de zusters geacht werden nog onvoldoende religieus te zijn gevormd, kregen ze voorlopig niet de zorg voor de
kerk. Dat wil zeggen dat zij wél het zware schoonmaakwerk deden, maar
dat de St. Jozefzusters van Chambéry, wier gebouwen grensden aan het bisschopshuis, als kosteres voor de aankleding en versieringen in de kerk zorgden. De zusters vergeleken hun zorg voor de priesters en de pastorie met de
dienst van Martha in Bethanië, die voor Jezus zorgde, en ze vertrouwden
erop dat ze aldus zouden “delen in de vruchten van [het] bekeringswerk”
van de priesters.94
De dag na hun aankomst werd een dagorde opgesteld, waarin de tijden
werden vastgelegd van de voorgeschreven gemeenschappelijke oefeningen.
Pater Hol werd aangewezen om de geestelijke leiding van de franciscanessen op zich te nemen. In mei 1924 ontvingen ze de constituties van de congregatie die door Vingerhoets waren opgesteld – onder Van Schijndel waren
deze nog niet gereed gekomen. De zusters in Noorwegen vroegen zich af of
deze constituties ook in de missies golden, omdat een van de St. Franciscus
Xaveriuszusters had gezegd dat slechts “gewerkt moest worden en gezorgd,
dat de Heeren tevreden waren. Als dat maar het geval was, dan scheen de rest
er weinig op aan te komen.”95 Vingerhoets liet Smit weten dat hij het volstrekt niet met zo’n opvatting eens kon zijn en dat zo’n gezegde een verderfelijke invloed kon uitoefenen op het geestelijk leven van de zusters. Smit
haastte zich te antwoorden dat Vingerhoets geen waarde aan de opmerking
van de St. Franciscus Xaveriuszuster moest hechten. De dagorde van de
missiezusters werd goed onderhouden, verzekerde hij. Elke eerste vrijdag
hadden de zusters recollectie. In oktober hadden ze hun eerste retraite, die
door Hol werd gegeven. Helaas kon de retraite door het gebrek aan priesters
maar vijf dagen duren, en niet acht, zoals de constituties eigenlijk voorschreven. Vingerhoets, als altijd punctueel in het navolgen van de regels,
kapittelde Smit hierover en schreef dat dat niet nog eens mocht voorkomen.96
92
93
94
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290

Ibidem.
‘’t Mooie maar koude Noorden!’, in: St. Antoniusbode, 34(1938), p. 34-35.
Ibidem.
Archief mfa , 2: A. Vingerhoets aan J.O. Smit, 13 mei 1924.
Ibidem: J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 18 mei 1924 en 26 oktober 1924, A. Vingerhoets aan
J.O. Smit, 30 oktober 1924; Archief bdb , 3 ‘Noorwegen, Kristiania, Stabekk etc.’: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen, 23 mei 1924.
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De Antoniuszusters, zoals ze in Noorwegen al gauw werden genoemd,
hadden hun kloostertje op de vierde verdieping van het huis; een klein balkon vormde hun ‘buiten’. Tot aan de Tweede Wereldoorlog hadden zij weinig contact buiten de deur. Alleen de portierster had door haar taak contacten met de buitenwereld. Mede hierdoor ging het aanleren van de Noorse
taal moeizaam. Zo klaagde een patiënte in Stabekk dat zuster Brigida de
Kinderen, die reeds acht jaar in Noorwegen was, de taal niet goed meester
was en dat zij daarom liever een Noorse verpleegster had.97 Af en toe bezochten de zusters bij feestelijke gelegenheden huizen van andere congregaties in de omgeving: Sylling, Vårfruevilla van de St. Jozefzusters en de
St. Elisabethzusters. Daarnaast logeerden regelmatig St. Franciscus Xaveriuszusters bij hen op reis naar Sylling vanuit Bergen of vice versa, omdat die reis
niet in één dag gemaakt kon worden.98

Een tweede huis
Een half jaar na hun aankomst in Noorwegen kwam Smit met het voorstel
een aantal zusters gedurende een half jaar verpleegervaring te laten opdoen
bij de St. Franciscus Xaveriuszusters – en daar en passant in de kookkunst en
taal te worden ingewijd – zodat zij later zelf ook konden gaan werken in de
(wijk)verpleging. Dat kon volgens hem alleen in Arendal; in Oslo en Bergen
had hij altijd ‘kwestie’ met de lokale overheden wanneer er nieuwe zusters
bijkwamen, omdat “men (terecht) vreest” dat zij concurrentie zouden aandoen aan de vele Noorse ziekenverpleegsters zonder werk. Bovendien waren
ook de franciscanen nu in Arendal. De overste Brigida de Kinderen voelde
volgens Smit veel voor het plan.99
Vingerhoets vond het plan opnieuw veel te vaag, maar legde het aan Diepen voor, die ermee instemde. Twee van de zusters uit Oslo mochten een
half jaar naar Arendal gaan. Maar Smit wilde drie nieuwe zusters voor Arendal. Vingerhoets en Diepen wilden daar echter niet aan. Zoveel zusters
waren er nog niet, en de zusters wilden nu eenmaal graag naar Congo.
Bovendien was het onduidelijk wat er met die drie zusters zou gebeuren: er
kon er één extra in Oslo worden geplaatst, maar de andere twee moesten
dan blijkbaar voorlopig in Arendal blijven. Diepen en Vingerhoets konden
het niet goedkeuren dat de zusters voor langere tijd bij een andere congregatie inwoonden. Volgens hen werkte de omgang met zusters van andere
97 Zr. Brigida de Kinderen, ‘Uit de missie van Noorwegen’, in: St. Antoniusbode, 28(1932), p. 29.
98 ‘Uit de missie van Noorwegen’, in: Ibidem, p. 172-173.
99 Archief mfa , 2: Smit aan Vingerhoets, 26 oktober 1924. Smit eindigde de brief als volgt:
“Moet voor zoo iets eerst permissie worden aangevraagd bij Z.Em. Kard. van Rossum? Ik
stoot me liever geen 2x.”
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Twee missiezusters franciscanessen van de H. Antonius op het balkon van
het bisschopshuis in de jaren dertig.

congregaties bijna nooit goed. Smit vond het echter voor de zusters veel
beter als ze zich niet te veel zouden afzonderen.100 Hoe dan ook, Diepen
deed op 5 februari 1925 via Vingerhoets het voorstel dat er een domus formata
van minstens zes zusters zou komen. Of dat bij de franciscanen zou zijn,
zou mede afhangen van deze orde.101 Zou een dergelijk huis worden opgericht, dan zouden de zusters het bisschopshuis verlaten – het huishouden
hier was immers alleen maar bedoeld als het begin van haar missiewerk.102
Na dit voorstel van Diepen horen we niets meer over het ‘plan Arendal’.
Smit wilde zijn huishoudelijke krachten blijkbaar niet missen.
In februari 1927 verkende Smit opnieuw de mogelijkheid of de missiezusters van Asten geen tweede huis konden openen, nu in Bodø. In dit stadje in Noord-Noorwegen waren verschillende bedehuizen van sekten, zo
100 Ibidem: Vingerhoets aan Smit, 30 oktober 1924, 30 november 1924 en 9 januari 1925, Smit
aan Vingerhoets, 4 januari 1925 en 1 februari 1925.
101 In de correspondentie van de franciscanen wordt niet gesproken over een eventuele
samenwerking met de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius.
102 Archief mfa , 2: A. Vingerhoets aan J.O. Smit, 5 februari 1925.
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schreef Smit aan Vingerhoets, van methodisten en de indremisjon. Er was een
groot provinciaal ziekenhuis, dus de zusters hoefden alleen voor de kapel
(er waren vijf à zes katholieken) en de priester te zorgen, en later misschien
een kleuterschooltje en wijkverpleging beginnen. Hij vroeg of de congregatie 25.000 à 30.000 gulden zou kunnen vrijmaken om hier een huis voor de
zusters te kopen en aldus een statie te beginnen. Vingerhoets gaf hem weinig hoop, omdat ze geen geld en geen zusters hadden. Bovendien vroeg hij
zich af waar die zusters in Bodø dan van moesten leven. “Als ik het goed
begrijp, dan zal Asten ervoor moeten zorgen.”103 Vingerhoets stelde ook
Diepen op de hoogte van het verzoek, waarbij hij aantekende dat zij er beter
aan deden de zusters te bestemmen voor Congo.104 Hierna werd de mogelijkheid om een tweede huis in Bodø te beginnen niet meer aangeroerd.
De St. Antoniusbode, die in 1924-1926 veelvuldig over Noorwegen berichtte, gaf tot eind 1930 geen informatie meer over het leven en werken van de
zusters in Noorwegen. Als reden daarvoor werd genoemd dat “we slechts te
zorgen hadden voor het huishouden van de priesters, en daar dit altijd
zoowat hetzelfde is, we dus weinig konden vertellen.”105 Eind 1930 werd er
opnieuw een poging ondernomen om tot een tweede huis te komen, nu in
Stabekk vlakbij Oslo. Deze missiestatie was in september 1926 geopend. De
St. Franciscus Xaveriuszusters hadden hier huize Lisieux van Smit gekregen,
als onderdeel van zijn strategie om de St. Jozefzusters zoveel mogelijk uit de
buurt van Oslo te weren.106 Voor de St. Franciscus Xaveriuszusters was het
huis echter ongunstig gelegen ten opzichte van hun andere huizen. Bovendien had de congregatie in 1926 ook een huis geopend in Haugesund en
waren de zusters hard nodig in de ziekenhuizen van de congregatie. Voor de
Antoniuszusters zou het een uitkomst kunnen zijn om een tweede huis te
hebben als een grote steun en troost in hun eenzaamheid, aldus H. Snoeijs,
pastoor in Bergen en geestelijke directeur van de St. Franciscus Xaveriuszusters. Snoeijs, die in zijn brieven aldoor spreekt over de ‘goede, nederige en
opofferingsgezinde’ zusters in Oslo, benadrukte dat hij met zijn voorstel
het welzijn van de zusters op het oog had: “Al zeg ik het zelf, Uwe Antoniuszusters hebben geen betere vrienden in Noorwegen dan de directeur en de
generale overste, moeder Beata, der St. Franciscus-congregatie. Ik denk dat
Uw zusters in Oslo dat wel willen bevestigen.”107
Dat in Oslo de woon- en werksituatie van de Antoniuszusters te wensen
103 Ibidem: J.O. Smit aan A. Vingerhoets, 21 februari 1927; A. Vingerhoets aan J.O. Smit,
24 februari 1927.
104 Ibidem: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen, 26 februari 1927.
105 De Kinderen, ‘Uit de missie van Noorwegen’, p. 27.
106 Zie hoofdstuk iv, paragraaf 2.
107 Archief mfa , 2: H. Snoeijs aan A. Vingerhoets, 19 april 1931.
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over liet, was algemeen bekend. Zij moesten met weinig geld voor een groot
huishouden zorgen, waar de sfeer zoals we eerder zagen niet altijd harmonieus genoemd kon worden. Behalve de apostolisch vicaris woonden de
pastoor van de St. Olavsparochie, zijn kapelaan en bij tijd en wijle ook andere priesters op de Akersveien 5. Indachtig de aansporing van de St. Franciscus Xaveriuszusters dat zij moesten zorgen dat ‘de heren tevreden waren’,
zullen de zusters bij het verdelen van de maaltijden niet als eerste aan zichzelf gedacht hebben. Maar af en toe werd er ook door de priesters en zelfs
door Smit honger geleden.108 De zusters werden nogal eens beklaagd om
hun weinig benijdenswaardige situatie. De overste Brigida de Kinderen
wuifde in een artikel in de St. Antoniusbode de opmerking dat de zusters stakkers waren weg door te zeggen dat in Noorwegen al gauw iemand als stakkar
werd betiteld. Maar een van de zusters Onder de Bogen – die zelf in Noorwegen ook niet in de beste panden woonden – schrok van de situatie in het
bisdomhuis in 1931: “’t Ziet er treurig uit in dat paleis; wat een armoede, de
Zusters moesten bijzondere heilige religieuzen zijn.”109
Een tweede huis kon in deze omstandigheden voor enige verlichting
zorgen. De zusters konden het donkere bisschopshuis dan om de zoveel tijd
verwisselen voor een huis met een ruime tuin. Ook Vingerhoets en de nieuwe algemene overste Dolorosa Veelenturf waren er inmiddels voor dat ze
een tweede huis begonnen. Het zou goed zijn om enkele zusters uit Oslo in
Stabekk te plaatsen, zodat de nieuwe zusters van meet af aan de Noorse taal
konden leren. De St. Franciscus Xaveriuszusters hadden in Stabekk particulieren verpleegd en privé-les gegeven in Frans, Duits en Engels (hoewel ze
van deze activiteiten niet konden rondkomen). Als de missiezusters er met
vier of vijf zusters, van wie twee met verpleegopleiding, zouden beginnen,
konden ze volgens Snoeijs daarnaast enige dames in de kost nemen en op
die manier in hun levensonderhoud voorzien. Na een visitatiereis van de
algemene overste werd ingestemd met de overname van huize Lisieux. De
zusters betaalden een huurprijs van 50 kronen per maand en kregen de
mogelijkheid het pand voor de prijs van 30.000 kronen (20.000 gulden) te
kopen, waarvan ze evenwel geen gebruik maakten.110 Na de benoeming van
Mangers tot apostolisch vicaris van Noorwegen, zouden de zusters hier met
de paters maristen gaan samenwerken.

108 Dagboek Smit, 12 oktober 1926.
109 Sint Carolus Klokje, 6(1930-31)12, april 1931.
110 Archief bdb , 3 ‘Noorwegen, Kristiania, Stabekk’: A. Vingerhoets aan A.F. Diepen, 20 oktober 1930, A.F. Diepen aan A. Vingerhoets, 21 oktober 1930; Archief mfa , 2: H. Irgens aan A.
Vingerhoets, 24 maart 1931, H. Snoeijs aan A. Vingerhoets, 26 maart 1931; A. Vingerhoets
aan H. Snoeijs, 30 maart 1931, Contract nr. 1941, 17 juni 1931.
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4. zusters van onze lieve vrouw van amersfoort

Eerste missiehuis
Op 10 oktober 1923 schreef Smit aan de congregatie van de zusters van O.L.
Vrouw van Amersfoort of de zusters in de Noorse stad Trondheim, “een stad
met Europeesche beschaving, men heeft er waterleiding en electrisch licht”,
een huis wilden openen. Enkele maanden eerder had Smit de stad met kardinaal Van Rossum bezocht tijdens diens visitatiereis door Scandinavië.
Toen waren ze tot het besluit gekomen dat er naast de St. Elisabethzusters
van Breslau, die de H. Hartparochie bedienden en een hospitaaltje hadden,
ook een zustercongregatie voor de St. Olavsparochie moest komen. Deze
statie in Trondheim, die in 1902 was opgericht, telde een veertigtal parochianen. Om concurrentie met de vooral op ziekenzorg gerichte St. Elisabethzusters te voorkomen, was gezocht naar een onderwijscongregatie.111
De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort hadden op onderwijsgebied in Nederland een goede staat van dienst. Sinds zij zich in 1822 in
Nederland hadden gevestigd, legden zij zich toe op onderwijs aan de vrouwelijke jeugd onder de noemer van ‘Pédagogie Chrétienne’. De zusters
richtten zich idealiter op arme, misdeelde en verwaarloosde kinderen die in
godsdienstig of zedelijk opzicht bijzondere aandacht nodig hadden. Maar
zij hadden ook gerenommeerde pensionaten, die meisjes uit de betere kringen trokken. De congregatie had in 1925 29 huizen in Nederland en verzorgde het onderwijs op veel scholen, vanaf het kleuteronderwijs tot en met
het middelbaar onderwijs. Daarnaast hadden ze een eigen opleiding voor
onderwijzeressen. Hun religieuze leven was geïnspireerd door Ignatius van
Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.112
De congregatie had zich tot op het moment dat het verzoek van Smit
hen bereikte, niet aan missionaire arbeid gewijd. Maar nu de brief van Smit
er lag, kwamen ook de zusters van O.L.V. van Amersfoort onder de bekoring
van de magische klank die het woord missie in deze jaren in Nederland had.
Ook nu stelde Smit de situatie in Noorwegen vrij eenvoudig voor. In het
begin zouden vier zusters volstaan om, zo gauw ze de Noorse taal voldoen111 Amersfoort, Archief van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort (Archief olva ): ‘Notulen van de
bestuursvergaderingen van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort’, 23 oktober 1923.
Tegelijkertijd met zijn brief naar Amersfoort schreef Smit aan aartsbisschop H. van de
Wetering. Dagboek Smit, 10 oktober 1923.
112 De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Naar een wereld van menselijkheid (Amstelveen: Luyten, 1987), p. 10-28; Jacqueline van Breemen, ‘Vrouwen met een missie’, in: Bert van Dijk
e.a. (red.), Katholieke vrouwen en het feminisme. Een onderzoek door de Acht Mei Beweging (Amersfoort:
De Horstink, 1990), p. 201-211; G.A.M. Abbink, ‘Ontstaansgeschiedenis van de zusters
van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort’, z.p./z.j. [Zeist 1993]; Nederland en de missiën, p. 140.
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de meester waren, het schooltje over te nemen van de St. Elisabethzusters;
onderwijsakten waren aldus Smit geen vereiste. Ze konden al direct beginnen met het geven van onderwijs in de Franse en de Engelse taal. Daarnaast
konden ze door orgelspel en zang het parochiële leven wat kleur geven.
Woongelegenheid zouden de zusters in de pastorie van de St. Olavskerk
krijgen. Naast de genoemde onderwijstaken werd van de zusters verwacht
dat zij het huishouden van de pastoor en diens zus, die eveneens in de pastorie een kamertje had, zouden verzorgen.113
Het bestuur van de congregatie (‘de Raad’) reageerde positief op het verzoek en dat gold ook voor aartsbisschop H. van de Wetering, de ordinarius
van de congregatie. Bij twee eerdere aanvragen “uit onze Oost” voor zusters
had Van de Wetering nog duidelijk te kennen gegeven dat hij niet wilde dat
de zusters erop in gingen omdat er nog zoveel werk was in eigen land. Volgens de ‘Opstellen over ons eerste Missiehuis te Trondhjem’ was “hij nu
geheel anders gestemd” en gaf hij gaarne zijn toestemming.114 Waarschijnlijk speelde hierbij een rol dat Van de Wetering op verzoek van Van Rossum
steun had toegezegd aan Smit als priester van het aartsbisdom Utrecht. Op
4 november 1923 ontving Smit reeds bericht van Van de Wetering dat de
zusters zouden komen.
Enkele weken later kreeg Smit een brief van de zusters met veel vragen
over hun toekomstige werkkring, die hij de dag daarna beantwoordde. Hij
liet – niet geheel overeenkomstig de waarheid – weten dat “de Missie in het
onderhoud der zusters” zou voorzien zolang de zusters dat niet zelf konden
en “als zij later zich zelven kunnen onderhouden, wordt aan de Congregatie
20% afgestaan.”115 Via de St. Olavsbusjes konden zij geld inzamelen voor
hun nieuwe missiegebied. Omdat de zusters volgens Smit wat bang waren
door hun gebrek aan missie-ervaring, stelde hij hen voor dat ze het eerst vijf
jaar zouden proberen. Daarna konden ze definitief besluiten of ze bleven.
Maar, zo liet een optimistische Smit aan Drehmanns weten, “dat wordt
immers toch ja.”116
De congregatie raadpleegde haar huisarts, die te kennen gaf dat er geen
medische bezwaren waren voor de zusters om naar Noorwegen te gaan. Op
25 november kon de algemene overste, zuster Marie Alphonse Westerwoudt (zij zou een half jaar later sterven, op 5 mei 1924) aan het bestuur
113 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 23 oktober 1923; Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 246-247.
114 Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis te Trondhjem’, p. 2. Zie ook Van Breemen, ‘Vrouwen met een missie’, p. 202.
115 Dagboek Smit, 4 en 21 november 1923; Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis’, p. 2, ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 25 november 1923, ‘Kladannalen’, oktober
1923.
116 Archief ross, inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 21 januari 1924.
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laten weten dat Van de Wetering zijn goedkeuring had gegeven en dat aan
Smit was bericht dat hij op vier zusters mocht rekenen. “Groot was de geestdrift in de Congregatie bij het vernemen, dat ook wij aan ’t Missiewerk gingen deelnemen.”117

Reis naar Noorwegen
Een half jaar later togen de vier eerste missionarissen, gekozen uit vele vrijwilligsters, na een tiendaagse retraite naar het eerste missiegebied van de
congregatie: de zusters Gonzaga Berendsen, die overste werd, Aufride ten
Brink, Alida Fokken en Marcella Roelofs. Hun reis laat zien dat er inmiddels
een netwerk was opgebouwd van Nederlandse katholieken in Noorwegen.
Dat gold niet alleen priesters en vrouwelijke religieuzen. Enkele leken
waren reeds bij de voorbereiding van de reis betrokken. De zusters vertrokken op 17 mei – de nationale Noorse feestdag – in “2 rijtuigen met de noodige valiezen en pakken, terwijl 7 koffers reeds vooruit waren gezonden. (…)
De Heer Herman Smit, die zelf menigmaal de reis naar Bergen had gemaakt,
stond de Zusters in alles ten dienste, wisselde ongeveer ƒ 1190,– uit de Olafsbusjes in voor Noorsche bankbiljetten, nam plaatsen op de boot en zorgde
voor rijtuig en taxi a/h spoor enz.; ook zijn gehuwde broeder in Bergen
bood zich aan, om de zusters te helpen.”118 Herman Smit maakte deel uit
van de uit Amsterdam afkomstige firma A. Smit – geen familie van Jan Olav
Smit – die handelde in stokvis en levertraan en grote economische belangen
had in Noorwegen. In Bergen, Trondheim en Hammerfest hadden zij vestigingen. Nico Smit woonde met zijn vrouw Elisabeth Jansen en hun kinderen in Bergen, waar zij tot de dood van Nico in 1926 tot de kern van de
katholieke gemeenschap hoorden. Een van de eerste Nederlandse postulanten van de St. Franciscus Xaveriuszusters, Dora Jansen, was een zus van
Elisabeth Jansen. De familie Smit in Bergen steunde de Noorse missie financieel en met geschenken. Er waren regelmatig ontmoetingen met de apostolisch vicaris en in 1923 logeerde Van Rossum tijdens zijn reis door Scandinavië bij hen in Bergen.119
In Stavanger, de eerste aanlegplaats van de stoomboot Iris, werden de
vier zusters van O.L. Vrouw of Vorfruesøstre, die samen reisden met de algemene overste Lucia Nolet van de zusters Onder de Bogen die op visitatiereis
was, door Smit en de pastoor opgewacht. “Zij werden dadelijk gekiekt en
klommen toen naar het houten kerkje.” Hier werden ze ontvangen door de
117 Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis’.
118 Ibidem.
119 Dagboek Smit, passim; Kees Middelhoff aan J. Roes, 12 oktober 1993. Kopie brief in bezit
auteur.
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Aankomst van de vier eerste zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort te Stavanger
met de stoomboot Iris op 19 mei 1924 in gezelschap van de algemene overste
van de zusters Onder de Bogen Lucia Nolet en haar secretaresse die op visitatiereis
waren. Rechts op de foto twee St. Franciscus Xaveriuszusters.

St. Franciscus Xaveriuszusters. “Na ’t ontbijt met Mgr., dat werd voorafgegaan door een glaasje cognac waarvan ze helemaal opknapten” bezochten
de zusters het ziekenhuisje en de school van de St. Franciscus Xaveriuszusters, waar negen jongens en meisjes les kregen.120 Ook in Bergen werden ze
ontvangen door de St. Franciscus Xaveriuszusters en de Nederlandse priester Snoeijs. Bij het ontbijt zat behalve de algemene overste Beata Höfling
ook de Nederlandse postulante Dora Jansen aan.
120 Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis’, p. 6-7. In het artikel ‘Van Nederland
naar Noorwegen’, p. 93-94, is sprake van zeven leerlingen: vier Duitse, één Franse, één
Italiaanse en één Noorse.
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In Molde werden ze opgewacht door de Nederlandse pastoor Breukel en
de zusters Onder de Bogen. “De zusters droegen haar handkoffers en pakjes,
Mgr. den hectograaf en voort ging het in 2 auto’s naar de woning der Caroluszusters, die geleek op een huisje van één onzer achterbuurten.” Die
nacht moesten ze de karige ruimte delen (Smit sliep in het bed van de pastoor, en de pastoor sliep op de grond). Het vertrek waar de zusters van O.L.
Vrouw van Amersfoort sliepen werd met een gordijn gescheiden van de
enige patiënte van de Caroluszusters, die zelf de nacht doorbrachten op de
vliering van het huis. Het werd een onrustige nacht, want de patiënte kreeg
die nacht een baby: “’n Noortje had het levenslicht aanschouwd; de kleine
had jammer genoeg luthersche ouders; Mgr. kon dus het kindje niet doopen, maar diende ’s morgens na de H. Mis het H. Vormsel toe aan 3 kinderen.”121

Trondheim
Op 24 mei 1924 kwamen de zusters ’s morgens in Trondheim aan. Nadat ze
hadden gebiecht bij Smit, werden ze allemaal nog eens apart toegesproken.
Hij drukte hen op het hart om minstens zeven uur per nacht te slapen en
vijf keer per dag te eten. Veertien dagen later schreef hij hun dat het tijd
werd om Noors te gaan leren. Rond deze tijd begonnen de zusters hun dagorde weer strikt te volgen. Om half zeven hadden ze ochtendgebed en daarna meditatie tot half acht. Om tien voor acht werd het bed opgemaakt en
aansluitend was er H. Mis. Daarna ontbeten zij. Om elf uur was er koffie
met een kaakje, om één uur eten; half vijf samen goûter; om zeven uur
meditatie in de kerk, dan souper en om negen uur avondgebed in de kerk.
Daarna ging men naar bed.122
Ondanks de belofte van een stad van ‘Europeesche beschaving’ waren de
zusters in Trondheim in een situatie beland, waarin het niet zo gemakkelijk
bleek de moed te bewaren. De statie was klein en er was nauwelijks sprake
van enig kerkelijk leven. De katholieke kerk werd slecht bezocht. De huisvesting op Prinsensgate 2A was zeer gebrekkig. De zusters woonden in huis
bij de pastoor, voor wie ze ook geacht werden te zorgen. In de pastorie werd
een kamer als schoollokaal gebruikt. De oude Mariaverenigingszaal werd
de slaapzaal van de zusters en een ander kamertje werd refter en recreatieruimte. De woonsituatie gaf aanleiding tot de nodige problemen. Na de
Duitser Recktenwald werd in mei 1925 de Nederlandse seculier A. Rottier
121 Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis’, p. 9. Zie ook Dagboek Smit, 14-26 mei
1924.
122 Archief olva : ‘Opstellen over ons eerste missiehuis’, p. 9-10; Uit het land van St. Olav, 2(192425), p. 22.
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priester van de statie. Hij reisde in 1926 naar Nederland om de slechte
woonsituatie met het bestuur van de congregatie te bespreken. Omdat de
gemeenschappelijke woning zo klein was, zo liet hij weten, was het moeilijk de goede verstandhouding te bewaren. Het zou beter zijn als de zusters
en de pastoor afzonderlijk woonden. Rottier stelde voor dat de zusters een
meisjespensionaat zouden beginnen voor degenen die uit de omstreken de
scholen in Trondheim bezochten. Op die manier zouden de zusters ook een
eigen huis krijgen. De zusters van de Raad hadden echter “weinig vertrouwen in die onderneming uit het oogpunt van bekeringswerk.”123
Maar niet alleen de woonsituatie was zorgelijk, erger nog was dat ook de
werksituatie in Trondheim te wensen over liet. Zij namen het kleine katholieke schooltje over van de St. Elisabethzusters, die hen inwerkten, maar
vanaf augustus 1925 moesten zij het zelf klaren. Katholieke scholen hadden,
zoals we al eerder hebben gezien, vrijheid van bestaan, maar kregen geen
subsidie en de onderwijskrachten kregen geen salaris van de overheid. Het
was bezwaarlijk om schoolgeld van de kinderen te vragen. Terwijl het
katholieke schooltje weinig voorstelde, was het onderwijs in Noorwegen
kosteloos en kregen de kinderen daarenboven gratis eten en schoolbenodigdheden. De zusters moesten ook een Noorse onderwijskracht aantrekken zolang zijzelf nog onvoldoende de taal meester waren. Deze situatie
betekende dat de zusters veel kosten hadden, maar hoegenaamd geen inkomsten. In een duur land als Noorwegen, met zijn hoge stookkosten en
voedsel dat voornamelijk moest worden geïmporteerd, vormde dat een
groot probleem.
Al vrij snel twijfelde het bestuur van de congregatie over het nut van de
aanwezigheid van de zusters in Trondheim. Het aantal katholieken was en
bleef klein, er was geen behoefte aan katholiek lager onderwijs en de zusters
leden honger. Voor een deel werd de slechte toestand geweten aan de overste in Trondheim. In september 1925 werd zij reeds tijdens een eerste visitatiereis vervangen.124 In 1926 meldden de zusters dat ze zestien leerlingen
hadden: zes grote kinderen die examen kregen in catechismus, bijbelse geschiedenis, rekenen, taal, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis, natuurkunde, Duits en Engels, en tien kleintjes. De examens werden behalve
door de pastoor en een van de zusters afgenomen door de Noorse onderwijzeres. Het katholieke schooltje bleek ondanks deze positieve geluiden in
Uit het land van St. Olav weinig toekomstmogelijkheden te bieden aan de zusters.125 Een van hen trachtte daarom een kleuterschool te beginnen (in
123 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 31 oktober 1926.
124 Ibidem: ‘Kladannalen’.
125 Zr. Agnetina Sijnen, ‘Eenige trekjes uit het katholieke schoolleven in Trondjem’, in: Uit
het land van St. Olav, 4(1926-27), p. 83-84.
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Noorwegen bestond er nauwelijks opvang voor kinderen tot 7 jaar). Het
benodigde schoolmateriaal werd uit Nederland aangevoerd, maar er kwamen geen kinderen. Iets meer succes hadden de zusters met het geven van
privé-lessen. Zo werd er Franse les gegeven aan de lutherse bisschop en zijn
vrouw. Engels, Duits en muziek werd eveneens privé gegeven. De fröbelzuster ging ertoe over schilderles te geven. Het meest succesvol was de keukenzuster Marcella Roelofs, die ’s avonds kooklessen gaf. Zuster Aufride ten
Brink begon met een drukkerijtje, waarvoor zij materiaal uit Nederland
kreeg. Als eerste rolde het kinderblad S. Olav in augustus 1927 van de pers.126

Pogingen om terug te keren naar Nederland
Wat de zusters ook probeerden, financieel bleef de toestand erg slecht. Zij
leefden in feite van de opbrengst van de St. Olavsbusjes die zij in hun
Nederlandse huizen hadden verspreid. Aanvankelijk hadden zij daarvan
ook de priester kunnen onderhouden, maar al gauw nam de opbrengst af.
Smit steunde de zusters in 1926 financieel door duizend gulden te betalen
voor het salaris van de onderwijskracht.127 De congregatie in Nederland
betaalde daarnaast voor de Noorse lessen van de zusters.
Inmiddels was begin 1927 Rottier vervangen door de eveneens Nederlandse seculier Gerhard de Geus, die veel energie stak in de statie. Hij knapte de oude verenigingszaal op, zette er een piano in en hield er conferenties
voor belangstellende lutheranen. Weinig ingenomen met de toenmalige
overste van de zusters, zuster Agnetina Sijnen, die blijkbaar veel moeite had
met het aanleren van de Noorse taal, vroeg hij aan het bestuur in Nederland
“om een flinke, jonge overste met talen- of muziekkennis, tevens puike religieuze en dito zuster.”128 Het verzoek van De Geus had in Nederland het
tegenovergestelde effect: het pessimisme dat er intussen al bestond aangaande de toekomst van de zusters in de Noorse missie, werd er juist door
versterkt. In plaats van de gevraagde nieuwe overste, belastte het bestuur in
juli 1927 de rector van het moederhuis in Amersfoort, L.H.B. Sanders, met
een visitatie in Trondheim. Mede naar aanleiding van diens indrukken,
hakten de zusters de knoop door: begin september schreef de algemene
overste Philomena Manders aan Smit dat de zusters wilden terugkeren naar
Nederland: ze moesten zwichten voor het onmogelijke.
126 Maria van Duijnen aan V. Poels, 12 februari 1991, met als bijlage de notitie ‘Zusters van
O.L. Vrouw van Amersfoort in Noorwegen 1924-1934’. In bezit auteur; Sijnen, ‘Eenige
trekjes uit het katholieke schoolleven’, p. 83-84; Zr. Aufride ten Brink, ‘Uit een brief van
zr. Aufride aan een nicht onderwijzeres’, in: Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 55-56;
Dagboek Smit, 19 augustus 1927.
127 Dagboek Smit, 26 oktober 1927.
128 Archief olva : ‘Kladannalen’, 1927. Notitie bij Van Duijnen aan Poels, 12 februari 1991.
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Smit liet de overste echter weten dat zij de situatie niet zo zwart moest
inzien. Natuurlijk, Noorwegen was een moeilijk terrein en dat ondervonden ook anderen. Maar de zusters hadden in Trondheim in de drie jaar dat
ze er nu waren, toch goed werk verricht. Het schooltje was goed vooruit
gegaan, de kinderen waren “veel netter en beter roomsch geworden”.
Samen met de pastoor hadden zij de kerk opgeknapt en de godsdienstoefeningen waren aantrekkelijker dan vroeger. Waarschijnlijk waren de verwachtingen te hoog geweest in Nederland en was ook de keuze van de eerste
twee oversten minder gelukkig geweest. Maar daarom moesten ze het toch
zeker nog niet opgeven? “U moet kalm en rustig doorzetten.” In de toekomst zou er zeker wel een meer geschikte overste komen. Hij vond in elk
geval dat ze niet over een mislukking mochten praten.129
Ook aan Van de Wetering liet Smit weten dat er geen sprake was van een
mislukking. De anti-Noorse stemming van de algemene overste Philomena
Manders in Nederland vond hij geheel ten onrechte. Terugkeren kon niet,
vond hij. “Vooreerst vind ik het ontzettend jammer voor de Congregatie
zelf, die absoluut onnoodig zichzelf de schande aandoet haar eerste missiewerk te laten mislukken. Dat zou me werkelijk spijten.” Maar ten tweede
hadden ze beloofd vijf jaar te blijven en ze moesten toch minstens een
redelijke opzegtermijn aanhouden – bijvoorbeeld tot het einde van het
schooljaar – zodat hij andere zusters kon zoeken.130 In een schrijven van
ongeveer een maand later aan de overste liet hij weten dat hij niet wilde
meewerken aan deze mislukking en dat hij de zusters niet mocht en zou
wegzenden.131
Uiteindelijk zwichtten de zusters voor het aandringen van Smit. Dat
gold blijkbaar ook voor Van de Wetering, die net als de overste zijn vertrouwen in de onderneming had verloren en eigenlijk de zusters uit Noorwegen
wilde terugtrekken. Beiden hadden dat aan De Geus laten weten tijdens
diens bezoek in Nederland eind september 1927. De Geus stelde Smit op 4
oktober op de hoogte van de stemming in Amersfoort.132 Maar op 21 oktober 1927 schreef de overste toch aan Smit dat de zusters zouden blijven.
Smit liet per ommegaande weten dat hij zeer blij was dat hij niet had toegegeven aan hun verlangen de missie te verlaten, ook “voor U, voor Uw Congregatie.”133 Als het financieel allemaal te moeilijk zou worden, beloofde
129 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan Philomena Manders, 10 september 1927.
130 Ibidem: J.O. Smit aan H. van de Wetering, 16 september 1927. Het bewuste tijdelijke contract is noch in het archief in Amersfoort, noch in Oslo aanwezig.
131 Ibidem: J.O. Smit aan Philomena Manders, [oktober 1927].
132 Dagboek Smit, 4 oktober 1927; Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 20 oktober
1927, ‘Kladannalen’, 1927.
133 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: J.O. Smit aan Philomena Manders, 25 oktober 1927. Zie ook
Dagboek Smit, 25 en 26 oktober 1927.
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Smit bij te springen, tenminste zolang als hij zelf nog te eten had. Ook kon
er misschien een vergoeding van de pastoor gevraagd worden. De overste
Agnetina Sijnen keerde officieel “wegens ’n oogziekte” terug naar Nederland; zij werd vervangen door Clarentia Huddlestone-Slater.134 Omdat de
school ook hierna nauwelijks leerlingen had, werd in overleg met De Geus
besloten het lagere schooltje op te heffen.
Toen Smit in oktober 1928 plotseling uit Noorwegen werd teruggeroepen, zag men in Nederland de kans schoon de zusters alsnog uit Noorwegen terug te trekken. In de bestuursvergadering van de zusters werd op
18 november 1928 medegedeeld dat “Monseigneur [i.e. Van de Wetering]
bij zijn bezoek onlangs, zonder omwegen te kennen gaf, dat nu Mgr. Smit
uit Noorwegen vertrokken is, de zusters ook maar niet langer daar moeten
blijven. De zusters schrijven echter uit Trondhjem, dat de toestand beter
wordt en er werk in overvloed is.” In april 1929 herhaalde Van de Wetering
dat de zusters zo spoedig mogelijk uit Noorwegen weggehaald moesten
worden.
Ondanks het gegeven dat de zusters uit Trondheim positief berichtten
over hun leef- en werkomstandigheden, is het waarschijnlijk dat de overste
Philomena Manders zou hebben besloten de zusters terug te trekken, ware
het niet dat mgr. Vallega, die in het voorjaar van 1929 als apostolisch visitator Noorwegen bezocht, tussenbeide kwam. Vallega en de nieuw benoemde
pastoor te Trondheim, H. van der Velden, schreven in juli van dat jaar ‘zeer
gunstige berichten’ over het werk van de zusters in Trondheim. Zeker als de
zusters een eigen huis zouden krijgen, zouden ze, zo benadrukte Vallega,
hun werkzaamheden goed kunnen ontwikkelen en aldus een grote steun
voor de missie kunnen worden.135 Vallega vroeg aan de zusters en aan Van
de Wetering te wachten met het nemen van een besluit totdat er een nieuwe
apostolisch vicaris zou zijn benoemd.
In 1930 besloot Philomena Manders naar Trondheim te reizen “om zichzelf eens flink op de hoogte te stellen van ’t nut van den arbeid onzer zusters.” Bij haar bezoek constateerde zij dat “de zusters te Trondheim gelukkig en tevreden (waren), zich veel onder de menschen (bewogen), hetgeen
juist volgens de meening van den huidigen zeereerw. heer Pastoor aldaar,
het middel is om menschen tot de Priesters te brengen. zwe meende ook
aan de werkzaamheid der Zusters te moeten toeschrijven, dat in de laatste
zes jaren de afkeer der Noren voor al wat katholiek is, plaats had gemaakt
voor meer respect tegenover Priesters en Religieuzen.” De pastoor was dan
134 Archief olva : ‘Kladannalen’, 1927, ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 18 november 1928,
‘Kladannalen’, 18 april 1929; Dagboek Smit, 23 november 1927.
135 Archief rkau , inv. nr. 1446, ‘Correspondentie betreffende het aartsbisdom en de zusters
van O.L. Vrouw van Amersfoort’: G.B. Vallega aan H. van de Wetering, 20 juli 1929.
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ook van mening dat de zusters moesten blijven, maar dat er wel gebouwd
moest worden.136
Ondanks de positieve geluiden was het bestuur niet echt overtuigd. De
congregatie wilde niet overgaan tot de aankoop van een huis. De opvolger
van Smit, O. Offerdahl, bood in eerste instantie aan de Propaganda Fide om
een lening te vragen, maar reeds enkele maanden later vroeg hij “of de Congregatie zelf in Noorwegen wil bouwen, daar dit alle congregaties voor de
missie aldaar doen.”137 Dat wilde de congregatie niet, maar ze wilde wel een
woonruimte huren, want, zo schreef Philomena Manders aan de nieuwe
aartsbisschop J.H.G. Jansen, die in 1929 Van de Wetering was opgevolgd, de
huidige woonsituatie kon haar goedkeuring absoluut niet langer wegdragen. In 1931 besloot Jansen zelf een bezoek te brengen aan Trondheim. Hij
kwam tot de conclusie dat de zusters moesten blijven, maar dat ze wel zo
spoedig mogelijk de pastorie moesten verlaten en zelfstandig moesten gaan
wonen. Aldus geschiedde. Voorlopig trokken zij in een bovenhuis boven
een café (!). Toegezegd werd het contract met twaalf jaar te verlengen.138 Zo
was de situatie toen in 1931 Midden-Noorwegen onder het bestuur kwam
van de Duitse paters van de H.H. Harten.

5. st. franciscus xaveriuszusters

Reorganisatie
Van de vrouwelijke religieuzen die in Noorwegen werkzaam waren, verwierven de St. Franciscus Xaveriuszusters in Nederland de meeste bekendheid. In Nederland stonden ze vooral bekend onder de naam ‘St. Olavzusters’ naar het St. Olavshuis, het postulaat van deze congregatie, dat in mei
1924 in Bussum werd geopend. Volgens Van Woesik bestond het doel van de
Noorse diocesane congregatie die in 1901 door J.O. Fallize was opgericht,
behalve uit de gebruikelijke ‘heiliging der leden’, uit het “medewerken aan
de uitbreiding van Christus Kerk in Noorwegen (eventueel later ook in de
andere Scandinavische landen).”139 Toen Smit werd benoemd tot apostolisch vicaris van Noorwegen, werd hij tegelijkertijd de ordinarius van
deze congregatie, dat wil zeggen dat hij na de paus het hoogste kerkelijk
136 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 28 juli 1929, 13 november 1929, 18 mei
1930.
137 Ibidem: 18 mei 1930, 24 augustus 1930.
138 Ibidem: 13 september 1931, 22 november 1931; Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena
Manders aan J.H.G. Jansen, 18 maart 1931; J.H.G. Jansen aan Philomena Manders, 20
maart 1931.
139 Van Woesik, De missioneerende orden, p. 62.
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Novicen en geprofeste St. Franciscus Xaveriuszusters. Op de achtergrond
het noviciaat te Sylling.

gezag bekleedde. Omdat er ook geen huizen buiten Noorwegen bestonden
en er niet elders een bisschop of huis was waarmee hij rekening had te houden, was zijn invloed op het reilen en zeilen van de congregatie erg groot.
In 1922 had de congregatie drie ziekenhuizen: in Bergen (sinds 1901),
Stavanger (sinds 1902) en Arendal (sinds 1911). In deze drie plaatsen hadden
de zusters ook de zorg voor de parochieschooltjes waar een klein aantal
katholieke kinderen les kreeg (wegens gebrek aan kinderen werd het
schooltje in Stavanger in 1931 opgeheven). In Bergen waar het moederhuis
was gevestigd, had men sinds 1913 een ‘buiten’, Bestemorsminde, en werd
in 1921 het bejaardenhuis ‘St. Franciscus Alderhjem’ geopend. Toen Smit in
1922 apostolisch vicaris werd bestond de congregatie uit een vijftigtal zusters. De meeste zusters waren van Duitse afkomst. Zij waren door de overste
Bonaventura Schlösser tijdens haar reizen door Duitsland geworven. Daarnaast waren er enkele Luxemburgse, Oostenrijkse en Noorse zusters.
Al vrij snel na zijn aantreden voerde Smit een aantal reorganisaties door
in de congregatie. In mei 1923 benoemde hij een nieuwe algemene overste,
de Duitse Beata Höfling. De aftredende algemene overste, Bonaventura
Schlösser, reisde hierna meteen door naar Sylling, waar zij als de eerste novicemeesteres het noviciaat van de congregatie moest opzetten. De voormalige St. Halvardvilla van Fallize in Sylling, enkele uren gaans van Oslo vrij geisoleerd gelegen aan het Tyrifjord, was door Smit voor dat doel bestemd.
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Tot 1923 had de congregatie een éénjarig noviciaat gekend in het moederhuis in Bergen. Vervolgens hadden de zusters twee maal voor drie jaar een
tijdelijke gelofte afgelegd, voordat ze de eeuwige professie aflegden. In 1923
werd het noviciaat met één jaar verlengd: een jaar in Sylling en een jaar in
Bergen, waarna de zusters éénmaal een tijdelijke gelofte aflegden voor drie
jaar, alvorens de eeuwige professie te doen. De oprichting van het noviciaat
in Sylling betekende dat de zusters meer religieuze vorming kregen en in
elk geval hun eerste jaar noviciaat niet zoals voorheen voornamelijk doorbrachten met schoonmaakwerk in de ziekenhuizen. Het noviciaat zou tot
1956 in Sylling blijven.140
Met deze veranderingen hoopte Smit enige verbeteringen aan te brengen in de religieuze discipline van de congregatie. Met name zou het hebben gemankeerd aan gehoorzaamheid en respectvolle omgang met elkaar.141 In dat kader kunnen we ook het initiatief van Smit plaatsen om
enkele Duitse St. Franciscus Xaveriuszusters “eens eenige maanden [te
laten] leven in een hollandsch kloostermilieu.”142 Net als bij de priesters
legde hij ook bij de St. Franciscus Xaveriuszusters de nadruk op het goed
aanleren van de Noorse taal. Terwijl voorheen voornamelijk Duits werd
gesproken tussen de zusters onderling, bepaalde Smit dat de voertaal voortaan Noors zou zijn. Bij de Duitse en Luxemburgse zusters zou die bepaling
tot onvrede hebben geleid.143
J.O. Fallize, die zich, nadat hij zijn herdersstaf aan Smit had overgedragen, in Bergen bij de St. Franciscus Xaveriuszusters had teruggetrokken,
werd door Smit dringend verzocht uit Noorwegen te vertrekken. Mogelijk
interfereerde hij met het beleid van Smit. Maar de oud-apostolisch vicaris
bleek ook anderszins onhoudbaar. De toenmalige geestelijke directeur M.
Swietlik liet Smit in maart 1923 weten dat Fallize opnieuw ‘een zuster had
weggejaagd’.144 In hetzelfde jaar nog vond men een onderkomen voor Fallize in een Luxemburgs karmelietenklooster, waar hij nog tien jaar zou
wonen alvorens hij in 1933 overleed.
Eveneens in 1923 benoemde Smit een nieuwe geestelijke directeur voor
140 A. Høgh, ‘Veertigjarig jubileum van de zustercongregatie van den H. Franciscus Xaverius’, in: Uit het land van St. Olav, 19(1941-42), p. 26-33. Vanaf 1906 had de St. Halvardvilla
gefunctioneerd als recreatieoord voor priesters en zusters van het vicariaat, maar vooral
voor Fallize zelf.
141 Dagboek Smit, 23 mei 1923: “gesproken met moeder Bonaventura; geen heimlichkeiten
for Biskop; geen onwahrheit; verleden laten rusten. Bergen, Francisc.; geen ruwe uitdrukkingen meer nemen; meer liebe.”
142 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: Smit aan Diepen, 22 december 1923.
143 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview W. Hertman, kmm 899.
144 Dagboek Smit, 15 maart 1923.
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de congregatie, de Nederlander H. Snoeijs. Deze lijkt een gelukkige keuze
te zijn geweest, al was het maar omdat hij, zonder Smit al te zeer voor het
hoofd te stoten, in het belang van de congregatie durfde in te gaan tegen
voorstellen van Smit, iets wat voor de zusters zelf veel moeilijker was. Een
voorbeeld daarvan hebben we gezien bij de oprichting van de statie Haugesund, waar de maristen om financiële redenen bij de zusters moesten inwonen, terwijl noch zusters noch maristen daarmee gelukkig waren. Met
steun van Snoeijs wisten zij te bewerkstellingen dat beide apart mochten
wonen.145
Hoewel Smit in zijn eerste dagboeknotities over Noorwegen uit 1922
aantekende dat de St. Franciscus Xaveriuszusters te hard moesten werken, is
het de vraag of het onder Smit wat de werkdruk betreft zoveel beter werd. Al
vrij snel werden, naast het postulaat en het noviciaat, nog drie nieuwe huizen geopend: een oogkliniek in Bergen (1923), huize Lisieux in de nieuwe
statie Stabekk (1926) en een ziekenhuis in de pas opgerichte missiestatie
Haugesund (1926).
Doordat Smit de priesters in de nieuwe staties bovendien liet onderhouden door de zusters – zowel wat woongelegenheid als wat levensonderhoud
betreft – kregen de St. Franciscus Xaveriuszusters er een zware last bij. De
maristen in Haugesund hadden daar erg veel moeite mee. Ten eerste wilden
de priesters niet zo afhankelijk zijn van de zusters en ten tweede hadden ze
het gevoel dat ze de “bonnes Soeurs” te zeer belastten. Mangers had hen
daarom de 500 kronen die ze hem hadden moeten betalen teruggegeven.
Hij had deze gespaard van zijn misstipendia en aalmoezen. Maar volgens
Smit hoefden de maristen zich niet bezwaard te voelen, omdat de St. Franciscus Xaveriuszusters exclusief waren opgericht om ten dienste te staan van
de Noorse missie. Volgens hem hadden hun ziekenhuizen, vooral in Bergen
maar ook in Haugesund, vanaf 1928 genoeg inkomsten om de priesters te
onderhouden.146
De St. Franciscus Xaveriuszusters hadden geen ‘directe’ missionaire
taken. Het was hun verboden met de patiënten over geloofszaken te praten.
Maar op een andere manier confronteerden zij de patiënten wel met het
katholieke geloof: zij zetten de deuren van de ziekenzalen ’s morgens en ’s
avonds open zodat de patiënten niet konden ontkomen aan het morgen- en
avondgebed van de zusters dat via de openstaande deuren op alle kamers te
horen was. In (propaganda)verhalen over de Noorse missie in de Nederlandse bladen werden bekeringen nogal eens aan dit gebruik gerelateerd:
lutherse patiënten werden aldus langzamerhand ‘getrokken’ door het

145 Archief ppm , 1: Sérol aan Rieu, 7 juni 1928.
146 Ibidem.
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Het St. Olavshuis te Bussum.

katholieke geloof.147 Niet alle patiënten waren blij met deze actie van de
zusters, zo verhaalde de marist pater Rommelse: “Er zijn natuurlijk altijd
koppige menschen bij, die de dekens over de ooren trekken of beginnen te
lawaaien; ja, het is zelfs gebeurd, dat de zuster een draai om de ooren heeft
gekregen, maar dat zijn uitzonderingen op de regel!”148

St. Olavshuis
Nog voordat Smit in oktober 1922 naar Noorwegen vertrok, had hij aan H.
van de Wetering verlof gevraagd in Bussum in de St. Vitusparochie een postulantenhuis voor de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters op te
richten. Hier kon hij een huis krijgen of huren. Er hadden zich verschillende weldoensters gemeld die duizend gulden per jaar voor het onderhoud
van de zusters wilden geven. Ook pastoor E. Beumer van Bussum had zijn
medewerking toegezegd. Ongetwijfeld speelde daarbij een rol dat Anton
Smit, de jongere broer van de apostolisch vicaris, kapelaan was bij pastoor
Beumer. Als reden voor de oprichting van het postulantenhuis noemde
147 Zie bijvoorbeeld ‘Een bezoek van mgr. dr. Jan Olaf Smit aan ons moederhuis te Asten,’ in:
St. Antoniusbode, 21(1925), p. 101-103.
148 J. Rommelse, ‘Ziekenapostolaat in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 17(1939-40),
p. 35-37.
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Smit dat de congregatie veel te weinig zusters had. Bovendien waren de postulanten altijd direct naar Noorwegen afgereisd, waardoor het moeilijk was
ze eventueel weer terug te zenden als het niet zo goed bleek te gaan. Volgens
Smit waren daardoor al verschillende keren problemen ontstaan. In een
postulantenhuis op het vasteland zou de roeping van deze meisjes eerst
kunnen worden beproefd. Smit kon “alleen beste krachten gebruiken.”149
Van de Wetering gaf toestemming voor de oprichting van het postulantenhuis op twee voorwaarden: hij wilde een schriftelijke verzekering dat de
congregatie zelf of het Noorse vicariaat in het levensonderhoud van de zusters en postulanten kon voorzien én dat de zusters in Bussum zonder toestemming van de aartsbisschop geen ander liefdewerk “dan het beproeven
der postulanten zullen beoefenen.”150
Het verkrijgen van een huis in Bussum – gekregen, gehuurd of gekocht –
bleek niet zo gemakkelijk als Smit in zijn brief van 22 oktober had geschreven. Pastoor Beumer, die beloofd had een huis te zoeken, was niet voortvarend. Smit verzocht Drehmanns in september 1923 nog eens ‘krachtig te
intercederen’ bij de pastoor voor het Noorse zusterhuis. Smit wilde Beumer
ook weer niet te veel onder druk zetten, want hij wilde zijn vriendschap niet
verliezen. Maar nu het missiehuis er nog niet was, waren er al “verschillende
roepingen de andere kant uitgegaan.”151
Uiteindelijk werd in Bussum eind 1923 de villa ‘Op den Akker’ van de
kunstschilder, graficus en schrijver Jan Veth gekocht.152 Het huis was rond
de eeuwwisseling verbouwd door architect K.P.C. de Bazel. Het was een
mooie villa, met een fraaie hal en trappenhuis en aan de achterzijde was een
schildersatelier gebouwd. Eerder was er nog sprake geweest van het kopen
of huren van het hoofdgebouw van de sociale kolonie Walden van Frederik
van Eeden, maar de villa van Veth bleek beter geschikt te zijn.153
Met de komst van de ‘zwarte nonnen’ werd Op den Akker omgedoopt in
het ‘St. Olavshuis’. De Duitse zusters Hedwig Peters en Julia Schmitz kwamen, nadat zij enkele maanden bij de franciscanessen van Roosendaal gastvrijheid hadden genoten om een Nederlands postulaat en noviciaat van
149 Archief rkau , inv. nr. 1474, ‘Diversen: 8. Zusters van H. Franciscus Xaverius, St. Olavshuis
Bussum, 1922-1955’: J.O. Smit aan H. van de Wetering, 22 oktober 1922.
150 Ibidem, inv. nr. 37, ‘Dagregister van uitgaande brieven xxxvii, 30 augustus 1921-23 april
1923’: H. van de Wetering aan J.O. Smit, 31 oktober 1922.
151 Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 17 september 1923 en 4 oktober 1923.
152 Archief mfa , 2: H. Snoeijs aan A. Vingerhoets, 19 december 1932. Snoeijs memoreerde dat
de St. Franciscus Xaveriuszusters het St. Olavshuis in Bussum hadden moeten overnemen
met een schuld van 30.000 gulden.
153 Frederik van Eeden, Dagboek, 1878-1923 (Culemborg 1971), deel iv: 1919-1923, p. 2131. De
in 1922 tot het katholicisme bekeerde Van Eeden wilde Walden verhuren aan een missiehuis want dan zou er “ook een directeur koomen, een oude pastoor, en een kapelletje met
het sacrament.”
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nabij te leren kennen, op 6 mei 1924 in het lege huis aan. Zo lang zij onvoldoende huisraad hadden, logeerden zij bij de zusters van O.L. Vrouw van
Amersfoort die in Bussum een huis hadden.154 Smit zou zuster Hedwig en
zuster Julia op het hart hebben gedrukt om vooral niets te kopen. Als het
werk van God stamt, zou het toch wel lukken. En ook: “Leen een stoel en
blijf er zo lang op zitten, dat gij hem moogt houden.” Pastoor Beumer besteeg op zondag zijn preekstoel en riep de parochianen op de zusters in hun
lege huis te helpen. Een stroom van goederen kwam op gang en binnen
twee maanden was het huis leefbaar, de moestuin opgeknapt, de kippenren
bevolkt en het atelier omgevormd tot kapel.155
Niet alleen de naam en het atelier ondergingen een metamorfose. De
prachtige hal werd versoberd en de fraaie trapleuningen verdwenen achter
lelijke platen: zoveel oogstrelende ornamenten strookten blijkbaar niet
met de gelofte van armoede.156 Het huis werd ‘Noors’ aangekleed: er werden afbeeldingen van fjorden opgehangen in de hal en met name een enorme opgezette ijsbeer bij binnenkomst in de hal liet al gauw geen twijfel
bestaan over de toekomstige werkplek van de zusters. De ijsbeer had overigens al een flinke reis achter de rug: hij (of zij) had namelijk de Wereldmissietentoonstelling in Rome in 1925 opgesierd. Op deze groots opgezette
manifestatie had ook Jan Olav Smit de gelegenheid gekregen zijn missie aan
te prijzen. Daarvoor had hij twee opgezette ijsberen naar Rome gehaald
(waar de andere is gebleven is onbekend), die het exotische karakter van zijn
missie onderstreepten.157 De propagandafunctie van de ijsbeer werd na
1925 van Rome naar Bussum verplaatst, waar hij menige ‘Kindsheidoptocht’ opluisterde.158 Bij de sluiting van het St. Olavshuis in 1985 werd hij,
inmiddels met gaten erin – de mottenballen hadden hem niet kunnen redden – door een aantal kinderen het huis uitgereden.159
154 Archief olva : ‘Annalen Mariënburg-Bussum’, 6 mei 1924.
155 ‘Ons missiehuis te Bussum – Het St. Olavshuis’, in: Uit het land van St. Olav, 2(1924-25), p. 1;
Marie Korte, ‘Rond de Noorsche missie. Een spel van weldaad en offerliefde’, in: Uit het
land van St. Olav, 2(1924-25), p. 112-114 en 3(1925-26), p. 22; ‘Uit de kroniek van het Olavshuis’, p. 104-107; Interview Anne Biegel, 9 juli 1993; G.M. Langemeijer, ‘De zusters van St.
Olav verlaten Bussum’, Bussum 1985. Niet uitgegeven artikel. Historische Kring Bussum.
156 Gooi- en Eemlander, 6 november 1987. Artikel over het St. Olavshuis.
157 Dit ontlokte aan B. Eras een spottende opmerking: “De missie-tentoonstelling belooft
schitterend te worden, het Vatikaan waardig! Wat een schatten zijn daar in korten tijd
bijeen gebracht! Mgr. J. Olav komt uit met twee reuzen-ijsbeeren waarmee men geen
blijf weet en die natuurlijk niemand interesseeren omdat iedereen ze uit de dierentuin
kent. Indien Z.D.H. de huiden gezonden had ter ornamentatie van de rest, zou ’t er door
gekund hebben. Nu stinken ze daarenboven nog alsof ze nog leefden.” Archief Hoogveld:
B. Eras aan J. Hoogveld, 11 december 1924.
158 Uit het land van St. Olav, 4(1926-27), p. 93.
159 Interview Anne Biegel, 9 juli 1993.
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Toename van postulanten
De postulanten bleven een half jaar in Bussum voordat ze naar Noorwegen
vertrokken. Zij werden er voorbereid op hun nieuwe ‘vaderland’, want zij
zouden de Noorse nationaliteit aannemen, en kregen onder andere les in de
Noorse taal en cultuur. Op die manier waren zij beter voorbereid dan zusters van de andere Nederlandse congregaties die in Noorwegen gingen werken. De eerste drie oversten in Bussum waren van Duitse afkomst, Maria
Schmitz, Hedwig Peters en Julia Schmitz. Na 1931 waren de oversten van
Nederlandse origine. Het St. Olavshuis werd het middelpunt van de Nederlandse activiteiten voor de ‘Noorse missie’, onder meer omdat er de procure
van de Noorse missie werd gevestigd.160
Het St. Olavshuis trok veel Nederlandse postulanten, waardoor het aantal St. Franciscus Xaveriuszusters in tien jaar tijd verdubbelde. In de eerste
tien jaar begonnen niet minder dan 54 Nederlandse vrouwen aan hun noviciaat, zodat de congregatie hierna overwegend uit vrouwen van Nederlandse origine bestond.161 De Nederlandse meisjes die bij de St. Franciscus
Xaveriuszusters intraden waren er, anders dan bij bijvoorbeeld de zusters
Onder de Bogen, zo goed als zeker van dat zij in Noorwegen zouden gaan
werken.162
De werving van de Nederlandse vrouwen en meisjes gebeurde op verschillende manieren. In de eerste plaats door Smit zelf. Hij sprak tijdens
zijn reizen in Nederland – in 1922, 1925 en 1928 – op veel plaatsen en bij die
gelegenheden voelden verscheidene meisjes zich aangesproken om te gaan
werken in Noorwegen. Mogelijke belangstellenden schreef hij ook zelf aan
of bezocht hij persoonlijk. Zo werd Anne Biegel in 1925 thuis bezocht door
Smit. Zij had zich in 1924 ingezet voor de St. Franciscus Xaveriuszusters in
Bussum. “Net geslaagd voor eindexamen hbs en me voorbereidend op
School Maatschappelijk Werk, zoals het toen heette, hoorde (ik) over de
‘Noorse nonnen’, net hier, berooid in een leeg huis. Ik ben nu eenmaal
ondernemend, dus ik ging vrienden en kennissen langs om geld voor hen
op te halen. Op een zondag stopte er een rijtuig voor ons huis, dat op een
heuvel lag en per stenen trap te bereiken was. We signaleerden door de
160 Zie hoofdstuk vii.
161 Aantal Nederlandse zusters dat per jaar werd ingekleed (dat wil zeggen dat ze aan het
noviciaat begonnen), volgens opgave van de algemene overste Esther Smid d.d. 8 april
1993 aan auteur: 1922: 2; 1923: 3; 1924: 5; 1925: 10; 1926: 7; 1927: 8; 1928: 5; 1929: 5; 1930: 2;
1931: 7.
162 Een uitzondering was zuster Sunniva Dicker, die bij de zusters Onder de Bogen intrad
nadat haar was toegezegd dat ze in Noorwegen mocht gaan werken. Eerder al had ze contact gelegd met Smit om eventueel in Bussum in te treden. Dagboek Smit, 24 februari
1926, 12 januari 1927; Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
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Nederlandse St. Franciscus Xaveriuszusters in 1933.

ramen iets paars en bliksemsnel, terwijl Monseigneur de trappen beklom,
verstopten we het Handelsblad en bedekten we bedenkelijke boeken en tijdschriften met kussens. Mgr. Olav Smit trad binnen met uitgestoken hand,
die we drukten, geen gekniel of ringen-gekus.” Waarom hij het liberaalkatholieke gezin kwam bezoeken weet ze niet precies. Mogelijk wilde hij
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haar bedanken voor haar inzet voor het St. Olavshuis, maar ze achtte het
waarschijnlijk dat hij ook wilde inschatten of zij – of een van haar zusjes –
belangstelling had voor de Noorse congregatie. Het was, aldus Biegel, een
kort bezoek “en Olav Smit zal wel ietwat teleurgesteld weer in zijn koets
gestapt zijn.”163
Daarnaast waren er enkele priesters in Nederland die meisjes die bij hen
kwamen met hun kloosterroeping, stimuleerden om bij de Bussumse zusters in te treden. Zo schreef Smit aan Drehmanns in juni 1924, circa veertien
dagen nadat het St. Olavshuis was geopend, dat hij al een tiental postulanten voor 1924 en 1925 op een lijstje had staan, waarvan er drie kwamen via
een redemptorist, pater de Bont uit Den Bosch. Deze had de meisjes de
brochure van kardinaal Van Rossum Aan mijne katholieke landgenooten laten
lezen.164 Ook de parochiegeestelijken van Bussum zelf waren over het algemeen zulke steunpunten van de Noorse missie, te beginnen bij pastoor
Beumer. De journaliste Anne Biegel verhaalde dat bouwpastoor A. Wiegerink, die eind jaren twintig tijdens de bouw van een nieuwe parochiekerk in
Bussum zolang in het St. Olavshuis woonde, zelatricen die hem hun geld
afdroegen, maande bij de congregatie in te treden.165
Aan de keuze voor de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters
konden praktische redenen ten grondslag liggen. Zo koos men voor de missie, maar men ging toch niet zo heel ver van huis. Noorwegen was een vrij
onbekend gebied, maar het was toch geen Nederlands-Indië of Afrika.
Bovendien zou men er niet te maken krijgen met de ondraaglijke tropenhitte, met akelige tropenziekten of met gevaarlijke primitieve culturen. Zij
zouden daarentegen gaan werken in een – zij het luthers – cultureel hoogstaand en beschaafd land. De jonge missiecongregatie wees er in haar propaganda en werving op dat het hier een moderne congregatie in een gecultiveerd land betrof: geen onaardige bestemming voor een jonge, zelfbewuste
katholieke vrouw. Al vroeg in de jaren twintig verschenen de eerste artikelen in De katholieke vrouw, op initiatief van Albertine Steenhoff-Smulders, die
een correspondentie onderhield met Smit. Dora Jansen, die als een van de
eerste Nederlandse kandidaten intrad, schreef er bijvoorbeeld in over haar
noviciaat in Sylling.166

163 A. Biegel aan V. Poels, 16 juli 1993. Brief in bezit auteur.
164 Archief ross , inv. nr. 5: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 8 juni 1924.
165 Biegel aan Poels, 16 juli 1993.
166 Archief Steenhoff-Smulders, inv. nr. 220: Dora Jansen aan Albertine Steenhoff-Smulders, 6
december 1923. Contacten met de Nederlandse voorzitster van de Internationale Katholieke Vrouwenbond, mevrouw Steenberghe-Engeringh, stimuleerden dat er in 1925 in
Noorwegen een afdeling werd opgericht onder voorzitterschap van Anna Backer-Giebelhausen.
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Het plotselinge vertrek van Smit als apostolisch vicaris van Noorwegen in
1928 ging als een schok door het St. Olavshuis.167 Een nieuwe tegenslag kregen de zusters toen de opvolger van Smit, Olav Offerdahl, plotseling op
7 oktober 1930 in het St. Olavshuis stierf. Ondanks zijn slechte gezondheid
was hij op 73-jarige leeftijd naar Nederland gereisd, onder meer om een
gesprek te hebben met de aartsbisschop van Utrecht, J.H.G. Jansen, en met
de franciscanen in Weert. Hij stierf nog voordat hij met hen kon spreken. In
plaats daarvan kwam de aartsbisschop naar Bussum om daar de requiemmis
op te dragen voor de Noor die nog geen half jaar apostolisch vicaris van
Noorwegen was geweest. In verschillende Nederlandse katholieke bladen
werd gewezen op het toeval dat zowel de laatste Noorse (aarts)bisschop vóór
de Hervorming (Olav Engelbrektsson, overleden in 1538) als de eerste Noorse (titulair)bisschop ná de Hervorming in Nederland stierf. Een vingerwijzing Gods voor de ‘geestelijke band’ tussen Noorwegen en Nederland?168

6. conclusie
Begin jaren twintig namen drie Nederlandse congregaties van vrouwelijke
religieuzen op verzoek van J.O. Smit Noorwegen aan als werkterrein: de
zusters Onder de Bogen, de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort en de
missiezusters franciscanessen van de H. Antonius. Daarnaast traden tientallen vrouwen in bij de Noorse congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters.
In de meeste gevallen werd Noorwegen door hen als vanzelfsprekend als
een missiegebied beschouwd. Missie, opgevat als de wereldwijde expansie
van de katholieke kerk, oefende in de sector van de orden en congregaties in
Nederland in deze periode een grote aantrekkingskracht uit. Na de aanname van Noorwegen als werkterrein meldden de zusters van O.L. Vrouw van
Amersfoort vol enthousiasme dat ook zij nu gingen deelnemen aan ‘de missie’. De zusters Onder de Bogen wilden bijdragen aan de expansie van de
katholieke kerk door zich in te zetten voor de uitbreiding van het aantal
tabernakels in Noorwegen. Bij deze congregaties lijkt geen discussie te hebben bestaan over de vraag of Noorwegen als missiegebied betiteld moest
worden. Dat was wel het geval bij de missiezusters franciscanessen van de
H. Antonius. Een aantal zusters van deze congregatie vond Noorwegen
167 ‘Uit de kroniek van het Olavshuis’, p. 106.
168 ‘Mgr. Olav Offerdahl, de overleden herder van Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav,
8(1930-31), p. 98-99; Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 427; Sint Carolus Klokje,
6(1930-31)7.
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geen ‘echte missie’ in vergelijking met Belgisch-Congo. Ook hun geestelijk
directeur liet blijken er zich van bewust te zijn dat er verschil bestond tussen Noorwegen en Congo. In hun ogen was beschavingsarbeid in ‘heidense
gebieden’ onlosmakelijk verbonden met het missiebegrip en hoorde Noorwegen niet tot het eigenlijke missiewerk.
Voor de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius, in 1913 na de
reorganisatie van de Congregatio de Propaganda Fide speciaal opgericht
voor het missiewerk in de ‘moderne’ betekenis, was het Noorse werkterrein
moeilijk in overeenstemming te brengen met het karakter van deze missiecongregatie bij uitstek. Ondanks deze aarzelingen namen de missiezusters
Noorwegen aan als hun eerste buitenlandse werkterrein. Hierbij speelden
belangenverstrengelingen van ordinarius en geestelijke directeur een rol,
maar doorslaggevend was de pragmatische overweging dat het voor de
jonge congregatie met het oog op haar werfkracht in Nederland en de motivatie van de zusters belangrijk was om zo snel mogelijk een werkgebied aan
te nemen. De missiezusters hadden er als speciale missiecongregatie vervolgens belang bij dat Noorwegen – ondanks hun eigen twijfels op dat gebied
– als ‘echte missie’ werd aangemerkt. Ook bij andere congregaties speelden
opportunistische overwegingen een rol om Noorwegen als missieland te
benoemen. De Noorse missie werd gepresenteerd als een uitkomst voor
degenen die wel naar de missie wilden, maar niet opgewassen waren tegen
de hitte en ziekten in de tropische missiegebieden.
Het begrip missie werd bij de Nederlandse congregaties van vrouwelijke
religieuzen, net als bij de franciscanen en maristen, ook gebruikt om de
eigen buitenlandse werkterreinen aan te duiden. De congregaties ondervonden veel moeilijkheden om de Noorse missie op te bouwen tot een
eigen werkterrein in de lijn van hun constituties en gebruikelijke werkzaamheden. Hier lagen de hindernissen niet zozeer op het gebied van het
vormen van communiteiten waarin de vrouwelijke religieuzen aan hun
religieuze leven vorm konden geven, zoals bij de franciscanen en maristen
het geval was, maar met name op het gebied van de negatieve houding van
de Noren ten opzichte van de katholieke kerk en de grote financiële investeringen die gedaan moesten worden. Daarom bestonden er in de sector van
de besturen van de congregaties twijfels over de voortzetting van het werkterrein.
De congregaties van vrouwelijke religieuzen werden echter door Smit en
Van Rossum onder druk gezet om het eenmaal begonnen werk niet op te
geven. Voor de kerkelijke overheden in Rome en Oslo stonden er belangen
op het spel, die met name op het terrein van kerkplanting lagen: de vrouwelijke religieuzen vormden de onmisbare kern van de missiestaties en werden daarnaast geacht door de inkomsten uit hun instituten voor een zeer
belangrijk deel de financiële lasten van het Noorse vicariaat te dragen. Om
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de zusters te binden aan het Noorse werkterrein adviseerde kardinaal Van
Rossum Smit de zusters Onder de Bogen eigen bezit te laten verwerven
waardoor zij het missiegebied niet meer zo snel zouden verlaten. Dergelijke
investeringen leidden tot een grotere betrokkenheid, wat vervolgens weer
grotere offers van de congregaties in menskracht en financiën tot gevolg
had. Door de weifelende congregaties van vrouwelijke religieuzen over te
halen in Noorwegen te blijven, werden hun belangen, net als de belangen
van de franciscanen en maristen, ondergeschikt gemaakt aan de belangen
van het vicariaat.
In de sector van de individuele zusters die inmiddels in Noorwegen
werkzaam waren, werd er ondanks de aarzelingen van de besturen al snel
voor gepleit om het missieterrein niet te verlaten. Deze zusters vonden er,
net als de franciscanen en maristen, vanuit hun religieuze grondslagen
wegen om er zinvol bezig te zijn. Dat zij er geen ‘gespreid bedje’ vonden,
was niet ongewoon in missiegebieden – voor een deel was dat ook de uitdaging van ‘de missie’ – en het lijkt erop dat zij door alle tegenslagen werden
gesterkt in hun offerbereidheid het eenmaal ingeslagen pad te vervolgen.
De werkzaamheden die zij vonden lagen op het terrein van onderwijs, ziekenzorg, liefdadigheid en de zorg voor de priesters: kortom dezelfde activiteiten, voortkomend uit het ideaal van liefdewerk, die veel congregaties van
vrouwelijke religieuzen sinds de negentiende eeuw in Nederland op zich
hadden genomen. Via deze activiteiten konden zij contacten leggen met de
lutherse bevolking en ‘vooroordelen’ wegnemen, zoals onder meer de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort aan hun bestuur lieten weten.
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hoofdstuk vii

Missieactie voor het land van St. Olav
“Neen, Nederland, mijn vaderland en werkterrein van vele jaren: ik kan en mag en wil u
niet vergeten. Ik moet bij u blijven, en Gij bij mij. (…) Ik zal u blijven toespreken ‘uit het
land van St. Olav’ over het apostelwerk onzer missionarissen; ik zal u laten medeleven
met ons propagandawerk om millioenen dwalende broeders te hereenigen met de heilige
katholieke kerk. … Gij moet medebidden met ons… Gij moet medeofferen, opdat ons
missionariswerk eenigszins moge gelukken.”
J.O. Smit, ‘Ik blijf bij U, Nederland’, in: Uit het land van St. Olav, 1(19231924), p. 2.

1. de noorse missie als particuliere missieactie
In 1922 vertrouwde paus Pius xi tegelijk met de benoeming van Jan Olav
Smit tot apostolisch vicaris Noorwegen aan de Nederlandse kerkprovincie
toe. Smit liet vanaf dat moment niet na in Nederland te benadrukken dat de
paus had gezegd dat ‘Holland wel zou helpen’ en dat Noorwegen min of
meer een zesde bisdom van Nederland was geworden. Het speciale beroep
op Nederland werd door kardinaal W. van Rossum herhaald in zijn brochure Aan mijne katholieke landgenooten.
Dat op het geboorteland van een apostolisch vicaris een beroep werd
gedaan om de betreffende missie te steunen, was een oude en beproefde
strategie. Ook Luxemburg was aangesproken onder Fallize. Maar dat dit
ook nu weer gebeurde en wel zo openlijk door de hoogste kerkelijke autoriteiten zelf, was opmerkelijk. Sinds het aantreden in 1918 van kardinaal W.
van Rossum als prefect van de Propaganda Fide was het missionaire beleid
van de Vaticaanse congregatie er namelijk juist op gericht geweest nationale verstrengelingen te doorbreken, zeker wanneer er politieke belangen in
het spel waren. Dat laatste speelde uiteraard geen rol in deze situatie, maar
de Propaganda Fide probeerde alle missieactiviteiten zoveel mogelijk vanuit Rome te coördineren en te leiden. Particuliere missieactiviteiten werden
niet meer gesteund noch gestimuleerd.1 In plaats daarvan werden onder
Van Rossum de banden van het Vaticaan met de zogenaamde algemene
missiegenootschappen – het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs,
1

Maximum Illud, 18-20; Archief pmw , inv. nr. 17: J. Drehmanns aan Th. Bekkers, 20 oktober
1923.
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de H. Kindsheid en het St. Petrusliefdewerk – strakker aangehaald. De
Voortplanting werd vanuit Frankrijk naar Rome verplaatst, waar ook al de
Centrale Raad van het spl, met J. Drehmanns als algemeen secretaris, was
gevestigd. Beide genootschappen werden rechtstreeks onder de invloed van
de Congregatio de Propaganda Fide geplaatst en kregen voortaan het predikaat pauselijke missiegenootschappen.2
Door Noorwegen aan Nederland toe te wijzen en daarmee een beroep te
doen op de particuliere missieactie, doorkruiste de Propaganda Fide haar
eigen beleid. Deze uitzonderingspositie geeft nogmaals aan hoeveel belang
Van Rossum hechtte aan de Scandinavische missie. Dat de kardinaal zich
hier inconsequent opstelde, werd in Nederland in kringen van de particuliere missieactie terdege opgemerkt. Het Romeinse centralisatiebeleid ondervond in Nederland met name kritiek van de missiecongregaties, die hun
leidende rol in het missiewerk stilaan in de handen van de diocesane clerus
als leden van de Priestermissiebond zagen verdwijnen.3 Toen Van Rossum
in het boekje Aan mijne katholieke landgenooten opriep de Scandinavische missie
te steunen, speelden de voorstanders van de particuliere missieactie dat uit
als een feit “dat bewijst dat de kardinaal de particulieren aanmoedigt” en dat
de nadruk op de algemene missiegenootschappen vooral een stokpaardje
was van diens secretaris, zo schreef Th. Bekkers, de nationale directeur van
de Pauselijke Missiegenootschappen in Nederland, aan Drehmanns.4 Deze
wees er in zijn antwoord met klem op dat ook Van Rossum wars was van
aanbevelingen voor particuliere missieactiviteiten. Hij had er Van Rossum
op attent gemaakt dat het zijn inziens verkeerd was dat de kardinaal, “zij
het dan ook op discrete en delicate wijze, stoffelijken steun vraagt voor die
Noordsche Missies. Daarop heeft Z.Em. mij geantwoord, dat de gelegenheid zoo buitengewoon is, dat ze niet in exemplum adduci potest [niet als voorbeeld mag worden aangevoerd]. Ik heb me daar bij neergelegd”, zo liet
Drehmanns aan Bekkers weten.5
Blijkbaar was Van Rossum zo vervuld van zijn droom van een katholiek
Scandinavië, dat hij het risico van precedentwerking voor lief nam. Uitgaande van een snelle bliksemactie van de katholieke kerk in de Scandinavische landen, was op korte termijn behalve een groot aantal priesters en religieuzen ook aanzienlijke financiële steun nodig. Die steun kon niet alleen
via de Propaganda Fide en de centrale of algemene missiegenootschappen
2
3
4
5
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Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk, p. 30-31.
Archief pmw , inv. nr. 17: Drehmanns aan Bekkers, 11 november 1923 en 10 januari 1924.
Zie ook Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk, p. 21-40.
Archief pmw , inv. nr. 17: Th. Bekkers aan J. Drehmanns, 25 oktober 1923.
Ibidem: Drehmanns aan Bekkers, 20 oktober 1923. Drehmanns schreef 11 november 1923
aan Bekkers dat in de brochure van Van Rossum de drie centrale werken wel eerst “goed
worden hervorgehoben”.
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bijeen worden gebracht. Particuliere missieacties waren daarvoor onontbeerlijk. Bovendien had Smit als wereldheer geen orde of congregatie achter
zich staan die kon bijspringen met personeel, geld of andere materiële en
immateriële steun. Smit moest het hebben van zijn contacten in Nederlandse missiekringen en van de populariteit die hij bij de Nederlandse
katholieken genoot. Particuliere missieacties brachten het meeste op als er
sprake was van persoonlijke betrokkenheid. In dat opzicht was de benoeming van Smit tot apostolisch vicaris van Noorwegen geen ongelukkige
keuze.6
Voor Smit betekende zijn benoeming tot apostolisch vicaris van Noorwegen een omkering van perspectief. Terwijl hij jarenlang samen met
Drehmanns had gestreden tégen de ‘particulieren’, moest hij de secretaris
van Van Rossum nu overtuigen van het belang van de Noorse missie.7 Het
lijkt erop dat Drehmanns geprobeerd heeft de Nederlandse missieactiviteiten voor de Noorse missie te temperen. Hij waarschuwde Smit in september
1923 voor een ‘anti-Noorse stemming’ en maande hem zich voorlopig niet
in Nederland te laten zien en niets meer over Noorwegen te schrijven. Smit
liet weten zich graag door Drehmanns te laten leiden, maar wees er anderzijds op dat hij uit zijn contacten met Nederland niets had gemerkt van een
anti-Noorse houding.8 In elk geval liet Smit door de waarschuwing van
Drehmanns verstek gaan op het Internationale Eucharistische Congres in
Amsterdam in 1924, hoewel hij wel toestemming had gekregen van Van
Rossum om dat bij te wonen.9
Ondertussen had Smit de organisatie van de particuliere missieactie
voor Noorwegen in Nederland voortvarend ter hand genomen. Kernactiviteiten waren enerzijds bekendheid geven aan de Noorse missie via de media
en anderzijds het opzetten van geld-genererende activiteiten. Voor het eerste vervulde het tijdschrift Uit het land van St. Olav een spilfunctie, voor het
tweede de Procure van de Noorse missie. Om zich bij voorbaat te verdedigen tegen de aantijging dat hij “zijn vroeger princiep met voeten trad”,
werd in het colofon van Uit het land van St. Olav opgeroepen om éérst lid te
worden van de algemene missiegenootschappen alvorens zich in te zetten
voor de Noorse missie.10

6

Ook Bekkers onderschreef in deze het belang van particuliere missieacties. Ibidem:
Bekkers aan Drehmanns, 25 oktober 1923.
7 Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 17 september 1923 en 4 oktober 1923.
8 Ibidem.
9 Ibidem, inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 5 juni 1924.
10 Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 2; Archief ross , inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns,
24 oktober 1923; Dagboek Smit, audiëntie bij Van Rossum 1922.
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2. media

Uit het land van St. Olav
De belangrijkste manier om het Nederlandse thuisfront te organiseren
vormde ongetwijfeld het door Jan Olav Smit opgerichte blad Uit het land van
St. Olav. Tijdschrift gewijd aan de Noorsche missiebelangen. Hij voerde de redactie
samen met Gerhard de Geus, die vanuit Enschede, waar hij kapelaan was,
optrad als redacteur voor Nederland. Het tijdschrift opende zijn eerste
nummer in maart 1923 met een ode van Felix Rutten aan Jan Olav Smit. Het
doel van het blad, zoals geformuleerd door Smit, was “de belangstelling
voor het 6e Nederlandsche bisdom warm houden.”11 Volgens eigen zeggen
hoopte Smit op een enorme belangstelling: hij had “zeker een 25.000
inschrijvingen” verwacht, aldus een redactioneel in de eerste jaargang, terwijl het werkelijke cijfer, waarover Smit zich niet uitliet, “bijna beschamend” was.12 In januari 1924 waren er 600 abonnees.13 Maar redacteur De
Geus toonde zich bij het begin van de tweede jaargang al positiever over de
groei van het aantal abonnees.14 Het blad kwam zes maal per jaar uit en een
abonnement kostte ƒ 1,80 per jaar, of ƒ 1,50 als het door zelatricen of zelateurs werd rondgebracht.
Het nieuwe tijdschrift werd goed ontvangen in de Nederlandse pers.
Het blad, dat werd gedrukt bij Teulings in ’s-Hertogenbosch, oogde aantrekkelijk door zijn formaat, vormgeving en het gebruik van stevig glanzend papier. Bovendien was het rijk geïllustreerd met fraaie foto’s van het
Noorse landschap. De apostolisch vicaris zelf hanteerde gaarne het fototoestel en stimuleerde zijn priesters hetzelfde te doen. Daarnaast wist het blad
vanaf het begin “zeer bekwame medewerkers” aan zich te binden, “goede
kenners van Noorwegen en Nederland”, zoals Felix Rutten, de cisterciënzer
Andreas Metz en de Nederlandse priesters en religieuzen in Noorwegen.15
De redactie beperkte zich tot het opnemen van korte, goed leesbare bijdragen, onderhoudend of meer diepgravend, over de Nederlandse activiteiten voor de Noorse missie of over de Nederlandse priesters en zusters in
Noorwegen, over de geschiedenis van de katholieke kerk in Noorwegen en
over haar vooruitgang. Het blad ruimde daarnaast plaats in voor apologetische verhandelingen, bijvoorbeeld over het protestantse eenheidsstreven
Archief ross, inv. nr. 4: Smit aan Drehmanns, 4 januari 1923.
Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 96.
Archief ross, inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 7 januari 1924.
G. de Geus, ‘Verleden, heden en toekomst der actie voor de Noorsche missie’, in: Uit het
land van St. Olav, 2(1924-25), p. 12-13.
15 G. de Geus, ‘Wat wij willen’, in: Uit het land van St. Olav, 1(1923-24), p. 2-4.
11
12
13
14
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Zelatricendag in het St. Olavshuis te Bussum, 23 juli 1928. In het midden v.l.n.r.
Anton Smit, J. Borsboom, J.O. Smit, J. Mol, Frans Smit. Links de overste van het St.
Olavshuis, zuster Hedwig Peters.

van Söderblom. Ook gaf het tijdschrift brede informatie over de cultuur,
geografie en geschiedenis van Noorwegen: Scandinavische heiligen, Ibsen,
maar ook wolven in Lapland passeerden de revue. Tevens besteedde het
blad regelmatig aandacht aan de kerkelijke ontwikkelingen in de andere
Noord-Europese landen.
Toen De Geus in 1924 naar Noorwegen vertrok, nam kapelaan Jacobus
Mol de redactie in Nederland over. Mol, geboren in Amsterdam in 1895, was
in 1924 kapelaan aan de Bagijnhof en daarna vanaf 1925 aan de St. Hubertuskapel te Amsterdam. Hij was tevens vice-praeses van de St. Jozefgezellen in
het Van Nispenhuis aan de Stadhouderskade 55 in Amsterdam en voorzitter
van de missieclub St. Willibrordus.16
Smit schreef regelmatig bijdragen in de eerste jaargangen. Na 1926
kwam hij steeds minder aan het woord. Daarentegen kwamen er steeds
meer artikelen in te staan van enkele ‘Noorsche missionarissen’. Met name
Frans Krijn schreef veel bijdragen. Hij had een vlotte pen en wist van nietszeggende gebeurtenissen, leuke, onderhoudende verhaaltjes te maken.
Daarnaast schreef hij ook serieuzere bijdragen, onder meer over de geschiedenis van de kerk in Noorwegen. Gaandeweg zorgde hij steeds meer voor de
kopij en de foto’s van het blad, waarmee hij in feite de redactie in Noorwe16 Gemeentearchief Amsterdam, Verzameling Persberichten, ‘Personalia. J. Mol’; Archief St. Jozefgezellen, inv. nr. 4: ‘Jaarverslag 1927’.
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gen op zich nam. Bij zijn afscheid in 1931 werd zijn inbreng als volgt gememoreerd: “zijn pittige, actueele artikeltjes gaven frischheid en kleur aan ons
blad, zijn gedegen artikelen voerden het blad tot een hoog plan op.”17
Behalve Krijn schreven ook J. Borsboom en J. Theeuwes vaak in het blad.
Borsboom, die al jarenlang in het hoge noorden werkte, schreef doorgaans
avontuurlijke verhalen over de Samen. Theeuwes schreef over zijn eigen
ervaringen en vertaalde daarnaast meer gedegen artikelen van Sigrid Undset en van de dominicaan A. Lutz die eerder waren verschenen in het Noorse
katholieke blad St. Olav. Ook de vrouwelijke religieuzen lieten zich niet
onbetuigd: met name de St. Franciscus Xaveriuszusters (onder wie zuster
Hildegardis, Maria Korte uit Delft) en de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort schreven vaak artikelen over hun dagelijkse bestaan en hun contacten
met de Noren.
Het blad vervulde daarmee een belangrijke functie als contactorgaan
tussen de Nederlandse missionarissen in Noorwegen en het thuisfront, dat
op die manier het leven en werken van familieleden, kennissen of vrienden
kon blijven volgen. Waarschijnlijk bevonden de abonnees van Uit het land van
St. Olav zich voornamelijk in deze groep. Zij zullen zich ook het meest aangesproken hebben gevoeld bij de bedelacties, zoals bij de ‘tientjesactie’ in
de jaren 1925-1927. De congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters
had het in die periode financieel erg moeilijk, onder meer door grote verbouwingen in Sylling. De lezers werden opgeroepen één tientje over te
maken zodat de novicen in Sylling één dag konden eten. In ruil voor hun
dagelijks brood baden de zusters en novicen die dag voor de betreffende
weldoener. In het blad werden de initialen en de plaatsnamen vermeld,
waaraan men kan zien dat nogal eens ouders of andere familieleden van de
novicen zo’n tientje overmaakten. Wie verscholen ging achter de initialen
‘J.O.S. in Oslo’, die onder meer in 1927 op Sankt Hans (24 juni) voor zich liet
bidden, was niet moeilijk te raden. Aan het einde van het eerste decennium
van het tijdschrift werd aanmerkelijk minder gebedeld dan aan het begin.
Zoals heel Nederland, zo toonde ook de redactie van Uit het land van St.
Olav zich uitermate verrast over het plotselinge vertrek van Smit in 1928.
Het is onwaarschijnlijk dat Krijn de Nederlandse redactie inlichtte over de
precieze gang van zaken: hij kon zich niet veroorloven de Nederlandse
steun op het spel te zetten. Jan Olav Smit was in Nederland nog steeds een
gevierde persoonlijkheid, die de beurzen voor Noorwegen kon openen.
Omdat het novembernummer van het blad reeds was gedrukt, werd een
apart inlegvel toegevoegd. Hierin werd het bericht over het vertrek van
Smit bevestigd “dat eenige dagen geleden in de Katholieke Pers circuleerde”
en dat “ongetwijfeld de vele vrienden en bekenden van Mgr. Smit in den
17 ‘Pastor Krijn terug uit Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 9(1931-32), p. 1-2.

322

een roomse droom

lande en ook den lezers van dit blad als ongeloofelijk in de ooren [heeft]
geklonken.” Op het inlegvel werd aangekondigd dat Smit, als medewerker
van kardinaal Van Rossum, een post zou worden toevertrouwd bij de Propaganda. De redactie haastte zich de lezers en de zelatricen op te roepen, ook
nu mgr. Smit uit Noorwegen weg was, de Noorse missie te blijven steunen.
Ook Smit zelf liet weten dat hij zich zou blijven beijveren voor de Noorse
missie.18 J. Mol, die zelf weinig in het blad schreef, bleef redacteur van Uit het
land van St. Olav tot 1932.

Landelijke pers
Het thuisfront werd ook via de landelijke pers geïnformeerd over Noorwegen. In het eerste decennium na de benoeming van Jan Olav Smit tot apostolisch vicaris van Noorwegen bestond er in de Nederlandse katholieke
dagbladpers een relatief grote aandacht voor de Scandinavische landen. De
reis van kardinaal Van Rossum door Noord-Europa werd uitvoerig belicht.19 Rond 1928 werden er regelmatig artikelen opgenomen van de hand
van de katholieke journalist en schrijver Felix Rutten in De Maasbode, waar
hij de redactie voor Scandinavië voerde.20 Het concurrerende blad De Tijd
kon niet achterblijven. Van 8 juni tot 28 september 1929 schreef Anton van
Duinkerken in deze ‘pastoorskrant’ over zijn belevenissen in Hammerfest
en ook na zijn terugkeer in Nederland bleven er artikelen in De Tijd verschijnen over Scandinavië, niet alleen van hem, maar ook van Sigrid Undset.21
Ook in de Katholieke Illustratie kon men regelmatig bijdragen vinden over
Scandinavië.22
Maar de belangstelling voor de Scandinavische landen in de pers kan
niet enkel op conto worden geschreven van de katholieke missieactie. In
deze periode ging in katholieke kringen de literaire en missionaire belangstelling voor Scandinavië gelijk op. Wel droegen de contacten die door de
katholieke priesters en religieuzen met Noorwegen werden opgebouwd,
ongetwijfeld bij aan de populariteit van de Scandinavische literatuur in
Nederland. Eerder was de aandacht van de Nederlanders voor de Scandina18 ‘Mgr. Smit naar Rome beroepen’, inlegvel van de redactie in: Uit het land van St. Olav, 6(192829); ‘Mgr. Smit bij zijn afscheid van Noorwegen aan de abonné’s van ons blad en de weldoeners’, in: Uit het land van St. Olav, 6(1928-29), p. 121-122.
19 De Maasbode, 5 juli 1923, 27 juli 1923, 4 augustus 1923, 13 augustus 1923, 16 augustus 1923.
Zie ook Sint Jansklokken, 1(1923), p. 302, 369, 426, 443, 451.
20 Zie ook Felix Rutten, Landen en liên (Brugge 1914), p. 61-102.
21 De Tijd, Sigrid Undset in de rubriek ‘Van week tot week’, mei 1930; A. van Duinkerken, 27
juli 1930 over Olav de Heilige. In oktober 1930 verschenen drie artikelen bij gelegenheid
van het overlijden van O. Offerdahl.
22 Bijvoorbeeld F. Krijn, ‘Lappen’, in: Katholieke Illustratie, 1927/1928, p. 146.
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vische literatuur vooral uit protestantse hoek gekomen en waren Scandinavische schrijvers in katholieke kring bij voorbaat verdacht geweest. Weinig
Scandinavische boeken die in Boekenschouw en de Boekengids waren besproken
hadden een nihil obstat gekregen. Maar nu waren er ook grote schrijvers ‘uit
eigen kring’, met name de bekeerde Deen J. Jörgensen (1896) en de Noorse
Sigrid Undset, die zich in 1924 bekeerde tot het katholicisme.23 Een groot
aantal Noorse vertalingen, ook van niet-katholieke schrijvers, werd nu in
katholieke tijdschriften gerecenseerd. Opmerkelijk is dat over het algemeen bij de recensenten in Boekenschouw de (ethische) waardering en het
begrip voor de Noorse auteurs bijzonder groot was, ook al werd heel vaak
grote categorieën lezers afgeraden een bepaald boek te lezen.24

Katholieke tijdschriften
Twee toonaangevende missietijdschriften uit deze tijd, het oude en vertrouwde Katholieke Missiën, opgericht in 1874, en het in 1919 opgerichte Het
Missiewerk, besteedden vooral in de eerste helft van de jaren twintig veel aandacht aan Scandinavië. In de Katholieke Missiën werden zeer uitgebreide overzichten gegeven over de toestand en de groei van de katholieke kerk in
Noord-Europa in de ‘Missie-berichten’, later ‘Missie-Nieuws’ geheten.25
Een enkele maal verschenen er ook artikelen specifiek over Noorwegen: in
1925-1926 verscheen van de hand van J. Mangers – “Overste van de Missie
van Haugesund” – een artikel ‘Het missiewerk in Noorwegen’ en in 1931
het artikel ‘De landen van Scandinavië’, door J. van der Burg, pastoor in
Tromsø.
Het is opvallend dat beide auteurs zich geroepen voelden om in Katholieke Missiën het predikaat ‘missieland’ voor Noorwegen te verdedigen. Mangers opende met de opmerking dat het moeilijk was voor te stellen “dat het
beschaafde Noorwegen missieland” was en dat het ook niet als zodanig
werd beschouwd door de lutherse Noren. Maar wanneer men een missionaris beschouwde als iemand “die het licht van het ware geloof gaat brengen
aan hen, die nog gezeten zijn in duisternis”, dan waren de katholieke priesters in Noorwegen missionarissen in de strikte zin des woord.26 Zij stonden
voor een moeilijke, maar voor de toekomst veelbelovende, taak. De hindernissen die zij bij de missionering op hun weg vonden werden door Mangers
23 Diederik Grit, ‘Scandinavia’s image in the Catholic Netherlands’, in: Yearbook of European
Studies, 10(1997), p. 87-100; Idem, ‘De nobelste trek’, p. 218-221.
24 Bouma, ‘Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur’, p. 52-53.
25 Katholieke Missiën, 47(1921-22), p. 91-93; 48(1922-23), p. 108-111; 49(1923-24), p. 142-144;
50(1924-25), p. 22; 51(1925-26), p. 15, 62-64.
26 J. Mangers, ‘Het missiewerk in Noorwegen’, in: Katholieke Missiën, 51(1925-26), p. 152.

324

een roomse droom

breed uitgemeten. Zo moest er in het uitgebreide maar dunbevolkte land
een honderdtal staties opgericht worden om alle Noren – met name de zeer
conservatieve boeren – te bereiken, maar het was helaas zo duur: in Noorwegen kostte het oprichten van een statie twintig tot dertig maal meer dan
bij “de primitieve volken” van Afrika en Oceanië. Verder was alleen de lutheraan “een goede patriot”. De Noren beschouwden het katholicisme als
een middeleeuws fenomeen en vonden de geloofs- en zedenleer van de
katholieke kerk veel te streng en veeleisend. Mangers eindigde desondanks
met de positieve conclusie dat vooral in de laatste jaren de openbare mening
ten gunste van de katholieken was veranderd.27
Van der Burg wees er in zijn artikel op dat Scandinavië niet tot de zogenaamde heidense missielanden hoorde omdat de bevolking protestants was
en de beschaving er minstens op een even hoog peil stond als in de andere
Europese landen. Toch moest Scandinavië beschouwd worden als “een missiegebied, voor zoover de katholieke Kerk er nog zeer primitief is en de uitbreiding van ’t geloof nog voor een zeer groot gedeelte afhangt van de hulp
van ’t buitenland.” De ultramontaanse priester Van der Burg benadrukte
dat “het Scandinavische volk door leugen en bedrog protestantsch was
gemaakt”, wat hij kracht bijzette door de woorden priester en bisschop voor
de lutherse kerk tussen haakjes te plaatsen.28 Ook hij eindigde met de optimistische frase dat het aanzien van de katholieke kerk er beter op was
geworden en dat de kerk vooruit ging, hoewel er menselijkerwijs gesproken
voorlopig geen sprake kon zijn van massabekeringen. De missionering
bleef urgent, als een buffer tegen het voortschrijdende rationalisme en
materialisme, waardoor de Noren dreigden af te glijden in de afgrond van
het volslagen ongeloof.29
Het spreekt voor zich dat Het Missiewerk. Orgaan van de Priestermissiebond uitgebreid aandacht besteedde aan het vertrek van zijn medeoprichter naar
Noorwegen. Het blad had sinds de visitatiereis van Diepen al enige belangstelling getoond voor Scandinavië.30 In de vierde jaargang (1922-23) werden
vier bijdragen gewijd aan Jan Olav Smit en “zijn intrede in de particuliere
missie-actie” zodat hij zich, volgens zijn opvolger Th. Bekkers naar het
woord van Gerard Brom, kon gaan “oefenen in het bergbeklimmen op de
vaderlandsche preekstoelen.”31 Ook werd een uitgebreide missiekroniek
opgenomen over de Noord-Europese landen.32 De vijfde jaargang (192327
28
29
30
31

Ibidem, p. 152-153, 168-170.
J. van der Burg, ‘De landen van Scandinavië’, in: Katholieke Missiën, 56(1930-31), p. 77.
Ibidem, p. 77-80.
Het Missiewerk, 3(1921-22), p. 65-70, 93-96, 137-140, 190, 236-242.
Th. Bekkers, ‘Vertrek van Z.D.H. mgr. Jan Olav Smit’, in: Het Missiewerk, 4(1922-23), p. 67;
J.O. Smit, ‘Noorwegen terug naar de Moederkerk’, in: Ibidem, p. 2-6.
32 Het Missiewerk, 4(1922-23), p. 189-192.

van droom tot desillusie

325

1924) kende een nog uitgebreidere missiekroniek over de Noord-Europese
landen, wat bijna in zijn geheel op het conto van de Scandinaviëreis van Van
Rossum kan worden geschreven.33 Maar in de jaren daarna verdween de
aandacht voor Noorwegen en Scandinavië verrassend snel. In de zesde jaargang (1924-25) werd alleen kort het vertrek van de maristen naar Noorwegen vermeld. In de achtste jaargang vinden we nog een verhaal van J. Borsboom over de Samen, maar daarna werd het stil over Noorwegen. Zelfs het
vertrek van Smit in 1928 werd niet genoemd.
Het Missiewerk was er in de berichtgeving over Scandinavië tot 1925 vooral
op gericht de katholieke verworvenheden en de moeilijkheden die de
katholieken in deze lutherse landen op hun pad tegenkwamen, breed uit te
meten. Na 1925 vond er een redactionele omslag plaats. In de achtste jaargang van het tijdschrift vinden we een uitgebreid artikel in de missiekroniek over ‘Het Hereenigingswerk’. Bij het zogenaamde herenigingswerk
werd in eerste instantie vooral gedoeld op de Oosterse kerken, maar ook
activiteiten om anglicanen en protestanten weer in contact te brengen met
het katholicisme werden ertoe gerekend. Nieuw daarbij was de ‘irenische
weg’, die niet het individu zocht te bekeren, maar ‘op vredige wijze’ de gelovigen nader tot elkaar wilde brengen en sympathie voor elkaar wilde wekken. De beweging leefde sterk in Engeland en in Duitsland, waar de Winfriedbund, met als hoofdzetel Paderborn, en de Leogesellschaft zich ermee
bezighielden.34
Het zoeken van contact en wederzijds begrip was een weg die ook al vrij
snel in het tijdschrift Het Schild. Apologetisch maandblad werd gepropageerd.
Dit blad, dat eveneens voor het eerst in 1919 verscheen, stond onder redactie
van enkele leden van de Apologetische Vereniging ‘Petrus Canisius’. De eerste hoofdredacteur was Th.H. van Oppenraay, een collega van Jan Smit aan
het seminarie Rijsenburg. In 1925 werd hij opgevolgd door J.P. Verhaar,
professor aan het seminarie Warmond. Het doel van het blad was “de katholieke kerk in haar wezen en streven meer en meer bekend te maken en tegen
aanvallen te verdedigen.” Met het blad had men zowel katholieken als nietkatholieken op het oog.35 Meer dan in de missietijdschriften werden hier de
overeenkomsten in plaats van de verschillen benadrukt tussen de katholieke en protestantse confessies.
Het Schild besteedde ruime aandacht aan Scandinavië, aanvankelijk met
name via bijdragen van de eerdergenoemde cisterciënzer Andreas Metz, die
33 Ibidem, 5(1923-24), p. 173-179.
34 Ibidem, 8(1926-27), p. 37-47. Zie ook Jacobs, ‘Een beweging in verandering’, p. 67-70.
35 Het Schild, 1(1919-20), p. 2. Na tien jaar telde het blad ongeveer 10.000 abonnees, waarvan
een groot aantal gratis abonnementen voor niet-katholieken. Jacobs, ‘Een beweging in
verandering’, p. 83-84; Idem, Nieuwe visies op een oud visioen, p. 11-12, 48-49.

326

een roomse droom

zijn kennis voornamelijk uit het Zweedse apologetische blad Credo haalde
en het Deense Nordisk Ugeblad for katolske Kristne. Volgens Metz was de jongkerkelijke beweging in Zweden nog een voorteken van de “onweerstaanbare stroom” van het katholicisme die redding kon brengen tegen het
oprukkende modernisme.36 Gaandeweg werden de ontwikkelingen in de
protestantse kerken op zichzelf positiever beschouwd, zoals de Uppsalabeweging en de oecumenische bijeenkomsten in Stockholm (1925) en
Lausanne (1927), waar men zich inzette voor eenheid binnen de christelijke
kerken.
Waar Van Rossum en Smit weinig sympathie konden opbrengen voor de
oecumenische beweging en de Zweedse aartsbisschop Nathan Söderblom,
werden de bijeenkomsten in Het Schild in beginsel positief ontvangen als een
oprechte poging het wederzijds begrip tussen de christelijke kerken te vergroten. Dat in Lausanne de hand naar de katholieke kerk werd uitgestoken,
vond de journalist en redacteur Piet Kasteel positief: “Aan beide kanten zijn
fouten gemaakt, maar ook aan beide zijden is de kentering ingetreden. (…)
Wij, die de waarheid bezitten, kunnen breed zijn. (…) Alles wat niet tot den
vrede en het wederzijdsch begrijpen strekt, dient als apologetisch en polemisch atavisme verworpen te worden.” Maar Kasteel kon in de geest van
Mortalium Animos niet anders dan eindigen met de opmerking dat de katholieken niet aan deze bijeenkomsten konden en mochten deelnemen van de
paus: de waarachtige eenheid lag immers in Rome.37 Volgens de officiële
leer dienden Katholieken zich verre te houden van alle oecumenische initiatieven.
Het Schild kende ook een rubriek ‘Op den Uitkijk’. De rubriek gold als een
“apologetisch arsenaal” en werd gevuld “door ongevraagde medewerkers”.38 In 1925 vinden we hierin voor het eerst bijdragen van Frans Krijn,
waarin hij met name commentaar gaf op praktijken of voorvallen binnen de
Noorse staatskerk.39 In de achtste jaargang van Het Schild (1926-27) schreef
Krijn liefst negentien korte apologetische bijdragen. Veel meer dan het
geval was in de hoofdartikelen van het blad, fulmineerde Krijn tegen de
protestanten. Hij sprak neerbuigend over de ‘compromis-eenheid’ die men
in Lausanne zocht en stelde het Latijn als voorbeeld tegenover de conflicten

36 Metz, ‘Het daghet in het Noorden’, p. 154-158, 174-176; Idem, ‘Gaat Noorwegen over tot
het katholicisme?’, in: Het Schild, 5(1923-24), p. 58-61. Metz vertaalde in deze periode twee
apologetische werkjes van J.O. Fallize, namelijk Monniken en jezuïeten (Zout-Leeuw/Utrecht
1927) en Heiligenvereering (’s-Hertogenbosch 1928). In Het Schild, 4(1922-23), p. 192 stond een
lovende recensie van het tijdschrift Uit het land van St. Olav.
37 P. Kasteel, ‘Stockholm en Lausanne’, in: Het Schild, 9(1927-28), p. 165-166.
38 Redactioneel van J.P. Verhaar, in: Het Schild, 7(1925-26), p. 1-2.
39 Het Schild, 7(1925-26), p. 233-234, 290-291, 320-321, 351.
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over de tweetaligheid in de Noorse kerk.40 Het is mogelijk dat de toon van
Krijn, die verre van ‘irenisch’ was, de redactie in toenemende mate irriteerde, want in de negende jaargang vinden we nog maar zeven bijdragen van
Krijn, het jaar daarna nog vier – overigens ook geen woord over het vertrek
van Smit naar Rome –, en in de elfde jaargang (1929-1930) werd met één
klein artikeltje een punt gezet achter Krijns bijdragen. Vanaf dat moment
werd geheel Scandinavië in Het Schild behandeld door Piet Kasteel.
Zweden bleef in Het Schild de voornaamste plaats innemen in de berichtgeving over Noord-Europa, hetgeen onder meer samenhing met de protestantse wereldconferentie en de bezielende rol die Söderblom daarin speelde, en met de bekering van Nils Beskow, een voormalige lutherse predikant.
Overigens was in Zweden rond 1930 de verhouding lutheranen-katholieken zeer polemisch van aard. Zo verscheen er in 1930 een oproep in de
Zweedse pers om gezamenlijk één front te maken tegen de katholieke propaganda. Zelfs in het tot dan toe rustige Denemarken werd een vijandige
stemming voelbaar.41 In Noorwegen leek in dezelfde tijd de rust langzaam
terug te keren.

3. financiële steun

Algemene missiegenootschappen en de Noorse missie
Net als de andere gebieden die onder de Propaganda Fide stonden, ontving
de Noorse missie jaarlijks een bedrag van de Congregatio de Propaganda
Fide. Uit enkele aantekeningen uit het dagboek van Smit kunnen we afleiden dat dit bedrag rond de 15.000 gulden lag.42 Daarnaast kreeg Noorwegen
financiële steun van de algemene missiegenootschappen. Door het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs werd in 1923 aan Noorwegen, Zweden
en Denemarken elk 117.000 lire (ca. 12.500 gulden) uitgekeerd, terwijl IJsland en Finland een bedrag ontvingen van 32.500 lire. Deze bedragen weken
niet sterk af van de bedragen aan de andere missiegebieden: Midden-Shanxi
in China, waar de franciscanen werkten, kreeg eveneens 117.000 lire en de
Soenda-eilanden 105.400 lire.43 Het bedrag dat de Voortplanting des Ge40 F. Krijn, ‘Latijn in de Roomsche liturgie. Toch ergens goed voor’, in: Het Schild, 8(1926-27),
p. 24; Idem, ‘Terug naar de schaapstal. De eenige consequentie’, in: Het Schild, 9(1927-28),
p. 512.
41 Nils Beskow, ‘Katholiek en protestant’, in: Het Schild, 12(1930-31), p. 545-554.
42 In 1926 kreeg Smit volgens zijn dagboekaantekeningen een cheque ter waarde van
5.656,75 dollar van de Propaganda Fide (9 juni). In 1927 kreeg hij 26.538,70 Duitse mark
van Rome (incl. subsidie voor de dominicanen, onder protest van de dominicaan
Béchaux).
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loofs aan Noorwegen uitkeerde, was in de jaren na 1923 iets hoger: in 1925
ontving Smit een bedrag van 134.550 lire (ca. 13.000 gulden) en in 1927
130.970 lire of ca. 17.000 gulden.44 Maar door de sterke koerswisselingen in
deze jaren en met name de sterke stijging van de Noorse kroon, nam de
steun aan Smit in feite af: in 1923 30.000 kronen, in 1925 ruim 26.000 kronen
en in 1928 iets minder dan 26.000 kronen.45
De H. Kindsheid, het genootschap met als doel “het Doopsel te bezorgen aan de heidensche kinderen die in stervensgevaar zijn”,46 was het tweede algemene missiegenootschap, dat overigens zijn zetel in Parijs hield.
Logischerwijs zou men kunnen verwachten dat dit genootschap geen
financiële steun aan Noorwegen zou verlenen: de lutherse doop in Noorwegen werd door Rome erkend als een geldig doopsel. Maar desondanks ging
er ook van de H. Kindsheid geld naar Noorwegen. Het ging hier om relatief
kleine bedragen.47 In 1927 kreeg Smit een bedrag van 12.000 francs ofwel
1233 gulden uitgekeerd.48
Tenslotte was er nog het St. Petrusliefdewerk voor de studiekosten van
de eigenlandse diocesane clerus. Bij dit pauselijke missiegenootschap had
Smit gezien zijn vorige werkterrein de nodige goodwill opgebouwd, temeer
omdat Nederland in deze jaren het meeste geld van alle landen ter wereld
ophaalde voor dit liefdewerk.49 Smit hoefde zich dan ook geen zorgen te
maken over studiekosten voor eventuele Noorse jongens die priester wilden worden. In 1922 beschikte Smit al direct over een beurs voor Noorwegen.50 Moeilijker was het voor Smit om Noorse jongens te vinden voor de
43 Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 97(1925), p. 4-7.
44 Archief ppm , 1: Descamps aan Sérol, 25 augustus 1925; Katholieke Missiën, 54(1928-29),
p. 39-40.
45 Blijkens de wisselkoersen volgens het Algemeen Handelsblad op 3 september 1923, 2 november 1925 en 7 augustus 1928, moest Smit in 1923 in Nederland 660 gulden bijeen bedelen
om 1600 kronen te vergaren, terwijl hij voor datzelfde bedrag in kronen in 1925 810 en in
1928 zelfs ruim duizend gulden nodig had.
46 Benedictus xv, geciteerd in Katholieke Missiën, 50(1924-25), p. 22.
47 In 1924 meldde het dagboek van Smit dat hij van de Enfance een bedrag van 7500 Franse
francs, nog geen duizend gulden, had ontvangen. Dezelfde bron geeft aan dat Smit in
1925 10.000 francs gewone, plus 5000 buitengewone subsidie kreeg. Zie ook ‘Uit de wijde
wereld-missie’, in: Katholieke Missiën, 52(1926-27), p. 32.
48 Katholieke Missiën, 54(1928-29), p. 59-60. Bij de verdeling van het bedrag van 704.000 francs
of 72.279 gulden over 18 Nederlandse missiebisschoppen en apostolisch prefecten kreeg
Smit het op één na kleinste bedrag. Smit vermeldde in zijn dagboek dat hij over 1927 van
de H. Kindsheid $ 666 ofwel 17.000 francs had gekregen.
49 In 1924-25 haalde het spl in Nederland 1.450.819 lire (ca. 180.000 gulden) op volgens
Katholieke Missiën, 52(1926-27), p. 32. In 1927 was dat 2.322.881 lire, of 303.645 gulden. Ibidem, 54(1928-29), p. 39.
50 In 1922 meldde Th. Bekkers dat van de Nederlandse bijdragen aan het spl 77 seminaristen konden worden onderhouden. Van deze zouden er twee naar Scandinavië gaan: één
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priesteropleiding. Toen hem in 1925 opnieuw een beurs werd geschonken
voor een Noorse priester-in-spe, had hij geen student. Bij hoge uitzondering werd de renteopbrengst van de beurs toen op zijn verzoek aan het
Noorse vicariaat overgemaakt.51
Met het bedrag van de Propaganda Fide en van het Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs, samen schommelend rond de 30.000 gulden,
moesten in Noorwegen de lopende kosten van de staties kunnen worden
gedragen, dat wil zeggen de lonen voor de priesters (jaarlijks 1600 kronen
voor een pastoor; 150 kronen voor een kapelaan) plus de structurele kosten
van de staties, die zichzelf, op een enkele uitzondering na, niet konden
bedruipen gezien het geringe aantal katholieken. Jan Olav Smit liet niet na
bij verschillende gelegenheden te benadrukken dat het geld uit Rome daarvoor ontoereikend was. In 1924 klaagde hij bij Drehmanns dat de financiële
situatie in Noorwegen het ergste was van alle Scandinavische landen: “het
hele zaakje hangt hier eigenlijk in de lucht en drijft op negativa. Het is toch
ook te gek, dat reeds van 1 Februari af tot Juli (aankomst van het subsidium
van Opus prop. Fidis) geheel de missie, d.i. alle staties en priesters (uitgezonderd hier S. Olav, Bergen en Tromsö) van Hollandsche toevallige baten
afhangt. Dat kan toch zoo niet duren en is doodend voor alle initiatief.”52

Gebedenverbond voor de bekering van Scandinavië en Finland
Omdat het geld van de Propaganda Fide en van de algemene missiegenootschappen niet toereikend was om de financiële nood van Smit te lenigen,
waren particuliere missieactiviteiten voor hem van groot belang. Eerder is
reeds een van deze activiteiten, het Gebedenverbond voor de bekering van
Scandinavië en Finland, opgericht door bisschop Diepen, ter sprake gekomen, evenals soortgelijke initiatieven in Meerssen van de paters montfortanen en in het aartsbisdom Utrecht (Rijsenburg, later overgenomen door
pastoor G. Voskuilen). Alleen voor het Gebedenverbond van Diepen beschikken we over nadere gegevens. Diepen gaf in de eerste jaren van het
Gebedenverbond jaarverslagen uit waarin onder meer de giften werden
opgesomd. In het eerste jaarverslag over 1921 is sprake van een totaalbedrag
van ƒ 10.422,–. Dit bedrag kwam voor een groot deel uit Brabant, maar niet
naar Denemarken (betaald door de St. Jozefgezellenvereniging in Amsterdam) en één
naar Noorwegen (door een particuliere weldoener). Archief pmw , inv. nr. 51: ‘Notulen van
de Nationale Raad spl 1922-1928’.
51 Ibidem, 11 februari 1925; Ibidem, inv. nr. 17: Th. Bekkers aan J. Drehmanns, 1 juli 1925.
Zie ook Archief okb , ‘Korrespondanse diverse 1923-1949’: L. van Linden (particuliere beursstichter) aan J.O. Smit, 19 januari 1925.
52 Archief ross , inv. nr. 5: Smit aan Drehmanns, 2 maart 1924. Zie ook Archief mfa , 2: Smit aan
Vingerhoets, 29 maart 1924.

330

een roomse droom

alleen, want we vinden er ook een bedrag genoemd van duizend gulden dat
afkomstig was van Jan Smit en het missiecomité van Rijsenburg. Een bedrag
van 2500 gulden was bedoeld als een spl-studiebeurs voor een Scandinavische priesterstudent.53 In 1923 werd het derde jaarverslag van het Gebedenverbond opgenomen in de Sint Jansklokken. In dat jaar werd een bedrag van
ƒ 8.961,16 opgehaald, waaronder een studiebeurs voor een Deense student
van 2500 gulden.54
In het jaarverslag van het Gebedenverbond over 1924, dat opende met de
heugelijke tijding dat binnen korte tijd het 20.000ste lid verwacht kon worden, werd een totaal aan bedragen genoemd van ƒ 4.723,46. Dit bedrag was
bijna in zijn geheel via de plaatselijke pastoors afkomstig uit het bisdom
Den Bosch. In dit bedrag zat inbegrepen een studiebeurs à 2500 gulden.
Ook was een bedrag van achthonderd gulden in de lijst opgenomen dat de
Tilburgse priester L.N. van Delft in zes kerken bijeen had gebedeld vóór
zijn vertrek naar Noorwegen. Het vrij te verdelen bedrag over 1924 bedroeg
dan ook niet meer dan ƒ 1.432,46. In hetzelfde jaarverslag, dat op 30 april
1925 was opgesteld, was ook een lijst opgenomen van giften die na 1 januari
1925 waren binnengekomen. Dit betrof een bedrag van ƒ 1.494,63. Van verscheidene bedragen werd vermeld dat ze naar aanleiding van de brochure
van kardinaal Van Rossum waren gegeven.55 Latere jaarverslagen van het
Gebedenverbond zijn niet voorhanden.
Voor Noorwegen kwamen uit het Bossche Gebedenverbond geen grote
bedragen voort. Diepen bepaalde de verdeelsleutel. Of en zo ja hoeveel Smit
in 1922 van Diepen mocht ontvangen, is onbekend, maar volgens de aantekeningen van Smit in zijn dagboek kreeg hij met nieuwjaar 1923 een bedrag
van driehonderd gulden. In 1924 kreeg hij niet meer dan honderd gulden
en in 1925 kreeg hij niets.56 Smit schreef op 28 november 1925 dan ook niet
zonder ironie aan Diepen dat hij in de bijlage van Het Missiewerk van 1925 had
gelezen dat er bij het Gebedenverbond in 1923 en 1924 “voor de Noorsche
missies” een bedrag van ƒ 13.683,– was binnengekomen. “Ik heb deze nog
niet ontvangen, verheug me dus ten zeerste binnenkort een reuzencheque
uit St. Michielsgestel of Den Bosch te krijgen.”57 Hoewel ook Smit wel
begreep dat met ‘Noorsche missies’ alle Noord-Europese landen waren
bedoeld en het geld voor de studiebeurzen – in totaal vijfduizend gulden –
niet bij de apostolisch vicarissen zelf terechtkwam, voelde hij zich uiterma53
54
55
56
57

Eerste jaarverslag van het Gebedenverbond.
Sint Jansklokken, 2(1924), p. 171-172.
Vierde jaarverslag van het Gebedenverbond tot bekeering van Scandinavië en Finland, Den Bosch 1925.
Dagboek Smit, 1 januari 1923, 19 november 1924.
Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
28 november 1925; Het Missiewerk, 7(1925-26), ‘Bijlage’, p. 5.
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te karig bedeeld door Diepen. Bovendien wekte deze vermelding in Het Missiewerk de indruk dat Smit veel geld uit Nederland kreeg en dat hij dus niet
meer zo hard gesteund hoefde te worden.
Diepen gaf Smit echter te verstaan dat hij zichzelf maar moest redden.
Het Gebedenverbond steunde vooral Zweden en Finland.58 Dat bleek
opnieuw in 1926 toen Smit net als het jaar ervoor bij de verdeling van de gelden werd overgeslagen. In 1927 werd hij wel met honderd gulden bedeeld,
waarop Smit op overdreven wijze zijn dank betoonde aan Diepen voor “de
mooie missiegift”.59
Hoewel Diepen in 1922, toen Van Rossum had aangedrongen op centralisatie van de drie Gebedenverbonden, geprobeerd had de landelijke leiding
te concentreren in St. Michielsgestel, komt uit het bovenstaande naar voren
dat de drie verschillende verbonden hun eigen gang bleven gaan en zich op
verschillende gebieden richtten.60 Diepen voelde zich het meest betrokken
bij Finland en Zweden, zeker nadat de zusters van Moerdijk in 1922 naar
Finland waren afgereisd om daar samen met de priesters van het H. Hart te
gaan werken. Deze laatste congregatie werkte ook in Zweden. Beide congregaties kwamen uit Brabant, hetgeen wellicht de voorkeur van Diepen verklaarde. Bovendien had vooral de open en welwillende ontvangst van Diepen in 1920 in Finland een diepe indruk gemaakt op de bisschop van Den
Bosch. Daarnaast had de Zweedse apostolisch vicaris Joh. Erik Müller een
dringend beroep om financiële steun gedaan op Diepen.61 Denemarken en
IJsland waren de werkgebieden van de montfortanen. Het was dan ook niet
vreemd dat het verbond in Meerssen, waar het noviciaat van de montfortanen gevestigd was, met name voor de eigen missieterreinen ijverde. Noorwegen bleef aldus over voor het Gebedenverbond in het aartsbisdom, maar
het is onbekend of Voskuilen inderdaad geld overmaakte naar Noorwegen.
Het is onduidelijk wat er verder van het Gebedenverbond is geworden.
Het lijkt erop dat Diepen zijn belangstelling voor Scandinavië na enkele
jaren reeds verloor. In het bisdomblad de Sint Jansklokken werd nauwelijks
aandacht besteed aan Noord-Europa. In de jaren 1923-24 ging alle aandacht
van de Brabantse katholieken naar de inzamelingsacties voor de Katholieke
Universiteit Nijmegen en daarna eiste de hongersnood in het Rijnland de
goedgeefsheid van de katholieken op. Op een Bossche missiedag in St.
Michielsgestel in juni 1926 beval Mgr. Pompen in zijn slotwoord het Gebe58 Archief ross , inv. nr. 6: J.O. Smit aan J. Drehmanns, 27 november 1925.
59 Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: J.O. Smit aan A.F. Diepen,
8 februari 1927. Zie ook Ibidem, Smit aan Diepen, 18 november 1927; Dagboek Smit,
2 februari 1927.
60 Het Missiewerk, 12(1930-31), p. 124.
61 Archief bdb , 1B ‘Dossier Missie Zweden’: J.E. Müller aan A.F. Diepen, 2 oktober 1923.
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denverbond van Scandinavië en Finland, “dat in den laatsten tijd zich minder in de belangstelling der geloovigen mocht verheugen”, nog eens aan
aan de aanwezige directeuren en hoofdzelatricen van de pauselijke missiegenootschappen.62 Illustratief voor de geringe belangstelling van katholiek
Brabant zijn de reeds genoemde jaaroverzichten van het Gebedenverbond
van Diepen over 1921, 1923 en 1924, die qua inkomsten al direct een dalende
lijn lieten zien.63 Latere gegevens over het Gebedenverbond zijn er in het
archief van het bisdom Den Bosch niet en ook navraag in het voormalige
Doveninstituut in St. Michielsgestel leverde geen gegevens op. Ook de
paters montfortanen hebben in hun archief geen gegevens over de ‘hoofdzetel’ van het Gebedenverbond. Wel bleef de docent A. van Haandel van het
Instituut voor Doofstommen tot zijn dood in 1938 directeur en werd na
zijn overlijden een nieuwe directeur van het Gebedenverbond benoemd,
namelijk J.C. van Overbeek, eveneens leraar aan dit instituut.64

Procure van de Noorse missie
Dat het Gebedenverbond van Diepen zo weinig interesse toonde voor
Noorwegen, had alles te maken met het gegeven dat de Noorse missie zijn
eigen particuliere missieacties kende. De meeste werden vrij snel na de
benoeming van Smit in 1922 in Nederland op touw gezet en werden zonder
uitzondering vernoemd naar de Noorse heilige St. Olav.65 Bij het opzetten
van deze activiteiten was Smit meestal zelf betrokken. De activiteiten dienden verscheidene doelen tegelijk: gebedsacties, bekendheid geven aan de
Noorse missie, het werven van priesters en vrouwelijke religieuzen voor
Noorwegen en het inzamelen van geld. Deze laatste doelstelling was zeker
niet de minst belangrijke, al werd dat nogal eens verdoezeld.
Als centraal punt van de propaganda in Nederland stelde Smit de Procure van de Noorse missie in. Orden en congregaties die over missiegebieden
beschikten, kenden doorgaans een missieprocuur die de uitzending en
62 Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 98(1926), p. 103.
63 Al in 1923 liep het Gebedenverbond slecht, zo had Diepen aan Smit laten weten, waarop
Smit hem corrigeerde: “u bedoelt natuurlijk materialiter”. Archief bdb , 1A ‘Correspondentie met Noordse missielanden’: Smit aan Diepen, 14 december 1923.
64 Ibidem, 2 ‘Missieactie Scandinavië’: A.F. Diepen aan J.C. van Overbeek, 10 november 1938.
Van Haandel vermaakte “mooie legaten” aan het Gebedenverbond, evenals aan de pauselijke missiegenootschappen, aldus het artikel ‘Ter gedachtenis aan onzen dierbaren
priester-leeraar den ZEerw. Heer Arnoldus Jacobus Josephus van Haandel’, in: De Vriend der
Doofstommen, 33(1938)2, p. 10-12.
65 Ook voor andere Scandinavische landen werden speciale acties in het leven geroepen,
maar niet in die omvang als voor Noorwegen. Initiatieven voor Zweden (Missievereniging St. Ansgarius) en Finland (begonnen door Buckx) concentreerden zich in Rotterdam,
acties voor IJsland in Meerssen bij de montfortanen. Nederland en de missiën, p. 192.
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St. Olavsbusje.

financiële aangelegenheden van de missiegebieden van het eigen instituut
regelde. De Procure van de Noorse missie was daarentegen niet aan een
bepaalde congregatie verbonden, maar aan het Noorse apostolische vicariaat. In de praktijk was de procurator in Nederland de zaakwaarnemer van
de apostolisch vicaris in Noorwegen: hij was propagandist, aanspreekpunt,
verzamelpunt van missiegelden, coördinator van allerlei activiteiten en
redacteur – samen met Jan Olav Smit – van het tijdschrift Uit het land van St.
Olav. De eerste procurator die in 1922 werd benoemd, was kapelaan Gerhard
de Geus. Toen deze in 1924 naar Noorwegen vertrok, werd hij opgevolgd
door J. Mol uit Amsterdam, die met toestemming van de bisschop van
Haarlem, mgr. Callier, behalve als redacteur van Uit het land van St. Olav, zich
ook wel als procurator wilde “belasten met het in ontvangst nemen en
doorzenden van missiegelden.”66 Onder Mol verhuisde de Procure van de
Noorse missie van Enschede naar Amsterdam, waar zij tot 1932 aan de Stadhouderskade zou zijn gevestigd. Pas toen de procure werd overgenomen
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door H.J. van der Velden in 1932, verhuisde dit centraal aanspreekpunt naar
het St. Olavshuis in Bussum, waar ze tot aan haar opheffing in 1975 zou blijven.
Het St. Olavshuis in Bussum werd, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, in 1924 opgericht als postulantenhuis van de St. Franciscus
Xaveriuszusters. Maar het huis beperkte zich niet tot het zijn van “een heerlijke plaats voor meisjes die zich geroepen voelen in een beschaafd land voor
Christus’ Rijk te werken.”67 Hier werd ook geld ingezameld en op allerlei
manieren propaganda gemaakt voor de Noorse missie. Zo werden vanuit
Bussum de collectebusjes voor de Noorse missie, de zogenaamde St. Olavsbusjes, met een in het oog springende afbeelding van de Noorse heilige,
over heel Nederland verspreid.
In het St. Olavshuis was ook het St. Olavsliefdewerk gevestigd. Dit liefdewerk voor de bouw van katholieke kerken en de opleiding van missionarissen voor Noorwegen was in 1902 in Amsterdam opgericht door de priester W. Timmers. Na diens vertrek naar de Verenigde Staten had het liefdewerk een kwijnend bestaan geleid, maar het werd nieuw leven ingeblazen
toen Smit apostolisch vicaris werd van Noorwegen. Leden moesten dagelijks een gebed naar verkiezing bidden en wekelijks een missieaalmoes van
één cent geven. Voor de levende en overleden weldoeners werd iedere zondag in alle katholieke kerken en kapellen in Noorwegen gebeden; in Bussum werden iedere week twee H. Missen gelezen en iedere maand nog een
extra H. Mis. Bovendien zouden de weldoeners “een rijkelijk aandeel [hebben] in de vruchten van den moeitevollen arbeid der missionarissen.”68 Volgens de oproep in Uit het land van St. Olav uit 1926 groeide het ledental vooral
goed in Amsterdam, Den Haag, Delft, Rotterdam, Berkel, Leiden, Utrecht,
Den Bosch, Apeldoorn, Deventer, Lisse, Haarlem, Delden, Winschoten,
Groningen en Helmond, maar was het op veel andere plaatsen nog onbekend. Inschrijvingsplaatjes en het orgaan van het liefdewerk, De Noorsche
Missieklok, kon men op aanvraag verkrijgen in het St. Olavshuis.69
Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het liefdewerk
werd in 1927 een jubileumnummer van De Noorsche Missieklok uitgegeven,
waarin een lijst van 31 zelatricen/zelateurs was opgenomen en het aantal
inschrijvingsbiljetten dat zij hadden aangevraagd. De lijst bestond voor
ongeveer de helft uit – voornamelijk vrouwelijke – familieleden van priesters en religieuzen die naar Noorwegen waren vertrokken. Zowel een zus als
66 Gemeentearchief Amsterdam, Verzameling Persberichten,‘Personalia. J. Mol’; Archief St. Jozefgezellen, inv. nr. 4: ‘Jaarverslag 1927’.
67 Uit het land van St. Olav, 4(1926-27), p. 120.
68 ‘Het St. Olavsliefdewerk’, in: Uit het land van St. Olav, 4(1926-27), p. 1-3.
69 Ibidem.
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een broer van Jan Olav Smit stond op de lijst, evenals verschillende familieleden van H. Snoeijs, familie van enkele missionarissen, waarschijnlijk zussen, van Borsboom en Van der Burg, en familieleden van ingetreden St.
Franciscus Xaveriuszusters, namelijk mevrouw Korte en mejuffrouw Soonieus. Daarnaast treffen we op de lijst een tweetal klasgenoten aan van Jan
Olav Smit uit Rijsenburg, kapelaan Dievelaar en pastoor De Graaff.70
Om de ijveraars voor de Noorse missie te motiveren, werd er regelmatig
een speciale dag voor hen georganiseerd. Zoals op 23 juli 1928 in het St.
Olavshuis – enkele maanden voor de dramatische terugtrekking van Smit
uit Noorwegen – toen er circa 65 zelatricen en zelateurs waren verenigd. De
aanwezigheid van de apostolisch vicaris zelf verhoogde de feestvreugde. Uit
de foto die op deze dag werd genomen, blijkt dat de ijveraars voor de Noorse missie voornamelijk vrouwen waren. De mannen die op de foto staan,
zijn voornamelijk geestelijken: Jan Olav Smit, zijn twee priesterbroers, de
Noorse missionaris Borsboom en kapelaan Mol. De feestelijke dag begon ’s
morgens met een H. Mis die door de apostolisch vicaris in de kapel van het
St. Olavshuis werd opgedragen. Daarna was er een vergadering onder voorzitterschap van kapelaan Mol. Vervolgens woonden de zelatricen de jaarlijkse kindsheidoptocht bij van de St. Vituskerk. ’s Middags hield Jan Olav
Smit een opwekkend woordje, waarna er een gezamenlijk diner was, verzorgd door de plaatselijke middenstand.71
In juni 1922 had Smit aan het Nederlandse episcopaat toestemming
gevraagd voor de oprichting van een ‘Missiecomité voor Z.D.H. Mgr. Dr. J.
Smit’, maar de bisschoppenvergadering verwierp de aanvrage.72 Wel ontstonden er enkele plaatselijke initiatieven. In Amsterdam werd “met toestemming van het Plaatselijk Missiecomité” in 1922 het St. Olav-Comité in
het leven geroepen voor de bouw van een St. Nicolaaskerk, de patroonheilige van de Nederlandse hoofdstad.73 Op die manier kon Amsterdam met
zijn St. Olavskapel aan de Warmoestraat/Zeedijk – waarschijnlijk opgericht door middeleeuwse koopvaarders op Noorwegen – zijn speciale band
met Noorwegen bevestigen.74 J. Mol, de latere procurator van de Noorse
missie, was vanaf het begin penningmeester van dit comité.75 Het comité
organiseerde verschillende missieavonden, zoals in 1922 toen De Geus een
70 De Noorsche Missieklok. Orgaan van het St. Olavsliefdewerk, 25(1927), p. 2.
71 Uit het land van St. Olav, 6(1928-29), p. 95-96. Zie p. 321.
72 Archief bdb , 4 ‘Bisschoppenvergaderingen 1921-1939’: Notulen 12 en 13 juni 1922, punt
39.
73 Het Missiewerk, 4(1922-23), p. 174; J. Mol, ‘Het St. Olav-Comité te Amsterdam’, in: Uit het
land van St. Olav, 1(1923-24), p. 23-24; Nederland en de missiën, p. 166, 192, 225.
74 Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 44. Overgenomen uit een artikel van J.B. van Dijk uit
De Tijd.
75 Ibidem, p. 24.
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lezing hield en lichtbeelden uit Noorwegen liet zien. Uit de oproepen van
Mol in Uit het land van St. Olav blijkt dat het comité niet erg veel geld binnenkreeg: in 1924 had men nog geen drieduizend gulden in kas, terwijl er minstens het vijfvoudige nodig was om met de voorbereidingen voor de bouw
van een kerk te kunnen beginnen. De doelstelling van het comité, dat later
werd aangeduid als Olavskring, werd nimmer bereikt.76
In 1925 werd er daarnaast in Amsterdam een St. Olavstichting in het
leven geroepen, die als doel had “de ondersteuning van het RoomschKatholiek Missiewerk in Noorwegen.” Het bestuur bestond uit de reeds
genoemde kapelaan Mol, de priesterbroers van Jan Olav Smit, Anton en
Frans Smit, en de koopmannen Herman Smit en Herman M. Jansen, beiden
wonende te Amsterdam. De leden legden elk een bedrag van 50 gulden in.
Bestuursleden konden slechts benoemd worden met toestemming van de
apostolisch vicaris van Noorwegen.77
Ook in Bussum bestond een St. Olavscomité. Dit comité zamelde geld in
voor de zusters in het St. Olavshuis via onder meer toneelavonden en
bazaars. Nadat Smit in 1928 was teruggeroepen naar Rome organiseerde het
comité onmiddellijk een groot weldadigheidsfeest voor Noorwegen op 2 en
3 november 1928. In het openingswoord benadrukte pastoor E. Beumer dat
de Bussumse parochianen een belangrijke taak bleven houden bij het
instandhouden van het missiehuis van de St. Franciscus Xaveriuszusters.
Om die verbondenheid te onderstrepen was er een concertavond en overdag
konden de aanwezigen hun aandacht verdelen over Noorse dansjes, sprekers en een tentoonstelling. Zelfs Smit liet zich niet onbetuigd. Hij stuurde
vanuit Rome een telegram: “Blijve Noorwegen steeds een bijzondere plaats
in onze harten innemen.”78
In Delft bestond er eveneens een St. Olavskring. Deze kring werd opgericht toen Maria Korte, voorzitster van de plaatselijke Jonge Vrouwenbond,
in 1924 besloot in te treden bij de St. Franciscus Xaveriuszusters. Ook deze
kring bestond voornamelijk uit vrouwen. In september 1924 werden er
twee Noorse missieavonden gehouden. Van de opbrengst kreeg Maria
Korte een kruisweg mee voor de kapel in het St. Olavshuis en geld voor een
orgeltje. Ook aan Delft bracht Jan Olav Smit in 1925 een bezoek. Bij gelegenheid van deze ‘Delftsche St. Olavsdag’ werd in totaal het bedrag van
ƒ 1128,41 opgehaald.79
76 Ibidem, 1(1923-24), p. 90-91; 3(1925-26), p. 24.
77 Dagboek Smit, 12 maart 1926, waar de stichtingsakte letterlijk is weergegeven. H. Smit en
H. Jansen hoorden tot de eerder genoemde Amsterdamse stokvisfamilie A. Smit. Zij
waren zwagers. Interview C.A.M. Middelhoff, kmm 920; K. Middelhoff aan V. Poels,
9 december 1993. Brief in bezit auteur.
78 Uit het land van St. Olav, 7(1929-30), p. 18-20.
79 Ibidem, 2(1924-25), p. 141; 3(1925-26), p. 47.
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Net als in Delft werd ook in Heemstede een band gesmeed met de Noorse missie toen twee vrouwen intraden bij de St. Franciscus Xaveriuszusters.
Het plaatselijke missiecomité en de missienaaikrans organiseerden ook hier
acties voor Noorwegen.80 Speciale avonden voor Noorwegen hadden daarnaast voor zover bekend plaats in Den Haag (maart 1925), Utrecht (1926,
waar een concert voor de Noorse missie een bedrag van 400 gulden opleverde) en Hengelo (1928).
Het werk in Noorwegen werd in deze jaren ook via missietentoonstellingen gepropageerd. De Procure van de Noorse missie was geen lid van de
Verenigde Missionarissen, een organisatie van een twintigtal mannelijke
missionerende orden en congregaties die de missietentoonstellingen in
Nederland voorbereidden en coördineerden. Toch mocht de Noorse missie
er meestal wel een stand inrichten en ook delen in de baten.81 Vooruitlopend op de – nimmer gerealiseerde – oprichting van een in Nederland
gevestigde priestercongregatie, werd door de procurator onder de naam van
Noorse Missionarissen een aanvrage gedaan voor het lidmaatschap.82 De
eerste missietentoonstelling waar een stand voor Noorwegen was ingericht,
werd in juni 1924 in Enschede gehouden. Zoals we al eerder zagen werd
hieraan deelgenomen door enkele St. Franciscus Xaveriuszusters en de
marist J. Mangers. Andere tentoonstellingen die in Uit het land van St. Olav
worden genoemd, waren Amsterdam (25 oktober-2 november 1924), Helmond (augustus 1925, met Snoeijs), Rotterdam (september 1925), Borne
(januari 1927) en Weerselo (1928). Behalve Noorse vlaggen, kaarten, foto’s,
voorbeelden van de Noorse husflid – brei- en handwerk, rosemaling en houtbewerking –, klederdrachten en ski’s, vormden berenhuiden en opgezette
dieren als zeevogels, een rendier, een zeehond of de ijsbeer van de Vaticaanse missietentoonstelling een vast ingrediënt van de Noorse stand.83
De artefacten en opgezette dieren die op de missietentoonstellingen en
Noorse missieavonden werden getoond, waren meestal afkomstig uit het
‘missiemuseum’ in het St. Olavshuis.84 Ook waren hier lichtbeelden aanwe80 Ibidem, 3(1925-26), p. 143.
81 Nijmegen, kdc, Archief Stichting Verenigde Missionarissen, inv. nr. 136/55: ‘Notulen van de
vergaderingen’, 30 november 1926. Zie ook Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk,
p. 27-30.
82 Na het vertrek van J.O. Smit uit Noorwegen trok Mol de aanvrage op 7 december 1929 in,
waarop de “aan de Noordsche Missie verstrekte insignes der V.M.” werden teruggevorderd en de toetredingssom van tien gulden werd gerestitueerd. Archief Stichting Verenigde
Missionarissen, inv. nr. 136/55: Notulen, 12 december 1929.
83 Uit het land van St. Olav, 2(1924-25), p. 134-135; 5(1927-28), p. 22.
84 Een lijstje met de voornaamste voorwerpen uit het missiemuseum in Bussum – waaronder drie dobbelstenen afkomstig uit het winterhuis van Willem Barentsz. – vinden we in
De Noorse Missieklok, 27(1929), p. 12.
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Optocht van de H. Kindsheid in 1927 te Bussum. De kinderen waren verkleed
als St. Franciscus Xaveriuszusters en als J.O. Smit of liepen in Noorse klederdracht.

zig ten behoeve van sprekers over de Noorse missie. Vaak gaven Noorse missionarissen die op vakantie in Nederland waren lezingen in het land. Daarnaast toonden ook Frans en Anton Smit zich onmisbare missiepropagandisten voor hun broer in het hoge noorden. Frans Smit schreef in Herinneringen dat hij als opbrengst van een missietentoonstelling nogal eens vierhonderd gulden naar Noorwegen kon sturen. In het St. Olavshuis kon men
tevens tegen een kleine vergoeding Noorse klederdrachten huren, die
behalve bij de missietentoonstellingen en -avonden, ook bij de kindsheidoptochten een groot succes waren. In deze jaren werden de optochten van
de H. Kindsheid in Bussum steevast opgesierd met kleine uitvoeringen van
Jan Olav Smit en zijn secretaris, met kleine St. Franciscus Xaveriuszusters in
postulanten- of zusterkledij, en met enkele kinderen in Noorse klederdracht, al dan niet voorafgegaan door de grote ijsbeer op wielen.85

Regionale steunpunten
Niet in alle delen van Nederland was de belangstelling voor de Noorse missie even groot. De acties lijken meer weerklank te hebben gevonden in de
grote steden en in het noorden van het land dan in het overwegend katholieke Brabant en Limburg. Dit beeld wordt bevestigd wanneer we een noti85 Uit het land van St. Olav, 3(1925-26), p. 92; 4(1926-27), p. 93; 7(1929-30), p. 72.
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tieboekje van Smit uit 1922 bestuderen, waarin een groot aantal namen en
adressen in Nederland zijn opgenomen. Waarschijnlijk schreef hij samen
met zijn broer Frans tussen maart en oktober 1922 bedelbrieven aan al deze
relaties. Het boekje begint met een lijst van 41 namen, te beginnen met de
Nederlandse bisschoppen en een aantal monseigneurs, met name Ariëns,
Van Oers, Bronzwaer en Hermus. G. Lemmens, professor aan het seminarie
te Roermond, wordt na hen geplaatst. De rectoren A. Vingerhoets, C. Zwijsen en Th. Bekkers worden eveneens genoemd, evenals een aantal missiepropagandisten als pastoor R. Jansen uit Utrecht en Ant. de Wit uit Arnhem. Dan volgt een aantal bloedverwanten, zoals de familie Smit in Deventer. Onder het kopje ‘Schrijven’ vinden we vervolgens 388 namen tamelijk
ongeordend opgesomd. Toch kunnen we grofweg wel een aantal categorieën onderscheiden. Het begint met een lijstje pastoors, waar bovenaan
ongeveer de helft van Smits klasgenoten van Rijsenburg staat vermeld.86 Er
volgen enkele professoren van de grootseminaries in Haaren, Warmond,
Hoeven en Roermond en ook van het kleinseminarie Culemborg. Dan volgt
een rijtje kapelaans, paters, dekens en rectoren uit verschillende delen van
het land. Daarna zien we de namen meer gegroepeerd naar bepaalde plaatsen: met name uit Deventer, uit welke plaats een zeer groot aantal namen is
opgenomen, en daarnaast Utrecht, Bussum, Hilversum en Laren en in mindere mate Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. Opvallend weinig plaatsen
vinden we uit Zuid-Nederland: behalve een sporadische vermelding van
Maastricht, Tilburg en Den Bosch, bevonden de steunpunten van Smit zich
vooral boven de grote rivieren.87 Dat beeld komt ook naar voren uit de lijst
van plaatsnamen die door Jan Olav Smit tijdens zijn verblijf in Nederland
van 26 mei tot 4 september 1925 werden bezocht.88
Verschillende factoren kunnen eraan hebben bijgedragen dat de belangstelling voor de Noorse missie zich vooral tot Noord-Nederland beperkte.
In de eerste plaats was Jan Olav Smit afkomstig uit Deventer en kreeg hij
steun van zijn grote kennissenkring in de oude Hanzestad en omstreken.
Bovendien was hij priester van het aartsbisdom Utrecht, evenals zijn twee
priesterbroers. Anton Smit was een tijdlang kapelaan in Bussum en daarna
in Utrecht, waar eveneens veel steunverleners woonden. Frans Smit was een
tijdlang kapelaan in Wolvega, waar hij een relatie met de noordelijkste provincies van Nederland tot stand kon brengen, en daarna in Apeldoorn en
Tubbergen. Ook de familie van Jan Olav Smit bevond zich voornamelijk
boven de grote rivieren. Zo woonde zijn oudste zus in Voorburg-Den Haag,
een andere woonde in Wassenaar, één broer woonde in Utrecht, een andere
86 Archief Rijsenburg, inv. nr. 244.
87 Dagboek Smit, 1922.
88 Ibidem, 1925. De lijst begint met ‘Deventer – Bussum – Utrecht – Deventer’.
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in Rotterdam-Schiedam en de op een na jongste had zijn domicilie in Nijmegen. Uiteraard vervulden Bussum en Amsterdam als vestigingsplaats van
het St. Olavshuis en de Procure van de Noorse missie ook een zelfstandige
functie in het verwerven van steunpunten en het aantrekken van zelateurs
en zelatricen. Via deze kringen bouwde Smit een netwerk van steunpunten
op. Dat deze strategie tot op zekere hoogte succesvol was, blijkt uit de
genoemde lijst van zelatricen van het St. Olavsliefdewerk.
Elke priester die naar Noorwegen ging en elke postulante die bij de St.
Franciscus Xaveriuszusters intrad, bracht bovendien zijn of haar eigen
familie- en bekendenkring mee, zoals we al constateerden voor Delft en
Heemstede. Het overgrote deel van de St. Franciscus Xaveriuszusters was
eveneens afkomstig uit het gebied boven de grote rivieren. Bij de lijst van
steunpunten van het St. Olavsliefdewerk treffen we een aantal geboorteplaatsen aan van priesters en religieuzen in Noorwegen: Delft, Rotterdam
(Borsboom), Berkel (Van der Burg) en Lisse (Van der Vlugt).
Het is opmerkelijk dat Zuid-Nederland achterbleef. Er waren immers
ook Limburgse (Van der Velden, Krijn, Laudy) en Brabantse priesters (Van
Delft, Snoeijs, Rottier, Theeuwes) en zusters (zusters Onder de Bogen, missiezusters van Asten) in Noorwegen. Blijkbaar vond de Noorse missie minder weerklank in het overwegend katholieke zuiden dan in het noorden van
het land. Wellicht konden de katholieken in Noord-Nederland, met name
in de diasporagebieden, de situatie van hun geloofsgenoten in Scandinavië
beter aanvoelen. Mogelijk droeg dat ertoe bij dat zij zich – in de traditie van
de Hollandse Zending – er ook meer voor wilden inzetten.

Resultaat van de bedelacties
In het dagboek van Jan Olav Smit vinden we vanaf 1922 aantekeningen over
geld dat hij voor Noorwegen ontving (en uitgaf). We weten dat er geen compleet overzicht wordt gegeven en dat hij ook giften ontving die hij niet vermeldde.89 Zo is niet bekend hoeveel geld de eerste mailing van Jan Olav Smit
uit 1922 opleverde, maar volgens Frans Smit ging zijn broer met een groot
bedrag naar Noorwegen: alleen al de collectes die werden gehouden bij de
wijding door zijn broer Jan en de daaropvolgende eerste H. Mis van Frans
Smit in 1922 leverden de som op van zesduizend gulden voor Noorwegen.90
89 Volgens de Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 97(1925), p. 20-21 keerde
het Liefdewerk St. Franciscus Xaverius van het grootseminarie Roermond over het jaar
1923-24 ƒ 70,- uit aan Smit van de totale opbrengst van ƒ 2203,-. In 1928 kreeg Smit vijfhonderd gulden van A. Hermus. Archief pmw , inv. nr. 74: Hermus aan Bekkers, 7 november 1928.
90 Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 11.
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Oproep voor steun door Frans Smit in de St. Jansklokken in 1926.

Het dagboek geeft ondanks het fragmentarische karakter van de gegevens een indicatie van de bedragen die Smit uit Nederland ontving. Het
grootste deel van de gelden is moeilijk in bepaalde categorieën onder te
brengen omdat ze van eenmalige weldoeners afkomstig zijn, maar een aantal geldgevers keert regelmatig terug. Zo steunde aartsbisschop H. van de
Wetering Smit al deze jaren met misintenties.91 De missieverenigingen van
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de grootseminaries van Warmond en Rijsenburg stuurden hem geld, evenals het Utrechtse Missiecomité.92 Smit deelde daarnaast in de opbrengsten
van de St. Antoniusbode van de missiezusters van Asten.93 Ook werden via de
Procure van de Noorse missie beduidende bedragen naar Noorwegen gesluisd.94
Daarnaast werden regelmatig giften van familieleden genoemd in het
dagboek van Jan Olav Smit. Een enkele keer steunde zijn vader hem met een
bedrag van tien gulden (!) en kwamen er bedragen binnen van zijn broers
Alex en Willem. Grote bedragen en met meer regelmaat vinden we van
Anton en Frans.95 Frans Smit zette zich speciaal in voor Noorwegen, dat volgens hem een doodarm missiegebied was. In zijn Herinneringen beschrijft hij
dat zijn broer hem had geschreven dat hij geen geld had om zijn priesters te
betalen en dat hij ze in plaats daarvan moest afschepen met een kistje sigaren of een paar flessen wijn. Daarop had Frans Smit besloten een grote landelijke advertentiecampagne op te zetten: “Wie helpt Mgr. Smit, Apost. Vic.
van de arme Noorsche missie, met den bouw van het o zoo noodzakelijk geworden kerkje te Sticklestadt?”96 Stiklestad, waar geen katholieken woonden, was het bedevaartsoord waar St. Olav in 1030 was gesneuveld. Daarnaast schreef Frans Smit met behulp van parochianen een reeks bedelbrieven. De opbrengst was goed: “Zodoende kon ik in de loop der maanden
duizenden guldens naar mijn broer Jan toesturen.”97 Deze ‘duizenden’ guldens zijn niet terug te vinden in het dagboek van Smit. Summiere gegevens
uit een andere notitieboekje van Smit, waarin aanzienlijk grotere bedragen
van Frans worden genoemd (alleen al in de eerste vier maanden van 1925
ruim duizend gulden), maken de opmerking van Frans toch aannemelijk.98
91 Hij ontving in 1924 800 gulden aan misintenties, in 1926 531,50 gulden, in 1927 200 en in
1928 400 gulden.
92 Rijsenburg gaf in 1923 350 gulden, Warmond in 1924 300 en in 1927 125 gulden. Het
Utrechts Missiecomité gaf in 1926 400 en in 1927 500 gulden.
93 Uit Asten kwam volgens zijn dagboek in 1925 300 en in 1927 200 gulden. Volgens de
financiële overzichten van de congregatie werd er in 1923 ƒ 608,75 aan Smit gestuurd,
exclusief een bedrag aan giften van ƒ 91,25. In 1925 kreeg Smit 500 gulden, terwijl de zusters in Noorwegen naast hun reisgeld zestig gulden kregen. Archief bdb , 3 ‘Financiële
gegevens’. In 1929 werd er 300 gulden aan de missie van Noorwegen uitgekeerd, terwijl
pastoor Van de Velden in Noorwegen nog eens 100 gulden kreeg. Zie ook Poels, Vrouwen
van het grote missieuur, p. 103-107.
94 In 1923 werd een bedrag genoemd van ƒ 700, in 1924 ƒ 2265, in 1925 ƒ 2300 en in 1926
ƒ 3000.
95 In 1924 stuurde Frans Smit ƒ 225, in 1925 ƒ 300, in 1926 ƒ 460 en in 1928 ƒ 500. Anton Smit
stuurde in 1924 ƒ 150, in 1925 ƒ 60, in 1926 ƒ 2.160, in 1927 ƒ 600 en in 1928 ƒ 400.
96 Deze advertenties stonden onder meer in Sint Jansklokken in 1925 en 1926.
97 Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 18.
98 Dagboek Smit, notitieboekje ‘Kassa’. Na begin 1926 staan er geen gegevens meer in vermeld.
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Het blijkt dat als resultaat van de particuliere missieactiviteiten in de
periode Smit elk jaar duizenden guldens van Nederland naar de Noorse
missie vloeiden. Vergeleken met het jaarlijkse bedrag van de Propaganda
Fide en van de Voortplanting des Geloofs, elk rond de 15.000 gulden, kreeg
Smit er daardoor tenminste tot 1926 een zelfde bedrag bij. Daarna daalde
het bedrag dat hij vanuit Nederland ontving, getuigde de aantekeningen
uit het dagboek van Smit.99

Bodemloze put
Ondanks de grote bedragen die Jan Olav Smit uit Nederland kreeg via particuliere missie-initiatieven, kampte de apostolisch vicaris met een structureel geldtekort. De aantekeningen in zijn dagboek maken duidelijk dat
geld voor Smit steeds belangrijker werd: steeds vaker werden bedragen
onderstreept of in de kantlijn met blauwe strepen duidelijk gemarkeerd.
Vanaf eind 1926 lijken de problemen hem boven het hoofd te zijn gegroeid.
De directe aanleiding werd gevormd door financiële malversaties van een
van de Duitse priesters van het H. Hart.100 Het leidde ertoe dat Jan Olav
Smit een beroep moest doen op zijn eigen reserves in Nederland. Die werden beheerd door H. Frank, directeur van het grootseminarie Rijsenburg.
Eind 1926 liet hij zijn broer Anton bij Frank het aanzienlijke bedrag van
2000 gulden aan waardepapieren ophalen.101 Vanaf 1927 markeerde Smit in
zijn dagboek stelselmatig elk bedrag dat binnenkwam, waaruit het beeld
opdoemt van iemand met grote geldproblemen.
Volgens Frans Smit was het groot tekort aan financiële middelen de
eigenlijke reden dat Jan Olav Smit in 1928 werd teruggeroepen. “De opvolger van mijn broer werd dan ook een pater, die op de steun kon rekenen van
de missieprocure van zijn congregatie.” Rome had volgens hem gerekend
op meer blijvende geldelijke steun vanuit katholiek Nederland, maar
Nederland liet Jan Olav Smit in de steek. “Rome vergat het spreekwoord:
‘uit ’t oog – uit ’t hart’,” wat volgens Frans Smit met name voor het episcopaat en de missiecomités gold. De katholieken, het episcopaat102 en de
99 De som van de bedragen in alleen het dagboek van Smit is over 1923 ƒ 13.665; 1924 ƒ 8.880
plus een lening van ƒ 14.000; 1925 ƒ 12.974; 1926 ƒ 16.311,50; 1927 ƒ 9.638; 1928 ƒ 3.183.
Archief okb , ‘Prospectus Status Missionis’: 1922, spreekt over een bedrag van ca. 70.000
kronen (28.000 gulden) die Smit in dat jaar in Nederland zou hebben opgehaald.
100 Ibidem, ‘Jesu Hjerte Patrene’: correspondentie over huize Lisieux.
101 Dagboek Smit, 6 december 1926. Smit ging geheimzinnig met zijn geld om. Hij drukte
Frank ten zeerste op het hart niet aan Anton Smit te laten doorschemeren hoe groot het
vermogen van zijn bisschoppelijke broer was.
102 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H. van der Velden aan H. Irgens,
15 augustus 1931.
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priesters hadden zijn broer niet gesteund “omdat men hier Noorwegen
niet als missieland beschouwde.” Gelukkig, zo verzuchtte Frans Smit,
kwam aan alle geldzorgen van zijn broer een einde doordat hij naar Rome
werd geroepen en benoemd werd tot kanunnik van de St. Pieter.103
Dat Frans Smit teleurgesteld was over de steun uit Nederland is wellicht
begrijpelijk, maar het is de vraag of het terecht was. Uit het dagboek van Jan
Olav Smit komt naar voren dat de Noorse missie wel degelijk een plaats in
de Nederlandse missieactie vond – ondanks de vraag of Noorwegen nu wel
of geen missie was – en in deze jaren kwam er via verschillende wegen financiële steun. Dat Smit bijna altijd een tekort aan geld had – terwijl hij ook
nog grote bedragen in Noorwegen kreeg van de vrouwelijke religieuzen en
hij priesters nogal eens zelf hun levensonderhoud bijeen liet bedelen –
vloeide voort uit de opzet van de missie zelf. In de Noorse missie werd een
beleid gehanteerd dat de financiële spankracht van het vicariaat ver te
boven ging. Het opzetten en handhaven van een uitgebreide katholieke
infrastructuur van kerken, pastorieën, scholen en kloosters in een duur
land als Noorwegen, dat maar een handjevol katholieken telde, vergde veel
meer financiële middelen – twintig tot dertig keer zoveel volgens Mangers104 – dan in ‘gewone’ missiegebieden en veel meer dan er in het Noorse
vicariaat binnenkwamen. Dat maakte de Noorse missie tot een bodemloze
put.
Ondanks de realiteit van het onvruchtbare Noorse werkterrein en het
gegeven dat de financiën geen expansief beleid toelieten, ging Smit verder
op het eenmaal ingeslagen pad van uitbreiding. Het kopen en/of verbouwen van de huizen in Molde (koopsom 60.000 kr.), Hamar (koopsom 45.000
kr.), Sylling (minstens 28.000 kr.), Oslo (aankoop van St. Halvardsgate 22-24)
en Stabekk (alleen al in 1926 40.000 kr.) trok een zware wissel op de financiën
van het vicariaat, terwijl huizen in Haugesund en Tønsberg nog buiten
bezwaar van het vicariaat konden worden verworven.105 Alleen al voor het
huis in Bussum moest 56.000 gulden worden betaald, dat voor een deel
werd gefinancierd door een lening af te sluiten bij de franciscanessen van
Veghel.106 Ook elders in Nederland sloot hij leningen af, bij particulieren,
103 Dierick, Roes (red.), Herinneringen van F.A. Smit, p. 11-12, 18-21, 29-30.
104 Mangers, ‘Het missiewerk in Noorwegen’, p. 152-153. Dat zou omgerekend betekenen
dat de gewone missietoelage van de Voortplanting geen 117.000 lire, maar 2.340.000 tot
3.510.000 zou moeten bedragen. Het totaalbudget van dit genootschap bedroeg toen
28.350.500 lire voor circa 300 missiegebieden. Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs, 97(1925), p. 4-7.
105 Dagboek Smit, ‘Kassa’.
106 Om het bedrag te kunnen terugbetalen sloot hij bij particulieren een lening af. Dagboek
Smit, ‘Schulden en vermogen’. Particulier Archief familie Smit, Zuster M. Leocadia aan J.O.
Smit, 4 januari 1928.
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maar ook bij het Doofstommeninstituut (ƒ 2500,–), de Priestermissiebond
(ƒ 1000,–) en het spl (ƒ 2000,–). Dit laatste bedrag werd in 1929 door de zusters in Bussum afbetaald.107 Smit lijkt te hebben gehandeld in het naïeve
vertrouwen dat, als het werk van God kwam, het geld voor de Noorse missie
er vanzelf wel zou komen.

4. conclusie
In de jaren twintig zette kardinaal Van Rossum er zich voor in om een
Nederlands thuisfront voor de Noorse missie te creëren. Terwijl in het
kader van het centralisatiebeleid van de Propaganda Fide voor de ‘gewone’
missies de particuliere missieacties door Rome werden ontmoedigd, werd
de particuliere missieactie voor Noorwegen door de kardinaal-prefect juist
gestimuleerd en speciaal toegewezen aan de Nederlandse katholieken,
zoals blijkt uit zijn brochure Aan mijne katholieke landgenooten uit 1923. Door
de Noorse missie zowel via een toelage van de Congregatio de Propaganda
Fide en de opbrengsten van de algemene missiegenootschappen als via de
particuliere missieactie te steunen, kon de Noorse missie verzekerd worden
van extra financiële middelen. Deze actie van de kardinaal was bijzonder en
verraadt het belang dat hij hechtte aan het realiseren van zijn droom van
een katholiek Noorwegen.
Het Nederlands thuisfront kwam inderdaad van de grond. In korte tijd
werd een grondige missieactie speciaal gericht op Noorwegen georganiseerd, hetgeen voor een groot deel te danken was aan de populariteit en het
organisatorisch talent van Jan Olav Smit. Deze wist zich niet alleen te verzekeren van de komst van Nederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen
naar Noorwegen, maar wist ook een particuliere missieactie te ontwikkelen
met de toen gebruikelijke elementen als missietijdschrift, liefdewerk,
comités, zelatricen en missietentoonstellingen, geleid door een aparte Procure van de Noorse missie. In de eerste jaren na zijn benoeming tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen stond de Noorse missie daardoor volop in de belangstelling in de Nederlandse katholieke media. Dit
leidde tot een aanzienlijke stroom van financiële middelen naar Noorwegen, waardoor Smit zich elk jaar verzekerd wist van een substantiële aanvulling op zijn toelage uit Rome.
Terwijl de opbouw van een Nederlands thuisfront succesvol was, was de
Noorse missie dat zelf echter niet. Het aantal katholieken nam niet of nauwelijks toe. De katholieke activiteiten wekten weerstand op bij de lutherse
Noren en werden als bedreigend ervaren. Het gebruikelijke missiebeleid –
107 Dagboek Smit, ‘Schulden en vermogen’.
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de oprichting van zoveel mogelijk missiestaties – was in de Noorse context
niet alleen vanuit menselijk oogpunt ongewenst door de eenzaamheid en
werkloosheid van de priesters in de staties, maar was ook vanuit financieel
oogpunt een onmogelijke opgave. Men zou kunnen zeggen dat de verhouding tussen kosten en baten in de Noorse missie zoek was.
De problemen die daaruit voortkwamen, brachten verwarring in de sector van het thuisfront, wat werd versterkt door de terugkeer van verscheidene priesters en de plotselinge terugtrekking van Smit uit Oslo. Daarnaast
ontstonden er ook ideologisch gezien al snel haarscheurtjes in de strategie
van Van Rossum om de Noorse missie in te kapselen in de Nederlandse missiebeweging. Reeds in de jaren twintig werden er vraagtekens geplaatst bij
het hanteren van het missieconcept in de Noorse context. De opvatting dat
missie betrekking had op ‘heidense en onbeschaafde’ gebieden was inmiddels wijd verbreid, blijkens het gegeven dat zowel Mangers als Van der Burg
zich in Katholieke Missiën genoodzaakt voelden zich op dat punt te verdedigen. De aandacht voor de Noorse missie in de Nederlandse katholieke
media en de opbrengsten van de Noorse missieactiviteiten namen in de
tweede helft van de jaren twintig reeds af. Tegelijkertijd boette het felle
anti-protestantisme in katholiek Nederland aan kracht in. Uit katholieke
tijdschriften als Het Missiewerk en Het Schild komt halverwege de jaren twintig
een perspectiefwisseling naar voren ten aanzien van de houding van de
Nederlandse katholieken ten opzichte van niet-katholieke christenen.
Tegenover het scherpe, apologetische zwart-wit denken van ketterij versus
waarheid werd het ‘irenische’ denken geplaatst. Met de protestantse bekeringsdrift van de Nederlandse katholieken nam ook de belangstelling voor
het bekeren van de lutherse Noren af. De particuliere missieactiviteiten
voor Noorwegen kwamen daarmee in een vacuüm terecht.
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Deel 3
Een vergeten missie (1932-1964)

hoofdstuk viii

De Noorse missie onder J. Mangers
(1932-1964)
“The first Catholic missionaries in Norway applied unthinkingly the ordinary missionary
methods, exactly as if they were charged with the foundation of a mission in Madagascar
or Borneo. (…) So far we have obviously put too much faith in the premature creation of
institutions, such as vicariates, prefectures, Catholic ‘stations’ and lay associations,
without giving sufficient attention to the possibility of filling them with life and activity.”
H. Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, in: The Month, 21(1959), p. 84-85.

1. h. stoel

Congregatio de Propaganda Fide
Kardinaal W. van Rossum behield, ondanks de consternatie na de brochure
Aan mijne katholieke landgenooten uit 1923 en de terugtrekking van Smit in 1928,
zijn interesse voor Scandinavië tot aan zijn dood op 30 augustus 1932. Zijn
slechte gezondheid belette hem niet om in 1929 opnieuw een zware reis
naar IJsland te ondernemen. Bij die gelegenheid wijdde hij in Reykjavik de
kathedraal van Christus Koning in, die buitenproportionele afmetingen
had gezien het aantal katholieken ter plaatse. In augustus 1932, enkele weken voor zijn overlijden, woonde hij het Eucharistisch Congres te Kopenhagen bij.1
Een maand eerder had Van Rossum de laatste bestuurlijke kwesties rond
de driedeling van Noorwegen geregeld, namelijk de benoeming van de
Luxemburgse marist J. Mangers tot apostolisch vicaris van Oslo. Op 10 april
1931 had paus Pius xi reeds de verdeling bekrachtigd van het apostolisch
vicariaat van Noorwegen in drie kerkdistricten: Noord- en Midden-Noorwegen en het apostolisch vicariaat Oslo. De verdeling volgde op de reis van
de apostolisch visitator G.B. Vallega in 1929.2 Zij kwam voort uit de wens
het vicariaat efficiënter te besturen en was al een punt van bespreking met
1
2

Poels, ‘Tussen distels en doornen’, p. 169-170; Archief ross , inv. nr. 177: ‘Krantenartikelen
over de deelname van Van Rossum aan het Eucharistisch Congres te Kopenhagen in
augustus 1932’.
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 313-315.
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Rome geweest sinds het aantreden van Smit. Door de grote afstanden tussen de verschillende staties kostte het veel tijd alle katholieke missieposten
vanuit Oslo te bezoeken. Bovendien hoopte men het probleem van de eenzaamheid van de priesters in het noorden en midden van Noorwegen op te
lossen door deze gebieden aan congregaties toe te wijzen. Confraters werden geacht meer steun aan elkaar te hebben dan seculiere priesters.
Ondanks deze voordelen was de driedeling een onwerkelijke en weinig
aantrekkelijke constructie, gelet op het feit dat in Noord- en MiddenNoorwegen, die respectievelijk aan de Duitse missionarissen van de H.
Familie (msf) en de paters van de H.H. Harten (sscc) werden toegewezen,
er in elk district nog geen tweehonderd katholieken woonden. Het nieuwe
apostolisch vicariaat Oslo in Zuid-Noorwegen telde ruim tweeduizend
katholieken. Dit gebied bleef in handen van de seculiere geestelijkheid.
Daarnaast bleven de reeds aanwezige priesterorden en -congregatie er
werkzaam: dominicanen, franciscanen en maristen.
Na het overlijden van kardinaal Van Rossum toonde de H. Stoel lange
tijd nauwelijks enige merkbare interesse voor Noord-Europa. De opvolger
van Van Rossum als prefect van de Congregatio de Propaganda Fide, kardinaal Pietro Fumasoni-Biondi, richtte zijn aandacht meer op het oosten. De
Scandinavische landen bleven na 1932 wel ressorteren onder de Congregatio de Propaganda Fide. Hun status als missiegebied werd niet herroepen.
Nog steeds luidde het officiële standpunt dat de lutheranen bekeerd moesten worden tot het katholicisme.
De bestuursperiode van Fumasoni-Biondi, die van 1933 tot 1960 duurde,
werd gekenmerkt door het bevorderen van de verzelfstandiging van eigenlandse kerken, een beleid dat reeds onder Van Rossum was ingezet. Een
groot aantal eigenlandse bisschoppen werd gewijd en aan de Chinese ritenstrijd kwam een einde. Na de Tweede Wereldoorlog verhief FumasoniBiondi een groot aantal apostolische vicariaten en prefecturen tot bisdommen, een ontwikkeling die haar hoogtepunt zou vinden in het Tweede
Vaticaans Concilie, toen de omvorming van missiekerken naar eigenlandse
kerken standaardbeleid werd.3
Begin jaren vijftig werd ook in de meeste Scandinavische landen de bisschoppelijke hiërarchie ingevoerd. Aan de missiestatus van het apostolisch
vicariaat Oslo kwam in 1953 formeel een einde, toen Oslo tot bisdom werd
verheven. De keuze voor het jaar 1953 werd in verband gebracht met het
800-jarig jubileum van de oprichting van het aartsbisdom Nidaros. Toen
waren de officiële banden tussen de katholieke kerk in Noorwegen en de H.
Stoel aangeknoopt.4 De St. Olavskerk in Oslo met zijn tweehonderd zit3
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Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre’, p. 313-315.
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plaatsen werd een van de kleinste kathedralen in Europa. De lutherse
Noren omschreven de feestelijkheden rond de verheffing tot bisdom als een
‘pompeuze middeleeuwse prachtvertoning.’5 Ook Denemarken en Zweden
werden dat jaar tot bisdom verheven. De andere Scandinavische landen
zouden later volgen.6
In de praktijk was de oprichting van de bisschoppelijke hiërarchie in
deze gebieden vooral een uiterlijke verandering. Het proces van verzelfstandiging van de Noorse katholieke kerk was bij lange na niet voltooid. Zowel
op het gebied van de financiën als op het gebied van het kerkelijk personeel
bleef het bisdom Oslo afhankelijk van buitenlandse steun. De relatie met de
Propaganda Fide werd ook niet verbroken. Pas in de jaren zeventig zouden
de katholieke kerken in de Scandinavische landen onafhankelijk van de
Propaganda Fide worden. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie na de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie was overigens geen novum. Het
gold ook voor de toentertijd pas opgerichte Afrikaanse diocesen. Ook Nederland, waar in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie was ingevoerd, had daarna
nog tientallen jaren, tot 1908, onder de Propaganda Fide geressorteerd.7

Visitatiereis A. Hanssen
De verheffing van het apostolisch vicariaat Oslo tot bisdom, vormde in1956
de aanleiding voor een apostolische visitatiereis in Scandinavië in opdracht
van de Propaganda Fide. Volgens een persbericht dat in Nederland verscheen, heette het dat na de oprichting van de bisschoppelijke hiërarchie de
H. Stoel het nuttig vond “om in dit stadium geïnformeerd te worden
omtrent de situatie en de problemen van de katholieke kerk in die landen.”8
Voor deze visitatie, de eerste na die van A.F. Diepen in 1920 (G.B. Vallega
visiteerde in 1929 alleen Noorwegen), werd net als toen een Nederlander
benoemd, namelijk mgr. dr. J.M.J.A. Hanssen, sinds 1947 coadjutor van het
bisdom Roermond. De kerkjurist Hanssen, die in eigen land bekend stond
om zijn behoudende en weinig oecumenisch-gerichte houding, was door
zijn taken als bisschop voor de Nederlandse emigranten een bereisd man.9
4
5
6
7
8
9

‘De toestand van de katholieke kerk in de Scandinavische landen’, in: Katholiek Archief,
10(1955) [Door M.M.P. Kruyssen], k. 1030. Zie ook Uit het land van St. Olav, 30(1956-57), p. 5,
35, 66, 87.
Uit het land van St. Olav, 27(1953-54), p. 4-9.
Finland werd in 1955 een bisdom, IJsland in 1968.
‘De toestand van de katholieke kerk’, k. 960.
Archief br , Hanssen, 1a ‘Scandinavië. Stukken van het nationaal bureau van de pauselijke
missie-actie’: Persbericht voor het K.N.P. Haarlem, 23 april 1956.
Over Hanssen, die een belangrijke rol speelde bij het bisschoppelijk mandement van
1954, zie Van Schaik, Alfrink, p. 224, 233; M.G. Spiertz, ‘“Over de christelijke hoop”. Ont-
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Net als Diepen had ook Hanssen geen speciale band met de Scandinavische
landen.
Anders dan dertig jaar eerder was er bij deze visitatie geen sprake van
“hoge verwachtingen” of een triomfalistische stemming. Vanuit Rome
werd er behoedzaam omgegaan met informatie over de visitatiereis. Aanvankelijk had Rome de visitatiereis geheim willen houden, maar omdat het
in Nederland zou opvallen als Hanssen een maand lang afwezig zou zijn,
werd in overleg met de pauselijke nuntius P. Giobbe door H.J.J. van Hussen,
hoofd van het nationaal bureau van de Pauselijke Missiegenootschappen in
Nederland, de hiervoor geciteerde persverklaring opgesteld. Giobbe wilde
dat er nadrukkelijk in zou worden opgenomen dat een dergelijke visitatie
‘iets gewoons’ was.10 Het is evident dat Rome wenste te voorkomen dat de
indruk zou ontstaan dat er een nieuw rooms offensief op handen was.
Klaarblijkelijk was lering getrokken uit de nasleep van de visitatie van
Diepen en de rondreis van Van Rossum uit de jaren twintig. Uit de informatie die Hanssen vóór zijn reis inwon bij Van Hussen – die daarvoor zelf
onder meer inlichtingen had ingewonnen bij J.O. Smit – werd hem al snel
duidelijk dat de brochure van Van Rossum geen goed had gedaan, en dat
ook de gepubliceerde redevoering van Diepen problemen met zich had
meegebracht. De ambassades brachten alles wat de katholieke kranten
publiceerden over naar het noorden, waar men aldus Van Hussen “overgevoelig” was. Hij drukte Hanssen op het hart dat elke publicatie over de visitatiereis van de hand van de visitator zelf eveneens inopportuun was.
Opmerkelijk was dat Van Hussen benadrukte dat in eventuele publicaties
over de reis het woord “missie” nooit gebruikt mocht worden. Blijkbaar
had men inmiddels begrepen dat de Scandinavische landen niet als katholieke missiegebieden beschouwd wensten te worden. De vraag of men in
Rome Scandinavië nog wel als missie beschouwde, liet Van Hussen buiten
beschouwing.11
Het in overleg met Giobbe opgestelde persbericht ging vergezeld van
een toegevoegde noot voor de redacties van Nederlandse bladen, die nogmaals aangaf dat Giobbe een nieuwe polemiek met de Noord-Europese lutherse landen koste wat kost wilde vermijden: “De redacties wordt verzocht
bovenstaand bericht te publiceren zonder veranderingen of toevoegingen
en naar aanleiding van deze opdracht geen artikelen of beschouwingen te
wijden aan de situatie van de katholieke kerk in de landen.”12 De katholieke
werp voor een herderlijk schrijven bij gelegenheid van het eeuwfeest van het bisschoppelijk bestuur in Nederland (1953)’, in: Trajecta, 3(1994), p. 362-363.
10 Archief br , Hanssen, 1a ‘Scandinavië’: H.J.J. van Hussen aan P. Giobbe, 20 april 1956,
H.J.J. van Hussen aan J.M.J.A. Hanssen, 23 april 1956.
11 Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens.
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pers nam de aanmaning ter harte: zelfs in Uit het land van St. Olav werd met
geen woord over de visitatie gerept, noch ervoor, noch erna.13
Het is mogelijk dat Giobbe bevreesd was voor een debacle rond de
jezuïetenparagraaf zoals in 1925. In 1956 speelde de kwestie van de jezuïetenparagraaf namelijk opnieuw. In dat jaar wilde weer een meerderheid in
het Storting de jezuïetenparagraaf opheffen, nu omdat Noorwegen als een
van de ondertekenaars van de mensenrechtenverklaring uit 1948 en de
Europese Conventie uit 1950 niet geloofwaardig overkwam met een dergelijke discriminerende regel in zijn grondwet.
Maar nog steeds was de angst in Noorwegen groot voor een toestroom
van jezuïeten, met name in orthodox-piëtistische kringen. Jezuïeten zouden scholen kunnen oprichten en de Noorse jeugd beïnvloeden met hun
‘absolute waarheidsbegrip’. Het lutherse bisschoppencollege was, op één
uitzondering na, vóór de opheffing van de paragraaf, maar veel organisaties
van de indremisjon waren fel tegen. De Kristelige Folkeparti, in 1945 de eerste
nationale christelijke politieke partij in Noorwegen, stemde tégen opheffing, terwijl de Arbeiderspartij ervóór was. De leider van de Arbeiderspartij
bezwoer de katholieken zich te onthouden van openbare agitatie, omdat
dat de zaak alleen maar zou kunnen schaden zoals in de jaren twintig. De
katholieken namen zich de vermaning ter harte. Deze keer werd de paragraaf op 1 november 1956 daadwerkelijk geschrapt.14
Terwijl de visitatiereis van Hanssen naar buiten toe weinig stof deed
opjagen, bleven de conclusies uit zijn visitatierapport op binnenkerkelijk
terrein niet zonder gevolgen. Hanssen pleitte onder meer voor samenwerking en coördinatie van het missiewerk in de Noord-Europese landen door
het houden van een jaarlijkse Scandinavische bisschoppenconferentie. Om
de band tussen de H. Stoel en het apostolaat in het hoge noorden nauwer
aan te halen, stelde hij daarnaast de instelling van een Apostolische Delegatie voor Scandinavië voor.15 Als uitvloeisel hiervan benoemde paus Johannes xxiii in 1960 de Nederlandse aartsbisschop Martin H. Lucas svd tot
apostolische delegaat in Kopenhagen. Lucas vormde enerzijds een schakel
tussen de Scandinavische bisschoppen en apostolisch vicarissen onderling
12 Ibidem, 1a ‘Scandinavië’: Persbericht voor het K.N.P. Haarlem, 23 april 1956.
13 Wel verscheen aan de vooravond van de visitatiereis het eerder genoemde uitgebreide verslag ‘De toestand van de katholieke kerk’ in het Katholiek Archief.
14 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 328-329. Er waren 111 stemmen voor en
31 tegen (in 1925 was de verhouding ongeveer het tegenovergestelde geweest: 33 voor en
99 tegen. Er kwam na 1956 een enkele jezuïet naar Noorwegen. De Noor G. Johannessen
was een tijdlang jezuïet, maar werkte niet in Noorwegen.
15 Archief br , Hanssen, 1d ‘IJsland’: Scandinavië. Coördinatie van het missiewerk, p. 1-5;
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 331-332; Uit het land van St. Olav, 33(1959-60),
p. 9.
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en anderzijds tussen de Scandinavische kerkelijke oversten samen en Rome.
Zijn eerste daad was het beleggen van een bijeenkomst van de zeven Scandinavische bisschoppen en vicarissen in Mariasminde, het moederhuis van de
St. Franciscus Xaveriuszusters, de enige Scandinavische congregatie. Een
jaar later al werd Lucas wegens zijn gezondheid opgevolgd door de Zwitser
Bruno B. Heim.16
Het visitatierapport van Hanssen geeft samen met de verslagen van de
gesprekken die hij in 1956 voerde met bisschop J. Mangers, priesters en religieuzen, een goed beeld van de problemen waarmee het bisdom Oslo in de
jaren vijftig werd geconfronteerd. In feite toont het het falen van de missiestrategie die in Noorwegen (en de andere Scandinavische landen) was gevolgd.
De vraag of Noorwegen wel of niet als missie beschouwd moest worden,
werd in het rapport niet geproblematiseerd. Hanssen duidde de Scandinavische landen aan als missiegebieden die zich midden in het proces van de
opbouw van een eigenlandse katholieke kerk bevonden. Als vanzelfsprekend sprak de visitator erover dat de bisschop geprobeerd had de “missie
van Noorwegen” verder uit te bouwen.17 Om dat te bereiken waren er individuele contacten met protestanten gelegd, hadden convertieten onderricht gekregen en waren er met name in Oslo en Bergen conferenties en cursussen gehouden. In de kleinere plaatsen was geen vaste methode mogelijk.
Hier moesten de “priesters practisch weten te zijn en alle mogelijkheden
weten te benutten.”18 Het aantal bekeringen bleef echter gering. De aanbevelingen van Hanssen om meer succesvol aanwezig te zijn in de Noorse
samenleving wezen in de richting van een meer open houding van de
katholieke kerk naar de lutherse samenleving: met name via het uitbrengen
van boeken en tijdschriften en het oprichten van een ‘Open Deur’ zoals in
Nederland bestond.19
Ondertussen werd, aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie, het doel van de katholieke aanwezigheid in Noorwegen – de bekering
van de lutheranen – nog steeds niet herroepen. Paus Johannes xxiii, die liet
weten dat de noordse landen ver van Rome zijn gelegen, “maar Ons na aan
het hart liggen”, sprak in een van zijn eerste toespraken de hoop uit dat de
christenen in de Noord-Europese landen weer één zouden worden: “Wij
verlangen vurig naar hun terugkeer naar het huis van de universele Vader.”20
16 Uit het land van St. Olav, 33(1959-60), p. 88, 108; 35(1961-62), p. 53, 89.
17 Archief br , Hanssen, 1c ‘Rapport over de apostolische visitatie van Noorwegen door mgr.
dr. A. Hanssen, bisschop-coadjutor van Roermond, 12 juli – 4 augustus 1956’, p. 1-2.
18 Ibidem, p. 21-22.
19 Zie hoofdstuk ix, paragraaf 3.
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2. j. mangers als apostolisch vicaris van oslo

De benoeming van Mangers
Het apostolisch vicariaat Oslo – vanaf 1953 bisdom Oslo – werd van 1932 tot
1964 bestuurd door de marist J. Mangers. Deze werd op 12 juli 1932 benoemd tot apostolisch vicaris. Evenals zijn voorganger Offerdahl kreeg hij
de titel bisschop van Selja.21 De benoeming van de relatief onbekende
Luxemburgse pater was onverwacht. De katholieke Noren hadden gehoopt
en verwacht dat een Noor als hoofd van hun kerk aangesteld zou worden.
Ogenschijnlijk was de toenmalige apostolisch administrator, de 32-jarige
H. Irgens, als jonge, Noorse seculier en zoon van een voormalige minister van
Buitenlandse Zaken, de voor de hand liggende keuze geweest. H. Snoeijs
noemde Irgens in 1931 nog “zoo goed als zeker onzen komenden bisschop.”22 Maar Irgens was nog geen 35 jaar oud en daarom, aldus Eidsvig, te
jong om te worden benoemd.23 Volgens Krijn, die in 1956 de apostolisch
visitator Hanssen adviseerde, had Irgens zelf zijn kansen verspeeld als toekomstig bisschopskandidaat door in 1929 met Vallega door Noorwegen te
reizen, waardoor de priesters hem als een pottenkijker beschouwden.24 Uiteindelijk zou men voor Mangers hebben gekozen als een compromisfiguur:
opnieuw een Nederlander als apostolisch vicaris was niet gewenst, de Duitse priesters wilden geen Fransman en de Fransen wilden geen Duitser.25
Bovendien sprak Mangers niet alleen vloeiend Duits en Frans, maar door
zijn langdurig verblijf als docent in Glanerbrug ook Nederlands.
Jacob Mangers werd op 18 maart 1889 geboren in Stolzemburg in
Luxemburg als oudste zoon in een groot en arm boerengezin. Als achttienjarige trad hij in bij de maristen, waar hij opviel door zijn goede studieresultaten. In plaats van lekenbroeder te worden, zoals aanvankelijk de bedoeling was geweest, belandde hij op het Angelicum, de universiteit van de
dominicanen in Rome, waar hij in 1918 en 1920 achtereenvolgens in de filosofie en theologie doctoreerde.26 Mangers kwam in 1925 vanuit Nederland
als eerste pater marist naar Noorwegen en werkte als pastoor in Haugesund
en Stavanger, alvorens hij in 1932 tot apostolisch vicaris werd benoemd.
20 J. Rommelse, ‘De Heilige Vader en Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 32(1958-59),
p. 22-23; ‘Een pauselijk woord aan de noordelijke landen’, in: Ibidem, 33(1959-60), p. 61.
21 Selja was een bisschopszetel van 1070 tot 1190. Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 34.
22 Archief mfa , 2: Snoeijs aan Vingerhoets, 26 maart 1931.
23 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 321.
24 Archief br , Hanssen, 2b ‘Denemarken’: Krijn aan Hanssen, 31 maart 1956.
25 F. Krijn, ‘De jubilerende bisschop van Oslo, zoals hij was en zoals hij is’, in: Uit het land van
St. Olav, 30(1956-57), p. 108-112.
26 Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 12.
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J. Mangers sm (1932-1964).

Voor Mangers zelf was de benoeming eveneens zeer onverwacht. Rommelse verhaalt in zijn ‘Apostolaat’ dat Mangers diep geschokt was toen hij
ervan hoorde en voegde eraan toe: “wie de toestand van de Kerk in Noorwegen van die tijd als priester of religieuze heeft gekend, zal dit begrijpen.”
Het is duidelijk dat Rommelse hier doelde op de onderlinge spanningen
binnen de katholieke clerus in Noorwegen. Spanningen tussen seculieren
en regulieren, tussen Noorse en niet-Noorse priesters, en tussen priesters
van verschillende nationaliteiten en met een verschillende achtergrond,
maakten Noorwegen tot een lastig werkterrein. Mangers zou zelfs tijdens
een audiëntie aan paus Pius xi hebben gevraagd om de leiding van de Noorse missie in meer geschikte handen te leggen. Waarop de paus afwijzend
gereageerd zou hebben met de opmerking: “Denkt U dat het gemakkelijk is
om paus te zijn?”27 Het verhaal gaat verder dat de paus eraan zou hebben
358
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toegevoegd: “Ga nu maar naar Noorwegen, en maak goede katholieken van
die protestanten.”28
Mangers was in 1925 onder J.O. Smit naar Noorwegen gekomen.
Ofschoon zijn stijl van besturen sterk verschilde van die van Smit, leefde
ook bij hem de droom van een katholiek Noorwegen. Bij gelegenheid van
zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum schreef zijn confrater J. Rommelse
dat het ideaal van Mangers was “het edele Noorse volk terug te winnen voor
het geloof hunner katholieke voorvaderen, de banden weer aaneen te knopen die het christelijke Noorwegen van nu binden aan dat van weleer: het
katholieke Noorwegen der Middeleeuwen.”29 Illustratief is ook een gesprek
dat Mangers voerde met zijn confrater Anton Ivens eind jaren vijftig. Tijdens een bezoek aan de Mariakerk in Bergen liet hij zich ontvallen: “Wat zal
dat een mooie dag zijn als wij deze kerk weer terug in ons bezit hebben.”
Toen Ivens hem enigszins verwonderd had aangekeken en had gevraagd
hoe dat dan mogelijk zou worden, had Mangers gezegd: “Dat gaat vanzelf,
Noorwegen wordt immers weer katholiek!”30 Maar anders dan Smit stelde
Mangers zich terughoudend op ten opzichte van de lutherse buitenwereld.
Een openlijk motto zoals dat van Smit – Noorwegen terug naar de Moederkerk – voerde hij niet, hetgeen ertoe bijdroeg dat de heftige polemieken in
de lutherse pers, zoals gevoerd in de jaren twintig, onder zijn bestuur niet
terugkeerden.
De eerste zorg van Mangers lag op intern kerkelijk terrein, waar hij rust
wilde brengen. Mangers liet in 1956 aan Hanssen weten dat hij als voornaamste wenk van de paus had gekregen “goed te zijn voor zijn priesters.”31
Als wapenschild had hij de beeltenis van de Goede Herder gekozen. Zijn
wapenspreuk ut omnes unum sint (dat allen één zijn) lijkt zowel gekozen te zijn
met het oog op eenheid onder de priesters als op godsdienstige eenheid.
Wat dat eerste betreft was hij tamelijk succesvol: hij werd door veel priesters
beschouwd als degene die weer rust en collegialiteit onder de priesters in
Noorwegen wist te brengen. Mangers stond er om bekend dat hij als een
vriend of vader voor iedereen aandacht had.32 De sfeer onder de geestelijken
in Noorwegen zou in 1956, anders dan men in Rome had verwacht, aanmer27 Ibidem, p. 33-34. Zie ook A. Ivens, ‘Mgr. dr. Jac. Mangers. 25 Jaar bisschop’, in: H. Kruistocht,
35(1957-58)1, p. 2-5.
28 Interview J. Rommelse, kmm 884.
29 J. Rommelse, ‘1932-1957 Bisschop Jacob Mangers S.M.’, in: Uit het land van St. Olav, 30(195657), p. 118.
30 Interview A. Ivens, 16 juni 1994; Ivens, ‘Mangers. 25 Jaar bisschop’, p. 2-5.
31 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 5. Zijn achtergrond als marist verloochende hij niet door ook het Mariamonogram op zijn wapenschild te zetten. Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 35.
32 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 2.
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kelijk beter zijn geweest dan in Zweden en Denemarken. Mangers hield van
gezelligheid en was altijd te vinden voor een potje kaarten met de franciscanen op Urtegaten of met zijn confraters in Stabekk.
Daarentegen had hij een broertje dood aan conflicten. Hij vermeed ze.
Wanneer er problemen waren, spoorde Mangers zijn priesters aan om al
kaartend de vrede te herstellen.33 Hij probeerde situaties te voorkomen
waarin conflicten zouden kunnen ontstaan. Om “het geknakte riet” niet te
breken, kneep hij volgens Hanssen een oog dicht, of zelfs twee, wanneer
men zich niet helemaal aan de kerkelijke regels hield. Teneinde te voorkomen dat er scheve gezichten zouden ontstaan, maakte hij zo weinig mogelijk onderscheid tussen zijn priesters, vroeg hij zelden kerkelijke eretitels
aan en weigerde hij een vicaris-generaal aan te stellen.34

De katholieke kerk in de Noorse samenleving
Volgens Eidsvig bracht Mangers in de periode dat hij aan het roer stond
voor de katholieke kerk stabilitet og vekst (stabiliteit en groei).35 Stabiliteit
bracht hij inderdaad. De preoccupatie van Smit met de uitbreiding van het
aantal staties in Noorwegen lijkt Mangers aanvankelijk vreemd te zijn
geweest. Vóór de oorlog richtte hij slechts één nieuwe statie op, namelijk
Hønefoss (1935). Pas in de jaren vijftig, toen na de oorlog in Noorwegen
weer bouwvergunningen en bouwmaterialen te verkrijgen waren, kreeg
ook hij trekjes van een ‘bouwbisschop’. Hij richtte in Lillestrøm (1952) een
statie op en er werden kapellen in Moss (1953) en Lillehammer (1956)
gebouwd. Daarnaast werden kapellen of oude kerkjes vervangen door nieuwe in Arendal (1954), Hønefoss (1955), Stavanger (1956), Lillestrøm (1957),
Tønsberg (1958), Bergen (Maria’s Minde en Vår Frue Kirke in 1959) en Stabekk (1960). Verscheidene priesters vonden in de jaren vijftig dat Mangers te
veel nadruk legde op de materiële uitbouw van de missie en te weinig aandacht had voor de “geestelijke uitbouw welke volgens vele geestelijken het
meest urgent is.”36
Het door Eidsvig gehanteerde predikaat ‘groei’ lijkt een minder adequate typering voor deze periode. Mangers richtte in 32 jaar tijd twee nieuwe staties op en twee annex-staties met kapellen in de buurt van Oslo. Het
aantal congregaties dat in het vicariaat werkte, bleef tot in de jaren vijftig
33 Interview J. Rommelse, kmm 884; Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
34 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 5, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen over zijn ontmoetingen en gesprekken tijdens de visitatiereis.
35 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 323-365.
36 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 4; Eidsvig, ‘Den katolske kirke
vender tilbake’, p. 352-359.
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gelijk. In de jaren vijftig kwam er een contemplatieve tak van de dominicanessen in Lunden bij Oslo en vestigden enkele Franse Kleine zusters van
Jezus zich in Oslo. Het aantal katholieken liep globaal gezien in de pas met
de demografische ontwikkelingen van het Noorse volk. Het vicariaat Oslo
telde in 1933 2499 katholieken, ongeveer één promille van het totale aantal
inwoners, een percentage dat tussen 1900 en 1940 min of meer gelijk bleef.
Volgens de officiële census waren er in 1950 4753 katholieken, dat wil zeggen 0,13%, waarvan ruim 4000 in het vicariaat Oslo.37 Rond 1960 telde Noorwegen een zesduizend katholieken, dat wil zeggen 0,17% van de totale
bevolking. De katholieke kerk was in de jaren vijftig klein in vergelijking
met de drie grootste niet-lutherse christelijke gemeenschappen: pinkstergemeente (30.000), methodisten (11.500) en baptisten (9000).38
De toename van het aantal katholieken na de oorlog werd mede bepaald
door een relatief groot aantal vluchtelingen. In 1945 keerde een duizendtal
Poolse jongens, die door de Duitsers op transport waren gezet naar Noorwegen, niet terug naar hun vaderland. Zij waren de eerste grote groep
katholieke vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog. In 1953 werd gesproken over drieduizend katholieke vluchtelingen uit het Oostblok. Dat
bracht veel problemen met zich mee voor de kleine katholieke kernen in
Noorwegen.39
Het aantal convertieten per jaar bedroeg niet meer dan vijftig à zestig.
Meestal waren zij afkomstig uit de stedelijke middenklasse en hadden zij
een humanistische of intellectuele achtergrond. Onder de arbeidersklasse
of de plattelandsbevolking bestond nog steeds geen interesse voor de
katholieke kerk. Katholicisme was nog steeds ‘onnoors’: bekeerlingen werden gemarginaliseerd door hun familie, sociale omgeving en werkomgeving.40 Als marginale kerk in de Noorse samenleving trok de katholieke
kerk ook mensen in de marge van de maatschappij: zoekende, onzekere
37 ‘De toestand van de katholieke kerk’, k. 1029-1030. In 1947 waren er 4905 katholieken
geweest, wat betekende dat er dus sprake was van een kleine achteruitgang. In 1954 zouden er weer ongeveer 4950 katholieken zijn geweest. Dat het aantal wisselde, zou te
maken hebben gehad met vluchtelingen uit met name Oost-Europa, die vaak na korte
tijd weer verder reisden.
38 Claes Tande, ‘Statistikker’, in: Gran e.a. (red.), Den katolske kirke i Norge, p. 471; RieberMohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 74-76. Volgens Rieber-Mohn bleef het aantal katholieken achter bij de demografische ontwikkelingen, wat niet strookt met de gegevens
van Tande.
39 Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 62-63; A. Rottier, ‘Het vluchtelingenprobleem’, in:
Uit het land van St. Olav, 26(1952-53), p. 65-67. Het aantal katholieken in Zweden groeide
nog veel sterker: telde de katholieke kerk hier in 1948 5 à 6000 katholieken, in 1954 was er
sprake van bijna 19.000 katholieken. Bang, The Church in the Northern countries, p. 20-21; ‘De
toestand van de katholieke kerk’, k. 962.
40 Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 76-77.
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mensen en mensen die psychisch in de war waren. De katholieke kerk was
volgens een aantal priesters niet erg kritisch in haar aannamebeleid. Voor
haar telde elke bekeerling.41
De katholieke kerk in het apostolisch vicariaat/bisdom Oslo bestond in
deze periode uit een vijftiental meest kleine, maar in oppervlakte zeer uitgebreide staties. De gemiddelde statie telde honderd à tweehonderd katholieken, één priester en een hospitaal dat werd geleid door een tien tot twintig vrouwelijke religieuzen. Na de oorlog werden bij gebrek aan leerlingen
en leerkrachten de meeste katholieke schooltjes opgeheven (zes van de
negen). Zij konden de concurrentie met het uitstekende onderwijs op de
Noorse scholen niet aan. Alleen in Oslo, Bergen en Arendal bleven katholieke scholen bestaan. In de kleine staties leefden de katholieken een tamelijk
verborgen bestaan. De tijd van de grote polemieken tussen katholieken en
lutheranen was na 1930 in Noorwegen voorbij en de katholieke kerk verdween uit het zicht. Alleen de vrouwelijke religieuzen vervulden met hun
ziekenhuizen een belangrijke, zichtbare maatschappelijke functie.
In de oorlogsjaren wist Mangers de katholieke kerk in de Noorse samenleving op een positieve manier te onderscheiden. Hij bevond zich in een lastig parket, omdat een groot aantal religieuzen en enkele priesters van Duitse afkomst waren. Ongeveer een derde van de Duitse bezettingsmacht was
katholiek en bezocht de katholieke kerken en kapellen. Ook bestonden er
in enkele staties nationaal-socialistische sympathieën, zoals in Stavanger,
waar veel afstammelingen van Duitse emigranten woonden.42 Maar Mangers zorgde ervoor dat de loyaliteit van de katholieke kerk aan Noorwegen
boven twijfel verheven bleef, onder meer doordat hij het protest ondertekende van de Noorse bisschoppen tegen de ungdomstjeneste (jeugddienst) van
de Noorse jongeren, een soort Hitlerjugend die de Quislingregering trachtte in te voeren. De Duitsers dreigden vervolgens alle Nederlandse priesters
en zusters het land uit te zetten, een dreigement dat evenwel om onduidelijke redenen niet werd uitgevoerd.
Wel werden in mei 1940 minstens vijf Nederlandse priesters opgepakt.
Voor hun vrijlating eisten de Duitsers van Mangers dat hij de garantie gaf
dat zij niets tegen de Duitse belangen zouden doen. Mangers gaf die garantie niet, maar de priesters kwamen desondanks de dag erna weer vrij. Later
werden meerdere priesters geïnterneerd, zoals de Nederlanders Hugo van
der Vlugt en J. Duin en de Noren Harald Taxt, Haakon Bergwitz en Finn
Thorn, evenals een aantal katholieke leken, vooral van de katholieke jeugdverenigingen. Opmerkelijk is dat Mangers weigerde het protest van de
Noorse lutherse bisschoppen tegen de deportatie van de joden mede te
41 Interview J. Castricum, 7 mei 1993; Interview Carlo Spoor, 21 januari 1994.
42 Interview Sunniva Dicker, kmm 863; Interview M. Beckers, kmm 883.
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ondertekenen. Als reden noemde hij de situatie in Nederland, waar de
Duitse bezetter na een dergelijke actie van de Nederlandse bisschoppen alle
joodse katholieken had gedeporteerd.43 Noorwegen telde niet veel joodse
katholieken, omdat zowel de joden als de katholieken een zeer kleine minderheid vormden.
Door de houding van Mangers steeg de katholieke kerk bij de lutherse
geestelijkheid en het Noorse volk in aanzien. Hij werd in 1950 bij koninklijk besluit benoemd tot commandeur in de Orde van Sint Olav “voor verdiensten aan het vaderland en de mensheid bewezen.”44 Doch de positieve
herinnering vervaagde weer snel en de contacten tussen de katholieke en
lutherse kerk bleven in het eerste decennium na de oorlog minimaal.45

Moeilijke situatie van de katholieke clerus
Hanssen trof naar eigen zeggen in Noorwegen een katholieke kerk aan die
qua aantal gelovigen eerder afnam dan groeide, onder meer omdat veel
katholieken wegzonken “in de materialistisch-heidense sfeer van Noorwegen.”46 Toch was zijn rapport veel positiever van toon dan dat van zijn voorganger Diepen. Dat gold met name de beoordeling van de kerkelijke overste
en zijn bestuur: terwijl Diepen geen spaan heel had gelaten van Fallize, was
Hanssen over het algemeen zeer positief over Mangers. De grootste verdienste van Mangers was volgens Hanssen dat hij vrede had gebracht in de missie van Noorwegen. Door zijn “eenvoudige, hartelijke en vaderlijke persoonlijkheid” had hij de tegenstellingen onder de priesters overbrugd,
waarvoor iedereen hem dankbaar was. Er was sprake van eenheid onder de
geestelijkheid en de priesters waren vroom en collegiaal. Mangers had in
1937 een ‘Compendium van de voornaamste bepalingen van het Vicariaat
Oslo’ voor zijn priesters uitgegeven en dat gold in 1956 nog steeds.
Hanssen was met name onder de indruk van het geestelijke en intellectuele peil van de clerus in Noorwegen, op enkele ‘moeilijke gevallen’ na.
Onder de priesters waren “heel wat doctores theologiae”, die hun opleiding
in Rome hadden gevolgd. Van de katholieke priesters in Scandinavië werd
verwacht dat ze boven de middelmaat uitstaken; in elk geval moest de lat
“hoger liggen dan [bij] de gemiddelde Protestantse priesters van het land.”
43 G. van Steen, ‘Wij waren er ook bij! De strijd van de Noorsche katholieken tegen het
nationaal-socialisme en de Duitsche verdrukking’, in: Uit het land van St. Olav, 20(1946-47),
p. 6-9, 28-32; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 349-350; G. Vranken, ‘De
katholieke kerk in Noorwegen’, in: Katholiek Cultureel Tijdschrift, 2(1946), p. 385-387.
44 Uit het land van St. Olav, 23(1949-50), p. 131.
45 A. Rottier, ‘Protestantse verbolgenheid. Het nieuwe aanvalsfront’, in: Uit het land van St.
Olav, 26(1952-53), p. 21-24.
46 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 2-5.
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Wel waren veel geestelijken een tikkeltje te individualistisch, “eensdeels
omdat zij in het algemeen alleen op verafgelegen plaatsen moeten werken
en voorts omdat zij als eenlingen, als priestercandidaten die in buitengewone omstandigheden waren, uit verschillende landen gerecruteerd zijn.”47
In interviews met Nederlandse franciscanen worden zij minder eerbiedig
omschreven als “echte typen, wat raar.”48 Zij richtten zich niet op het leggen van contacten met de Noorse bevolking, maar concentreerden zich bijvoorbeeld op een studie of op publicaties. Deze eenzijdige concentratie
werd gezien als een manier om te overleven op de eenzame posten. Vaak
waren ze om een of andere reden elders al niet welkom geweest, ‘hadden ze
problemen’, en hun karakters werden door de eenzaamheid en leegheid van
hun bestaan nog verder vervormd.49
Afvallige priesters waren er sinds 1938, toen W. Wijn het ambt verliet,50
niet meer geweest, waardoor het diocees Oslo in vergelijking met de andere
Scandinavische landen een goede indruk maakte. Hanssen bracht dit in verband met de zachtmoedigheid en het geduld van de vaderlijke Mangers.51
Toch had Hanssen ook kritiek op het functioneren van Mangers, met name
op zijn gebrek aan leiderschap en zijn onwil om taken te delegeren. Zoals
we al hebben gezien zorgde Mangers door zijn behoedzaam optreden voor
eenheid.52 Maar in de loop van de tijd, toen de oude conflicten wat waren
vergeten, steeg de behoefte aan een apostolisch vicaris die niet zozeer een
broeder of een vader was, maar een leider.53 Priesters raakten erdoor geïrriteerd dat hun bisschop, telkens wanneer er moeilijke punten aangesneden
werden, een stel kaarten te voorschijn haalde. De priesters in de kleine staties hadden behoefte aan onderling contact, samenwerking en leiding. Dat
zou de beste bescherming zijn “van hun roeping in een zo materialistisch,
saecularistisch en modern-heidens land als Noorwegen.”54
Behoefte aan een sturende hand bestond er vooral op het gebied van de
houding van de katholieke kerk jegens de lutheranen. De oudere garde volhardde in haar standpunt van scherpe scheidslijnen, verkettering en afzijdigheid, terwijl veel jongere priesters – onder wie verscheidene Noren –
47
48
49
50
51

Ibidem, p. 31.
Interview W. Hertman, kmm 899.
Interview Dionysius Boers, kmm 46.
Zie hoofdstuk ix, paragraaf 1.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 6-7, 26-28. Met name in Denemarken was het aantal uittredingen vanaf 1945 onder de priesters groot. Onder hen
bevond zich een zevental Nederlanders. Katolsk håndbog for Danmark 1983, p. 105-162.
52 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 3, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met E. Laudy.
53 Ibidem, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 2-4.
54 Ibidem, p. 31.
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voor openheid opteerden en voorzichtig de dialoog wensten te zoeken. De
dominicanen in Oslo namen wat dit laatste betreft het voortouw. Dat Mangers hierin niet duidelijk stelling nam, leidde tot moedeloosheid onder de
priesters.55
Tenslotte bestonden er aloude grieven onder de clerus wegens hun isolement, hun armoede en hun afhankelijkheid van de vrouwelijke religieuzen, die alle een erfenis waren van het missionaire beleid van Fallize en
Smit. Ondanks zijn eigen negatieve ervaringen als pastoor in Haugesund en
Stavanger had Mangers op deze punten geen verbetering gebracht in de
positie van de priesters. Integendeel, er was juist een verslechtering opgetreden. Ten eerste in hun geïsoleerde posities in de kleine staties, waar de
priesters weinig contacten hadden met collegae. Mangers had – wellicht
met het oog op de samenzweerderige sfeer in seculiere kringen in de jaren
twintig – een “heidense angst” voor samenscholingen van zijn priesters.56
Elk streven naar samenwerking tussen de priesters werd door hem tegengegaan, meestal onder het mom van gebrek aan geld. Slechts eens in de drie
jaar was er een retraite van de priesters. De vooroorlogse priesterbijeenkomsten bij de dominicanen met een recollectio of conferentie waren na de oorlog niet weer opnieuw gehouden. Gebrek aan financiële middelen zorgde
ervoor dat de priesters ook niet op eigen houtje contacten konden leggen
met de andere priesters. Onder Mangers zaten seculiere priesters soms tientallen jaren op dezelfde kleine post. Waarschijnlijk wees Hanssen er bij
Mangers op dat die situatie ongewenst was, want kort na de visitatie van
Hanssen werden veel priesters verplaatst.57
In de tweede plaats bestond er in het vicariaat veel kritiek op het financiële beleid van Mangers. Mangers ging met geld om als een echte “paysan
Luxembourgeois”.58 Hij was spaarzaam met de centen, maar omdat hij weinig begrip had van het grote geld, gooide hij volgens sommige priesters
nogal eens de guldens weg. Hij weigerde hulp – hetzij van zijn priesters,
hetzij van financiële deskundigen – in te roepen bij het bestuur van het
vicariaat. Mangers was ook niet het type dat de boer opging om geld in te
zamelen voor zijn vicariaat. Zijn uitgaven paste hij aan aan zijn inkomsten,
zoals die van de Propaganda Fide. Al direct na zijn aantreden was duidelijk
dat hij daarom aanmerkelijk minder geld had te besteden dan zijn voorganger Smit. Uit het financiële overzicht van de Prospectus Status Missionis uit
55 Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. Rommelse en met G. Vranken.
56 Ibidem: Aantekeningen gesprekken met G. Gorissen en met J. Castricum.
57 Verplaatst werden onder meer J. Duin, A. Ivens, P. Bzdyl, G. Hogenes en J. van der Burg.
Uit het land van St. Olav, 31(1957-58), p. 31.
58 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met M.-G. Vanneufville,
A. Sund en J. Duin.
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1933 blijkt dat Mangers 25.000 kronen uitgaf voor het levensonderhoud van
de priesters, terwijl hij 33.000 kronen kreeg van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Ter vergelijking: Smit gaf in 1922 het bedrag van
46.725 kronen op voor het onderhoud van zijn priesters, terwijl hij van de
Voortplanting des Geloofs een bedrag kreeg van 17.642 kronen. Waar Mangers in 1933 slechts 10.000 kronen binnenkreeg uit collectes en bedelacties,
haalde Smit in 1922 circa 70.000 kronen op in Nederland.59
Vóór de oorlog had een pastoor van Mangers 1600 kronen per jaar gekregen, maar in de oorlogsjaren kon hij die gage niet langer betalen. Na de oorlog draaide Mangers de situatie niet meer terug: de priesters hadden
immers in deze moeilijke jaren getoond dat zij voor zichzelf konden zorgen. In 1956 lieten de priesters dan ook aan een enigszins verbaasde Hanssen weten dat zij slechts 40 kronen (6 usa $) zakgeld per maand kregen. In
1956 was het bedrag van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
opgelopen tot 15.000 dollar, dat wil zeggen ongeveer 95.000 kronen.60 Hiervan ging in totaal niet meer dan 20.000 kronen naar de priesters van het bisdom: twee priesters met een eigen huishoudster kregen elk een kleine 2000
kronen per jaar en de anderen kregen 480 kronen.61
Als aanvulling op hun zakgeld van 480 kronen per jaar kregen de priesters misintenties uit de Verenigde Staten. Deze misstipendia waren 1 dollar,
ca. 7 kronen. Noorse intenties kostten niet meer dan 5 kronen, en zelfs dat
bedrag durfden de priesters niet altijd te vragen aan hun parochianen.62
Voor het onderdak van de priesters werd door het vicariaat gezorgd, voor
eten, levensonderhoud en huishouden door vrouwelijke religieuzen. Verder moesten de priesters maar zien hoe ze hun inkomen zo nodig en zo
mogelijk aanvulden. Sommige seculieren konden terugvallen op hun familie, anderen kregen aanvullende inkomsten (een enkeling zelfs een auto)
van de zusters. Voor de priesters in Noorwegen die niet over dergelijke
financiële steun beschikten, was de armoede onder het bestuur van Mangers groot. Sommigen had het idee dat het bisdom wel over geld beschikte,
maar dat Mangers dat niet aan de priesters wilde besteden.63 De bisschop
had de naam gierig te zijn. Mede daarom insisteerde Hanssen op het benoemen van een vicaris-generaal, die met de zorg van de financiën zou worden
belast.
De derde grote grief van de priesters was hun afhankelijkheid van de
59 Archief okb , ‘Prospectus Status Missionis’: 1922 en 1933.
60 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens.
61 Nog in 1965 kreeg een pastoor 200 kronen en een kapelaan 150 kronen als maandloon.
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 388.
62 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met E. Laudy.
63 Ibidem, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 4.
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vrouwelijke religieuzen. Mangers had de constructie gehandhaafd die door
Smit was ingevoerd. De financiële last van het onderhoud van de priesters
en van de staties werd voor een belangrijk deel afgewenteld op de vrouwelijke religieuzen. De meeste staties kregen wel kerkbijdragen van de parochianen. De katholieken hoefden, wanneer ze een verklaring van de priester
konden overleggen, in Noorwegen geen kerkbelasting te betalen. Een groot
aantal van hen gaf dat bedrag aan de eigen parochie.64 Maar gezien het
geringe aantal katholieken waren die inkomsten onvoldoende. In feite
zorgden de vrouwelijke religieuzen voor de rest. Zelden gaf Mangers geld
voor speciale gelegenheden in de staties, zoals een opknapbeurt van een
kerk of pastorie. Ook de bouw van nieuwe kapellen en kerkjes werd nogal
eens door de religieuzen (mede)gefinancierd.65
Veel priesters wilden liever in plaats van overgeleverd te zijn aan de ‘willekeur’ van de vrouwelijke religieuzen, een door Mangers vastgesteld vast
inkomen van de zusters. Sommige priesters vonden dat zij daar ook recht
op hadden, omdat hun werkterrein zich voornamelijk beperkte tot de geestelijke verzorging van de religieuzen: de dagelijkse H. Mis, biechthoren en
af en toe conferenties geven.66 De vrouwelijke religieuzen hadden van hun
kant recht op deze dienstverlening: bij hun komst naar Noorwegen was in
contracten tussen het vicariaat en de congregaties vastgelegd dat zij deze
geestelijke verzorging zouden krijgen in ruil voor hun komst naar Noorwegen, hun inzet en hun financiële steun.
Door deze qua tijdsbesteding kleine taak waren de priesters echter erg
gebonden: ze konden niet lang van huis weg en moesten gezien de dagorde
van de religieuzen ’s morgens doorgaans heel vroeg op. Hun andere activiteiten moesten zij aanpassen aan dit stramien, dat wil zeggen geen lange
avondbijeenkomsten of verre reizen naar parochianen die afgelegen woonden, naar collegae of als vakantiebestemming. De oorspronkelijke intentie,
dat de zusters er voor de priesters zouden zijn zodat dezen onbekommerd
hun apostolische taken konden vervullen, was in de dagelijkse praktijk
omgedraaid. Zo kon het beeld ontstaan, ook bij de priesters zelf, dat de staties in Noorwegen waren ontstaan omdat de zusters met hun hospitalen
behoefte hadden aan een priester.67 Omdat er maar weinig mensen naar de
64 Ibidem, p. 24-25.
65 De kerken van Hønefoss, Arendal, Bergen en Stavanger werden grotendeels door de St.
Franciscus Xaveriuszusters betaald. De kerk in Tønsberg werd gebouwd uit een fonds
gesticht door Gmeiner. Geld voor de kerk in Lillestrøm was in de Verenigde Staten bij
elkaar gebedeld. De maristen spaarden voor de kerk in Stabekk. Archief ofm , inv. nr. 4303,
‘Correspondentie met Albert Castricum (1947-1958)’: Albertus Castricum aan provinciaal
Castulus van den Eijnden, 20 februari 1958.
66 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 7.
67 Dit beeld bestond bijvoorbeeld bij de marist Anton Ivens. Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
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kerk kwamen, zeker door de week, werden de missen vaak in de kapel van
de zusters gehouden – dat scheelde in de stookkosten – waardoor het idee
voor de buitenwereld werd versterkt dat de vrouwelijke religieuzen de kern
van de missiestaties vormden.68

Geestelijk matriarchaat
Dat de vrouwelijke religieuzen een zeer belangrijke plaats innamen in de
Noorse missie staat buiten kijf. In elke statie bevond zich een ziekenhuis en
soms een school of kleuterschool. Het aantal vrouwelijke religieuzen in
Noorwegen zouden we als buitenproportioneel kunnen kenschetsen: tot
ver in de jaren vijftig vormden zij in Noorwegen niet minder dan 10% van
alle katholieken, terwijl dat aandeel doorgaans niet meer dan 0,1 tot 0,2%
bedroeg.69 De groei van het aantal zusters, begonnen onder Fallize, zette
onder Mangers door: in 1900 waren er 124 religieuzen, in 1920 288, in 1930
442 en in 1940 werd het maximum aantal geteld van 560 zusters. Daarna stabiliseerde het aantal zich rond de 550 vrouwelijke religieuzen. Na 1960 zette
de daling in.70
Het grote aantal religieuzen hangt samen met de gevolgde missiestrategie. Het opzetten van ziekenhuizen in missiestaties was niet ongewoon. In
Noorwegen werden wel hogere eisen gesteld dan in ontwikkelingslanden.
Om in de Noorse situatie te kunnen concurreren met de bestaande gezondheidszorg, waren er moderne ziekenhuizen nodig met voldoende personeel. De vrouwelijke religieuzen namen deze uitdaging aan. Door hun
dynamische en ambitieuze beleid verrezen er reeds voor de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen moderne en uitstekende ziekenhuizen met vakbekwaam personeel. Na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1950-1960, zien
we in Noorwegen een groei van de hele ziekenhuissector, waarin ook de
katholieke ziekenhuizen een aandeel hadden.71 Omdat de vrouwelijke religieuzen zoveel mogelijk zelf alle werkzaamheden verrichtten, moest het
aantal zusters in deze periode wel toenemen. Ook de uitbreiding van de
parochies speelde daarbij een rol. In de periode 1932-1964 werden vijf nieuwe communiteiten opgericht: Kristiansund (1934), Hønefoss (1935), Bodø
(1951), Lillestrøm (1952) en Ålesund (1958).72 In 1956 waren er zeventien
68 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 34-35.
69 Statistical Yearbook of the Church, 2(1971), p. 46-47, 183, geeft een percentage van 0,17%.
70 Voor een overzicht zie Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 447-468. Zie ook Idem,
Ordenssöstrene i går og i dag, p. 28. In de jaren vijftig traden in Noorwegen reeds acht zusters
uit.
71 Nilsen, ‘Med Vår Herre selv og Norges legestand i ryggen’, p. 101-121. De religieuzen
openden ook opleidingen voor verpleegkundigen en zelfs een laboratoriumschool. Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 464.
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katholieke ziekenhuizen in het bisdom Oslo met in totaal 1130 bedden, terwijl er maar zestien parochies waren.73 Rond deze tijd werd het echter ook
duidelijk dat de rek eruit was.74 Had er tot begin jaren vijftig een overschot
aan religieuzen in landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland bestaan,
nu nam het aantal roepingen bij de congregaties in ras tempo af, terwijl de
eisen op het gebied van professionaliteit in het ziekenhuiswezen toenamen.75
Het onderwijs op de katholieke lagere scholen nam als werkterrein van
de vrouwelijke religieuzen in deze periode een marginale plaats in. Sinds
het aantreden van Smit en in de woelige periode na zijn vertrek waren kort
na elkaar zeven kleine, niet-gesubsidieerde en over het algemeen slecht
behuisde scholen gesloten.76 Het merendeel van de negen katholieke
schooltjes die het vicariaat in 1933 nog telde, met in totaal 95 katholieke
jongens- en 79 katholieke meisjesleerlingen, was in de jaren daarna hetzelfde lot beschoren. In 1956 waren er nog drie over: de St. Sunnivaschool van de
St. Jozefzusters in Oslo (330 leerlingen, waarvan één derde katholiek), de St.
Paulskole in Bergen (60 leerlingen, de helft katholiek en de helft protestant)
en de Franciskusskole in Arendal (een kleine school met katholieke kinderen).77 De twee laatste waren scholen van het bisdom, maar zij werden door
de St. Franciscus Xaveriuszusters geleid. Het kleuteronderwijs nam daarentegen na de Tweede Wereldoorlog in de werkzaamheden van de congregaties een steeds grotere plaats in. In 1963 waren er acht kleuterscholen in het
bisdom Oslo, en dat aantal zou in de jaren daarna nog toenemen.78
Volgens Hanssen hadden alle zusters, tot welke congregatie zij ook
behoorden, “een prachtige geest van onderlinge samenwerking in dienst
van de caritas en van de Kerk.”79 Zij hadden een bijzonder betekenis gehad
voor het wegvagen van vooroordelen en het scheppen van sympathie voor
de katholieke kerk. Hanssen voorzag echter problemen voor de toekomst.
Het aantal roepingen nam af terwijl tegelijkertijd de eisen van professionaliteit in het ziekenhuiswezen steeds hoger werden. Daarom moest kritisch
worden gekeken naar de wijze waarop de vrouwelijke religieuzen in de
katholieke kerk in Noorwegen het beste konden worden ingezet. Het was
72 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 447-448.
73 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 17-18.
74 Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met de provinciale overste van de St.
Jozefzusters Clemence Bader.
75 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 461.
76 In Kristiansand bijvoorbeeld was er in 1924 maar één leerling. Eidsvig, ‘Den katolske
kirke vender tilbake’, p. 272.
77 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 465.
78 Ibidem, p. 465-467.
79 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 14.
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tijd voor “zusters van een nieuwer type, met meer ontwikkeling en meer
persoonlijkheidsvorming” zoals de dominicanessen van de derde orde in
Oslo en Bodø.80
Daarnaast was Hanssen bezorgd over het gegeven dat de kleine staties
helemaal steunden op de vrouwelijke religieuzen, waardoor de oversten een
plaats kregen naast de priesters. Omdat de zusters bovendien over de financiële middelen beschikten en de priesters van hen afhankelijk waren, stonden de oversten eigenlijk vaak boven de priesters. Hierdoor dreigde er een
“geestelijk matriarchaat” in de katholieke kerk in Noorwegen. “Een teken
van kracht is dat zeker niet, eerder een symptoom van teruggang”, aldus
Hanssen.81 Daarom moest er een ander financieel beleid worden gevoerd,
ook met het oog op de te verwachten afname van de werkzaamheid van de
vrouwelijke religieuzen in de ziekenhuizen.

Op zoek naar nieuwe wegen
Aan het einde van de jaren vijftig ontstond er ruimte in de katholieke kerk
in het bisdom Oslo om de bestaande onvrede onder de katholieken te verwoorden. Die onvrede uitte zich met name in kritiek op het gevoerde missiebeleid. Duidelijk zien wij dat in het artikel van de Noorse dominicaan
Hallvard Rieber-Mohn in het Engelse blad van de jezuïeten The Month, waarin hij, zoals we in de aanhef van dit hoofdstuk reeds zagen, stelde dat de
missiestrategie van de katholieke kerk in Noorwegen dezelfde was geweest
als in bijvoorbeeld Madagascar of Borneo. De katholieke kerk was in Noorwegen na 1843 georganiseerd als “a missionary district under the Congregation De Propaganda Fide in Rome with great display of missionary energy
and self-sacrifice, but with less realisation of the cultural and psychological
pattern of the country.”82 Deze strategie was koren op de molen geweest
van de wantrouwende lutheranen en had tot controversiële en soms arrogante apologetiek geleid. De energie die dat had gekost, hadden de katholieken beter voor andere zaken kunnen gebruiken. Datzelfde gold voor de
premature oprichting van allerlei instituten als vicariaten, missiestaties en
lekenverenigingen, terwijl er geen katholieken waren om de instituten met
leven te vullen.83
80
81
82
83
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Ibidem, p. 17-18.
Ibidem, p. 15.
Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 72, 84.
Die mening leefde ook bij andere priesters. Volgens de franciscaan J. van Vugt was er te
weinig nagedacht over structuren, over de kerkopbouw in een christelijk land. “Is het
nodig dat een priester ergens een hele week woont om er zondags een misje te doen? En
dan nog de vraag: heeft men daar behoefte aan of niet?” Interview J. van Vugt, kmm 579.
De Noorse seculier Harald Taxt vond dat parochies samengevoegd moesten worden, ook
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Gottlieb Rieber-Mohn, geboren in 1922 te Hamar als zoon van de hoofdredacteur van het lokale dagblad Hamars Stiftstidende, was in de jaren vijftig in
de pers en op de radio de spreekbuis van de katholieke kerk in Noorwegen.
Hij bekeerde zich in de oorlogsjaren tot het katholicisme en trad in 1945 in
bij de dominicanen in Oslo als frater Hallvard. Van de dominicaanse
gemeenschap in Oslo ging een opmerkelijke aantrekkingskracht uit. Zowel
de dominicanessen als de dominicanen waren oorspronkelijk van Franse
afkomst, maar telden inmiddels een relatief groot aantal Noren onder hun
leden.84 Van de acht dominicanen waren er midden jaren vijftig vier van
Noorse afkomst. De bekendsten onder hen waren de musicus Thoralf Norheim, de theoloog Finn Thorn en de genoemde journalist Rieber-Mohn.
Ook Hanssen was onder de indruk van het werk en de werfkracht van de
dominicanen, die hij “een lichtpunt in het diocees Oslo” noemde. Volgens
hem moesten zij meer worden ingeschakeld bij de geestelijke en apostolische vorming van de clerus, bijvoorbeeld door studieconferenties te houden en een toegankelijke bibliotheek op te zetten. Nieuwe priesters uit het
buitenland zouden een “initiation pastorale et Norvégienne” moeten krijgen bij de dominicanen in Oslo. Hoewel de dominicanen dat zelf niet wilden, vond Hanssen dat zij in Oslo een parochie onder hun hoede moesten
nemen rond de reeds bestaande Dominicuskerk en aldus hun vier “kostbare Noorse krachten” inzetten in het parochiewerk.85
De werfkracht van de dominicanen vanaf het midden van de jaren vijftig
viel samen met een nieuwe interesse in Noorwegen voor het katholicisme,
die reminiscenties oproept aan de belangstelling uit de jaren twintig. Ook
nu droegen de internationalisering en de herontdekking van Europa door
Noorwegen na de oorlog daaraan bij. Er bestond literaire belangstelling
voor katholieke auteurs als Graham Greene, Evelyn Waugh en T.S. Eliot.
Films en toerisme openden de weg naar Romaanse landen en hun katholieke tradities. Volgens Rieber-Mohn was de katholieke kerk na de Tweede
Wereldoorlog in Noorwegen “surrounded with an interest, and occasionalal zou dat betekenen dat de vrouwelijke religieuzen niet meer elke dag een H. Mis zouden hebben. Maar in die kleine parochies kregen de priesters hun energie niet opgebruikt, waardoor ze iets anders gingen doen om zich bezig te houden. Archief br , Hanssen,
2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met Harald Taxt.
84 In 25 jaar tijd hadden de dominicanen in Scandinavië elf roepingen, waardoor het – overigens nimmer gerealiseerde – plan ontstond een Scandinavische provincie ‘Dacia’ op te
richten voor de 26 dominicanen in Noord-Europa. Uit het land van St. Olav, 29(1955-56), p.
73; Interview Carlo Spoor, 21 januari 1994.
85 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 17. De dominicanen zouden zich
vooral op de hogere klassen hebben gericht. Archief ofm , inv. nr. 4309, ‘Correspondentie
met Theophanes Notenboom (1933-1940)’: Th. Notenboom aan missieprocurator, niet
gedateerde brief; Interview Carlo Spoor, 21 januari 1994.
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ly with sympathy (…). In newspapers, reviews, broadcasts and lectures
Catholicism is frequently characterised as a ‘challenge’, a ‘cultural offensive’, a ‘problem’, and, in certain quarters, a ‘danger’.”86
Rieber-Mohn waarschuwde ervoor dat men op grond hiervan geen
katholieke lente moest verwachten, zoals een eeuw eerder bijvoorbeeld in
Engeland het geval was geweest. De good-will moest niet, zoals in de jaren
twintig was gebeurd, geïnterpreteerd worden als een stroming in de richting van de katholieke kerk. De Noorse samenleving was daarvoor veel te
geseculariseerd. Bovendien was het katholicisme, anders dan in Engeland,
na de Reformatie in Noorwegen totaal verdwenen. Zolang de katholieke
kerk geen eigenlandse clerus had, zou zij de stempel blijven houden van een
‘vreemde missie’.87
Oude fouten moesten worden voorkomen. In de eerste plaats moest de
katholieke kerk zich niet tégen de lutherse kerk opstellen. De katholieke
kerk moest zich richten op de geseculariseerde groepen, maar Rieber-Mohn
was zich ervan bewust dat de katholieke kerk in de Noorse context te nietig
was om een daadwerkelijke dam te kunnen opwerpen tegen de secularisatie. Daarom moest zij de lutherse kerk steunen in al haar pogingen om de
verder gaande secularisering en het geloofsafval een halt toe te roepen. Voor
dit nieuwe standpunt met betrekking tot de relatie tussen katholieken en
lutheranen vond Rieber-Mohn steun in een herderlijk schrijven van Mangers en zijn collegae van Midden- en Noord-Noorwegen. Zij riepen eind
1954 op om rond St. Olav als symbool van eenheid samen met alle katholieken en alle andere “broeders en zusters die een ander geloof belijden” de
strijd aan te binden tegen de ontkerstening in Noorwegen.88
Verder ontbrak het volgens Rieber-Mohn voor de opbouw van een goed
functionerende katholieke kerk in Scandinavië aan een uitgewerkte missiologische methode die toegesneden was op het diaspora-karakter van de
Noord-Europese missies. Er was sprake van katholieke eilandjes in complete isolatie te midden van de meest homogene en compacte lutheraanse
bevolking ter wereld. In Noorwegen leefde het overgrote deel van de bevolking haar leven nog steeds zonder ooit een katholiek tegen te komen. Volgens Rieber-Mohn was het meest fundamentele theologische probleem
voor de Noorse missie, dat de Noren de Reformatie niet als een breuk
beschouwden. Voor hen was de Kerk van Noorwegen na 1537 dezelfde als de
kerk daarvóór.89
86 Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 77-78.
87 Ibidem, p. 78-85.
88 ‘Olav Haraldsson de Heilige. Voor het gehele Noorse volk het symbool der eenheid en
hereniging’, in: Uit het land van St. Olav, 28(1954-55), p. 95-97.
89 Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 83-85; Finn Thorn, ‘L’Église catholique et le
protestantisme scandinave’, in: Irénikon, 24(1951)1, p. 3-27.
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In de derde plaats moesten de priesters niet meer geïsoleerd in de staties
het missiewerk ter hand nemen. Zij moesten in groepen gaan samenwerken
voor studie en missionaire arbeid. Via nieuwe wegen moesten zij proberen
het Noorse volk te bereiken. Voor het ontplooien van initiatieven op deze
terreinen was veel geld nodig. Rieber-Mohn eindigde zijn bijdrage met een
oproep aan de wereldwijde katholieke gemeenschap om de Noord-Europese landen te helpen: “In de missionary mind of Catholicism these missions
are perhaps the most forgotten and neglected.” Zij waren echter de moeite
waard. Waren de Noord-Europese landen hun gemeenschap met de universele kerk verloren, de katholieke kerk op haar beurt, was de geest uit de
noordelijke beschavingen – “this lost jewel” – kwijtgeraakt. Er lag een
prachtige en noodzakelijke taak voor de katholieke gemeenschap om dit
juweel terug te brengen tot “the unity of which it is a part.”90

Aanbevelingen van Hanssen
De aanbevelingen uit het visitatierapport van Hanssen spoorden tot op
zekere hoogte met de visie van Rieber-Mohn. Zijn belangrijkste aanbeveling was dat de katholieke kerk in Noorwegen zich meer moest gaan richten
op de grotere steden en met name op de Noorse hoofdstad waar de jonge
gezinnen zich vestigden in de buitenwijken, ook al zou dat ten koste kunnen gaan van de eventuele uitbreiding in de kleinere plaatsen. “De verdeling van Oslo in meerdere parochies moge minder spectaculair zijn dan de
oprichting van nieuwe staties”, maar de praktische betekenis zou groter
zijn.91 In een vernieuwd missionerend apostolaat zou ook de rol van de
vrouwelijke religieuzen drastisch moeten worden gewijzigd. De ziekenhuizen zouden moeten verdwijnen als kern van de staties. Enerzijds was dat
een ‘natuurlijk’ gevolg van het afnemend aantal roepingen, waardoor de
ziekenhuizen niet oneindig in stand gehouden konden worden. Maar
anderzijds wenste Hanssen ook de afhankelijkheid en de gebondenheid van
de priesters aan de instituten van de religieuzen te doorbreken. De vrouwelijke religieuzen zouden in kleinere groepen meer op het (kleuter)onderwijs gericht moeten zijn en zich actief in het parochiewerk moeten inzetten.92 Om een en ander tot stand te brengen, moest de alleenheerschappij van Mangers worden doorbroken door het aanstellen van een vicaris-generaal. Hanssens voorkeur ging uit naar de Nederlandse seculier G.
Gorissen, “die niet bang was een andere mening dan Mangers te hebben.”93
90
91
92
93

Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 88.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 8-9.
Zie hoofdstuk x.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 32.
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De opvolging van Mangers was nog niet aan de orde, maar zou toch niet
te lang meer mogen duren. Voor Rome had een Noor de voorkeur, maar volgens Hanssen was er geen geschikte kandidaat onder de Noorse priesters.
Sommigen hadden psychische problemen, anderen hielden te veel van
drank. Een van de dominicanen zou een mogelijkheid zijn. Een andere goede kandidaat, die ook door de dominicanen werd gesteund, was de Nederlandse franciscaan Dionysius Boers: “hij was algemeen geacht en bemind,
bij leken en priesters, saeculieren evengoed als regulieren.”94 Toch zou
Mangers worden opgevolgd door een eigenlandse bisschop: op 27 december 1962 werd de Noor John Willem Gran, die cisterciënzer was in een Engels
klooster, benoemd tot coadjutor met recht van opvolging. Twee jaar later
werd hij bisschop van Oslo. Mangers reisde in december 1964 terug naar
zijn geboorteland Luxemburg waar hij, enkele maanden eerder dan Jan
Olav Smit, op 7 januari 1972 stierf in het Zitaklooster, waar ook de apostolisch vicaris J.O. Fallize zijn laatste levensjaren had doorgebracht.95

3. midden- en noord-noorwegen
Midden- en Noord-Noorwegen werden na 1931 aan Duitse provincies van
priestercongregaties toevertrouwd, waardoor zij in principe buiten het
bestek van dit onderzoek vallen. Omdat er na 1931 toch enkele Nederlandse
priesters in deze gebieden hebben gewerkt en de Nederlandse zusters van
O.L. Vrouw van Amersfoort en de zusters Onder de Bogen in de MiddenNoorse kerkprovincie werkzaam waren, komen de ontwikkelingen in deze
kerkdistricten hier kort ter sprake.

Apostolische prefectuur Midden-Noorwegen
Op 1 december 1931 nam de Duitse provincie van de paters van de H. Harten (sscc; ook wel bekend als picpuspaters) Midden-Noorwegen over met
de staties in Trondheim (St. Olavsparochie; de Hart-van-Jezusparochie
werd in 1932 opgeheven) en Molde. De Duitse paters van de H.H. Harten
hadden dit terrein met de Noorse provincies Noord- en Zuid-Trøndelag,
Møre en Romsdal al langer op het oog gehad. Onder Smit hadden zij er een
periode experimenteel gewerkt. Als centrum van Midden-Noorwegen was
Trondheim gedacht, maar de nieuwe kerkelijke overste Cyprianus Witte
verkoos Molde als zijn standplaats, waar hij reeds pastoor was. In 1931 kreeg
hij de titel van superior ecclesiasticus; in 1935 werd hij apostolisch prefect. Na
94 Ibidem, p. 33-34.
95 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 368-373, 394-395.
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zijn dood in 1945 werd Trondheim alsnog de zetel van de apostolisch prefect. In 1953, toen het apostolisch vicariaat Oslo werd verheven tot bisdom,
werd Midden-Noorwegen verheven tot apostolisch vicariaat. Apostolisch
vicaris werd Johannes Rüth (1952-1974), die in 1953 in Trondheim door
Mangers tot (titulair-)bisschop werd gewijd.96
Ondanks het geringe aantal katholieken in Midden-Noorwegen, werd
het aantal katholieke vestigingen verder uitgebreid: Kristiansund (1934),
Ålesund (1954) en Levanger (1962).97 Doorgaans werkten in Midden-Noorwegen naast de kerkelijke overste vier tot zes paters van de H.H. Harten.98
Bijna allen waren van Duitse origine. Ofschoon er banden waren met
Nederland – veel Duitse paters van de H.H. Harten waren door hun opleiding aan het grootseminarie in het Limburgse Simpelveld bekend met de
Nederlandse taal en situatie – zijn er maar enkele Nederlandse paters van de
H.H. Harten in Noorwegen geweest, namelijk Servatius Hünen (19331968), afkomstig uit het Zuid-Limburgse grensplaatsje Bocholtz, en Olaf
Dorren (1959-1960).99

Apostolische prefectuur Noord-Noorwegen
De noordelijkste staties Hammerfest, Harstad en Tromsø werden op 19 juni
1932 overgenomen door de missionarissen van de H. Familie (msf). De
komst van deze congregatie was enigszins verrassend, omdat zij nog niet
eerder in Noorwegen had gewerkt. Toch waren er oude banden: de missionarissen van de H. Familie waren een afsplitsing van de missionarissen van
La Salette, die in de negentiende eeuw in Noorwegen hadden gewerkt.
Henri Berthier, de gedoodverfde leider van de salettijnen in Noorwegen,
was in 1885 voor de Noorse kust verdronken. Diens bloedverwant Jean Baptist Berthier richtte in het Brabantse Grave in 1895 de congregatie van de
missionarissen van de H. Familie op.
In mei 1931 verzocht kardinaal Van Rossum het generaal bestuur van de
congregatie Noord-Noorwegen over te nemen. De congregatie, die het liefste werkte in gebieden “waar de kerk nog niet of niet meer levensvatbaar”
was, ging in op het verzoek, zij het niet helemaal van harte.100 Door de alge-

96 Ibidem, p. 340-341. In 1983 werd diens opvolger Gerhard Schwenzer sscc benoemd tot
bisschop van het bisdom Oslo.
97 Ibidem, p. 333-345.
98 Datzelfde gold voor Noord-Noorwegen. Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 36-37, 41.
99 Tande, ‘Biskoper og prester’, p. 485; Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
100 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender
tilbake’, p. 333; Pius-Almanak 103. Jaarboek Katholiek Nederland 1990-1991, p. 273.
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mene overste A. Trampe werd in eerste instantie een Nederlandse priester
aangezocht om de missie in Noord-Noorwegen op te zetten, maar de
betreffende pater weigerde. Vervolgens kreeg de Duitser Johannes Starke de
opdracht en Noord-Noorwegen bleef sindsdien in ‘Duitse msf-handen’.101
Starke vertrok met vijf confraters naar het nieuwe werkterrein.102 Hij
werd in 1939 opgevolgd door Johannes Wember, die tot 1976 het kerkdistrict met strakke teugel leidde: eerst als apostolisch prefect en vanaf 1955 als
apostolisch vicaris, toen bij gelegenheid van het eeuwfeest van de Noordpoolmissie Noord-Noorwegen werd verheven tot vicariaat. Wember werd
in dat jaar tot (titulair-)bisschop gewijd. Ook in Noord-Noorwegen werd
de kerkelijke infrastructuur verder uitgebreid. In 1935 werd een kerkje
ingewijd in Storfjord op de Lofoten en in 1951 werd een vijfde statie opgericht in Bodø. In Noord-Noorwegen werkten geen Nederlandse vrouwelijke religieuzen. Naast de reeds aanwezige Duits-Poolse St. Elisabethzusters
vestigden zich in 1953 Engelse dominicanessen in Bodø en in 1958 kwamen
uit Frankrijk enkele Kleine Zusters van Jezus naar Hammerfest.103
Hoewel Noord-Noorwegen het werkterrein was van de Duitse provincie
van de msf, werkten er incidenteel na 1945 ook enkele Nederlandse missionarissen van de H. Familie. De steun van de Nederlandse provincie na de
oorlog had te maken met een gebrek aan mankracht in de Duitse provincie
en met het gegeven dat Duitsers na de oorlog niet zo gewild waren in Noorwegen, zeker niet in het noorden waar de Duitse troepen in veel kustplaatsen de tactiek van de verschroeide aarde hadden toegepast. Van de drie
Nederlanders in Noorwegen werkte Walter Huijbregts er het langste (19461977). Hij was de eerste priester in Bodø in de jaren 1951-52 en werkte daarna lange tijd in Tromsø. Hij overleed in 1983. Voor kortere tijd was ook
Chr.A.A. Hendriks (1947-1949) in Noord-Noorwegen werkzaam. Over hem
werd gezegd dat “zijn lichaam de Tropen en zijn psyche het Noorden niet
verdroeg.”104 Ook B. Frederiks, die van 1960 tot 1965 in Hammerfest werkzaam was, vond het moeilijk in deze extreme diaspora op een zinvolle wijze
werkzaam te zijn.105
101 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, stelt op p. 321 dat aanvankelijk de Nederlandse provincie van de msf Noord-Noorwegen had aangenomen. Dat is niet correct: pas
in 1936 werd een aparte Nederlandse provincie van de msf opgericht. Nederlandse
krachten van de msf gingen doorgaans naar Java, dat op 8 april 1931 was aangenomen als
missieterrein. F.J. van de Wiel msf, provinciale overste, aan V. Poels, 1 februari 1996. Brief
in bezit auteur.
102 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 321, 333.
103 Ibidem, p. 333-338; J. Rommelse, ‘Noord-Noorwegen tot apostolisch vicariaat verheven’,
in: Uit het land van St. Olav, 28(1954-55), p. 81-83.
104 F.J. van de Wiel aan V. Poels, 23 april 1996. Brief in bezit auteur.
105 Interview B. Frederiks, kmm 162.
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In zowel Midden- als Noord-Noorwegen bleef het aantal katholieken zeer
gering. In 1956 waren er volgens Hanssen ca. 250 parochianen in elk district.
Omdat het aantal priesters in geen verhouding stond tot het aantal katholieken, was het grootste probleem in de noordelijke districten het gebrek
aan werk. In de grotere plaatsen zoals Tromsø, waar verscheidene priesters
en de vicaris woonden, was er sprake van een al dan niet latente concurrentie om de gunst van de weinige katholieken die er waren. Niet zelden was
het de apostolisch vicaris die de zorg voor en de bezoeken aan de weinige
katholieken ‘voor zich opeiste’, wat ten koste ging van de werkzaamheden
van de andere priesters. In de kleinere staties waar priesters alleen zaten, was
naast het gebrek aan werk de eenzaamheid vaak ondraaglijk. Bovendien
hadden de priesters in het noorden en midden van het land nauwelijks contact buiten hun eigen kringetje, waardoor ze ook op geestelijk terrein zeer
geïsoleerd waren.
In de jaren na de oorlog gingen er onder de Noorse seculiere priesters
stemmen op om de driedeling weer ongedaan te maken. Zij vonden dat de
katholieke kerk in de twee noordelijke kerkdistricten te weinig Noors en te
veel Duits was en dat er te weinig contacten bestonden met de katholieken
in het zuiden van het land. Bovendien maakten nieuwe ontwikkelingen –
vliegverkeer en telefoonverbindingen – de afstanden tussen het zuiden
en het noorden veel kleiner. In een referendum onder alle katholieken in
het Midden en Noorden van Noorwegen werd het voorstel evenwel afgewezen.106

4. conclusie
Met het overlijden van kardinaal Van Rossum in 1932 ebde in de sector van
de H. Stoel de belangstelling voor de Scandinavische landen snel weg. Het
apostolisch vicariaat Oslo, opgericht in 1931, bleef onder het bestuur van de
Congregatio de Propaganda Fide staan. De verheffing van het vicariaat tot
bisdom in 1953 veranderde feitelijk weinig aan die situatie; nog steeds was
het gebied financieel afhankelijk van de Propaganda Fide. In die zin gaf het
Vaticaan het signaal dat er nog steeds sprake was van ‘de Noorse missie’.
De missiestatus bracht de katholieke kerken in Noord-Europa in een
moeilijke positie. De apostolisch vicaris van Oslo, J. Mangers, werd geacht
zich actief in te zetten voor de uitbreiding van de katholieke kerk. In dat
kader was de meest gebruikelijke strategie de oprichting van een katholieke
infrastructuur bestaande uit zoveel mogelijk missiestaties met priesters en
106 Ibidem; Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 74-76; Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 36-50.
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religieuzen. In deel 2 hebben we gezien dat die strategie in Noorwegen
alleen al financieel gezien een onmogelijke opgave was. Ook anderszins
waren er nauwelijks mogelijkheden voor de katholieke kerk om zichtbaar
aanwezig te zijn in Noorwegen. De weg van de agressieve apologie – het
benadrukken van de ‘waarheid’ van de katholieke kerk in contrast met de
‘dwaling’ van de niet-katholieken – stond in principe open, maar in de jaren
twintig was al overduidelijk gebleken dat die weg in de Scandinavische landen tot zoveel weerstand leidde, dat het geen reëel alternatief was. De
mogelijkheden in Scandinavië om met de plaatselijke bevolking in contact
te komen werden daarnaast gehinderd doordat het hier geen ‘heidenen’
maar lutheranen betrof. Mortalium Animos uit 1928 had immers gepostuleerd
dat katholieken zich verre moesten houden van alle gesprekken met protestanten op het gebied van geloofskwesties. Daarmee was ook de weg van de
dialoog afgesneden en werden de katholieken verder in een isolement
gedreven.
Deze situatie leidde ertoe dat er, ondanks de missiestatus van Noorwegen, in de sector van het apostolisch vicariaat (later bisdom) Oslo weinig
openlijke initiatieven werden ontplooid om de katholieke kerk in Noorwegen te profileren. In dat kader paste de enige activiteit die de drie Noorse
kerkdistricten gezamenlijk ondernamen, namelijk de oprichting per 1
januari 1934 van een gebedsorganisatie. Om beurten baden de staties en
communiteiten voor de terugkeer van het Noorse volk tot de katholieke
kerk.107 J. Mangers hield zich verre van elke polemiek, maar hij deed – afgezien van de oorlogsjaren – ook geen pogingen om in contact te treden met
de lutherse kerk. Onder zijn bestuur was er tot in de jaren vijftig nauwelijks
sprake van uitbreiding of groei van het aantal katholieken. De minuscule
kerk leidde als het ware een maristenbestaan, quasi ignoti et occulti, onbekend
en in het verborgene. De katholieke kerk in Noorwegen was in deze periode
in dubbele zin een marginale, vergeten kerk: zij bevond zich in de marge
van de katholieke wereldgemeenschap én in de marge van de Noorse
samenleving.
Pas aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie ontstond er
beweging in deze starre situatie. De H. Stoel toonde na ruim twintig jaar
weer interesse in Noord-Europa. Oslo werd verheven tot bisdom en de Propaganda Fide organiseerde een apostolische visitatiereis. De visitator A.
107 Archief ob , inv. nr. 392, ‘Stukken betreffende overeenkomsten tussen het apostolisch vicariaat van Noorwegen en de congregatie der liefdezusters van de H. Carolus Borromeus te
Maastricht’: Cyprianus Witte aan de zusters en de overste te Molde, 20 november 1933.
Het is onduidelijk of deze gebedsactie ook nog na de Tweede Wereldoorlog bestond.
Over het gebrek aan samenwerking tussen de drie kerkdistricten zie: Archief br , Hanssen,
1c ‘Visitatierapport Noorwegen’.
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Hanssen deed een aantal voorstellen om de geïsoleerde positie van de
katholieken te doorbreken. Waren de activiteiten in het apostolisch vicariaat Oslo tot dan toe formeel gericht geweest op bekering van de lutheranen
en uitbreiding van de katholieke kerk, nu richtten de katholieken zich
meer op het bestrijden van de ‘modern-heidense’ samenleving. Niet langer
werden de secularisatie en het materialisme in de schoenen geschoven van
de protestanten. Vanuit het besef dat deze beker ook niet aan haar voorbij
zou gaan, werd er door de katholieken voorzichtig geopteerd voor een gezamenlijke strijd van katholieken en lutheranen tegen de secularisatie. Vooral
de jongere Noorse katholieken zochten de dialoog, maar ze moesten wachten tot het vertrek van Mangers – die al die jaren stilletjes overtuigd lijkt te
zijn gebleven van de realiseerbaarheid van de roomse droom van een katholiek Noorwegen – en de komst van de Noorse bisschop J.W. Gran.
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hoofdstuk ix

Nederlandse priesters tussen
orthodoxie en oecumene
“The life of the parochial clergy in Norway, submitted as most of them are to inhuman
conditions of isolation and loneliness, illustrates perfectly [the] anticipation of a state of
continental Christendom for which there is little that corresponds in the actual state of
things.”
H. Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, in: The Month, 21(1959), p. 85.

1. inleiding
Ondanks het weinig rooskleurig beeld van de situatie van de katholieke
kerk, bleef in de periode Mangers het aandeel van de Nederlandse priesters
in de katholieke kerk in Noorwegen groot. In de begintijd van de ambtsperiode van Mangers waren er 29 priesters werkzaam in het vicariaat Oslo:
twintig seculieren (acht Nederlanders, vijf Noren, twee Duitsers, drie
Luxemburgers, een Fransman en een Oostenrijker), en negen regulieren:
vijf (Franse) dominicanen, twee (Nederlandse) franciscanen en twee maristen (een Nederlander en een Pool). Hoewel er een marist was benoemd tot
apostolisch vicaris, werd het vicariaat door de Propaganda Fide niet toegewezen aan de maristen.1 Het getal priesters nam tijdens de ambtsperiode
van Mangers niet sterk toe. In 1956, bijna vijfentwintig jaar na zijn benoeming, berichtte de apostolisch visitator A. Hanssen dat het bisdom 37 priesters telde. Er waren nog steeds twintig seculieren (acht Nederlanders, acht
Noren, twee Duitsers, een Belg en een Oostenrijker) en daarnaast zeventien
regulieren: acht dominicanen (vier Noren en vier Fransen), vijf franciscanen
(vier Nederlanders en een Noor) en vier maristen exclusief Mangers (drie
Nederlanders en een Pool).2
1

2
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Archief okb , ‘Prospectus Status Missionis’, d.d. 30 juni 1933, opgesteld door J. Mangers.
Mangers rekende zichzelf in deze prospectus niet bij de maristen. De Codex Iuris Canonici
uit 1917, can. 626-629, bepaalde dat een religieus die tot bisschop werd verheven, religieus
bleef met alle voorrechten, geloften en verplichtingen die daarbij hoorden. Wel was hij
voortaan alleen aan de paus gehoorzaamheid verschuldigd en niet langer aan zijn overste.
Van Groessen, Van Vlissingen, Het kerkelijk recht, p. 318-320.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 6.
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Aantal en nationaliteit van de priesters in Noorwegen.3
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979

Noors Nederlands Duits Belgisch
2
2
4
2
4
2
3
1
3
3
4
3
3
1
4
5
16
2
4
6
14
4
8
10
1
6
19
16
8
24
21
9
18
16
1
14
23
12
2
18
24
16
3
21
22
20
2

Frans
3
6
5
13
7
1
1
8
6
5
7
7
6

Overig
2
7
2
5
10
7
6
8
6
7
11
12
18

Totaal
3
11
21
17
29
44
32
30
57
65
56
69
80
99

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal priesters in heel Noorwegen,
inclusief Midden- en Noord-Noorwegen, in de periode 1920-1929 verdubbelde ten opzichte van de voorafgaande periode. Werkten er toen dertig
priesters in heel Noorwegen, nu waren dat er 57. Onder Mangers bleef het
aantal priesters min of meer gehandhaafd rond het getal van zestig. Aan het
einde van zijn ambtstermijn zien we opnieuw een stijging, die zich in de
jaren daarna verder zou voortzetten.
De priesters in Noorwegen hadden uiteenlopende nationaliteiten. Het
aantal Noren onder hen nam vanaf 1920 langzaam toe van 10% tot 20% in de
jaren vijftig. Het aantal Nederlanders was in deze hele periode het hoogste:
zowel in de jaren twintig als in de jaren vijftig bedroeg hun aandeel in de
katholieke geestelijkheid in Noorwegen 33%. Zij maakten het mede mogelijk de katholieke infrastructuur in stand te houden. In 1939 bijvoorbeeld
was in tien van de zestien missiestaties in het apostolisch vicariaat Oslo een
Nederlandse pastoor benoemd. Onder hen bevonden zich zes seculieren,
twee franciscanen en twee maristen.4 In de periode 1932-1964 verschoof het
getalsmatige overwicht van de seculieren langzaam in de richting van de
regulieren. Gemiddeld werkten er in de periode Mangers vijftien Nederlandse priesters in Noorwegen. Er waren meer Nederlandse priesters dan
Duitse, ondanks het gegeven dat zowel Midden- als Noord-Noorwegen aan
de Duitse provincie van een priestercongregatie was toegewezen.
3
4

Tande, ‘Statistikker’, p. 471-477. Aanvullende informatie verkregen door de auteur van
Claes Tande in 1993.
Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 380-392.
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2. nederlandse seculieren

De oude garde
In de periode Mangers werkten er in totaal veertien Nederlandse seculieren
in het vicariaat/bisdom Oslo. De term ‘Noorse missionarissen’ werd in
Nederland zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog voor deze groep gehandhaafd. De vier nestors onder hen waren vóór Smit naar Noorwegen gekomen. Drie van de veertien kwamen ten tijde van Smit naar Noorwegen. Drie
anderen waren door Smit aangenomen voor de Noorse missie en kwamen
na diens vertrek naar Noorwegen. Tenslotte waren er vier priesters die in de
jaren dertig door Irgens of Mangers werden aangenomen als student. De
laatste van de ‘Noorse missionarissen’ kwam in 1946 naar Noorwegen.
De oude garde van Nederlandse seculieren bestond in 1931 uit de priesters J. Borsboom, P. Breukel, H. Snoeijs en H. van der Velden. Alle vier zouden tot hun dood geïncarneerd blijven in de Noorse clerus, hoewel twee van
hen, Van der Velden en Breukel, in respectievelijk 1932 en 1933 voorgoed
naar Nederland terugkeerden.
H. Snoeijs bleef onder Mangers pastoor van Bergen tot 1938 en daarnaast
tot zijn dood in 1941 directeur van de St. Franciscus Xaveriuszusters. De
Brabantse priester stak veel energie in de kleine katholieke scholen, waarvan hij meer dan Mangers het belang inzag. Hij had met lede ogen moeten
aanzien dat het schooltje in Stavanger wegens gebrek aan leerlingen in 1931
had moeten sluiten en spande zich zeer in om de andere scholen in stand
te houden. Daarvoor deed hij verscheidene malen een dringend beroep op
de Nederlandse katholieken. Snoeijs gaf net als zijn collegae Van der Velden
en Borsboom les in vreemde talen aan plaatselijke onderwijsinstellingen
en aan particulieren. De lessen in Latijn, Grieks, Frans, Engels of Duits
vormden een manier om hun inkomen aan te vullen, hun leven in te vullen
en contacten met de Noren te leggen.5 Snoeijs stierf na een pijnlijk ziekbed
in 1941 in Oslo, waar hij sinds 1938 pastoor van de St. Olavskerk was geweest.
Herman van der Velden werkte vanaf 1908 in Noorwegen, eerst in Bergen en daarna in de periode 1912 tot 1923 in Oslo als secretaris van Fallize,
waarna hij door Smit werd overgeplaatst naar Tromsø. In 1929 had hij die
post verruild voor Trondheim. In 1932 keerde hij terug naar Nederland,
waar hij nog tien jaar als procurator van de Noorse missie in Bussum zou
werken tot zijn overlijden op 29 november 1942. Volgens een ‘In memoriam’ uit 1942 was de verplaatsing uit 1923 funest geweest: “Het barre klimaat van het hooge Noorden heeft zijn gezondheid echter geheel en al ge5

382

‘Mgr. Snoeijs, 30 jaar in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 9(1931-32), p. 97-99.
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broken. Een verplaatsing naar het meer Zuidelijke gelegen Halden mocht
niet meer baten, en zoo was hij gedwongen voor tien jaren geleden naar
Nederland terug te keeren.”6 Bij zijn overlijden werd hij omschreven als een
man met een groot plichtsbesef, die de hem opgelegde taken onvoorwaardelijk nakwam. Hierdoor had zijn karakter een zekere starheid en had hij
het moeilijk met mensen die opvattingen hadden die niet met de zijne
strookten.7
Van der Velden klaagde begin jaren dertig in zijn brieven aan Irgens
inderdaad over zijn gezondheid en over zijn ouderdom, maar het was uiteindelijk niet zijn gezondheid die maakte dat hij Trondheim moest verlaten, maar de nieuwe kerkelijk indeling waardoor Midden-Noorwegen aan
de paters van de H.H. Harten kwam. Van der Velden was graag in Trondheim gebleven, maar evenals de andere seculieren ging hij automatisch over
naar het apostolisch vicariaat Oslo. Hij wilde daar wel werken, maar dan
alleen in Hamar. Irgens liet hem echter weten dat hij daarvoor al een ander
op het oog had, namelijk de Noorse seculier Arne Sund. Deze benoeming
had de instemming van K. Kjelstrup. Irgens wilde niet van deze plannen
afzien. Van der Velden verweet Irgens daarop dat ook hij zich liet bepalen
door de intriges van Kjelstrup, die al zoveel kwaad hadden aangericht.8
Waarop Irgens antwoordde dat hij – waar Fallize dat al niet had gekund – als
onervaren en jonge administrator niet tegen Kjelstrup opgewassen was.
Bovendien was Kjelstrup ongekend populair in Hamar, waar hij 27 volwassenen en vijftien kinderen als lid van de katholieke kerk had aangenomen.
Daardoor was het beter daar een priester te benoemen die zijn goedkeuring
kon wegdragen. Van der Velden kon wel de – nogal slecht aangeschreven –
statie Halden krijgen, maar, zo liet Van der Velden aan Irgens weten, gezien
zijn leeftijd en zijn ervaring paste hij daarvoor.9
Als alternatief bood Irgens hem de procure in Bussum aan. Kapelaan J.
Mol, sinds 1924 procurator van de Noorse missie, had Irgens te kennen
gegeven dat de functie een te grote belasting voor hem was geworden. Na
bij Mol ruime inlichtingen te hebben ingewonnen over de plichten en
werkzaamheden van de procurator, stemde Van der Velden toe. Hij was tot
de conclusie gekomen dat de organisatorische en administratieve werkzaamheden in Bussum hem genoeg werk gaven. Ook had Mol laten weten
dat de Nederlandse bisschoppen zich, anders dan ten tijde van Smit, welwillend jegens de Noorse missie opstelden. Misschien, zo concludeerde Van
6
7
8
9

Uit het land van St. Olav, 19(1942), bijlage.
Rottier, ‘In memoriam pastor Herman van der Velden (1875-1942)’, p. 10-11.
Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H. van der Velden aan H. Irgens,
13 juni 1931.
Ibidem: H. Irgens aan H. van der Velden, 3 juli 1931; Sint Carolus Klokje, 7(1931-32)6.
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der Velden, kon hij er met meer vrucht voor de missie werken dan in Noorwegen zelf.10 De Procure van de Noorse missie was immers van groot belang
voor het instandhouden van de contacten tussen de Nederlandse katholieken en de katholieke kerk in Noorwegen.
Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Van der Velden in 1933
diende Mangers, hoewel hij erom bekend stond dat hij weinig heil zag in
onderscheidingen, bij de Propaganda Fide een verzoek in om hem te benoemen tot geheim kamerheer van de paus. Dat zou het voor Van der Velden
gemakkelijker maken in Nederland deuren te openen die anders gesloten
zouden blijven. Maar de prefect van de Propaganda Fide, kardinaal Fumasoni-Biondi, liet weten aan het verzoek geen gevolg te kunnen geven wegens
“gravi accuse in materia delicata” (zware beschuldigingen in een gevoelige
zaak).11 Wat deze beschuldigingen, die in juli 1932 waren geuit, behelsden
en van wie ze afkomstig waren, is onbekend. De kardinaal-prefect liet dat in
het midden, waardoor men er slechts naar kan gissen.12 Mangers stelde Van
der Velden op de hoogte van de afwijzing, die hem liet weten niet verbaasd
te zijn. Enigszins mysterieus voegde hij toe: “Jeg vet, hvad jeg vet” (ik weet
wat ik weet). Hoe dan ook, stelde Van der Velden, als hij al verdiensten had
voor de Noorse missie, dan zouden ze er niet minder om worden.13
J. Borsboom moest in 1932 door de driedeling Noord-Noorwegen, waar
hij in Hammerfest en Harstad had gewerkt, inruilen voor het apostolisch
vicariaat Oslo. Voor de seculieren betekende de kerkelijke herindeling van
Noorwegen het einde van de zogenaamde ‘noordelijke route’: de van oudsher seculiere posten Hammerfest, Harstad, Tromsø, Trondheim en Molde
werden niet langer door hen bediend. Borsboom werd pastoor in Halden
tot 1947. Daarna werd hij rector van de St. Jozefzusters in Oslo in Vårfruevilla (O.L. Vrouwevilla), een functie die hij tot zijn dood op 27 juni 1970 vervulde. Borsboom, een rijzige figuur, was een terughoudend man. We kennen
hem vooral door zijn avontuurlijke verhalen over de Samen of Lappen in
Noord-Noorwegen. In al de jaren dat hij in Noorwegen was, zorgde zijn
nicht Anna van de Broek voor zijn huishouden.14
10 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: Van der Velden aan Irgens,
15 augustus 1931.
11 Ibidem: P. Fumasoni-Biondi aan J. Mangers, 26 mei 1933.
12 Mogelijk was ook hier de lasterlijke tong van Kjelstrup aan het werk geweest. Deze was in
1931 pastoor geworden van de St. Olavsparochie in Oslo en had de mogelijkheid om de
correspondentie van Irgens in te zien waaronder de brief van Van der Velden met weinig
vleiende opmerkingen over Kjelstrup. Het tijdstip van de beschuldigingen is opmerkelijk: juli 1932, het moment dat Irgens plaats maakte voor Mangers.
13 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H. van der Velden aan J. Mangers,
6 juni 1933.
14 ‘In memoriam pastoor Johannes J. Borsboom’, p. 53.
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Een oneervol vertrek uit Noorwegen viel Breukel ten deel. Hij ging officieel om gezondheidsredenen terug naar Nederland, waar hij tot zijn dood
in 1948 op de lijst stond van de priesters die tot de Noorse clerus behoorden,
maar verblijf hielden in Nederland. In het ‘In memoriam’ dat in 1948 verscheen in Uit het land van St. Olav, liet de auteur doorschemeren dat Breukel
zwaar gedesillusioneerd was teruggekomen uit Noorwegen. “’t is pastoor
Breukel gegaan, zoals zovele anderen: zijn arbeid in het hoge Noorden heeft
meer offers gevraagd, dan resultaten opgeleverd. (…) Tot tweemaal toe werd
hem opgedragen een statie te stichten: eerst in 1923 te Molde, en drie jaar
later, in 1926, te Mandal. Het door hem begonnen werk te Molde heeft
stand gehouden, maar eerst lang na zijn heengaan begon de arbeid der
priesters er enige vrucht te dragen, het pogen te Mandal werd een volledige
mislukking.”15
Breukel was inderdaad weinig succesvol geweest als parochiestichter,
maar in werkelijkheid ging hij terug naar Nederland omdat Mangers hem
onhoudbaar vond. Breukel had immer geklaagd over de situatie in Noorwegen – “fattigdom og elendighet” (armoede en ellende) – maar erger was, dat
hij “onoprecht was zonder het zelf te weten”, zijn ambtsplichten niet goed
waarnam en dat zijn gedrag jegens vrouwen en meisjes te wensen overliet.16
Ook Diepen, die hem in 1933-1934 voor een proefperiode als kapelaan in
zijn bisdom had laten werken, wilde hem niet aannemen.17 Mangers zat
duidelijk met hem omhoog. Een zelfstandige post als pastoor kon hij hem
niet geven, verenigingen wilden hem niet als directeur, zusters wilden hem
niet als biechtvader. Ook in Bussum was geen plaats. Uiteindelijk kreeg
Breukel eind 1934 een kleine benoeming in het bisdom Roermond. Hij
stierf in 1948 in Kerkrade als rector van de ursulinen.

De lichting van Smit
Van de seculieren die ten tijde van Smit naar Noorwegen waren gekomen,
vertrok het merendeel weer binnen niet al te lange tijd. Van Delft en Rottier
waren eerder weg dan Smit, De Geus keerde in 1929 terug naar het aartsbisdom Utrecht, Krijn verliet het land in 1931 om in Limburg bouwpastoor te
worden en Theeuwes verruilde in 1932 Noorwegen voor Zweden toen
Hammerfest het werkterrein werd van de missionarissen van de H. Familie.
Over de beweegredenen van Van Delft en Rottier hebben we al eerder
15 ‘In memoriam pastor Peter Karel Marius Breukel’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49),
p. 59.
16 Archief okb , ‘Dossier Breukel’: J. Mangers aan A.F. Diepen, 1 augustus 1934, J. Mangers aan
P. Breukel, 3 augustus 1934, H. Irgens aan J. Mangers, 15 mei 1934.
17 Ibidem: A.F. Diepen aan J. Mangers, 9 mei 1934.

een vergeten missie

385

gesproken. Waarom De Geus en Krijn, twee hoofdrolspelers in het drama
Smit, terugkeerden, weten we niet. Officieel ging De Geus in 1929 na vijf
jaren terug naar het Utrechtse aartsbisdom omdat de aartsbisschop hem
“wegens gebrek aan priesters absoluut noodig” scheen te hebben.18 Bij zijn
overlijden in 1951 wees Rottier op zijn grote liefde voor Noorwegen. De
Geus was een man geweest die graag zijn eigen weg ging, hetgeen nogal
eens tot problemen leidde, maar juist in Noorwegen was deze pioniersgeest
goed tot zijn recht gekomen. Zijn grootste offer was volgens Rottier geweest
dat hij daar slechts enkele jaren daadwerkelijk had kunnen werken.19
Meer inzicht hebben we in de beweegredenen van Jozef Theeuwes. Deze
had zich in 1925 overbodig gevoeld in het priesterrijke Brabant. Aangetrokken door de Scandinavische literatuur had hij zich door de Bredase bisschop
P. Hopmans voor drie jaar laten ‘uitlenen’ aan Noorwegen. Na kapelaan te
zijn geweest in Bergen en Fredrikstad, nam hij in 1928 op dringend verzoek
van Smit de benoeming aan tot pastoor van Hammerfest.20 Wegens zijn
literaire belangstelling – en om zijn eenzaamheid te verlichten – nodigde
hij in 1929 de jonge Anton van Duinkerken uit om gedurende de zomermaanden bij hem te logeren en kennis te maken met de Scandinavische literaire grootheden van hun tijd: Hamsun, Ibsen, Strindberg, Kierkegaard en
Undset. Theeuwes, die in Nederland korte tijd redacteur was geweest van
Het Missiewerk, was zelf geen schrijver, maar vertaalde wel Engelse en Scandinavische literatuur, waaronder werk van Benson en Catharina van Sienna van
Sigrid Undset.21 Uit de brieven en geschriften van Anton van Duinkerken,
die van mei tot augustus in Hammerfest verbleef, krijgen we een indruk
van het leven aldaar.22
Het is duidelijk dat Theeuwes de eenzaamheid in Hammerfest zwaar
viel – na het vertrek van Van Duinkerken nam hij een hond – maar moeilijker nog was het voor hem een zinvol bestaan te leiden in het hoge noorden.23 Hij wilde niet terug naar het bisdom Breda, maar hij wist ook niet of
18 Uit het land van St. Olav, 7(1929-30), p. 28-30. In 1935 werd De Geus benoemd tot pastoor in
Huizum bij Leeuwarden; vanaf 1946 tot zijn dood in 1951 was hij pastoor te Bussum van
de St. Vitusparochie. Collectie knipsels kdc : G. de Geus.
19 A. Rottier, ‘In memoriam pastor Gerhard (G.L.W.A.) de Geus’, in: Uit het land van St. Olav,
24(1950-51), p. 131-134.
20 ‘Josef Theeuwes’, in: Pålsson, Utsikt över Munkevången, p. 42-50.
21 Het Missiewerk, 6(1924-25), p. 50.
22 De Tijd, 8 juni tot 28 september 1929: ‘Brieven uit Hammerfest’; A. van Duinkerken, Brabantse herinneringen (Utrecht/Antwerpen: het Spectrum, 1964), p. 300-310; Michel van der
Plas, Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968)
(Amsterdam/Tielt: Anthos/Lannoo, 2000), p. 123-139; Amsterdam, Archief Anton van Duinkerken: ‘Brieven vanuit Hammerfest aan zijn vriendin, 1929’. Zie ook J. Theeuwes, ‘Hammerfestsche krabbels’, in: Uit het land van St. Olav, 9(1931-32), p. 43-46; Grit, ‘De nobelste trek’,
p. 218-239.
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hij in Noorwegen wilde blijven, hoewel Hopmans hem daar graag toestemming voor gaf. Theeuwes schoof de definitieve beslissing steeds voor zich
uit. Hij probeerde betekenis te geven aan zijn leven in Noorwegen door
artikelen te schrijven en boeken te vertalen – onder meer van Christopher
Hollis (St. Ignatius), H. Belloc en de jezuïet d’Arcy – maar een baan als redacteur van St. Olav zat er volgens Irgens niet in.24
In de loop van 1931 werd het hem te veel. Hij vroeg aan Irgens om
onmiddellijke overplaatsing: “Tro mig jeg orker ikke mer!” (Geloof mij, ik
houd het niet meer uit!).25 Hij vond de zomers nog erger dan de winters,
want in de zomer kwam er bezoek en het was vreselijk om de visite weer te
zien vertrekken. Zijn collega Van der Burg had hem bezocht en was tot de
conclusie gekomen dat Theeuwes overspannen was. Volgens Theeuwes kon
dat niet, want het probleem was nu juist niet dat hij teveel werk had, maar
veel te weinig. Het was vooral het gedwongen nietsdoen dat hem het meest
belastte: liever stond hij op de markt in Oslo op een margarinekistje om
propaganda te maken of katholieke literatuur ten gehore te brengen. Hij
begreep maar niet waarom zij, de katholieke priesters, er niet in slaagden
aan de Noren de waarheid, die in zijn ogen zo vanzelfsprekend was, te openbaren. Hij kon niet anders dan tot de conclusie komen dat hij niet geschikt
was als priester.26
Al met al moest Theeuwes nog wachten tot juni 1932 voordat hij werd
afgelost. Toen werd Hammerfest overgenomen door de missionarissen van
de H. Familie. Irgens, die benadrukte dat hij Theeuwes niet kwijt wilde,
slaagde er niet in een geschikte plaats voor hem te vinden in het vicariaat
Oslo. Door de komst van de seculieren uit Midden- en Noord-Noorwegen
waren er op dat moment meer dan genoeg priesters. Hij deed Theeuwes de
suggestie om in te gaan op een verzoek van de apostolisch vicaris van Zweden, E. Müller, die graag een priester wilde.27 Zodoende vertrok Theeuwes
in de zomer van 1932 met zijn hond naar Helsingborg, waar hij nog jarenlang zou werken.28
Van de zeven seculieren die onder Smit naar Noorwegen waren gekomen, zetten alleen Willem Wijn en Jan van der Burg, beiden priesters van de
23 Archief okb , ‘Dossier Theeuwes’: J. Theeuwes aan O. Offerdahl, 27 november 1928,
document van bisschop P. Hopmans d.d. 12 november 1928, J. Theeuwes aan H. Irgens,
6 januari 1931 en 10 februari 1931.
24 Ibidem: H. Irgens aan J. Theeuwes, 3 april 1932.
25 Ibidem: J. Theeuwes aan H. Irgens, 3 juli 1931, 18 juli 1931 en 3 augustus 1931. Onderstreping origineel.
26 Ibidem: J. Theeuwes aan H. Irgens, 2 augustus 1931.
27 Ibidem: Irgens aan Theeuwes, 3 april 1932, H. Irgens aan P. Hopmans, 10 mei 1932.
28 Theeuwes werkte van 1932 tot 1939 en van 1956 tot 1963 in Helsingborg. Tussen 1939 en
1956 werkte hij in Stockholm en Malmö.
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Propaganda Fide, hun werkzaamheid voort onder de nieuwe apostolisch
vicaris Jacob Mangers. Ook Willem Wijn worstelde, erger nog dan Theeuwes, met zijn roeping. Al in de jaren aan het Collegio Urbano in Rome had
hij sterk getwijfeld over zijn levensweg. Volgens een oratio pro domo uit de
jaren vijftig had hij gekozen voor het pauselijke missiecollege meer omdat
hij werd gedreven door de mogelijkheid van een avontuurlijk leven als
priester, dan door een sterke en serieuze roeping. Bovendien liet hij bij zijn
vertrek naar Rome een vrouw achter van wie hij hield. Ondanks zware twijfels en zijn behoefte om voor de liefde te kiezen, wist zijn biechtvader hem
over te halen zijn opleiding af te maken, een offer dat hem achteraf zeer
speet.
In Noorwegen rebelleerde Wijn. Hij verweet Offerdahl als apostolisch
vicaris een zwakke man te zijn zonder moed. Toen de situatie voor hem
enkele jaren later onder Mangers onhoudbaar werd, meldde hij zich aan als
aalmoezenier van het vreemdelingenlegioen van Franco. Dat zat echter niet
op hem te wachten en na enkele maanden als journalist onder de troepen
van Franco te hebben gewerkt, keerde hij terug naar Noorwegen. Hier voelde hij steeds beter dat hij niet geschikt was voor het priesterschap. In die
situatie ontmoette hij een Noorse weduwe, met wie hij in 1938 trouwde.
Voor Mangers, die zich sterk had ingespannen ‘het geknakte riet niet te
breken’ en Wijn zelfs een tijdlang in huis had genomen, lag er de moeilijke
taak Wijns familie te informeren: “Uw broer Dr. W. Wijn heeft ons in de
laatste jaren veel zorg gebaard. Trots ernstige vermaningen en dringende
gebeden werd zijn gedrag meer en meer onpriesterlijk en ergerniswekkend.
(…) Het droevige einde is geweest dat hij mij de gehoorzaamheid heeft
opgezegd en mij heeft medegedeeld, dat hij uit de kerk is getreden.” De
oudste zus van Wijn reageerde diep geschokt op het bericht van Mangers:
“Indien ik zijn overlijden had moeten vernemen, had mijn droefheid niet
grooter kunnen zijn.”29
Willem Wijn voorzag in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin als
onderwijzer aan een protestantse school in de buurt van Hamar. Later werd
hij champignonkweker. Na de oorlog, toen het huwelijk niet meer zo goed
liep, wilde hij zich graag verzoenen met de katholieke kerk, niet als priester
maar als gewone leek: als “bon catholique”. Door zijn huwelijk mocht hij
niet alleen zijn priesterschap niet meer vervullen, maar was hij ook uitgesloten van de andere katholieke sacramenten, zoals het ontvangen van de H.
Communie. Daarom schreef hij op initiatief van Mangers, die hem graag
wilde helpen met zijn verzoeningspoging, zijn reeds genoemde oratio pro
domo. Het geschrift was bedoeld om in Rome een “reductio ad statum laica29 Archief okb , ‘Dossier pastor Wijn, 1930-1955’: J. Mangers aan J. van de Poel-Wijn, 29 oktober 1938, J. van de Poel-Wijn aan J. Mangers, 10 november 1938.

388

een roomse droom

Jan van der Burg in zijn werkkamer.

lem” (terugbrengen tot de lekenstaat) te verkrijgen, wat de weg zou vrij
maken voor het opnieuw ontvangen van de sacramenten. In 1955 scheidde
hij van zijn vrouw. Een oude studiegenoot uit Rome, N. Gilroy, inmiddels
kardinaal in Sydney, hielp hem met het opzetten van een nieuw leven in
Australië. Na een tienjarig verblijf aldaar als leerkracht aan een katholieke
school, keerde hij in 1965 naar Oslo terug waar hij in juni 1967 stierf en werd
begraven.30
Wie zich wel als een vis in de Noorse wateren voelde – tenminste tot aan
het Tweede Vaticaans Concilie – was Jan van der Burg. Hij zou als enige van
de zeven seculieren die onder Smit naar Noorwegen waren gekomen, zijn
hele leven als priester in Noorwegen werken, van 1924 tot zijn dood in 1981.
30 Ibidem, J. Mangers aan W. Wijn, 3 juni 1949. Bijgevoegd de Franstalige levensloop van
Wijn; J. Castricum, vicaris-generaal bisdom Oslo, aan V. Poels, 18 april 1990. Brief in bezit
auteur.
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Van der Burg was zoals eerder vermeld afkomstig uit de buurt van Rotterdam. Drie van zijn jongere broers werden eveneens priester. Van der Burg,
nam na enkele jaren in Oslo aan de St. Hallvardkerk te hebben gewerkt, in
1932 de post van Mangers in Stavanger over, waar hij vijfentwintig jaar zou
blijven. De behoudende priester stond bekend om zijn strenge regie in de
statie ten aanzien van leken en vrouwelijke religieuzen.31
Van der Burg was een ijverig of “nidkjær” priester zoals Eidsvig hem
omschrijft, “en av de store i vårt land” (een van de groten in ons land), zoals
St. Olav bij zijn overlijden meldde. De Propaganda Fide-priester was een
apologeet in hart en nieren. Bij menige bijeenkomst zat hij vooraan om het
katholieke geloof te verdedigen tegen ‘protestantse vooroordelen’ en probeerde hij de aanwezigen te overtuigen van de waarheid van het katholicisme. Hij schreef een twintigtal apologetische boekjes, over heiligenverering,
de biecht, de leer van de sacramenten, de doop, de paus etc.32 Hij verstuurde
de brochures aan alle lutherse predikanten in Noorwegen (ca. 900), alle
bibliotheken, gymnasia en militaire verenigingen. Van der Burg financierde de uitgave van de boekjes zelf uit zijn erfdeel en door het houden van
voorstellingen met zijn poppentheater. Aanvankelijk gaf hij wekelijks
katholieke conferenties met gelegenheid tot vragen stellen, maar daar kwamen, zo liet hij Hanssen tijdens diens visitatie weten, maar weinig mensen
op af.33
Zijn stijl van verdediging vond vanaf de jaren vijftig in katholieke kring
steeds minder aanhangers. Na het Vaticaans Concilie waren velen van
mening dat zijn theologie te ongenuanceerd was. Toch dwongen zijn rotsvaste overtuiging en vasthoudendheid respect af. Dat gold bijvoorbeeld
voor de franciscaan W. Hertman, die als oecumenisch ingesteld priester qua
theologische opvattingen het tegenbeeld was van Van der Burg. Hertman
omschreef de apologetiek van Van der Burg als de onmogelijke opgave zaken
te bewijzen die op geloof zijn gebaseerd. De franciscaan werd bij zijn komst
naar Bergen in de jaren vijftig voorgehouden dat de brochures van Van der
Burg al veel lutheranen katholiek hadden gemaakt. Maar volgens Hertman
waren er waarschijnlijk ook velen juist niet katholiek geworden door die
boekjes. Wat Hertman evenwel bewonderde in Van der Burg was dat hij
voor zijn geloofsovertuiging door het vuur ging. Die vasthoudendheid had
wat hem betreft beloond mogen worden met een monseigneurstitel.34 Bij
31 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. van der Burg.
32 Onder andere J. van der Burg, Forskjellen mellom katolisismen og protestantismen, Oslo: St. Olavsforlag 1950. Andere titels waren: Det katolske trosprinsipp, Pavedømmet, Den bibelske lære om rettferdiggjørelse; Barnedåpen, Det bibelske skriftemål.
33 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. van der Burg.
34 Interview W. Hertman, kmm 899.
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het overlijden van Van der Burg in 1981 werd er in de kerkdienst op gewezen dat met hem een hele generatie priesters was heengegaan.35
Curieus is ten slotte dat een van de priesters van de ‘lichting van Smit’ in
1932 voor een aantal jaren terugkeerde naar Noorwegen. August Rottier
had blijkbaar in Canada ook niet gevonden wat hij zocht. Irgens willigde
zijn verzoek in terug te keren naar Noorwegen. Dat leidde tot protest van
H. van der Velden, die vond dat deze ‘priesteravonturier’ ten onrechte werd
beloond met een van de beste parochies. Irgens vond echter dat de benoeming van Rottier te verdedigen was met het oog op zijn slechte behandeling
ten tijde van Smit.36 Rottier werkte een jaar of vijf in Fredrikstad, voordat
hij voorgoed terugkeerde naar Nederland. Hij vestigde zich in Voorburg,
waar hij werd verzorgd door een Noorse verpleegster. In de oorlogsjaren
nam hij contact op met het St. Olavshuis in Bussum met de vraag of zij konden helpen met het vinden van een onderduikadres voor haar. Op die
manier werden oude banden opnieuw aangehaald en na de oorlog nam
Rottier de Procure van de Noorse missie over van de in de oorlogsjaren
gestorven Herman van der Velden. Ook werd hij redacteur van Uit het land
van St. Olav. Anders dan zijn voorganger vestigde hij zich niet in het St.
Olavshuis zelf, maar in het tuinhuisje ernaast.37
Het verloop van de Noorse missionarissen die onder Smit met zoveel
verwachtingen naar Noorwegen waren gegaan, geeft aan dat dit werkgebied door hen als uitzonderlijk moeizaam werd ervaren. De moeilijkheden
werden door Rottier in zijn functie van redacteur van Uit het land van St. Olav
samengevat onder de noemer ‘Priesterlijke problemen’ met betrekking tot
de “de missionering onder de andersdenkenden.”38 In de eerste plaats was
er het probleem om een auditorium te vinden: hoe konden zij met de
Noren in contact te komen? Nog moeilijker was het om op geestelijk
gebied contact te leggen, omdat de Noren uitermate wantrouwend waren
ten aanzien van de bedoelingen van de katholieken. In de derde plaats was
de zielzorg in een parochie van convertieten heel anders dan in Nederland.
De Noorse katholieken moesten individueel benaderd worden en de convertieten waren vaak op dezelfde wijze katholiek als zij vroeger protestant
waren geweest, dat wil zeggen uitermate kritisch, ook ten aanzien van de
persoon van de priester. Dat bracht hem bij een vierde probleem: er was
geen afstand tussen parochianen en priester. Rottier concludeerde dat geen
convertiet zich ooit de sensus catholicus ten volle eigen kon maken, namelijk
35 St. Olav, 93(1981)7/8, p. 9-10; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 358-359.
36 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: Van der Velden aan Irgens, 13 juni
1931, Irgens aan Van der Velden, 3 juli 1931.
37 Biegel aan Poels, 16 juli 1993. Brief in bezit auteur.
38 A. Rottier, ‘Priesterlijke problemen’, in: Uit het land van St. Olav, 23(1949-50), p. 1-3.
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“het zich kinderlijk voegen naar de wensen en raadgevingen van de Kerk.”
Er waren evenwel ook een aantal positieve punten die hij noemde: de Noorse convertieten hadden alles over voor de waarheid van hun kerk en er
bestond een zeer sterke onderlinge verbondenheid, veel meer dan in
Nederland.39

Aarzelende nieuwkomers
Het ‘mislukken’ van zoveel gemotiveerde priesters die naar de Noorse missie van Smit waren vertrokken, ging niet ongemerkt voorbij aan de priesterstudenten die in opleiding waren voor Noorwegen. Smit had vijf Nederlandse studenten voor Noorwegen gehad toen hij in 1928 het veld moest
ruimen: één in Rome aan de Propaganda Fide, één in Rome aan het Germanicum en drie in het Zwitserse Freiburg. In de jaren van Offerdahl en Irgens
studeerden zij een voor een af. De eerste, E.G. Boekenoogen, koos zoals eerder vermeld voor de Færøer. De tweede, G. Gorissen, geboren in 1904 in
Zwolle, vervolgde zijn eenmaal gekozen weg. Hij kwam na zijn opleiding
bij de jezuïeten in Rome in 1931 als jonge doctor naar Noorwegen waar hij
tot zijn dood in 1973 werkzaam zou zijn. Van 1931 tot 1937 was hij kapelaan
en secretaris in Oslo. Daarna werkte hij als pastoor in Arendal en in Bergen,
waar hij in 1939 pastoor Snoeijs opvolgde. Hanssen, die hem omschreef als
“een zeer fijne en zeer geslaagde priester”, zag hem graag als vicaris-generaal, een functie die hij in 1964 onder J. Gran kreeg.40
De drie mannen die in 1929 in Freiburg afstudeerden, waren door alle
verhalen over de Noorse missie huiverig geworden om naar het door hen
gekozen werkveld te vertrekken. Maar anderzijds was het niet gemakkelijk
om terug te komen op hun eerder gedane beloftes. Het vicariaat Noorwegen had hun priesteropleiding mogelijk gemaakt, waardoor er sprake was
van een morele verplichting jegens de apostolisch vicaris van Oslo, toentertijd Offerdahl. Daarnaast was het niet gemakkelijk om een andere plek te
vinden als priester. Zij hoorden bij geen enkel bisdom en andere bisschoppen zouden niet snel genegen zijn deze ‘deserteurs’ op te nemen in hun
eigen clerus.
Desondanks liet F. van Weyrother kort na zijn wijding aan Offerdahl
weten dat hij het Noorse avontuur niet aandurfde. Hij had gezien dat te veel
priesters de eenzaamheid niet aankonden. Noorwegen leek hem door het
isolement van de priesters het moeilijkste missieterrein ter wereld. Hij
achtte zichzelf niet sterk genoeg om zo’n zware missie aan te kunnen.
Offerdahl maakte niet te veel moeilijkheden over het feit dat Van Weyrother
39 Ibidem, 23(1949-50), p. 34-37; 24(1950-51), p. 121-124; 25(1950-51), p. 4-6.
40 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 32
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Hugo van der Vlugt op de Noorse stand van de tentoonstelling Mittovos
te Haarlem, oktober 1931.

zijn eerdere beloften niet gestand deed, maar liet wel weten dat hij vond dat
Van Weyrother overdreef met zijn visie op de Noorse missie. Dat priesters
het er niet vol hielden, had volgens Offerdahl zelden te maken met het isolement. Hij deed echter geen uitspraak over wat dan wel de hoofdreden was.
In elk geval wilde Offerdahl niet dat Noorwegen de naam kreeg van “la plus
difficile de toutes les missions” (de moeilijkste van alle missies).41
Ook Eugène Laudy en Hugo van der Vlugt waren bang om naar Noorwegen te gaan. Laudy, geboren in 1899 in Sittard, had zijn lagere wijdingen
reeds ontvangen aan het grootseminarie van Roermond toen hij in 1924
besloot in zee te gaan met Smit. Hij werd op 30 augustus 1927 officieel
opgenomen in de Noorse clerus. Bij deze plechtigheid, die in Oslo plaatsvond, waren ook Van der Vlugt en Van Weyrother aanwezig.42 Na hun
priesterwijding in 1929 probeerden Laudy en Van der Vlugt hun komst naar
Noorwegen enige tijd uit te stellen, maar Offerdahl bezwoer ook hun dat er
41 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: O. Offerdahl aan F. van Weyrother, 11 mei 1929. Van Weyrother werkte als priester in Engeland. A. Duijvestijn aan V. Poels, 6 maart 2005. Brief in
bezit auteur.
42 Dagboek Smit, 30 augustus 1927; Archief br , ‘Lijst van leerlingen van het grootseminarie’,
nr. 1438.
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niets was om bang voor te zijn: het grootste deel van de priesters was nog
steeds met een grote offergezindheid trouw gebleven aan hun roeping. Ook
de eenzaamheid hoefden zij niet te vrezen: in het begin zouden zij in Bergen en in de St. Hallvardparochie in Oslo benoemd worden. Pas als de tijd
was gekomen dat ze gewend waren aan het leven als missionaris in Noorwegen, zouden ze een post alleen krijgen.43 Laudy en Van der Vlugt zetten zich
over hun aarzelingen heen en namen vrij snel na hun priesterwijding hun
plaats in de Noorse clerus in. Beiden zouden hun verdere leven in de Noorse
missie werken. Laudy was, na enkele jaren in Oslo en Fredrikstad te hebben
gewerkt, van 1937 tot zijn pensionering in 1972 pastoor in Drammen. Hij
bleef tot zijn dood in 1981 in Noorwegen wonen.44
Een speciale plaats onder de Nederlandse seculieren neemt Hugo van
der Vlugt in. Hij stierf in 1943 in het concentratiekamp Sachsenhausen/
Oraniënburg. Van der Vlugt werd in 1904 geboren in Lisse als zoon van een
bloembollenkweker. Hij volgde zijn opleiding aan het kleinseminarie van
Haarlem en was aanvankelijk van plan geweest hier zijn grootseminarieopleiding te voltooien, toen ook hij in 1924 besloot priester te worden in
Noorwegen. Evenals Laudy volgde hij zijn priesteropleiding in het Zwitserse Freiburg, waar hij actief was in de leiding van de Nederlandse studentenvereniging Hollandia en in de redactie van haar jaarboek. In 1929 vertrok hij
als missionaris naar Noorwegen.45 Na enkele jaren kapelaan te zijn geweest
in Bergen, werd hij pastoor in Stabekk toen de laatste Duitse priester van
het H. Hart het Noorse werkveld verliet. In 1932 werd Stabekk toegewezen
aan de maristen en werd Van der Vlugt pastoor in het kleine Haugesund. In
1939 benoemde Mangers hem tot pastoor in Hamar.
Hier werd Hugo van der Vlugt op 29 juni 1942 door de Duitsers opgepakt, omdat hij in correspondentie die was onderschept door de bezetter,
zou hebben gespot met de Duitsers. Zuster Sunniva Dicker, indertijd een
van de zusters Onder de Bogen in Hamar, beschreef in haar dagboek haar
gemengde gevoelens toen zij de Duitse soldaten in de kerk in Hamar vroom
zag bidden, net nadat zij hun pastoor gevangen hadden genomen.46 Van
der Vlugt werd ruim een week later naar Grini verplaatst, de gevangenis in
Oslo, waar de Duitsers ook de Noorse joden interneerden en vanuit welke
plaats de transporten naar Duitsland plaatsvonden. De zusters Onder de
Bogen hadden in deze periode nog contact met hem. Op 14 december 1942
43 Archief okb , ‘Kopibog xxxviii’: O. Offerdahl aan E. Laudy en H. van der Vlugt, 27 juni 1929:
“la plus grande partie du clergé ici est resté fidèle à leur vocation en plein d’esprit de sacrifice.”
44 J.W. Gran, ‘Pastor Eugène Laudy er gått bort’, in: St. Olav, 93(1981)12, p. 6.
45 Jaarboek der r.k. studentenvereeniging Hollandia, 3(1929), p. 98-99.
46 Dagboekaantekeningen van Sunniva Dicker van 29 juni 1942 tot 6 mei 1943. Bijlage bij
Sunniva Dicker aan V. Poels, 30 april 1993. Brief in bezit auteur.
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werd Van der Vlugt naar Duitsland getransporteerd, waar hij terechtkwam
in het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn. Enkele maanden later,
op 9 maart 1943, stierf hij in het kamp na een ziekbed van enkele weken.47
Laudy omschreef Van der Vlugt later als een levendige pioniersnatuur,
een verkenner, die telkens naar nieuwe wegen zocht. Toen hij in Hamar
kwam, zou hij beseft hebben dat hij daar op zijn manier niets kon beginnen
en dat alleen God dat kon. Daarop zou hij zijn leven in Gods handen hebben gelegd.48 Met zijn grote belezenheid en ruime visie op de problemen
van zijn tijd, trok hij vooral de gymnasiale jeugd en de oudere intellectuelen.49 Het waren de contacten met de jeugd die hem in Sachsenhausen
hadden doen belanden. Hij zou namelijk opzettelijk de Duitsers tegen zich
in het harnas hebben gejaagd om op die manier in contact te komen met
katholieke jongens uit Oslo die eveneens waren geïnterneerd. In een bijdrage in Uit het land van St. Olav geeft een van zijn medegevangenen, de franciscaan Tethard Hettema, een beschrijving van het leven van Van der Vlugt in
Sachsenhausen-Oraniënburg. De geestelijkheid kreeg er een geprivilegieerde behandeling, maar omdat Van der Vlugt zich niet als zodanig had
bekend gemaakt, moest ook hij aanvankelijk meedoen aan een ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar de slijtage van een nieuw soort schoenen. Dat
wil zeggen dat de gevangenen de hele dag rondjes over verschillende soorten bestrating moesten lopen om vast te stellen bij welke ondergrond de
schoenen het minst hard sleten. Naderhand werd ook Van der Vlugt bij de
geestelijkheid ondergebracht. Hij kreeg er tyfus of dysenterie. Hoewel hij
medicijnen kreeg, ging hij snel achteruit. Begin maart 1943 kwamen vanuit
Noorwegen de geïnterneerde katholieke jongens in Sachsenhausen aan en
in de nacht voor zijn sterven zou een van hen hem nog bezocht hebben.50

De laatste Noorse missionarissen
In de jaren dertig werden opnieuw drie priesterstudenten opgeleid om in
Noorwegen te gaan werken, namelijk Gijsbert Hogenes, Johannes Duin
en Gerard Vranken. Daarnaast kwam direct na de Tweede Wereldoorlog
P. Meeusen naar Noorwegen. Zij waren door Irgens of Mangers aangenomen en waren in zekere zin de laatste Nederlandse ‘Noorse missionarissen,’
dat wil zeggen seculiere priesters die als missionaris naar Noorwegen trok47 Ibidem.
48 Tethard Hettema, ‘Een onvergetelijke herinnering aan Sachsenhausen-Oraniënburg’, in:
Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 33-37.
49 E. Laudy, ‘Pastor Hugo van der Vlugt’, in: Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 32-33.
50 Hettema, ‘Een onvergetelijke herinnering’, p. 33-37; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender
tilbake’, p. 350-351.
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ken. Na hen zou nog één Nederlandse seculier naar Noorwegen gaan, M.
Beckers. Hij kwam na het Vaticaans Concilie, toen de oude missieopvattingen hadden afgedaan.
Gijsbert Hogenes was afkomstig uit Amsterdam, waar hij in 1912 werd
geboren. Hij kwam regelmatig in het St. Jozefgezellenhuis, waaraan kapelaan Mol, die tevens procurator van de Noorse missie was, als zielzorger was
verbonden. Hier ontmoette Hogenes, die zijn opleiding aan het kleinseminarie van de paters van de H. Geest had afgebroken en inmiddels leerling
was geworden aan het Ignatiuscollege van de jezuïeten in Amsterdam, Henrik Irgens, toentertijd apostolisch administrator van Noorwegen. Irgens gaf
desgevraagd te kennen dat Noorwegen nog wel priesters kon gebruiken.
Hij nam Hogenes aan voor Noorwegen. Kardinaal Van Rossum bezorgde
Hogenes als laatste van de Nederlandse Noorse missionarissen een plaats
aan het Collegio Urbano van de Propaganda Fide.51 Hogenes ontving zijn
priesterwijding in 1937 en begon in 1938 als kapelaan aan de St. Olavsparochie in de Noorse hoofdstad. In een artikel in Uit het land van St. Olav vatte
hij bij gelegenheid van zijn komst naar Noorwegen zijn opdracht als volgt
samen: “Rome beteekent voor mij alles. (…) Het is nù mijn taak aan anderen
het geloof te verkondigen, waartoe ik in Rome gevormd ben.”52 Hij werkte
voornamelijk in Arendal en in Stavanger. In 1962 kreeg hij verlof terug te
keren naar Nederland.
J.J. Duin werd in 1912 geboren in Spierdijk in Noord-Holland. Hij wilde
eerst intreden bij de priesters van het Goddelijk Woord (svd), maar tijdens
zijn noviciaat merkte hij dat hij daar toch niet op zijn plaats was. Hij vervolgde zijn priesteropleiding in Leuven en Freiburg in Zwitserland.53 In
1939 ging hij naar Noorwegen, waar hij voornamelijk werkte in Porsgrunn
en Hamar. Een belangrijk deel van zijn tijd besteedde hij aan historisch
onderzoek naar het katholicisme in Noorwegen na de Reformatie, wat uitmondde in een aantal gedegen studies. Voor archiefonderzoek werd hij
door Mangers in 1954-55 een jaar vrijgesteld. Enkele studies van zijn hand
verschenen in 1984 onder de titel Streiftog i norsk kirkehistorie 1450-1880 (Zwerftocht door de Noorse kerkgeschiedenis 1450-1880).
De behoudende en enigszins stroeve priester Duin legde sterk de
nadruk op de uiterlijke vormen van het katholicisme. De grootste voldoe51 Archief okb , ‘Dossier Hogenes’: G. Hogenes aan H. Irgens, 1 augustus 1931, W.M. van
Rossum aan H. Irgens, 28 april 1932.
52 Uit het land van St. Olav, 16(1938-39), p. 134-135.
53 Archief okb , ‘Dossier Duin’: R. Lijdsman CssR aan J. Duin, 1 juli 1932, J. Duin aan
H. Irgens, 7 juli 1932; ‘Dr. J.J. Duin, de pastoor van Hamar, 25 jaar priester’, in: Uit het
land van St. Olav, 35(1961-62), p. 90-91. Een deel van de archivalia van Duin bevindt
zich in het archief van het bisdom Oslo.

396

een roomse droom

ning van Duin lijkt een volle kerk te zijn geweest. Toen hij in 1962 vijfentwintig jaar priester was, liet hij weten dat hij “voor alles veel prijs stelde op
een kerkelijke hoogtijdag, met als grootste cadeau een voltallige deelname
aan de plechtige Eucharistieviering van de menighet” (parochie). Duin zelf
zorgde dat de franciscaan J. van Vugt een triduüm hield. Na een intensieve
campagne van de zusters Onder de Bogen – met wie Duin het overigens
doorgaans niet goed kon vinden – en enkele parochianen, waren er op de
bewuste dag circa honderd parochianen.54 Duin stierf in Hamar in 1985.
Gerard Vranken, zoon van de gewaardeerde musicus Alfons Vranken,
werd geboren in 1916 in Utrecht en verhuisde op jonge leeftijd naar
Amsterdam. Na zijn eindexamen aan het Ignatiuscollege van de jezuïeten,
koos hij voor Noorwegen, mogelijk beïnvloed door zijn parochiepriester,
pastoor Hoosemans, die kort daarvoor Snoeijs had bezocht in Bergen. In
een brief aan Mangers gaf hij als beweegreden dat alles in zijn tijd draaide
om de keuze tussen geloof in God óf puur materialisme. Daarom was niets
van zoveel belang als het verlevendigen, bewaren en doen groeien van het
geloof van diegenen, die God slechts kenden als lid van een van de vele groepen van dwalenden die zich in de loop van de tijd van de ene, ware schaapstal van Petrus hadden afgescheiden.55 Vranken studeerde in Rome aan het
Germanicum en promoveerde in 1942 aan de pauselijke universiteit van de
jezuïeten Gregoriana in het canonieke recht. Door de oorlog kon hij pas in
1945 naar Noorwegen komen. Tot 1950 werkte hij in Oslo als kapelaan, waar
hij onder meer cursussen gaf in kerkelijk recht aan de katholieke avondschool in 1950, die was georganiseerd door het St. Olavsforbund.56 Daarna
werd hij pastoor in Haugesund.
Vranken publiceerde vanaf het begin dat hij in Noorwegen was regelmatig voor het Nederlands publiek. Uit deze geschriften blijkt dat zijn houding jegens de lutherse kerk in de loop van de jaren ingrijpend wijzigde. In
zijn eerste bijdragen in De Linie en het Katholiek Cultureel Tijdschrift uit de jaren
direct na de oorlog, spreekt een ‘ouderwetse’ polemische toon. Het lutheranisme werd, zoals gebruikelijk in dergelijke geschriften, geweld en bedrog
verweten bij de invoering van de Reformatie in 1537 en wanneer hij een lutherse predikant bedoelde, werd het woord priester tussen haakjes gezet.
54 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 18 januari 1962.
55 Archief okb , ‘Dossier G. Vranken’: G. Vranken aan J. Mangers, ongedateerd [ca. april 1934]
en 3 juni 1934.
56 Het St. Olavsforbund was een apologetische lekenvereniging, die weinig weerklank vond
onder de Noren: “Het St. Olavs Forbund heeft een lijdensweg gegaan: kisten vol vergeelde boeken en brochures en dure zaalhuur voor mislukte vergaderingen. Maar de tegenvallers die het heeft moeten incasseren, zijn niet zonder nut geweest”, aldus A. Rottier,
‘Lekenactiviteit bij de wederopbouw der katholieke kerk in Noorwegen’, in: Uit het land
van St. Olav, 26(1952-53), p. 42-44.
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De ‘moreel hoogstaande’ katholieke kerk werd afgezet tegen het “ontstellend materialistische en defaitistische” Noorse milieu.57
Tien jaar later schreef Vranken, die tot aan zijn dood in 1985 in Noorwegen zou blijven werken, het boekje Een Noorse pastoor vertelt.58 In deze brochure was de polemische geest afwezig en daarvoor in de plaats was een open,
welwillende houding gekomen. Hij sprak met veel waardering over de
Noorse staatskerk. De kritische uitingen in Nederland ten aanzien van
Noorse gebruiken als communie onder twee gedaantes, het gebruik van de
volkstaal enzovoort, die door menige Nederlandse katholiek in die dagen
als ‘protestants’ werden betiteld, noemde hij “goedgemeende uitingen van
vaderlandse zelfingenomenheid.” Hij wees erop dat het lutheranisme lang
niet zo ver van het katholicisme af stond als veel Nederlandse katholieken
dachten. Zo was in Noorwegen de protestantse doop (van de lutherse kerk
en de methodistenkerk) geldig en hoefden volwassenen niet overgedoopt te
worden, ook niet ‘onder voorwaarde’. Ook werd er, mits aan de canonieke
voorwaarden was voldaan, gedispenseerd in gemengde huwelijken. In zulk
een huwelijk was een waardevol gemeenschappelijk geestelijk leven heel
wel mogelijk: ouders konden bijvoorbeeld samen het Onze Vader bidden
en de Bijbel lezen.59
In de jaren 1946 tot 1956 werkte P. Meeusen als seculier priester in Noorwegen. Hij werd geboren in 1911 te Utrecht. Zijn vader en Jan Olav Smit
waren goede bekenden van elkaar.60 Meeusen studeerde theologie in Freiburg in de periode 1932-38 en daarna kerkelijk recht aan de Apollinaris in
Rome. Het is niet duidelijk of hij al in de jaren dertig door Mangers was
aangenomen voor Noorwegen. In 1940 keerde Meeusen vanuit Rome terug
naar Nederland en verleende assistentie in het aartsbisdom Utrecht. Al tijdens zijn studietijd werd hij beschouwd als een eigenaardige jongen. Gedurende de periode dat hij in Utrecht assisteerde was er sprake van een “complex van delicten” op zedelijk terrein. In 1946 kwam Meeusen naar Noorwegen en werkte er met name in Halden, waar hij de ‘aspirant-kathedraal’ van
P. Cuypers restaureerde, waarvoor hij een beroep deed op Nederlandse
katholieken. Hij verspreidde in Nederland circulaires, hield er bedelpreken, schreef in kranten en haalde Nederlandse kunstenaars over gratis voor
Halden te werken. Het resultaat werd door velen geprezen.61 Maar ondertussen werden dezelfde morele misdragingen als in het Utrechtse nu ook in
57 De Linie, 1946; G. Vranken, ‘Het geestelijk front. De Noorsche staatskerk heden’, in
Katholiek Cultureel Tijdschrift, 2(1946), p. 354-356.
58 G. Vranken, Een Noorse pastoor vertelt, ’s-Hertogenbosch 1958.
59 Ibidem, p. 17.
60 Dagboek Smit, 29 april 1923.
61 ‘De Sint Petruskerk te Halden gerestaureerd’, in: Uit het land van St. Olav, 23(1949-50),
p. 43-44.
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Noorwegen geconstateerd. Zijn collega’s en parochianen klaagden over
onzedelijke handelingen en onoprechtheid. De klachten waren van dien
aard dat Mangers had moeten ingrijpen, maar blijkbaar belette zijn ‘vaderlijke’ houding hem dat ook daadwerkelijk te doen. Uiteindelijk hakte
Hanssen in 1956 de knoop door. Hij stuurde Meeusen naar Nederland voor
een psychiatrisch onderzoek en verbood hem naar Noorwegen terug te
keren.62
Na 1946 kwamen er (tot 1969, toen M. Beckers naar Noorwegen vertrok)
geen nieuwe Nederlandse seculieren meer bij. In de periode tussen 1931 en
1956 vormden de Nederlandse seculieren bijna de helft van de twintig diocesane priesters die er gemiddeld in Noorwegen werkten. Hun aantal
schommelde tussen de acht en de tien. In de tweede helft van de jaren vijftig
zette langzaam maar zeker een daling in: in 1963 waren er nog zes Nederlandse seculieren in Noorwegen. Op dat moment evenaarden de Noorse
seculieren de Nederlanders in aantal.

3. franciscanen

Dieptepunt
Aan het begin van de jaren dertig bevond de franciscaanse missie in Noorwegen zich in een crisis. Zowel voor de franciscanen in Noorwegen, als voor
de Nederlandse provincie, was het zeer ongewis wat de toekomst zou brengen. In 1930 woonde Ladislaus Hol samen met een broeder in Arendal, terwijl Leo van Eekeren alleen in Tønsberg zat. Hol, die in 1931 tijdens het
kapittel was benoemd tot superior regularis (regionale verantwoordelijke),
vroeg in 1932 een extra kracht om in elk geval weer een kloosterleven te
kunnen opbouwen.63 De provinciale overste Honoratus Caminada antwoordde echter dat hij het niet verantwoord vond nieuwe krachten naar
Noorwegen te sturen. “’t Valt U moeielyk de moed erin te houden. Laat ik U
zeggen, dat ook voor de Provincie de toestand in de Noorsche missie niet
erg opwekkend is en ’t voor een Provinciaal moeielyk is nieuw personeel te
sturen, waar de vooruitzichten nog zoo onzeker zijn. Ik ben er geheel van
62 Archief okb , ‘Dossier Meeusen’; Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’,
p. 29-30, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met P. Meeusen.
63 Hij bleef superior tot 1934. Rome, Archief van het generalaat van de franciscanen (Archief Gen.
ofm ), sm 142 ‘Scandinavia (Norvegia, Suetia) 1926-1967’: Ladislaus Hol aan pater Lunter,
13 juni 1938. Nadien was er jarenlang geen regionale overste en stonden de paters rechtstreeks onder de provinciale overste in Nederland. In 1950 werd Theophanes Notenboom
superior regularis.
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doordrongen, dat het voor U en P. Leo beter en aangenamer zou zijn, indien
ge een socius had; maar is er in een parochie van 50 [Arendal] en 25 [Tønsberg] zielen werk voor twee? Nu kunt ge wel schrijven: Java in 2 jaar 8,
Noorwegen in 8 jaar 2; maar dan moogt ge niet over het hoofd zien, dat
behalve twee groote parochies met het groote Weeshuis in Batavia, ook door
ons bediend worden de statie Tjandjoer, dat deze maand een retraitehuis is
geopend in Tjitjoeroeg, dat eerlang begonnen wordt met de bouw van een
Kath. Ziekenhuis in Rangkas Bitoeng, terwijl er een goede kans is, dat het
Ryksziekenhuis in Pandeglang door ons zal worden overgenomen; dat
gebeurt allemaal omdat er zoo’n pracht samenwerking is tusschen Mgr. van
Velsen en onze Paters; als hetzelfde in Noorwegen het geval was en het Vicariaat onze Provincie nieuwe plaatsen aanbood, ik verzeker U, ik zou de
Paters desnoods uit de grond stampen.”64
Caminada, die in 1928 als directeur van het missiecollege in Sittard Noorwegen en de ouders van de Noorse studenten had bezocht, stond welwillend
tegenover het werk van de franciscanen in Noorwegen.65 Maar de Nederlandse provincie stond door alle voorafgaande perikelen zeer wantrouwend
tegenover de leiding van het vicariaat. De benoeming van J. Mangers tot
apostolisch vicaris bracht ook niet onmiddellijk verbetering in de verstandhouding. De kwestie rond de Sittardse studenten bereikte in 1932 een nieuw
dieptepunt. Caminada, die nog in februari had gesproken over het grote
succes van de Sittardse leerlingen, vond het zeer moeilijk te accepteren dat
de eerste franciscaan in spe voor het zwart van de seculieren koos in plaats
van voor het bruin van de franciscanen. Bovendien kreeg de kwestie Tønsberg, die onder Irgens goed leek te zijn opgelost, eveneens een minder prettige wending. Zonder dat daarover met de provinciaal was overlegd, werd in
1932 Leo van Eekeren vervangen door een Noorse seculier. Mangers liet de
franciscaanse provinciaal weten dat dat niet het gevolg was van de oppositie
van één man, Gmeiner, “als wel van alle katholieken, zelfs van de Zusters,
die beweerden, dat ze om P. Leo hun invloed kwyt raakten.”66 In Tønsberg
zou men beweren dat Van Eekeren lui was en dat hij een groot deel van de
dag in bed doorbracht. De regionale overste Hol liet Caminada weten dat
pater Leo zeker niet lui was. Dat hij veel rustte had te maken met zijn suikerziekte. Wel was Van Eekeren volgens Hol wat singulier en eigenwijs.67
Na verscheidene gesprekken tussen Mangers en Caminada – in de herfst
64 Archief ofm , inv. nr. 4308: Honoratus Caminada aan Ladislaus Hol, 25 februari 1932.
65 Neerlandia Seraphica, 6(1932), p. 395. Honoratus Caminada visiteerde Noorwegen tijdens
zijn ambtsperiode driemaal: in 1933, 1935 en 1937. Diens voorganger Regalatus Hazebroek was slechts éénmaal, in 1926, in Noorwegen geweest.
66 Archief ofm , inv. nr. 4308: Honoratus Caminada aan Ladislaus Hol, 26 december 1932.
67 Ibidem: Ladislaus Hol aan Honoratus Caminada, 30 december 1932.
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van 1932 in Weert en in januari 1933 in Oslo – werd toch besloten tot hernieuwde investeringen in de Noorse missie. Op aandringen van Mangers
kwamen er nieuwe, goed onderlegde priesters naar Noorwegen.68 Het voorstel om de St. Hallvardparochie in de achterbuurten van Oslo over te nemen
kwam opnieuw op tafel. Nu gingen de franciscanen, anders dan indertijd
bij Smit, wel akkoord. Tønsberg verdween stilletjes uit het zicht. Hoewel de
franciscanen in de Middeleeuwen ook in Oslo hadden gewerkt, zou dit
werkterrein nimmer die glans krijgen die de verhoopte nieuwe start van de
franciscaanse traditie in Tønsberg had gehad.69

St. Hallvard
In juli 1933 werd er een contract opgesteld tussen het apostolisch vicariaat
van Oslo en de franciscanen. De Nederlandse minderbroeders zouden de
zielzorg in de St. Hallvardparochie op zich nemen en er een retraitehuis
beginnen. De parochie werd in perpetuum (voor eeuwig) overgedragen aan de
Nederlandse provincie van de franciscanen, mits zij er een kerk en eventueel
een klooster zouden bouwen.70 Mangers beloofde het terrein aan de St. Hallvardsgate (met daarop nog een schuld van ca. 40.000 gulden) af te staan en de
franciscanen beloofden binnen vijf jaar te beginnen met de bouw. Mangers
benadrukte dat Oslo een goede plek was voor een retraitehuis. Op die
manier hernamen ze de oude franciscaanse traditie in Oslo. Het zou de
beste garantie zijn voor de toekomst van de franciscanen in Noorwegen.71
Het toenmalige definitorium ging met Mangers in zee op voorwaarde
dat de franciscanen het traktement van de pastoor van de statie zouden krijgen (1600 kr.).72 Het was niet vanzelfsprekend dat regulieren hetzelfde traktement kregen als diocesane priesters. Uit een brief van Van der Velden
blijkt dat Rome ook niet akkoord ging met deze bepaling.73 Een andere
voorwaarde van het definitorium was dat de grenzen van de nieuwe statie
ten opzichte van de St. Olavsparochie duidelijk werden vastgelegd.
68 Ook Irgens had om een pater met tact en een goede theologische opleiding gevraagd.
Ibidem, inv. nr. 4296: H. Irgens aan Regalatus Hazebroek, 25 maart 1931.
69 Tønsberg stond nog jarenlang als een domus van de franciscanen vermeld in Neerlandia
Seraphica. Volgens Boers kregen de Tønsbergers hun starre houding jegens de franciscanen
wel thuis: de parochie zou tientallen jaren zijn geplaagd door gedurige wisselingen in de
priesterbezetting. En ondanks het legaat van Gmeiner kwam er pas in 1958 een kerk. Dionysius Boers aan Poels, 26 september 1994. Brief in bezit auteur.
70 Archief Gen. ofm , sm 142: Artikel 1 en 2 van het contract van juli 1933.
71 Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Honoratus Caminada, 31 januari 1933.
72 Ibidem: ‘Uit het verslag van de vergadering van het Definitorium op 14 maart 1933’.
73 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H.J. van der Velden aan J. Mangers,
14 oktober 1933. De franciscanen kregen het traktement niet, misschien vanwege Rome,
maar ook omdat zij de beloofde kerk steeds maar niet bouwden.
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Sacramentsprocessie in Oslo in de jaren dertig met de franciscanen Dionysius Boers
en Theophanes Notenboom.

Twee jonge paters werden door de provinciaal aangewezen voor de nieuwe franciscaanse werkplek. Theophanes Notenboom, dertig jaar oud, en de
zevenentwintigjarige Dionysius Boers, die als frater al grote verwachtingen
had gewekt, reisden september 1933 naar Noorwegen. Zij waren niet op
de hoogte van de voorafgaande perikelen rond de franciscaanse aanwezigheid in Noorwegen.74 Notenboom was directeur geweest van de Derde
Orde van Franciscus in Maastricht en het moet een heel offer voor hem zijn
geweest dit werk achter zich te laten om naar Noorwegen te gaan.75 Boers,
die net een cursus ‘gewijde welsprekendheid’ had afgerond, werd zolang bij
Snoeijs geplaatst, terwijl Notenboom kapelaan werd bij Laudy in de
St. Hallvardparochie.76 In januari 1934 werd Notenboom daar door Mangers geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe franciscaanse residentie.77
74 Dionysius Boers aan Poels, 26 september 1994. Brief in bezit auteur.
75 Neerlandia Seraphica, 7(1933), p. 487, 532; ‘Theophanes Notenboom †’, in: Variant, 15(1981),
p. 235.
76 Kees Bak, ‘Dionysius (Denis, Dennis) Boers †’, in: Mediant. Tijdschrift Nederlandse Franciscanen,
5(1998), p. 127-130.
77 Neerlandia Seraphica, 8(1934), p. 75-76.
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Volgens de wens van het definitorium werden de grenzen van de statie
duidelijk bepaald, maar het is de vraag of dat zo gunstig was voor de franciscanen. Volgens J. Bruce, die een historisch overzicht schreef over honderd
jaar St. Hallvardparochie, verloor de statie door de nieuwe indeling in één
klap ongeveer de helft van haar parochianen. Waren er in 1933 nog 450
parochianen geweest, in 1934 waren er 226 en in 1938 zelfs niet meer dan
168.78 Ook voor het overige had de St. Hallvardparochie weinig aantrekkelijks, zowel wat de gebouwen als wat de ligging betrof. De kerk en de pastorie waren niet veel meer dan een bouwval. Notenboom sprak over “een
ellendige garage van een kerk” en een “rotte pastorie” die volgens hem elke
maand zienderogen verzakte.79 De meubeltjes die erin stonden waren
“meer dan franciscaans. Ze lijken aardig, als je d’r maar niet op gaat zitten.”80 In elk geval konden er geen sigaren meer vanaf. Broeder Martinianus
Termeulen, die in 1933 als opvolger van Theobald Hagedorn naar Noorwegen was gekomen, verhuisde in 1934 van Arendal naar het franciscaanse
huis in Oslo, waar hij een klein zitslaapkamertje kreeg waarin hij zich nauwelijks kon verroeren.81
Ook over de omgeving was Notenboom niet te spreken. Hij omschreef
de buurt als een “‘klompenbuurt’, vuurrood, kommunisties.”82 “Onze parochiële school is ’n aanfluiting. 13 Kinderen in één lokaal met een zuster als
leerkracht. Van die 13 zijn er 4 luters. Ze vliegen geen van allen hoger dan
een gans.”83 De school zou in 1936, na 46 jaar, worden opgeheven. Er waren
toen nog zes kinderen, waarvan twee katholiek. Notenboom beschouwde
het tien jaar later nog als een grote verdienste dat zij Mangers na twee jaar
hadden kunnen overhalen de “zes-klassige één-lokaals-school” te sluiten.84
De twee andere franciscaanse paters verdwenen enigszins uit het gezichtsveld. De Nederlandse provincie wilde Van Eekeren laten terugkeren
naar Nederland toen in Tønsberg een seculiere priester was benoemd, maar
Mangers drong erop aan dat hij in Noorwegen zou blijven. Hij werd in 1934
78 J. Bruce, Fra Urtegaten til Enerhaugen. St. Hallvard menighet gjennom 100 år. 1890-1990 (Oslo:
St. Hallvard Menighet, 1990), p. 41.
79 Archief ofm , inv. nr. 4309: Theophanes Notenboom aan Saturninus Egmond (provinciesecretaris), 25 oktober 1933. Zie ook ‘Missie en missiewerk in ’n beschaafd land’, in: St.
Antoniusbode, 35(1939), p. 43-44; Theophanes Notenboom, ‘Brieven van een bouwpastoor’,
in: Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 43-46.
80 Archief ofm , inv. nr. 4309: Theophanes Notenboom aan Saturninus Egmond, 22 november 1933.
81 Neerlandia Seraphica, 8(1934), p. 57, 454; 10(1936), p. 357.
82 Archief ofm , inv. nr. 4309: Theophanes Notenboom aan Saturninus Egmond, 25 oktober
1933. Zie ook Ibidem: Theophanes Notenboom aan Honoratus Caminada, 26 april 1934.
83 Ibidem: Theophanes Notenboom aan pater Kustos, 12 januari 1934.
84 Bruce, St. Hallvard menighet, p. 44-46; Theophanes Notenboom, ‘Brieven van een bouwpastoor’, p. 56-59.
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in Arendal geplaatst als vicariërende priester en kreeg later de benoeming
van rector van het noviciaat in Sylling. Hol werd in 1934 benoemd tot rector
van de St. Franciscus Xaveriuszusters in Bergen, waar een van zijn voornaamste taken bestond uit biechthoren. Hij zou er bijna twintig jaar van
zijn leven doorbrengen alvorens hij in 1952 terugkeerde naar Nederland.85
De activiteiten van de franciscanen in Noorwegen werden nauwgezet
bijgehouden in Neerlandia Seraphica, het interne blad van de Nederlandse
provincie. Het werk van de franciscanen was weinig opzienbarend en betrof
voornamelijk gewoon parochiewerk: er werden retraites, triduüms en conferenties aan verschillende zustercongregaties gegeven, kinderen kregen
godsdienstonderricht op school of op de residentie, er werd tweemaal per
week en bij bijzondere gelegenheden gepreekt, en in de zomermaanden
werden de nodige assistenties verricht. Daarnaast gaven zij bekendheid aan
Franciscus en propageerden zij de franciscaanse levenswijze. Boers en Notenboom verzorgden regelmatig spreekbeurten, voor het St. Olavsforbund, de
Mariacongregatie of andere katholieke instellingen. De nodige tijd werd
ook gestopt in de uitbreiding van de Derde Orde. Hol hield zich bezig met
zijn blaadje Assisi.
Expliciet gericht op het bekeringswerk waren de cursussen voor nietkatholieken die Boers en Notenboom drie maal per week verzorgden. Van
Eekeren schreef regelmatig apologetische artikeltjes in St. Olav of in Nederlandse tijdschriften. In Nederland werd de Noorse missie van de franciscanen verder bekend gemaakt via hun missiemuseum in Sittard. Pater Leo
schonk in 1934 aan het museum spullen van “mevr. Uldstrup, vroeger luitenant bij het leger des heils, een boterkarn en een houten lepel; verder 2 bruiloftslepels, een penhouder, een kistje voor eten en drinken, houten vork en
lepel, een draagbare wieg van de Lappen, een plattelandskar, een proviandhuisje, een zeehond.”86

85 Archief ofm , inv. nr. 4296: Saturninus Egmond aan J. Mangers, 22 september 1933; J. Mangers aan Saturninus Egmond, 25 september 1933. Over de terugkeer van Hol zie Neerlandia
Seraphica, 22(1952), p. 282-283. Zie ook A. Høgh, ‘Pater Ladislaus Hol O.F.M. ter dankbare
herinnering’, in: Uit het land van St. Olav, 34(1960-61), p. 108-109.
86 Neerlandia Seraphica, 8(1934), p. 456.
87 Gegevens overgenomen uit Neerlandia Seraphica. Na 1936 stopte Neerlandia Seraphica met
deze overzichten. De cijfers over 1925-29 betreffen alleen Arendal, in 1930 kwam
Tønsberg erbij en in 1934 de St. Hallvardparochie (zie ‘Residenties’). Onduidelijk is
waarom er in 1935 sprake is van vier residenties. Er zijn in dat jaar ook erg veel communies.
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Activiteiten van de franciscanen in Noorwegen 1925-1936 87
Aanbiddingsfeesten
Assistenties
Assistenties in dagen
Bedieningen
Bekeringen
Catechismuslessen
Catechismuskinderen
Communicanten
Communies
Conferenties
Doopsels
Eerste communicanten
Huwelijken
Lijdensmeditaties
Missionarissen paters
Missionarissen broeders
Non-paschanten
Onderrichtingen
Overleden volwassenen
Overleden kinderen
Parochianen
Preken in eigen kerk
Residenties
Retraites voor leken
Idem voor religieuzen
Spreekbeurten
Biechten
Vormsels
Zusters

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–
6
1
1
3
2
–
–
–
–
300 34
2
72
40
–
1
0
0
0
0
2
0
5
1
2
1
0
0
0
1
1
4
8
300 416 520 280 320 400 312
312 832 884
–
–
9
16
17
13
10
8
43
56
40
47
53
51
51
–
82
49 210
–
1300 1482 1333 1254 1218 1404 3810
1406 2626 16200
–
–
17
12
13
15
52
–
1
5
2
0
1
3
2
5
2
3
1
2
0
3
5
1
5
12
2
0
0
0
1
1
1
1
–
–
2
1
2
2
1
–
2
2
3
3
2
2
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
–
–
0
0
0
0
0
3
60
–
–
–
40
40
104
52 156
–
–
–
0
0
0
4
–
–
–
0
0
0
–
60
59
69
68
67
95 112
82 296 286
–
–
–
–
52 140 140
64 154 230
1
1
1
1
1
2
12
2
2
4
–
–
–
–
1
–
–
–
10
5
1
–
–
–
2
2
–
+500
518
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9
–
–
–
–
–
–
–

Verzoek om ontheffing van de missieposten
Ondanks of juist door het contract uit 1933 kenmerkte de aanwezigheid van
de franciscanen in Noorwegen zich tot in de jaren vijftig door een grote
mate van onzekerheid. Door verscheidene oorzaken kwam de bouw van een
nieuwe kerk annex klooster in Oslo niet van de grond. Arendal ging in 1937
over in handen van de seculieren.88 Caminada was er helemaal niet over te
spreken dat zij “Arendal werden uitgezet en in plaats daarvan zo hier en
daar assistentiepater mochten gaan spelen”, maar hij kon er weinig aan
88 Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Honoratus Caminada, 6 juli 1936. Uit het overzicht in Neerlandia Seraphica verdween Arendal nu, maar Tønsberg stond nog steeds genoteerd als het eerste domus, vóór Oslo.
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1936
–
–
–
11
6
1144
24
169
–
–
8
5
2
–
4
1
–
–
–
–
250
296
3
–
–
–
–
–
–

doen.89 Zolang de franciscanen niet bouwden, hadden ze volgens het contract nog steeds geen eigen statie en was hun onderhandelingspositie erg
zwak tegenover Mangers. Caminada was gebonden aan het contract op
grond waarvan de franciscanen twee priesters in Oslo moesten houden.
Mangers bezwoer hem telkens weer hoe hard hij de assisterende franciscanen nodig had.90 Net toen de plannen en de financiering voor de bouw van
een nieuwe St. Hallvardkerk rond leken, brak de oorlog uit.91
Na de oorlog kwamen zowel Boers als Notenboom met weinig opwekkende verhalen naar Nederland voor verlof. Door hun ‘zwevende’ positie en
het gebrek aan de mogelijkheid om in een volwaardige communiteit te
leven, was hun animo voor het werk verminderd. De Nederlandse provincie
had na de oorlog geen geld meer voor nieuwbouw in de St. Hallvard, of
wilde het in elk geval niet vrijmaken voor Noorwegen. De franciscaanse
missies op Java (sinds 1929), in India (Karachi 1935; vanaf 1947 Pakistan) en
Nieuw-Guinea (1936) kostten handenvol geld. Hier waren de resultaten
aanzienlijk beter dan in Noorwegen.
Financieel gezien was de situatie van de franciscanen in Noorwegen
ongunstig. De paters kregen geen loon, alleen vrij wonen. Ze moesten zelf
voor eten, kleren, licht en brandstof zorgen. Hun geld werd zo nodig aangevuld door de Nederlandse provincie.92 Steeds duidelijker bleek ook na het
vertrek van de Noorse studenten uit Sittard, dat men niet op veel roepingen
hoefde te rekenen in Noorwegen. Hoewel de eerste Noorse franciscaan,
Canutus Hanssen, in 1942 tot priester was gewijd, lag er geen verdere aanwas in het verschiet. Daarnaast was ook in Nederland de animo voor de
Noorse missie snel verminderd. In Neerlandia Seraphica was de berichtgeving
over Noorwegen na 1937 uiterst summier.
Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de provinciaal Prudentius van Leusden in 1946 openlijk aan Mangers de vraag stelde of het niet
beter zou zijn “in Rome maar ontheffing te vragen van de missieposten in
Noorwegen.” Het generalaat deed voortdurend een beroep op Nederland
voor andere missies waar men de franciscanen die nu in Noorwegen werkten, goed kon gebruiken, terwijl de resultaten in Noorwegen ver achter bleven bij de andere franciscaanse missies.93 Van de “meer dan zeventig candi89 Archief ofm , inv. nr. 4306, ‘Correspondentie met Novatus Hutjens (1946-1952)’: Novatus
Hutjens aan Apollinaris van Leeuwen, 30 oktober 1947, waarin Honoratus Caminada
werd geciteerd.
90 Ibidem, inv. nr. 4296: Honoratus Caminada aan J. Mangers, 7 juli 1936.
91 Theophanes Notenboom, ‘Brieven van een bouwpastoor’, p. 43-46, 56-59; Bruce, St. Hallvard menighet, p. 47-50.
92 Archief Gen. ofm , sm 142: Theophanes Notenboom aan pater secretarius-generalis,
3 september 1951.
93 Archief ofm , inv. nr. 4296: Prudentius van Leusden aan J. Mangers, 6 maart 1946.
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daten, welke wij in deze oorlogsjaren voor de Missie gekweekt hebben,
opteerde er behalve de Noor Canutus Hanssen slechts één man vrijwillig
voor Noorwegen.”94
Maar Mangers wilde opnieuw niets weten van terugtrekken. Die éne
franciscaan – J. (Albertus) Castricum – die naar Noorwegen wilde komen,
zou hij met blijdschap verwelkomen. Het was waar, de positie van de franciscanen was zwevend en zolang er nog geen klooster was, konden de franciscanen slechts voorlopige staties en posten innemen. Maar daar deden zij
wel uitstekend werk, aldus Mangers, met name de paters Notenboom en
Boers. De anderen waren geen buitengewone krachten, maar ze konden
toch wel een kleine post vervullen. “Vos Pères sont absolument nécessaires
ici, et il n’y a pas question de les laisser partir” (Uw paters zijn hier absoluut
nodig, en er kan geen sprake van zijn dat ze weggaan).95 Het belang van het
assistentiewerk werd ook door J. Castricum naar voren gebracht. Als een van
de weinige franciscanen wees hij erop dat de seculieren op hun eenzame
posten hierdoor in de gelegenheid waren om zo nu en dan een langere
vakantie te nemen. Daardoor hadden de franciscanen zich “in het bisdom
reeds grote populariteit verschaft onder de priesters” en waren ze onder de
seculiere geestelijkheid “meer gezien dan de dominicanen”.96
De Nederlandse provincie legde er zich bij neer dat de franciscanen in
Noorwegen zouden blijven, maar liet haar ongenoegen duidelijk blijken
door haar beste krachten terug te roepen. De franciscanen hadden moeten
aanzien dat hun Tønsberg en Arendal werd ontnomen, nu moest Mangers
met lede ogen aanzien dat de franciscanen Dionysius Boers en Theophanes
Notenboom respectievelijk in 1946 en 1947 uit de Noorse missie werden
teruggetrokken.97 In 1939, zo schreef Van Leusden aan Mangers, zou Boers
reeds hebben laten weten dat hij ongaarne in Noorwegen was en in 1945
had hij zelfs aan Van Leusden verteld, dat hij in al die jaren iedere dag
bovennatuurlijke hulp had moet zoeken om het vol te kunnen houden.
Volgens Van Leusden had Boers weloverwogen de kloosterstaat gekozen en
was het voor hem “werkelijk een kruis zijn liefde voor de Missie niet te kunnen verenigen met een geregeld communiteitsleven.” Boers, die men gezien zijn kwaliteiten “overal wel kon gebruiken”, werd verplaatst naar

94 Ibidem: Prudentius van Leusden aan J. Mangers, 23 januari 1946.
95 Ibidem: J. Mangers aan Prudentius van Leusden, 30 januari 1946.
96 Ibidem, inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan Castulus van den Eijnden, 16 januari 1956;
Albertus Castricum aan Odulphus van der Vat (missiesecretaris), 3 december 1956.
97 Ibidem: Prudentius van Leusden aan Mangers, 23 januari 1946. Boers was zelf niet op de
hoogte van deze correspondentie en had niet om overplaatsing gevraagd. Wel had hij in
1946 laten weten dat hij het communiteitsleven erg miste. Interview Dionysius Boers,
7 september 1994.
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Brits-Indië als gardiaan en magister van het seminarie.98 Notenboom, voor
wie het “wel goed was om na dertien jaar weer eens in een echt klooster te
wonen”, werd verbonden aan de missieprocuur in Nederland. Volgens
Boers paste het kleinschalige van de kerk in Noorwegen niet bij hem.99
Mangers vond het vertrek van de twee franciscanen een catastrofe voor
de Noorse missie en beklaagde zich bitter “dat U de beste krachten uit
Noorwegen terugneemt en de minder goede hier laat. Dat is niet voordeelachtig voor ons werk en het is schadelijk voor het aanzien van de Franciskanen hier in Noorwegen.”100 De nieuwe provinciaal Apollinaris van Leeuwen
riposteerde dat de franciscanen Noorwegen gaarne wilden helpen, “maar
het feit ligt er nu eenmaal, dat door de biezondere omstandigheden in deze
missie juist de betere krachten op den duur voor hun activiteit daar geen
volledige bevrediging kunnen vinden.”101
Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van de franciscaanse
aanwezigheid in Noorwegen in 1949, was er geen sprake van een feestgevoel.102 Ladislaus Hol schreef aan zijn confrater Notenboom dat zij, “ook
door de ongunst der tijden, nog ongeveer zoo ver waren als toen we kwamen. Arendal, Tønsberg en Kristiansand hebben we bediend en zijn we
weer kwijtgeraakt, goede uitmuntende krachten zijn er geweest en weer
verdwenen.”103
Voor Boers en Notenboom kwamen de Noor Canutus Hanssen en J.
(Albertus) Castricum in de plaats. Eerder al, in 1937, was Novatus Hutjens
gekomen als vijfde franciscaanse pater, die als kapelaan bij Snoeijs was
geplaatst. Hij ging in 1940 naar Oslo. Met Hol in Bergen, Van Eekeren in
Sylling en Castricum vanaf 1947 in Haugesund, zaten de franciscanen verspreid over het vicariaat.
De resultaten van het werk in Noorwegen, in de gebruikelijke missionaire terminologie gemeten aan de hand van het aantal eigenlandse religieuzen en bekeerlingen, werden samengevat in een overzicht van de pas
benoemde missieprocurator Theophanes Notenboom:

98 Archief ofm , inv. nr. 4296: Prudentius van Leusden aan Mangers, 23 januari 1946.
99 Ibidem: Apollinaris van Leeuwen aan J. Mangers, 11 januari 1947; Interview Dionysius
Boers, 7 september 1994.
100 Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Prudentius van Leusden, 19 januari 1946,
J. Mangers aan Apollinaris van Leeuwen, 15 januari 1947, Apollinaris van Leeuwen aan
Mangers, 11 januari 1947.
101 Ibidem: Apollinaris van Leeuwen aan J. Mangers, 29 januari 1947.
102 Theophanes Notenboom, ‘Een jubilé van taai geduld en blijde offerzin’, p. 143-146.
103 Archief ofm , inv. nr. 4308: Ladislaus Hol aan Theophanes Notenboom, 25 maart 1949.
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Overzicht van 24 jaar franciscaans werk in Noorwegen104
Zusters

Inlandse

Katholieken

Bekeerlingen

Scholen

Leerlingen

1924
1934
1944
1948

2
4
5
5

1
2
2
2

16
44
54
48

1
2
3
2

93
346
331
307

2
9
14
8

1
2

17 2.600
45 15.000
16.000
16.000

1
1
1

Communies

Staties

Broeders

Inlanders

Inlanders

Paters

1

1
1
1
1

Jaar

Een van de franciscanen met een kleine post was Leo van Eekeren. Hij zat in
Sylling, een klein gehucht enkele uren van Oslo verwijderd, als rector in het
noviciaat van de zusters van St. Franciscus Xaverius. Afhankelijk van het
aantal novicen, woonden er gemiddeld zeven à acht religieuzen. Andere
katholieken waren in de wijde omtrek niet te vinden, behalve in de zomermaanden als het terrein gebruikt werd voor bijeenkomsten van katholieke
verenigingen uit de hoofdstad. Pater Leo, zoals hij algemeen werd genoemd, voelde zich thuis in dit “domus recessus, goed voor ziel en lichaam
voor wie de eenzaamheid liefhebben.”105 Hij fietste en studeerde graag en
schreef veel apologetische artikeltjes ‘uit de oude school’, onder meer voor
de lokale en regionale kranten. Ook verspreidde hij de katholieke boodschap via aanplakbiljetten op telefoonpalen.106 Gedurende zijn jarenlange
werkzaamheid leerde hij alle lutherse inwoners van Sylling kennen en was
er op zijn manier missionair bezig: “De meeste families hebben hier in de
loop der jaren bij een of andere gelegenheid (huwelijk enz.) een kruisbeeld
van mij gekregen wat ze op hooge prijs stelden en in de kamer of slaapkamer hebben opgehangen. Zelfs hangen twee kruisbeelden van mij hier in de
protestantse school. Het vorig jaar of beter gezegd voor twee jaren geleden
heb ik ongeveer aan 20 kinderen papieren kerstfiguren gegeven zoodat ze
zelf een kerstkribbetje konden maken. (…) Al heb ik ook geen convertieten
en al zijn die hier voorloopig niet te verwachten, toch hoop ik met deze
katholieke infiltratie iets goed te bereiken: een soort inwendige stille reformatie. Laten we het beste hoopen dat O.L. Heer ook deze mensen mag zegenen en zijn genade geven.”107
104 Ibidem, inv. nr. 4296: Theophanes Notenboom, ‘Rapport over 24 jaar franciscaans werk in
Noorwegen’, 13 februari 1948.
105 Neerlandia Seraphica, 21(1951), p. 379-380.
106 ‘In memoriam pater Leo van Eekeren’, in: Neerlandia Seraphica, 25(1955), p. 87-90.
107 Archief ofm , inv. nr. 4307, ‘Correspondentie met Leo van Eekeren (1928-1939, 1947-1955)’:
Leo van Eekeren aan Odulphus van der Vat, 5 januari 1949.
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Bij gelegenheid van de inkleding van drie novicen te Sylling op 26 april 1950.
Zittend v.l.n.r. J. Rommelse, Leo van Eekeren, J. Mangers, Beata Höfling (overste),
Martina Soonieus (novicenmeesteres).

Pater Leo moest elke maand naar Oslo voor controle van zijn suikerziekte. Hij bezocht dan ook zijn confraters in de Urtegaten, maar was altijd blij
als hij weer terug kon: hij vond dat er te veel kritiek was, op de pastoor
Novatus Hutjens en “zelfs op de bisschop”. In 1955 overleed hij in het ziekenhuis van de St. Jozefzusters in Oslo. Bij zijn begrafenis waren zoals
gebruikelijk bijna alle priesters van het bisdom aanwezig.108

Vaste grond onder de voeten
Begin 1950 kregen de franciscanen een verzoek om een klooster in Ystad in
Zweden op te richten. De franciscanen zagen weinig in het romantische
idee “dat middeleeuws kloostertje weer bevolkt te zien met middeleeuwse
monnikjes” en wezen het verzoek af.109 De vraag uit Zweden leidde er echter wel toe dat het bestuur van de Nederlandse provincie zich serieus boog
over de positie van de franciscanen in Noorwegen. De provinciaal Apollinaris van Leeuwen zette de situatie in Noorwegen uiteen in een brief aan het
algemene missiesecretariaat van de minderbroeders in Rome. “U weet dat
ik niet gewend ben de zaken van Orde en missie van de donkere kant te
108 ‘In memoriam pater Leo van Eekeren’, p. 87-90.
109 Archief Gen. ofm , sm 142: Odulphus van der Vat aan Hermes Peeters, 12 maart 1950. Zie
ook Neerlandia Seraphica, 20(1950), p. 111, 297-298.
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bekijken, maar hetgeen ik in Noorwegen gezien heb van de toestand van de
Kerk en de missie in het algemeen en van de situatie van onze Orde in het
bijzonder heeft toch een domper gezet op mijn toch al gematigde verwachtingen omtrent de godsdienstige toekomst van dit land. Het werk in de
kleine, ver uiteen liggende staties, waar één priester zeer eenzaam leeft en er
nauwelijks voldoende werk vindt, en waar voor twee priesters haast nooit
voldoende werk is, is alleen geschikt voor heel bijzondere karakters, die heel
weinig behoeften hebben, zich gemakkelijk kunnen bezig houden en die
toch fantasie en energie genoeg hebben, om ondanks alle teleurstellingen
toch telkens opnieuw contact te zoeken met dit weliswaar goedmoedige
maar toch door en door vermaterialiseerde volk dat niet de minste behoefte
heeft aan godsdienst.”110
Ondanks dit vernietigende beeld werd de situatie van de franciscanen in
Noorwegen niet als hopeloos beschouwd. Notenboom had in zijn rapport
uit 1948 een geïnteresseerd zoeken bij de academische jeugd geconstateerd.
Volgens hem waren er al “ontzaggelijk veel vooroordelen geleidelijk opgeruimd” en hoewel het aantal katholieken uiterst gering was, hield men toch
rekening met de katholieke kerk als een kerk die in aanzien stond. Zo waren
de vooroordelen die kinderen op school kregen ingegoten onlangs nog aan
de kaak gesteld in een bloemlezing, waaraan ook Canutus Hanssen een bijdrage over ‘Kloosterleven en celibaat’ had geleverd.111
Van Leeuwen vond evenwel “de kerk en de woning van de Paters zo
lamentabel” in Oslo, dat hij het niet verantwoord achtte zo voort te gaan.
Daar moest nu toch echt gebouwd worden. In 1950 stuurde de provinciaal
een bedelbrief aan de Propaganda Fide voor een nieuwe kerk en klooster die
werd begeleid door een aanbeveling van Mangers. Volgens de missiesecretaris van de franciscanen in Rome zou mondeling toegelicht kunnen worden
dat de dominicanen in Zweden ook geld hadden gekregen en dat de dominicanen in Noorwegen jaarlijks steun ontvingen van de Propaganda. De
franciscanen daarentegen hadden nooit ook maar iets ontvangen, “noch
van de Propaganda, noch ook van de Apostolisch Vicaris.”112 Het verzoek
werd echter niet ingewilligd.113
110 Archief Gen. ofm , sm 142: Apollinaris van Leeuwen aan Hermes Peeters, 12 maart 1950.
111 Archief ofm , inv. nr. 4296: Theophanes Notenboom, ‘Rapport over 24 jaar franciscaans
werk in Noorwegen’. Verwezen wordt naar Daniel Haakonsen, Den katolske kirke i Norske skolebøker (Oslo, Dreyers Forlag: [1947]), p. 76-84. Behalve van Haakonsen waren bijna alle 17,
over het algemeen apologetisch getinte bijdragen, afkomstig van J. Duin, J. van der Burg
en de dominicaan Albert Raulin.
112 Archief Gen. ofm , sm 142: Odulphus van der Vat aan Hermes Peeters, 13 mei 1950.
113 Later zouden de franciscanen financiële steun krijgen van de Propaganda Fide voor het
Franciscuscentrum in Bergen. Archief ofm , inv. nr. 4304, ‘Correspondentie met Albert
Castricum (1959-1963)’: Albertus Castricum, ‘Rapport aan Adviescommissie Oecumenisch Diaspora Apostolaat’, 25 oktober 1963.
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Een lichtpuntje zag Van Leeuwen in 1950 in het feit dat Mangers eindelijk akkoord was gegaan met de overdracht van een statie aan de franciscanen. Het betrof Kristiansand aan de zuidkust. Volgens de overeenkomst
met het vicariaat konden de franciscanen er een domus religiosa oprichten en
verplichtten zij zich er twee paters te benoemen. Ook nu was de overdracht
niet definitief, maar slechts voor twintig jaar. Op die manier hoefde Mangers de Propaganda Fide niet te informeren en voorkwam hij moeilijkheden met zijn Noorse seculiere priesters.114 De missiestatie was tot dan toe
bediend geweest door seculieren, doorgaans een pastoor en een kapelaan.
Alleen onder en kort na de Tweede Wereldoorlog, in de periode 1940 tot
1946, was pater Boers er werkzaam geweest. Hij had er goed werk verricht,
en de franciscanen spraken over de ‘gouden jaren’ van pater Boers. De cursussen die Boers er aan convertieten had gegeven, had hij gebundeld in twee
uitgaven: Troen alene? (Alleen het geloof?) en Katolsk praksis (Katholieke praktijk).115 Behalve voor een pastoor in de stad was er in Kristiansand ook werk
in de kleinere plaatsen in de omtrek voor een tweede pater, zodat ze niet
steeds alleen hoefden te zijn.
De overdracht van de St. Ansgarparochie in Kristiansand aan de franciscanen bracht de paters in Noorwegen in een hoerastemming. Voor hen
betekende het dat zij er eindelijk, na 26 jaar, een eigen plek hadden gekregen. Op 8 oktober 1950 werd J. Castricum geïnstalleerd als pastoor van de St.
Ansgarparochie. De pas gearriveerde jonge franciscaan Arno Gerritsma
werd kapelaan. De Ansgarkerk, gebouwd in 1935, was in een redelijke staat.
Ze telde ongeveer honderd zitplaatsen. De pastorie was groot en deed tevens
dienst als parochiehuis. Op de eerste verdieping woonden de franciscanen;
de tweede verdieping was verhuurd aan de St. Jozefzusters. Naast de pastorie lag een groot ziekenhuis van de zusters met ruim honderd bedden. Er
werkten 32 religieuzen. De statie telde 145 katholieken. Van hen woonden
er 72 in Kristiansand (inclusief de St. Jozefzusters). De overigen woonden in
de wijde omtrek. In Lillesand (elf katholieken) en Mandal (veertien katholieken), waar de zusters een groot buiten hadden, vond elke maand een
eucharistieviering plaats. Men verwachtte dat deze plaatsen in de toekomst
wellicht als aparte missieposten konden fungeren.116
Kristiansand was een doorsnee Noorse statie waarin weinig te beleven
viel. Zo werden er in 1951 drie convertieten in de kerk opgenomen en lieten
twee katholieken zich uitschrijven uit de kerk. Er waren twee volwassenen
in onderricht en zes mensen werden gevormd. Vier kinderen werden
114 Archief Gen. ofm , sm 142: Odulphus van der Vat aan Hermes Peeters, 12 maart 1950; Neerlandia Seraphica, 20(1950), p. 349-350.
115 Oslo: St. Olavsforlag, 1944 en 1945; Bak, ‘Dionysius (Denis, Dennis) Boers †’, p. 127-130.
116 Neerlandia Seraphica, 22(1952), p. 95-98.
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gedoopt. Niemand deed in dat jaar de eerste H. Communie. De katholieke
kinderen (42 in totaal) woonden voor het grootste deel buiten Kristiansand
en waren daarom moeilijk te bereiken voor catechese. Een oplossing zou
zijn om ze naar het internaat van de St. Jozefzusters in Oslo te sturen, maar
de meeste ouders wilden dat niet. Zoals in zoveel Noorse staties was meer
dan de helft van de parochianen van buitenlandse afkomst: Belgen, Nederlanders, Duitsers, Italianen, Joegoslaven, Ieren, Engelsen, Oostenrijkers,
Hongaren, Polen, Litouwers, Tsjechen en Oekraïners. Een aantal van hen
was vluchteling, hetgeen weer nieuwe problemen met zich mee bracht. Zij
werden namelijk vaak ‘geadopteerd’ door orthodox-christelijke families in
de wijde omtrek en “opgenomen in een sektarisch milieu” waar de franciscanen hen niet vaak konden bezoeken. Het aanvankelijke enthousiasme
werd zodoende al weer snel getemperd. Arno Gerritsma omschreef hun
werk in Kristiansand als ‘gepeuter’. Het katholicisme stond zowel kwalitatief als kwantitatief in de kinderschoenen.117
Met de St. Hallvardparochie bleef het ook tobben. De plannen voor de
nieuwe kerk kwamen maar niet van de grond. De hinderpalen die al vóór de
oorlog hadden bestaan, bestonden nog steeds en er waren nieuwe bijgekomen. De in 1950 naar Noorwegen teruggekeerde pater Theophanes Notenboom, die nu werd benoemd tot superior regularis, kon daar weinig aan veranderen.118 Geld speelde nog steeds een rol. Daarnaast was het al vanaf het
begin duidelijk dat de statie niet gunstig was gelegen. Ze lag te dicht bij de
St. Olavskerk. Veel parochianen schaamden zich voor de St. Hallvardbouwval en kerkten liever in de St. Olavskerk of bij de dominicanen. De dominicaanse kerk had aanmerkelijk meer standing. Onduidelijk was ook hoe de
stad zich zou gaan ontwikkelen, waardoor de gunstigste plaats voor de
nieuwe kerk moeilijk te bepalen was. Bovendien had de Noorse samenleving na de oorlog meer behoefte aan huizen dan aan kerken, waardoor het
moeilijk was een bouwvergunning te krijgen.119
De taakverdeling tussen de (wereld)‘heren van St. Olav’ en de franciscanen van St. Hallvard was daarnaast een doorn in het oog van de franciscanen. De eerste communie en het vormsel moesten in de St. Olavskerk
plaatsvinden.120 Het oprichten van eigen verenigingen in de St. Hallvard
stuitte vaak op protesten van de St. Olav, omdat dat ten koste ging van hún
117 Archief ofm , inv. nr. 4312, ‘Correspondentie met diverse broeders en missionarissen (19321969)’: Arno Gerritsma aan pater Cosmas, 8 februari 1951.
118 Neerlandia Seraphica, 20(1950), p. 66, 119. Notavus Hutjens keerde in 1950 terug naar Nederland.
119 Archief ofm , inv. nr. 4306: Notavus Hutjens aan Apollinaris van Leeuwen, 30 oktober 1947
en 27 december 1949, Novatus Hutjens aan Odulphus van der Vat, 11 november 1947;
Bruce, St. Hallvard menighet, p. 47-50.
120 Archief ofm , inv. nr. 4306: Odulphus van der Vat aan Novatus Hutjens, 12 september 1947.
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ledental.121 De Elizabethcongregatie van de St. Hallvardparochie, voor de
oorlog opgericht door Notenboom, werd na de oorlog door Mangers
samengevoegd met de Mariacongregatie van de St. Olav, en onder leiding
gesteld van een seculiere priester. Ook de gemeenschappelijke jeugdvereniging stond bij tijd en wijle onder de St. Olavsparochie, maar tijdens de visitatie van Hanssen was de franciscaan Arno Gerritsma aangesteld voor het
jeugdwerk in de hele stad.
Notenboom kon in de vijf jaren dat hij pastoor was van de St. Hallvardparochie geen enkele vooruitgang boeken. In 1955 keerde hij gedesillusioneerd terug naar Nederland, waar hij pastoor werd in Haarlem in een van de
grootste franciscaanse parochies. Daar voelde hij zich aanmerkelijk beter
thuis.122 Castricum werd de nieuwe superior regularis, een functie die hij tot
1980 zou vervullen.123

Franciscuscentrum en Franciscushulp
Midden jaren vijftig veranderde de strategie van de franciscanen in Noorwegen vrij ingrijpend, mede onder invloed van ontwikkelingen in Nederland. Hier was tijdens en na de oorlog sprake van een politieke toenadering
tussen katholieken en protestanten in de zogenaamde ‘doorbraakbeweging’. Deze beweging kende een brede uitstraling. Ontmoeting en dialoog
vervingen steeds meer de aloude polemische benadering tussen de verschillende confessies.
Deze stroming had ook zijn invloed op het werk van de franciscanen. In
Nederland waren de franciscanen actief in de katholieke diasporagebieden
in Noord-Nederland, met name in Friesland en Noord-Holland. Deze
werkzaamheden stonden bekend als het ‘diaspora-apostolaat’.124 Hier werd
het meer beladen begrip ‘missie’ vermeden. Bij wijze van experiment brachten de franciscanen in de werkzaamheden in Noord-Nederland na de
Tweede Wereldoorlog accentverschuivingen aan. De nadruk op bekering
maakte plaats voor aandacht voor dialoog en oecumene. In de jaren vijftig
zag het bestuur van de orde voor een dergelijke verschuiving ook in Scandinavië mogelijkheden. Wel bleven de franciscanen ook in deze tijd over hun
werkgebied in Noorwegen spreken als over de Noorse missie en niet, bijvoorbeeld, over het Noorse diaspora-apostolaat.
121 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 268-271; Bruce, St. Hallvard menighet, p. 51, 62.
122 Interview Dionysius Boers, 7 september 1994.
123 Archief ofm , inv. nr. 4312: Albertus Castricum aan provinciaal Linus Grond, 25 september
1969.
124 Zie over het Nederlands diaspora-apostolaat in die tijd: J. Goddijn, Katholieke minderheid en
protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen katholieken en protestanten
in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland, Assen: Van Gorcum, 1957.
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De franciscanen in Noorwegen (juni 1957). V.l.n.r. Lucius Nemeth,
Wilhadus Hertman, Albertus Castricum, Dionysius Boers, Arno Gerritsma,
Paduanus van Vugt, Martinianus Termeulen, Canutus Hanssen.

In de bovengenoemde context moeten we het initiatief van de provinciaal Castulus van den Eijnden plaatsen om pater Wilhadus Hertman te benaderen met de vraag of hij naar Noorwegen wilde gaan. Hertman was bekend
geraakt met de zogenaamde ‘Haagse gesprekken’ van protestanten en
katholieken en met het zogenaamde Opendeurwerk in Amsterdam en
Delft. Nadien had hij in Zürich protestantse theologie gestudeerd bij Emil
Brunner. Hem werd door de provinciaal verzocht in Bergen een soort Opendeurwerk op te zetten.125 Hertman nam de uitdaging aan. Gewapend met
de speciale taak van zijn provinciaal om zich in zetten voor het oecumenische werk, kon hij een eventuele opdracht van Mangers om pastoor of kapelaan in een parochie te worden, pareren. De provinciaal zou hem dan terughalen naar Nederland.126 Hertman werd in Bergen aangesteld als ‘speciale
apologeet’ en tevens rector van de St. Franciscus Xaveriuszusters op het ziekenhuis Florida. Net als de dominicanen in Oslo richtte hij zich op de universitaire wereld. Hertman wist, aanvankelijk als student en later als
125 Over het Opendeurwerk zie Winkeler, ‘Van “dwalenden in het geloof” tot “pelgrims naar
de Una Sancta”’, p. 46-53.
126 Interview W. Hertman, kmm 899; Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Castulus van
den Eijnden, 19 april 1954.
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docent, veel contacten te leggen. Al vrij snel kwam het ‘Franciskussenter’
(Franciscuscentrum) van de grond: een informatief franciscaans centrum
met een oecumenische bibliotheek en een zaal waar de franciscanen voordrachten hielden. Daarnaast werd er vanuit dit centrum ook caritatief werk
verricht door een zestigtal vrijwillig(st)ers.127
Hertman ervoer dat, anders dan in Nederland, het nastreven van oecumenische contacten in Noorwegen noch in de katholieke kerk, noch in de
lutherse kerk sterk leefde. Het bleek bijna onmogelijk contacten te leggen
met niet-katholieke geestelijken. Alleen met een anglicaanse predikant
kreeg hij vrij snel contact. Toen deze bij gelegenheid van zijn verjaardag een
bijeenkomst wilde organiseren met andere protestantse geestelijken, weigerden dezen te komen toen ze hoorden dat er een katholiek priester bij
zou zijn. “Zo was het indertijd in 1956-57.”128
In Oslo legden de franciscanen inmiddels meer de nadruk op informatie-uitwisseling en het present stellen van de franciscaanse levenswijze in de
Noorse samenleving dan op parochiewerk. Hier werd de ‘Franciskushjelpe’
(Franciscushulp) opgezet met als doel “door caritatieve en sociale werken
het apostolaat van de evangelische naastenliefde uit te oefenen en onder de
katholieken en niet-katholieken te verspreiden.”129 Zestig tot zeventig vrijwillig(st)ers zetten zich in om hulp en bijstand te verlenen aan zieken,
ouden van dagen en andere hulpbehoevenden. De drijvende kracht achter
de Franciskushjelpe was een van de parochianen, Brita Paus, die tevens
actief was in het vluchtelingenwerk dat na de oorlog was opgezet. Dit werk
bekommerde zich met name om katholieke vluchtelingen uit het Oostblok, zoals de vele Hongaren die na 1956 kwamen.130 Daarnaast werd door
de Franciskushjelpe ‘Katolsk Informasjon’ verspreid, een schriftelijke godsdienstcursus die door de franciscaan Castricum was opgezet.
De Nederlandse provincie zinspeelde rond deze tijd met de gedachte
niet in Oslo, maar in Bergen een franciscaans klooster te bouwen. Wellicht
konden ze er een voor intellectuelen aantrekkelijke katholieke kern vormen, zoals het dominicaanse klooster in Oslo. Te lang hadden de franciscanen met enige jaloezie en geplaagd door gevoelens van onmacht moeten
aanzien hoe de dominicanen wél zeer capabele Noorse jongeren aan zich
konden binden, terwijl de franciscanen in Oslo maar geen aanwas kregen.
In Bergen zouden ze misschien meer succes hebben.131 Gepoogd werd een
127 Anne Biegel, ‘Het werk van “Postbus 466, Den Haag” ook in Noorwegen’, in: Uit het land van
St. Olav, 30(1956-57), p. 80-81; 31(1957-58), p. 53. Zie ook Ibidem, 33(1959-60), p. 88, 108.
128 Interview W. Hertman, kmm 899.
129 Neerlandia Seraphica, 30(1960), p. 268.
130 Speciaal voor hen kwam in 1956 een Hongaarse franciscaan naar Noorwegen, Lucius
Nemeth. Neerlandia Seraphica, 27(1957), p. 272.
131 Archief Gen. ofm , sm 142: Castulus van den Eijnden aan Augustino Sépinski, 12 oktober
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katholieke kern te vormen rond de Vårfruekirke (O.L. Vrouwekerk) in Bergen. De grond rond deze kerk was eigendom van de St. Franciscus Xaveriuszusters en werd bij voorkeur verkocht aan katholieken. Hierdoor kreeg
deze semi-parochie als enige in Noorwegen een katholieke uitstraling. Als
franciscaan kon men er, aldus pater Van Vugt, ongehinderd in pij door de
straten lopen.132
Hoge verwachtingen waren er van de terugkeer naar Noorwegen van
pater Boers in 1956. Hij had tijdens de oorlogsjaren in Kristiansand reeds
bewezen studenten te kunnen trekken en samen met pater Hertman zou
hij een sterk intellectueel koppel kunnen vormen in Bergen. Mangers zou
Boers hebben gevraagd of hij een nieuwe catechismus wilde samenstellen.
Het schrijven van een Noorse catechismus was al jarenlang een heikele
kwestie, waarin Mangers weinig doortastend optrad. Toen Boers eenmaal
in Bergen was, trok Mangers zijn opdracht weer in.133 Voor Boers, die psychisch en fysiek een crisis doormaakte, viel dat zeer ongelukkig. Het lukte
hem niet na tien jaar de draad weer op te pakken en enigszins gedesillusioneerd vertrok hij eind 1957 naar het toenmalige Ceylon. Officieel liet men
weten dat hij niet meer aan het noordelijke klimaat kon wennen.134
Desondanks leken de franciscanen na ruim dertig jaar, aan de vooravond
van het Tweede Vaticaans Concilie, eindelijk hun draai te hebben gevonden
in Noorwegen. Ze hadden vaste grond onder hun voeten in Oslo, Bergen en
Kristiansand. De Franciskushjelpe en het Franciskussenter gaven de franciscanen een goede naam, waardoor het zelfvertrouwen toenam. Voorzichtig durfden ze liturgische vernieuwingen door te voeren, zoals de eerste
avondmis in Noorwegen in 1953 in de St. Hallvard. De bisschop had nog
wel tegengesputterd, maar de franciscanen hadden doorgezet en het kerkbezoek steeg. Het onderlinge saamhorigheidsgevoel nam toe door het
invoeren van jaarlijkse bijeenkomsten van alle franciscanen, zoals een gezamenlijke retraite, en door het besluit dat paters nooit alléén op een post
zouden zitten.135 Franciscanen die een eenzaam leven leidden, werden des1956. Ingesloten: ‘Relatio de visitatione missionis nostrae Norvegiensis peracta a Min.
Prov. Mense septembri anni Domini 1956’; Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum
aan Castulus van den Eijnden, 16 januari 1956.
132 J. van Vugt, kmm 579; Neerlandia Seraphica, 28(1958), p. 192-193.
133 Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan Odulphus van der Vat, 3 december
1956; ‘Van Palmaner in Zuid-Indië naar Bergen in Noorwegen. Pater Dionysius Boers ofm
terug naar zijn tweede vaderland’, in: Uit het land van St. Olav, 30(1956-57), p. 50-51; Archief
br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 22-23; 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen
gesprekken met G. Gorissen, M.-G. Vanneufville op en Finn Thorn op.
134 Uit het land van St. Olav, 31(1957-58), p. 33; Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan
Castulus van den Eijnden, 16 januari 1957, Albertus Castricum aan Odulphus van der Vat,
13 april 1957.
135 Neerlandia Seraphica, 28(1958), p. 486.
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gewenst na een aantal jaren naar Nederland teruggehaald, zodat zij
opnieuw in het franciscaanse kloosterleven konden worden opgenomen.136
Broeder Martinianus Termeulen keerde in 1958 onder meer om die reden
terug naar Nederland.137
De franciscanen waren in deze jaren geliefde zielzorgers.138 Hun derde
orde telde in vergelijking met die van de dominicanen relatief veel leden.
Ook Hanssen liet zich in zijn visitatierapport van 1956 zeer positief uit over
de franciscanen: “De franciscanen hebben in het algemeen goede krachten.
Zij worden door de Bisschop en de geestelijkheid bizonder geprezen omdat
zij samenwerken met de anderen op gelijke lijn.” Zij werden geacht omdat
zij probeerden ‘Noor te worden met de Noren’.139 Met name van Boers werd
gezegd dat hij – anders dan de Franse dominicanen – ‘zeer Noors’ was en
daardoor een goede kandidaat voor de opvolging van Mangers. Volgens Rieber-Mohn was Boers de enige buitenlandse priester “die een doorbraak had
gepleegd naar de Noorse jeugd, die de Noorse cultuur door en door te pakken had, taal, litteratuur en sentiment. Hij onderscheidde zich door
‘qualités de religieux’ en door een ‘génie pastorale très marquée’.”140 Boers
zelf schijnt niet op de hoogte te zijn geweest van zijn kandidatuur als mogelijke opvolger van Mangers. Zijn confrater Castricum was ervan overtuigd
dat Boers niet blij zou zijn met dit “hondenbaantje”.141 Omdat hij Noorwegen in 1957 weer verliet, is er verder niet meer gesproken over zijn kandidatuur.
Hanssen drong erop aan dat er gebouwd werd in de St. Hallvard, want
het kerkje was in zijn ogen “veel te klein en onwaardig voor de tweede
parochie van de stad.”142 Ook de Nederlandse provincie koos er eindelijk
definitief voor om de plannen voor de bouw van een kerk – mét klooster,
136 Ibidem, 23(1953), p. 58; Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan Odulphus van
der Vat, 24 januari 1957.
137 Neerlandia Seraphica, 28(1958), p. 295; K.J. Notenboom, ‘Martinianus Termeulen †’, in:
Variant, 12(1978)17, p. 218.
138 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 362. In 1993 hadden de franciscaanse
Derde Orde-afdelingen in Bergen en in Oslo/Lillestrøm samen 23 leden, terwijl de dominicanen er zes hadden.
139 Dionysius Boers kon er geen begrip voor opbrengen dat de zusters Onder de Bogen in
Noorwegen met elkaar Sinterklaas vierden. Interview Dionysius Boers, kmm 46. De franciscanen zouden ook bewust geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging lid te worden van de ‘Nederlandse club’ in Oslo, die gevormd werd door Nederlandse emigranten
en ambtenaren. Interview J. Castricum, 7 mei 1993.
140 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 33-34, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met H. Rieber-Mohn, Finn Thorn op en E. Gunnes op.
141 Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan Odulphus van der Vat, 13 april 1957;
Interview Dionysius Boers, 7 september 1994.
142 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 10.
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parochiehuis en kantoor voor de Franciskushjelpe – in Oslo in plaats van
Bergen vaste vorm te geven. De combinatie van de bouw van een kerk/
klooster met een sociaal werk verhoogde de kans op verlof van de overheid
om te bouwen. De Noorse architect Kjell Lund zorgde voor een uitgewerkt
plan op Enerhaugen, een hoog punt in de stad dat met de metro goed
bereikbaar was. Een nieuwe kerk betekende dat men een volwaardig
parochieleven zou kunnen gaan opzetten, waarvoor de oude bouwvallige
kerk in de Urtegaten – in 1963 werden de franciscanen nog verordonneerd
de façade zó aan te passen dat voorbijgangers niet geraakt zouden worden
door vallend puin – niet aantrekkelijk genoeg was geweest en te weinig
ruimte bood. De samenstelling van de statie wijzigde in deze jaren in een
ras tempo door de bouw van nieuwe wijken door de gemeente.143 Het aantal parochianen groeide. In de tweede helft van de jaren vijftig evenaarde
men met 553 katholieken het aantal parochianen uit 1933. Dit aantal zou in
de komende jaren verder stijgen: 700 parochianen in 1963, 902 in 1967 en
1233 in 1970.144
De franciscaanse visitator Lamberto Vissers schetste in 1961 een positief
beeld van de missie in Noorwegen aan de generale overste, Augustinus
Sépinski. De contacten tussen de katholieke clerus en de protestantse bisschoppen en predikanten waren nog weinig frequent, maar daar kwam verbetering in: de franciscanen in Bergen wisten door te dringen in niet-katholieke milieus (“un grand travail de pénétration”). Het Franciscuscentrum
kenmerkte zich door “un esprit apostolique et conquérant” (een apostolische veroveraarsgeest). De resultaten waren bemoedigend. Enkele volwassenen volgden de cursussen om opgenomen te kunnen worden in de katholieke kerk.145 Rond 1960 toonden enkele Noren ook weer interesse voor het
franciscaanse leven.146 Op het moment dat in Nederland de aanwas van
nieuwe franciscanen langzaam maar zeker tot een nulpunt daalde, werd
vanuit de Nederlandse provincie deze interesse in het noorden met belangstelling gevolgd. Mede daarom durfde men de plannen aan om ook in Zweden een franciscaanse communiteit voor te bereiden.

143 Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met L. Messel; Archief ofm , inv. nr. 4303:
Albertus Castricum aan Castulus van den Eijnden, 20 februari 1958. Toegevoegd: Albertus Castricum, ‘Situatie van de plannen. St. Hallvard Oslo 20 februari 1958’.
144 Bruce, St. Hallvard menighet, p. 68-82, 142.
145 Archief Gen. ofm , sm 142: Mandaat van Lamberto Vissers van generaal A. Sépinski, 25 januari 1961, Lamberto Vissers, ‘Rapport sur la visite canonique de la mission d’Oslo en
Norvège’, 4 Augustus 1961. De visitatie vond plaats van 7 tot 15 juli 1961.
146 Ruyter, ‘Die Geschichte der Minderbrüder in Norwegen’.
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4. maristen

Afhankelijk van de apostolisch vicaris
In 1932 kwam de eerste Nederlandse marist, Gustaaf de Paepe, naar Noorwegen. Vrij snel daarna werd Jac. Mangers benoemd tot apostolisch vicaris
van Noorwegen. Eenmaal apostolisch vicaris haalde Mangers een streep
door het contract dat in 1931 tussen de maristen en Irgens was opgesteld. In
dit contract was vastgelegd dat de maristen minstens met drie paters in
Noorwegen zouden werken, dat de staties Haugesund en Stavanger in het
westen van het land aan hen werden toegewezen én dat ze een salaris van
1600 kronen zouden krijgen.147 Mangers verplaatste de maristen evenwel
naar het oosten, in de omgeving van Oslo. Voor deze wijziging had hij zich
verzekerd van de steun van de Propaganda Fide, van zijn adviseurs in Oslo
en van het generalaat van de maristen. Het provincialaat in Parijs was niet te
spreken over deze veranderingen en sprak zelfs over een contractbreuk,
maar kon weinig uitrichten.148
In een nieuw contract met de Parijse provincie werd bepaald dat er twee
maristen in Noorwegen zouden werken (Mangers niet meegeteld), waaraan
in de toekomst evenwel een derde of meer toegevoegd zouden kunnen worden. De paters zouden samenwonen, maar in speciale gevallen konden ze
voor een korte tijd (hoogstens drie maanden) elders worden geplaatst. De
maristen kregen de zielzorg toegewezen voor de statie Stabekk. Daarvoor
kregen zij een salaris dat overeenkwam met het bedrag dat in andere staties
in het vicariaat werd betaald. Mangers wilde het exacte bedrag van 1600 kronen niet contractueel vastleggen omdat, zo voegde hij eraan toe, het priestersalaris in de toekomst mogelijk zou stijgen. Dat zou er evenwel in de
praktijk nooit van komen. Integendeel, zoals we in het vorige hoofdstuk
hebben gezien werd dit bedrag tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk verlaagd.149
Volgens Mangers maakten de wijzigingen in het contract niet zo veel uit
voor de paters. Er zat bovendien een groot voordeel aan: de maristen zouden
samen zijn in Stabekk, en veel minder eenzaam dan in het westen des lands.
Stabekk was een klein voorstadje van Oslo, circa twaalf kilometer buiten de
147 Archief ppm , 5 ‘Norvège 1932-1947’: Contract tussen maristen en apostolisch vicariaat
Oslo, augustus 1931, ondertekend door J. Balas, provinciale overste van Parijs en H.
Irgens, apostolisch administrator.
148 Ibidem: J. Mangers aan J. Balas, 9 oktober 1932; Ibidem, 4: J. Mangers aan J. Balas, 16
augustus 1932. Zie ook: ‘Van zuid naar noord’, in: H. Kruistocht, 38(1961-62), p. 37-39.
149 Archief ppm , 5: Contract tussen maristen en apostolisch vicariaat Oslo, december 1932,
ondertekend door J.-M. Conen en J. Mangers; J. Mangers aan J.-M. Conen, 19 november
1932 en 10 december 1932.
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hoofdstad gelegen, waar met name beter gesitueerde Noren woonden. De
H. Hartparochie, die de twee gemeenten Asker en Baerum (inclusie Stabekk)
omvatte, was opgericht door Smit in 1926. Na de Duitse priesters van het
H. Hart en de Nederlandse seculier Hugo van der Vlugt, namen de maristen
er nu hun intrek. De kern van de katholieke gemeenschap bestond uit een
pastorie – een voormalig atelier van de Noorse kunstschilder Rudolph
Thygesen – met een klein parochiezaaltje en huize Lisieux van de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius met daarin een kapel voor circa dertig mensen. Tot 1931 hadden hier de St. Franciscus Xaveriuszusters gewoond.
De Paepe, die opzag tegen de eenzaamheid in Noorwegen, was tevreden
met de nieuwe situatie. P. Bzdyl daarentegen had er veel moeite mee. Volgens hem was de ruil in alle opzichten zeer onvoordelig, behalve dan dat
men dicht bij de apostolisch vicaris woonde.150 Voor Mangers was de nabijheid van zijn confraters evenwel een grote troost. Een bisschop, zo schreef
hij aan zijn provinciaal, was eenzaam, zelfs al woonde hij, zoals hijzelf, in
een huis met vier tot vijf priesters. Daarom was hij de congregatie dankbaar
dat zij hem zulke goede paters hadden gezonden om hem te helpen de last
te dragen.151
Het is onduidelijk of de sfeer op het bisschopshuis na het vertrek van
Smit inmiddels was verbeterd, maar de positie van Mangers als enige regulier tussen seculiere priesters kan moeilijk zijn geweest. Wellicht had bij het
verplaatsen van zijn confraters naar het oosten van het land ook een rol
gespeeld dat Mangers de seculieren op die manier te vriend kon houden
door hun Stavanger en Haugesund te geven. Hij wachtte er verder voor de
maristen benijdenswaardige posten te geven om scheve gezichten te voorkomen. Overigens benadrukte Mangers bij verschillende gelegenheden dat
hij nog steeds marist was en dat hij alles zou doen voor het welbevinden van
zijn confraters in Noorwegen.152
Op 30 oktober 1932 werd Mangers geïnstalleerd als apostolisch vicaris.
Een week later kwamen Bzdyl en De Paepe naar Stabekk. Ofschoon in het
nieuwe contract met de maristen was vastgelegd dat de paters bij elkaar
zouden wonen, kwam daar in de praktijk niet veel van terecht. Terwijl
Bzdyl, inmiddels benoemd tot de nieuwe regionale overste van de maristen,
pastoor werd in Stabekk, kreeg De Paepe in hetzelfde jaar een benoeming
150 Ibidem, 4: Mangers aan Balas, 16 augustus 1932; Ibidem, 5: P. Bzdyl aan J. Balas,
23 september 1932.
151 Ibidem, 5: Mangers aan Conen, 10 december 1932.
152 Ibidem: Mangers aan Conen, 19 november 1932; Ivens, ‘Mangers. 25 Jaar bisschop’,
p. 2-5; G.M. van Beckhoven, ‘Monseigneur Mangers Marist’, in: Uit het land van St. Olav,
30(1956-57), p. 113-114.
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tot rector van het noviciaat en moederhuis van de St. Elisabethzusters in
Oslo, waardoor zijn standplaats feitelijk Oslo werd.
In zijn eerste jaren in Noorwegen was De Paepe regelmatig depressief,
zag de toekomst donker in en wilde Noorwegen weer verlaten. Volgens
Mangers liet de religiositeit van De Paepe te wensen over: hij kon niet goed
gehoorzamen en ging het liefst zijn eigen weg. Terwijl Bzdyl zich goed aan
de regels hield, leefde De Paepe alsof hij niet langer gebonden was aan de
religieuze discipline. Daarom vertrouwde Mangers aan De Paepe liever geen
eigen statie toe, zo liet hij provinciaal Conen weten in 1935. Een jaar later
dacht Mangers erover hem terug te laten keren naar Nederland, maar inmiddels wilde De Paepe dat niet meer. De bisschop liet hem blijven, omdat
hij vond dat De Paepe ook zijn goede kanten had: hij had ‘zijn hart op de
goede plaats’. In 1937 werd De Paepe benoemd tot rector van Grefsen in
Oslo, een kliniek voor psychiatrische patiënten van de St. Jozefzusters.
Tevens had hij de zorg voor de semi-publieke kapel die erbij hoorde, en was
hij biechtvader voor het noviciaat van dezelfde zusters. Ook hier ging De
Paepe min of meer zijn eigen weg. Zo kocht hij, zonder daarover verantwoording af te leggen aan Bzdyl, een motorfiets. Achteraf bleek dat de 3000
francs die dat gekost had, eigenlijk bedoeld waren geweest voor een nieuwe
kerk in Stabekk. De motorfiets deed wel goede dienst: als ‘particulier
chauffeur’ vervoerde De Paepe Mangers achter op de motor door de hoofdstad en omstreken.153
Toen in 1935 de nieuwe statie in Hønefoss werd opgericht, werd Bzdyl er
benoemd tot pastoor. Mangers vroeg voor de statie in Stabekk een nieuwe
marist, die als missionaris in Noorwegen wel aan bepaalde voorwaarden
moest voldoen: “bonne santé, prédicateur, bon jugement et bon religieux”
(iemand met een goede gezondheid en een gezond verstand, die goed kon
preken en een voorbeeldige religieus was). Deze nieuwe missionaris werd
Jan Rommelse. Hij kwam in 1936 naar Noorwegen en werd in 1937
benoemd tot pastoor van Stabekk. Rommelse toonde zich zeer content met
zijn benoeming voor Noorwegen. Hij vond de kerk in Stabekk wel zeer
bescheiden, maar dat zou verbeteren wanneer zij er een nieuwe kerk zouden bouwen. Mangers was zeer over hem te spreken: “Il est comme fait pour
la Norvège” (Hij is geknipt voor Noorwegen).154
Stabekk telde in 1947 63 parochianen, van wie de meesten veraf woonden. Achteraf beschreef Rommelse in 1989 Stabekk, waar hij tot 1947 pas153 Archief ppm , 5: G. de Paepe aan J.-M. Conen, 14 januari 1934, J. Mangers aan J.-M. Conen,
28 juni 1935, 27 december 1936, 16 februari 1937, 18 juni 1937, P. Bzdyl aan J.-M. Conen,
3 juni 1937; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 37.
154 Archief ppm , 5: Mangers aan Conen, 27 december 1936; J. Rommelse aan J.-M. Conen,
9 juni 1936.
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toor was, als de moeilijkste statie die de maristen hadden gehad in Noorwegen. “Wij hebben jaar in jaar uit, geholpen door de goede en moedige Antoniuszusters, ons afgetobd — ik tot 1947 en pater Bzdyl daarna tot 1958 in het
primitieve surrogaatkapelletje, dat zeker zijn charme had en ook een hulp
in de nood is geweest, maar dat op generlei wijze het doel waarvoor het
werd aangeschaft dienen kon. Het luttel aantal bekeerlingen – hoogstens 12
in die 30 jaar – waren allen personen die de priesters en de zusters door een
toevallige ontmoeting op huisbezoek of door toedoen van parochianen
hadden leren kennen.”155
In Hønefoss werd een statie opgericht omdat in de omgeving enkele
papierfabrieken en glasblazerijen lagen, met een vrij groot aantal buitenlandse, katholieke vaklieden.156 In het stadje zelf woonde in 1935 één
katholiek gezin. De statie Hønefoss, ca. 60 kilometer ten noordwesten van
Oslo gelegen, omvatte het hele gebied ten westen van de hoofdstad. Het
stadje, in een mooie bergachtige omgeving, was een toeristische trekpleister, wat mogelijk ook een rol heeft gespeeld bij de oprichting van de statie.
Een voormalige boerderij werd verbouwd tot een klein ziekenhuisje voor 25
patiënten. Omdat het het eerste en enige ziekenhuisje in de streek was,
werd het na verloop van tijd een goed bezochte polikliniek voor eerste hulp
bij dag en nacht. De paard- en wagenstal werd een houten kerkje, zogenaamd in oud-Noorse stijl. Een voormalig kippen- en varkenshok werd
omgevormd tot priesterhuis. Tot na de oorlogsjaren bestond de pastorie uit
één vertrek van vijf bij vijf meter met in een hoek achter een gordijn een
slaapgedeelte met kraan en wasbak. In 1948 woonden er nog steeds niet
meer dan vier katholieken in Hønefoss en in de directe omgeving nog eens
elf. Alles tezamen telde de zeer uitgestrekte statie toen circa 60 katholieken,
onder wie twaalf St. Franciscus Xaveriuszusters.157

Van de Parijse naar de Nederlandse provincie
Tot 1947 was Nederland een regio of vice-provincie van de Parijse provincie
van de maristen. Daarna werd Nederland een zelfstandige provincie. De
155 Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 37. Deze passage publiceerde Rommelse eerder in een bijdrage
over Stabekk in Uit het land van St. Olav, 31(1957-58), p. 7-8, toen met de bedoeling geld in te
zamelen voor een nieuw kerkje. Dat Stabekk wordt omschreven als een veel moeilijkere
parochie dan Hønefoss zou te maken kunnen hebben met een zekere propagandistische
overdrijving.
156 P. Bzdyl, ‘Hønefoss, een middelpunt van het toeristenverkeer’, in: Uit het land van St. Olav,
37(1963-64), p. 107-108; Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 324-327.
157 J. Janischka, ‘Een herder in een kippenhok’, in: Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 9091; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 37-38; Ester Maria Anderson, ‘Brief van een Noorse verpleegster’, in: H. Kruistocht, 26(1948), p. 129-131.
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nieuwe provincie kreeg de Noorse missie mee als eigen werkterrein. Op dat
moment werkten er vier maristen in Noorwegen, de Luxemburger J. Mangers, de Pool Pjotr Bzdyl en de Nederlanders Gustaaf de Paepe en Jan Rommelse. Direct na de oorlog had Bzdyl als regionale overste een sombere brief
over de situatie van de maristen in Noorwegen geschreven aan zijn provinciaal in Parijs.158 Nadat de Nederlandse pater J. van Benthem het werkterrein in 1946 had gevisiteerd als voorbereiding op de overdracht, werd aan
Bzdyl gevraagd een rapport op te stellen over de situatie in Noorwegen.
Het rapport uit 1947 was weinig rooskleurig. In de lijn van zijn brief uit
1945 gaf het nogmaals Bzdyls negatieve kijk op de veranderingen na 1932
weer. Volgens hem was de verheffing van Mangers tot apostolisch vicaris
een groot verlies geweest voor de missie van de maristen en een belemmering voor haar ontwikkeling. Ten eerste was Mangers er door verloren voor
de maristen: hij hoorde niet meer echt bij de communiteit en was evenzogoed ‘confrater’ van de andere priesters. Maar erger was, aldus Bzdyl, dat
Mangers van de maristen had afgenomen wat ze net in 1931 met toestemming van de H. Stoel hadden bereikt: een groot eigen werkgebied om te
bekeren – in 1945 had hij letterlijk geschreven: om te ontdoen van het protestantisme, “à le défricher du protestantisme”159 – met de staties Haugesund en Stavanger. Hoewel de opzet was geweest dat de maristen zouden
samenwonen in een communiteit, was daar nooit iets van gekomen: de drie
maristen Bzdyl, De Paepe en Rommelse hadden al naargelang de behoeften
van de apostolisch vicaris ieder hun eigen post en woonden verspreid van
elkaar. Dat had negatieve effecten op hun religieuze leven en geest. “Nous
nous sécularisons de plus en plus” (Wij verwereldlijken steeds meer). Het
kostte de maristen moeite jaarlijks een retraite te houden, want hun werk
als pastoor moest doorgaan. Aan een gezamenlijke retraite konden ze niet
eens denken. En als ze voor een poosje weggingen, moesten ze aan hun vervangers ook nog eens de reiskosten betalen.160
Overzicht van de resultaten van het werk van de maristen 1935-1947 door P. Bzdyl161

Bekeerlingen
In onderricht
Parochianen
Praktiserende parochianen

Stabekk
J. Rommelse
8
2
110
40

Hamar-Tønsberg
G. de Paepe
9
1
?
?

Hønefoss
P. Bzdyl
4
0
55
30

158 Archief ppm , 5: P. Bzdyl aan G. Voisine, 24 september 1945.
159 Ibidem.
160 Ibidem: Rapport P. Bzdyl, ‘La mission mariste en Norvège’, 15 september 1947.
161 Ibidem.
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Op hun kleine posten werkten de maristen geheel in de lijn van hun eigen
spiritualiteit quasi occulti et ignoti, zonder aantoonbaar succes en vaak zonder
enige troost, zo vervolgde Bzdyl in zijn rapport. Het aantal bekeringen was
uitermate gering, niet alleen bij hen, maar bij alle priesters. In 1945 had hij
al laten weten dat sommigen het zelfs nog slechter hadden. Zij slaagden er,
ondanks hun voorbeeldig leven en niet aflatende pogingen, niet in “à saisir
un poisson au crochet” (een vis aan de haak te slaan).162 De Noren waren
zeer ontwikkeld en lieten zich niet zomaar iets aanpraten, zeker niet op religieus gebied. De kleine onwaardige katholieke kerkjes maakten geen enkele indruk op de Noren. Bovendien bestonden er vele en hardnekkige vooroordelen jegens de katholieke kerk.
In de dagelijkse realiteit bestond de belangrijkste taak van de maristen
uit het onderhouden van contact met hun parochianen. Ze gaven catechese
aan katholieke kinderen die niet naar katholieke scholen gingen. Ze gaven
conferenties aan religieuzen en tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van
het St. Olavsforbund. Jaarlijks gaven ze retraites aan religieuzen, aan mannen- en vrouwengroepen, aan jonge meisjes en jongemannen. Daarbij konden enkele vastenpreken of preken bij andere gelegenheden geteld worden.
Ook vervulden zij, meer nog dan de franciscanen, vele assistenties in heel
Noorwegen. Anders dan de franciscanen lijken zij niet gericht te zijn geweest op het werven van Noorse roepingen.
Af en toe gaven de maristen taallessen om enkele kronen te verdienen en
aldus de magere financiën aan te vullen. Financieel waren de maristen net
zozeer op zichzelf teruggeworpen als de andere Nederlandse priesters. In
1947 kreeg De Paepe bijvoorbeeld 480 kronen van het vicariaat, 1825 kronen
als misintenties en 325 kronen als gift. De Paepe was inmiddels verplaatst
naar Tønsberg, waar de St. Elisabethzusters hem eten en onderdak gaven.
Ook de Paepe wees erop dat het leven als katholiek priester hard was en er
weinig vertroostingen waren. Slechts de liefde van God en van Maria stelden
hen in staat de fysieke en psychische kilte van Noorwegen te verdragen.163
Bzdyl eindigde zijn rapport even negatief als hij begon. Alles in aanmerking genomen verkommerden de maristen zowel spiritueel als materieel.
Tot nog toe had de Voorzienigheid hen beschermd en had Maria over haar
geisoleerde zonen gewaakt. “Notre volonté est de continuer, de tenir jusqu’à ce que l’aide arrive et nos Supérieurs nous relèvent de notre poste” (Wij
willen doorgaan, doorzetten totdat er hulp komt en onze superieuren ons
van onze post ontheffen).164 Het werd volgens Bzdyl tijd om de missie te consolideren, of eigenlijk om ze eindelijk eens op te richten. De dominicanen
162 Ibidem: Bzdyl aan Voisine, 24 september 1945.
163 Ibidem: G. de Paepe aan G. Voisine, 28 maart 1947, Rapport Bzdyl, ‘La mission mariste’.
164 Ibidem: Rapport Bzdyl, ‘La mission mariste’.
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Bezoek van de provinciale overste. V.l.n.r. A. Ivens, H. Taxt,
E. Pisters, A. Høgh, J. Mangers, P.Bzdyl, G. de Paepe.

en franciscanen hadden na de oorlog nieuwe mensen gestuurd. De maristen
moesten hun ‘grote broers’ volgen en met het oog op een daadwerkelijke
vestiging nieuwe krachten sturen.165
De brief en het rapport van Bzdyl uit 1945 en 1947 leidden niet tot ingrijpende stappen van het eerste bestuur van de nieuwe Nederlandse provincie.
Hoewel de eerste Nederlandse provinciaal E. Pisters beloofde zich er voor in
te spannen dat de maristen in Noorwegen “ein eigenes Heim bekommen”,
kwam daar in de eerste tien jaar weinig van.166 De maristen bleven in Stabekk en Hønefoss en De Paepe werd nog steeds zo vaak door de bisschop als
assisterende priester ingeschakeld, dat hij zichzelf omschreef als “een free
lancer in de Noorse Missie”.167 In 1954 kwam Anton Ivens naar Noorwegen,
waar hij de plaats innam van Jan Rommelse. Deze keerde in 1953 terug naar
Nederland en werd procurator van de Noorse missie in Bussum.168 Rommelse had van 1947 tot 1953 in Hønefoss gewerkt. Hij was gecharmeerd
geweest van deze statie, ondanks of waarschijnlijk juist dankzij de asceti165 Ibidem: Bzdyl aan Voisine, 24 september 1945.
166 Archief npm , 2: F. Wieschemeyer aan E. Pisters, 2 juli 1948. Wieschemeyer, assistent van de
generale overste en contactpersoon voor de jonge Nederlands-Belgische provincie,
schreef dat de generale overste A. Cyr Pisters steunde bij zijn plannen en hem vroeg daadwerkelijk onderhandelingen met Mangers te starten.
167 G. de Paepe, ‘Brief uit Lillestrøm’, in: H. Kruistocht, 34(1956), p. 138-140. Zo vinden we van
hem bijvoorbeeld artikeltjes uit Arendal in 1948, uit Kristiansand in 1949 en uit Sylling in
1950. Zie ook Van Steen, ‘De paters maristen’, p. 19-21.
168 Archief npm , 3 ‘Correspondentie en andere stukken met betrekking tot Noorwegen 19581966’: J. Pirenne aan J. Mangers, 30 juni 1964, J. Mangers aan J. Pirenne, 2 juli 1964; Interview J. Rommelse, kmm 884.
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sche woonsituatie in het varkens- annex kippenhok. De geïsoleerde positie
sprak hem aan en hij zag het als zijn roeping de weinige, verspreid wonende
katholieken van de provincie Ringerike ongeacht de weersomstandigheden
te bezoeken. Mede daardoor werd hij een uitstekende skiër. Ivens, die na
hem kwam, was minder gelukkig met de situatie. Het week na week en jaar
na jaar preken voor dat éne katholieke gezin tijdens de hoogmis op zondag,
bracht hem de wanhoop wel eens nabij. Zijn piano bracht afleiding, maar
zijn eigenlijke redding bestond uit gemeentelijke plannen waardoor het
houten kerkje moest verdwijnen en Ivens noodgedwongen bouwpastoor
werd. Hij bouwde een nieuwe, betonnen St. Theresiakerk in Hønefoss, die
werd betaald door de St. Franciscus Xaveriuszusters.169
Dat de maristen weinig opvallend aanwezig waren in de Noorse katholieke kerk, kwam ook naar voren in het visitatierapport van Hanssen uit
1956, waarin hij stelde dat de voornaamste verdienste van de maristen in het
bisdom Oslo was “dat zij de Bisschop hebben geleverd. De anderen nemen
staties waar; ze werken op bescheiden wijze en tonen weinig persoonlijk
initiatief, wellicht omdat zij in meer directe afhankelijkheid van de Bisschop staan.”170

Mariakerk als genoegdoening
Naarmate de zeventigste verjaardag van Mangers naderde, werd de vraag
naar de toekomst van de maristen in Noorwegen na het vertrek van Mangers als bisschop steeds dringender. Ruim vijfentwintig jaar hadden ze
gefunctioneerd als zijn assistenten, waardoor de maristen in een meer
directe relatie stonden tot de persoon van Mangers dan tot de Noorse missie. Zij hadden geen eigen statie, geen eigen bezit en geen eigen gezicht in
de Noorse katholieke kerk. Als Mangers zou vertrekken, zou daarmee de
voornaamste grond van hun aanwezigheid in Noorwegen wegvallen. De
nieuwe provinciaal Gerard van Beckhoven, die midden jaren vijftig aantrad,
was zich bewust van deze situatie, zeker nadat hij in 1957 Noorwegen had
gevisiteerd bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bisschopsjubileum
van Mangers. Tijdens die visitatie had hij het onderhuidse ongenoegen
geproefd van de maristen die het gevoel hadden hun hele leven in dienst
van Mangers te hebben gewerkt, terwijl zij daar hoegenaamd geen vruchten
van hadden mogen plukken.171
169 Interview J. Rommelse, kmm 884; Interview Augustine Voorvelt, kmm 897; Interview
A. Ivens, 16 juni 1994; A. Ivens, Født til prest. Fortalt til Jan Christian Mollestad (Oslo: Solum
Forlag, 1997), p. 26-30.
170 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 10.
171 Archief npm , 3: G. van Beckhoven, ‘Rapport sur ma visite des stations de Norvège’,
26 oktober – 5 november 1957.
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Van Beckhoven had al tijdens zijn noviciaat een zekere belangstelling
voor Noorwegen getoond. Uiteindelijk had hij er begin jaren dertig vanaf
gezien naar het noorden te gaan, maar Noorwegen was blijven trekken. Als
provinciaal kreeg hij de kans zich alsnog in te zetten – “à batailler pour nos
Pères” – voor de maristen in Noorwegen. Hij liet Mangers weten dat de tijd
was gekomen dat de maristen een eigen kerk en huis zouden krijgen, net als
de dominicanen en franciscanen.172 Om dat te bereiken moest Mangers
Ivens benoemen in Stabekk, waar de 256 parochianen inmiddels zaten te
springen om een nieuwe kerk. “Met Stabekk en Eiksmarka krijgen de paters
maristen zo een werkterrein in Noorwegen dat het samenwonen van meerdere paters mogelijk maakt, het religieuze leven met het apostolaat verbindt.”173 Ivens, die in Hønefoss had bewezen een aardig kerkje te kunnen
bouwen, wilde daar graag weg. Volgens Van Beckhoven was het belangrijk
dat hij als jonge priester werk om handen had. De provinciaal haalde Mangers over, met steun van het generalaat, het grondgebied van het bisdom in
Stabekk plus een som van 50.000 kronen aan de maristen te schenken. De
maristen in Noorwegen waren er gezien hun ervaring dat Mangers steeds
de hand op de knip hield, verbaasd over dat Mangers hiermee akkoord ging.
Zo zou Mangers niets hebben bijgedragen aan de bouw van de nieuwe kerk
in Hønefoss. Deze was geheel bekostigd door de St. Franciscus Xaveriuszusters, terwijl de kerk bezit was van het diocees.174 Maar blijkbaar was het ook
tot Mangers doorgedrongen dat, mocht hij plotseling overlijden, de maristen in Noorwegen zeer zwak stonden en wellicht het land zouden verlaten.
Dat wilde Mangers in elk geval voorkomen: “De maristen moeten nooit van
Noorwegen gaan, dat zou een katastrofe zijn. Zij moeten Stabekk vast krijgen in ieder geval.”175
Er werd overeengekomen dat Stabekk via een door de Propaganda Fide
ondertekend contract aan de maristen zou worden toegewezen, waardoor
de overeenkomst nooit eenzijdig kon worden opgezegd door een nieuwe
bisschop.176 Eigenlijk hadden zowel het generalaat als Van Beckhoven het
liefste gezien dat niet de maristen, maar het bisdom in Stabekk bouwde en
eigenaar werd van kerk en huis. Ook hiermee wilde Mangers akkoord gaan.
172 Ibidem, J. Pirenne aan F. Wieschemeijer, 18 februari 1964. De maristen hadden het idee
dat Mangers alleen hen als plaatsvervangende priesters gebruikte en dat de franciscanen
wat dat betreft buiten schot bleven.
173 Ibidem: G. van Beckhoven aan J. Mangers, 28 januari 1959.
174 Ibidem: Van Beckhoven, ‘Rapport sur ma visite des stations de Norvège’.
175 Ibidem: J. Mangers aan G. van Beckhoven, 28 maart 1958.
176 Ibidem: F. Wieschemeyer aan G. van Beckhoven, 9 mei 1958. Het contract tussen het diocees Oslo en de Nederlandse provincie van de maristen werd op 19 mei 1958 ondertekend
door de prefect van de Propaganda Fide kardinaal P. Fumasoni-Biondi, de generaal van de
maristen A. Cyr en J. Mangers.
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Maar de maristen in Noorwegen weigerden deze oplossing pertinent. Bzdyl
had altijd het idee gepropageerd dat de maristen op een dag hun eigen kerk
zouden hebben in Noorwegen.
In het diepste geheim (uit angst dat Mangers het geld anders zou opeisen voor het vicariaat) hadden de maristen in Noorwegen jarenlang elke øre
die zij konden missen opzij gelegd voor de bouw van een kerk wanneer zij,
eindelijk, een eigen maristenstatie zouden krijgen. Reeds in 1945 hadden
zij aldus een bedrag van 30.000 kronen bijeen gespaard.177 Zo had Bzdyl
Rommelse in 1936 opgedragen het geld dat hij in Nederland, nog voor hij
naar Noorwegen vertrok, bijeen had gebedeld in de Laurentiuskerk in Rotterdam en op het eiland Overflakkee, rechtstreeks aan Bzdyl te sturen en er
niks van aan Mangers te laten weten. Bij zijn aankomst in Noorwegen had
Mangers meteen aan Rommelse gevraagd of hij geld bij zich had, waarop
deze met een zijdelingse blik op zijn overste Bzdyl ‘naar waarheid’ ontkennend kon antwoorden. Mangers geloofde hem niet, maar had zich toch
erbij neer moeten leggen.178
Nu de maristen een eigen statie kregen, wilden zij het ideaal van een
eigen kerk niet meer opgeven. Om Van Beckhoven te overtuigen noemden
zij een aantal, niet allemaal even sterke, argumenten: als Mangers zou bouwen zou hij alles zo goedkoop mogelijk willen houden, waardoor het resultaat van de nieuwbouw niet bevredigend zou zijn voor de maristen die er
moesten wonen; de maristen zouden nog steeds worden ingezet als assistentiepaters en geen communiteit krijgen in Stabekk met een eigen werkkring; de maristen in Noorwegen zouden al die jaren voor niks hebben
gespaard, wat zeer ontmoedigend was; de dominicanen en franciscanen
wilden óók een eigen huis; de helft van het benodigde geld was reeds bijeen.
Het laatste argument gaf de doorslag.179
In 1958 werd Ivens door Mangers verplaatst naar Stabekk met de opdracht een kerk te bouwen, zodat de maristen, aldus Ivens in een brief aan
Van Beckhoven, eindelijk “binding zouden krijgen met Noorwegen.”180
Blijkbaar had het ruim dertig jaar aan die binding ontbroken. In Stabekk
deed nog steeds de oude kapel van de missiezusters franciscanessen van de
H. Antonius – die zelf in 1954 uit gebrek aan toekomstperspectief waren
vertrokken – dienst als parochiekerk, maar zij was te klein en te koud voor
177 Archief ppm , 5: Bzdyl aan Voisine, 24 september 1945.
178 Interview J. Rommelse, kmm 884.
179 Archief npm , 3: G. van Beckhoven, ‘Rapport sur la paroisse de Stabekk’, medio 1958. Men
ging er vanuit dat een nieuwe kerk in Stabekk 300.000 kronen zou kosten. Men beschikte
reeds over een bedrag van 143.400 kronen, inclusief de beloofde 50.000 kronen van Mangers.
180 Ibidem: A. Ivens aan G. van Beckhoven, 17 april 1958. Over de bouw in Stabekk zie Ivens,
Født til prest, p. 34-49.
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de groeiende parochie. Op allerlei manieren probeerde Ivens het geld voor
de kerk bijeen te krijgen. De congregatie, die tot dan toe niet financieel had
geïnvesteerd in Noorwegen, kwam nu wel met geld over de brug. Daarnaast
liep in Nederland al een tijd een actie “voor een schone Mariakerk in Noorwegen”, waarvoor in 1948 de somma van 1044 gulden stond geboekt. In de
H. Kruistocht waren na 1947 de giften vermeld die voor deze kerk binnenkwamen, maar zij staken zo schraal af tegen de eveneens vermelde giften voor de
missie op de Salomonseilanden, dat de redactie na 1951 waarschijnlijk afzag
van verdere vermelding.181 In 1957 organiseerde Ivens een ‘steentjesactie’ in
Nederland, die 10.000 kronen opleverde. In 1958 ging hij voor een half jaar
op bedeltocht naar Nederland. Dat werd mogelijk gemaakt door de komst
naar Noorwegen van de marist J. Boekema als kapelaan van Stabekk. Boekema had na ettelijke jaren wiskunde te hebben gedoceerd aan het seminarie
van de maristen, gevraagd om een andere post en was benoemd voor Noorwegen. De opbrengst van de bedeltocht van Ivens in Nederland viel erg
tegen. Bovendien was Ivens na een half jaar zo uitgeput, dat hij twee maanden op krachten moest komen in het ziekenhuis van de St. Jozefzusters in
Oslo. In zijn ‘Oprecht gemeende dank’ voor de talrijke giften in Uit het land
van St. Olav liet hij niets van zijn teleurstelling doorschemeren. In 1959 deed
ook Boekema pogingen om in Nederland geld in te zamelen. Die waren
evenmin erg succesvol. Hij probeerde het vervolgens in Duitsland, waar de
bedelacties meer succes hadden.182
Om de gemeente Bærum over te halen een vergunning te verlenen voor
de bouw van een kerk in deze rijke voorstad van Oslo, werden de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius bij het plan betrokken. Zij waren
graag bereid terug te keren naar Stabekk en er een bejaardenhuis te beginnen. Het bejaardenhuis Villa Maria en de Mariakerk werden als één project
bij de gemeente ingediend, die de gevraagde vergunning gaf en zelfs bereid
was garant te staan voor een lening van 100.000 kronen, op voorwaarde dat
de katholieke priester zich niet zou inspannen om zieltjes te winnen onder
de lutherse bejaarden. Volgens Ivens hoefden ze daar niet bang voor te zijn:
hij was niet gericht op het actief bekeren van lutheranen.183 Door P. Bzdyl
werd het Noorse staatsburgerschap aangevraagd om een en ander wettelijk
te kunnen regelen. Blijkbaar was dat niet eerder een punt van bespreking
geweest.184 De Mariakerk in Stabekk werd op 11 december 1960 gewijd. Bij
181 Tekenend was de gift van vijf gulden voor Stabekk naast de ƒ 386,- voor de Salomonseilanden in het eerste nummer van de H. Kruistocht uit 1948.
182 Ivens, Født til prest, p. 40-42; Idem, ‘Een oprecht gemeende dank’, in: Uit het land van St. Olav,
32(1958-59), p. 92; Archief npm , 3: A. Ivens aan G. van Beckhoven, 9 september 1959. Van de
pastoor van Bussum kregen zij 5700 kronen.
183 Ivens, Født til prest, p. 38; Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
184 Archief npm , 3: Van Beckhoven aan Mangers, 28 januari 1959.
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Inwijding van de Mariakerk te Stabekk in 1960. J. Mangers wordt voorafgegaan
door A. Ivens. Links op de foto J. Boekema.

die gelegenheid veranderde de H. Hartparochie haar naam in Mariaparochie.185
Bij gelegenheid van de vijftigjarige aanwezigheid van de maristen in
Nederland in 1961, schetste J. Rommelse een weinig opwekkend beeld van
het leven en werken in Noorwegen. De wijding van Mangers en de bouw
van de Mariakerk waren volgens het artikeltje de enige in het oog springende gebeurtenissen in 36 jaar apostolaat in Noorwegen. “De paters kunnen
niet bogen op een aanzienlijke schaar bekeerlingen, want het bekeringswerk staat nog steeds in een beginstadium. Zij hebben ook geen bekendheid verworven door hun optreden of opmerkenswaardige prestaties, want
ook daarvoor is op de meeste plaatsen in Noorwegen de tijd nog niet rijp.
Zij hebben elkaar in die onmetelijke diaspora op de kleinste staties afgewisseld en, veelal eenzaam en zonder zichtbare resultaten, een zeer bescheiden
apostolaat uitgeoefend onder een luttel aantal katholieken en hun kinderen. (…) Toch zal geen enkel van hen hun missionarisleven als onvruchtbaar
beschouwen, omdat Gods wegen onnaspeurlijk zijn en Hij met andere
maten meet dan de mensen. Zij hebben steeds hun nederige taak met ver185 J. Rommelse, ‘Kerkwijding in de sneeuw’, in: H. Kruistocht, 38(1961-62), p. 177-179; Uit het
land van St. Olav, 34(1960-61), p. 50, 68-72. Uiteindelijk zou de kerk bijna 600.000 kronen
kosten, waarvan op 16 juni 1961 een bedrag van 387.595 kronen was vergaard; het restant
werd geleend. Archief npm , 3: A. Ivens, ‘Financieel overzicht’, 16 juni 1961; Ivens, Født til
prest, p. 34-49.
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trouwen verricht, in de overtuiging dat het zaadje dat zij uitstrooiden eens
tot ontwikkeling zal komen. Het is een waar maristenwerk geweest en dat is
het nog: de geest van de Sociëteit van Maria waardig, die de Kerk van Christus liefst in het verborgen wil dienen.”186

Nieuw elan
Inmiddels was Van Beckhoven na een hartinfarct teruggetreden als provinciaal. Hij ging in 1960 naar Bergen waar hij bij de St. Franciscus Xaveriuszusters weer op krachten kwam. Na verloop van tijd nam hij wat parochiewerk
op zich en werd een actief lid van de maristen in Noorwegen. Om te komen
tot “een kloostergemeenschap, één groep die werkt als een cel” wilden de
maristen nieuwe wegen inslaan, zodat men in de Noorse context zinvol
bezig kon zijn. De communiteit moest worden uitgebreid met enkele academisch geschoolde maristen én Engelstalige confraters omdat Noorwegen
zo Angelsaksisch was georiënteerd.187 Men wilde liever geen Ieren vanwege
hun “nogal devotioneel gekleurd godsdienstig leven, dat de Noren eerder
afstoot dan aantrekt.”188 Om Engelstalige maristen te krijgen, gingen de
maristen in Noorwegen in een gezamenlijk schrijven zelfs zover, dat zij in
1962 aan het generalaat voorstelden de Noorse missie los te maken van de
Nederlandse provincie en onder de verantwoordelijkheid te plaatsen van
het generaal bestuur. Hoewel de maristen in hun brief benadrukten dat zij
niet te klagen hadden over de Nederlandse provincie, spreekt er toch uit dat
men vond dat in Nederland de belangen van de maristen onvoldoende werden behartigd.189 Het plan om de Noorse missie onder het generaal bestuur
te plaatsen vond weinig weerklank bij de Nederlandse provinciaal J. Pirenne, die weigerde de brief door te sturen naar de generaal.190 De bestuurlijke
omvorming werd niet verwezenlijkt. Wel kwam eind jaren zestig de eerste
Engelstalige – zij het Ierse – marist naar Noorwegen.
De vraag wat het doel was van de oprichting van ‘één cel’ waaruit een
bepaald district bewerkt zou kunnen worden, komt in de stukken niet zo
186 J. Rommelse, ‘Het apostolaat van de maristen in Noorwegen. Bij het gouden jubileum
van de congregatie in Nederland op 3 mei 1961’, in: Uit het land van St. Olav, 34(1960-61),
p. 98-100.
187 Zie ook Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 6-7.
188 Archief npm , 3: Pirenne aan Wieschemeyer, 18 februari 1964, onder verwijzing naar zijn
visitatie in de zomer van 1963.
189 Ibidem: ‘Missionaires de Norvège’ aan pater generaal J. Buckley, 21 november 1962. De
brief, die de hand en de bestuurlijke ervaring van Van Beckhoven verraadt, was ondertekend door de vijf maristen G. van Beckhoven, J. Boekema, P. Bzdyl, A. Ivens en G. de
Paepe. Zie ook Ibidem, A. Ivens aan J. Pirenne, 15 september 1960.
190 Ibidem: J. Pirenne aan confraters in Noorwegen, 1 december 1962.
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duidelijk naar voren. Wel verdedigden de maristen in 1962 in de brief aan
pater generaal J. Buckley nog steeds met verve dat Noorwegen toch vooral
tot de missiegebieden moest worden gerekend. Niet alleen kerkrechtelijk
gezien, omdat het nog steeds afhankelijk was van de Propaganda Fide, maar
ook in werkelijkheid. Geen enkel missieland ter wereld kende zulk een laag
percentage katholieken. Ook al was er sprake van een geciviliseerd land,
toch waren er maar weinig missies waar het apostolaat zo vruchteloos en zo
ontmoedigend was als in Noorwegen, Zweden en Finland.
Anders dan bij de franciscanen, lijken niet oecumenische initiatieven of
het presentstellen van de eigen spiritualiteit aan de basis te hebben gelegen
aan het oplevende elan van de maristen in Noorwegen aan de vooravond
van het Tweede Vaticaans Concilie, maar eerder het gevoel dat ze nu eindelijk eens daadwerkelijk wilden beginnen met het bekeringswerk “in dit bisdom dat practisch een missiegebied is.” “Het werk zou niet beperkt moeten
blijven tot het ‘gewone’ parochiewerk, maar uitgebreid moeten worden
met bijvoorbeeld studie, spreekbeurten, publicaties. Die kloostergemeenschap zou een echt centrum moeten zijn van zielzorg, katholieke aktie, een
centrum, waar alle mogelijke inlichtingen verkregen kunnen worden, en
dat alles aangepast aan de Noorse mentaliteit.”191 Op die manier zouden de
belangen van de kerk in Noorwegen en die van de sociëteit der maristen het
beste gediend zijn.

5. het missiebegrip bij de nederlandse priesters
In de periode 1932 tot 1964 was ongeveer een derde van de priesters in Noorwegen van Nederlandse afkomst. Voor het vicariaat Oslo steeg dit aantal tot
ruim 40% in 1956. Door hun getalsmatige overwicht waren de Nederlandse
priesters een invloedrijke groep. In hoofdstuk iv stelden wij reeds dat de
Nederlanders die ten tijde van Smit naar Noorwegen kwamen, bekend
stonden om hun missionaire ijver de lutheranen terug te brengen tot de
moederkerk en om hun overtuiging dat het Nederlandse katholicisme het
beste de opvattingen van Rome uitdroeg. Hier wordt de vraag aan de orde
gesteld of de Nederlandse missionarissen in Noorwegen in de periode 19321964 vasthielden aan deze opstelling of dat er veranderingen in optraden.
Daarbij wordt gedifferentieerd naar de drie groepen priesters: seculieren,
franciscanen en maristen.

191 Ibidem: ‘Missionaires de Norvège’ aan Buckley, 21 november 1962; Pirenne aan Wieschemeyer, 18 februari 1964.
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Seculieren
De veertien seculiere priesters die in deze periode in Noorwegen werkten,
kwamen bijna allemaal vóór de Tweede Wereldoorlog naar Noorwegen.
Een belangrijk deel van hen was gegrepen door de Noorse missie ten tijde
van Jan Olav Smit of binnen enkele jaren na zijn vertrek. Zij wilden zich
ervoor inzetten de dwalenden terug te brengen naar de katholieke kerk. De
vraag of er in de periode Mangers verschuivingen optraden in hun missiedenken voor de groep als geheel is moeilijk te beantwoorden. De opstelling
van de seculiere geestelijken ten opzichte van de lutheranen was voor een
belangrijk deel een individuele keuze. Zoals uit het rapport van Hanssen
naar voren kwam, werden zij hierin niet geleid door bisschop Mangers.
Toch lijken de meesten van hen te hebben volhard in hun oorspronkelijke, weinig open en starre houding jegens het lutheranisme. Zij bleven
erop gericht de Noorse lutherse bevolking te overtuigen van de waarheid
van het katholicisme. Deze priesters, enigszins wereldvreemd en met weinig contacten met de lutherse bevolking, stelden zich voor dat áls de Noren
ontdekten wat de katholieke kerk kon geven, zij als priesters ontzaglijk veel
konden betekenen voor die mensen. “De kerk was alles voor ze”, aldus de
franciscaan J. Castricum in een interview. Zij probeerden optimistisch te
blijven, ook al waren er maar een of twee katholieke families.192
Halverwege de jaren vijftig waren er onder de Nederlandse seculieren
ook nog steeds priesters die vonden dat het Nederlandse katholicisme het
‘echte’ katholicisme vertegenwoordigde. Zij waren “zeer ijverig, katholiek
in een uiterst orthodoxe vorm, met een gereformeerd verflaagje erover
heen”, zoals de franciscaan J. van Vugt het uitdrukte.193 Als voorbeeld wordt
vaak verwezen naar Van der Burg, maar ook Duin en Gorissen waren overtuigd van het gelijk van ‘hun’ katholieke waarheid. Duin had veel kritiek op
het beleid van Mangers, die hij gebrek aan lijn, controle en visitaties verweet. Hij vond dat de Noorse priesters “voor een niet klein gedeelte dominees in toog” waren die dachten dat zij de H. Mis en de communie niet
dagelijks nodig hadden.194 De starre opstelling van de Nederlandse seculieren maakte hen nog steeds weinig geliefd bij hun Noorse collegae, maar een
echte anti-Nederlandse stemming zoals in de jaren twintig, lijkt er in deze
periode niet meer te hebben bestaan.
Er waren ook Nederlandse seculieren die gaandeweg wel oog kregen
voor positieve elementen in het Noorse lutheranisme, zoals Gerard Vran192 Interview J. Castricum, 7 mei 1993.
193 Interview J. van Vugt, 3 januari 1996.
194 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met Duin; Interview Dionysius Boers, kmm 46.
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ken. Hij leerde daardoor de ‘absolute waarheden’ van het Nederlandse
katholicisme te relativeren. Bij hem vinden we in zijn boekje uit de jaren
vijftig geen spoor meer van zijn oorspronkelijke doel de dwalenden te bekeren tot het katholicisme.
De stroom van Nederlandse seculiere priesters naar Noorwegen stopte
na de Tweede Wereldoorlog. In feite verloor de Noorse missie als werkterrein reeds tien jaar eerder zijn aantrekkingskracht onder de Nederlandse
seculiere clerus, gezien het feit dat de laatste groep priesters (Duin, Vranken
en Hogenes) al begin jaren dertig opteerde voor Noorwegen. Het is evident
dat door de perikelen rond Smit, de terugkomst van verscheidene overijverige en gedesillusioneerde seculieren en het uitblijven van zichtbare resultaten de Noorse missie een slechte naam had gekregen. Bovendien verdween met het overlijden van kardinaal Van Rossum in 1932 de Scandinavische missie uit het aandachtsveld van de Nederlandse katholieken. Of dat
de belangrijkste redenen zijn geweest waarom seculieren niet meer voor
Noorwegen kozen, is onbekend. Het is ook mogelijk dat uitgetreden paters
in Nederland inmiddels gemakkelijker werden geaccepteerd als diocesaan
priester en zich daardoor niet langer gedwongen voelden uit te wijken naar
een werkterrein als Noorwegen, of dat minder seculieren opteerden voor de
missie. We moeten niet vergeten dat pas aan het eind van de jaren vijftig, na
het verschijnen van de missie-encycliek Fidei Donum van paus Pius xii in
1957, het gebruikelijk werd dat diocesane geestelijken voor langere of kortere tijd in missielanden gingen werken.195

Franciscanen
Wat verschuivingen in de missieopvattingen van de franciscanen betreft,
moeten we een onderscheid maken tussen twee sectoren: de Nederlandse
provincie van de franciscaanse orde en de individuele franciscanen in Noorwegen. Voor de franciscaanse orde was Noorwegen in de eerste plaats een
van haar missies, een van haar buitenlandse werkterreinen, die zij had aangenomen. In al hun missiegebieden waren de franciscanen gericht op de
vestiging van de franciscaanse orde.196 Daarnaast speelde aanvankelijk het
bekeringsidee een belangrijke rol. Net als voor de seculieren, was Noorwe195 In 1930 waren er slechts 22 Nederlandse seculieren werkzaam in gebieden onder de Propaganda Fide. Van hen werkten er zestien in Scandinavië: tien in Noorwegen, vier in
Denemarken, één in Zweden en één in Finland. Het Missiewerk, 12(1930-31), p. 98-99. In
1963 waren er 91 seculieren werkzaam in het buitenland, onder wie 18 in Scandinavië
(8 in Noorwegen, 4 in Denemarken, 3 in Zweden en 3 in Finland), 22 in Afrika, 10 in Azië,
7 in Tunis, 2 in Israël en 32 in Latijns-Amerika. Ibidem, 42(1963), p. 174-175.
196 Dutch Franciscans and their missions, p. 1-29, 133-141.
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gen ook voor de franciscanen een uitermate moeilijke missie. De oorzaken
hiervan waren het gebrek aan resultaten in de zin van bekeringen en eigenlandse roepingen, de tegenwerking van de seculiere geestelijkheid en de
moeizame verhouding met het vicariaat, waardoor de orde er niet in slaagde
de Noorse missie volgens haar eigen inzichten vorm te geven. De Nederlandse provincie van de franciscanen wilde de missie daarom opheffen in de
jaren dertig en veertig. Zij kon het werkveld echter niet verlaten omdat zij
gebonden was aan het contract met het vicariaat, dat Mangers niet wilde
openbreken. Deze situatie leidde ertoe dat het bestuur de Noorse missie
aanhield, maar er jarenlang weinig in investeerde. Men kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat de Nederlandse provincie tot in de jaren vijftig haar
prioriteiten elders legde.197
Hierin kwam verandering toen de zich ontwikkelende oecumene nieuwe mogelijkheden bood. Het bestuur in Nederland koos er halverwege de
jaren vijftig voor een oecumenisch geschoolde franciscaan naar Noorwegen
te sturen en daarmee een nieuwe invulling te geven aan haar Noorse missie.
Het is opmerkelijk dat enkel jaren later de visitator van het generaal bestuur
prijzend sprak over de vooruitgang van de franciscanen in Noorwegen bij
de katholieke infiltratie en over hun ‘apostolische veroveraarsgeest’, ofwel
hun ijver om zielen te winnen. De missionaire opvattingen van het generaal
en provinciaal bestuur liepen hier enigszins uiteen.
Dat brengt ons bij de vraag hoe de individuele franciscanen in Noorwegen zelf tegen de Noorse missie aankeken. Beschouwden zij het als missie?
Die vraag is in interviews met de franciscanen aan de orde gekomen.198 In de
eerste plaats valt op dat zij allen naar ‘de missie’ wilden. Aan hun provinciaal hadden zij werkgebieden als Java, China, Brits-Indië en Nieuw-Guinea
als keuze opgegeven. Bijna allemaal werden ze echter vanwege hun gezondheid afgekeurd voor deze tropische missiegebieden. Zij waren vervolgens
door de provinciale overste benoemd of gevraagd voor Noorwegen. In de

197 Uit statistieken blijkt dat in 1938 en in 1955 het aantal franciscaanse priestermissionarissen in Noorwegen hetzelfde was: namelijk vijf. Andere missies zoals Brazilië, Java en
Nieuw-Guinea kenden in diezelfde periode een sterke groei. Hieronymus Barnhoorn,
‘Werkzaamheden van de Nederlandse minderbroeders-priesters 1894-1955’, in: Neerlandia
Seraphica, 26(1956), p. 140-148. Zie ook Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen
gesprek met E. Gunnes op.
198 Door de kmm zijn drie franciscanen geïnterviewd die in de periode vóór het Tweede Vaticaans Concilie naar Noorwegen zijn gegaan: Dionysius Boers (werkzaam in Noorwegen
1933-45, 1956-57, 1968-76), W. (Wilhadus) Hertman (1954-1987) en J. (Paduanus) van Vugt
(1955-78, 1981-89). In de jaren negentig zijn door de auteur daarnaast interviews afgenomen met J. (Albertus) Castricum (1946-1999) en Ronald Hölscher (1958-), en zijn aanvullende gesprekken gevoerd met de reeds geïnterviewde paters Dionysius Boers en J. van
Vugt.
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toenmalige verhoudingen – tot eind jaren vijftig – betekende ‘gevraagd’
worden doorgaans dat men ook daarheen ging waar men volgens de orde
nodig was. Men had immers de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd. Ook
de franciscaan die volgens Van Leusden vrijwillig had geopteerd voor Noorwegen, J. Castricum, had eigenlijk naar de tropen gewild, maar door zijn
gezondheid had hij die wens moeten opgeven. Hiermee wordt het beeld
van de provinciaal Van Leusden bevestigd dat er onder de Nederlandse minderbroeders weinig animo bestond om naar Noorwegen te gaan.
Was Noorwegen dan een tweede keus, het werd wél beschouwd als missie. De individuele franciscanen die in deze periode naar Noorwegen kwamen, zagen zichzelf bij hun vertrek als missionaris en werden ook als zodanig beschouwd. Zij werden in de jaren vijftig tegelijk met honderden andere Nederlandse missionarissen uitgezonden. Met “veel pompa”, zoals de
franciscaan J. van Vugt het uitdrukte, kregen zij van de aartsbisschop of van
een ander lid van het Nederlandse episcopaat het missiekruis aangereikt.199
De oecumenisch ingestelde Hertman kreeg, tijdens een afscheidsbijeenkomst, van zijn nichtje de stellige belofte dat zij zilverpapier zou sparen
voor de arme kindertjes in Oslo.200
Ook de werkzaamheden die de franciscanen in Noorwegen op zich zouden nemen, zagen zij doorgaans in het licht van hun missionaris-zijn. Een
speciale voorbereiding voor de verschillende werkterreinen van de Nederlandse provincie bestond er niet. Ronald Hölscher, die in 1958, nadat hij
zich al een jaar had voorbereid op zijn vertrek naar Nieuw-Guinea, plotseling voor Noorwegen werd ‘gevraagd’, zag geen wezenlijke verschillen in
werkterrein: “Ik wilde naar Nieuw-Guinea om heidenen te bekeren, dus
dan moest je natuurlijk in Noorwegen ongeveer hetzelfde doen. (…) Ik
kwam naar Noorwegen om alle protestanten van de hel te verlossen, dat is
echt waar, dat dácht ik toen, dat dácht je toen.”201
Bij hun aankomst in Noorwegen werd de missionaire ijver van de franciscanen echter direct getemperd. J. Castricum, in 1946 in Noorwegen gearriveerd, beschreef dat proces als volgt:
“In 1947 werd ik benoemd tot pastoor in Haugesund. (…) En ik ging
daar eigenlijk naar toe met grote idealen, ik zou dan, met de mentaliteit van toen, heel Haugesund bekeren. (…) Nou, Haugesund dat is
een nest. Aan de westkust. Een vreselijk sektarisch nest, waar de kerk
helemaal niet welkom was.” De parochie was heel klein. “Wat je zondags in de kerk had, dat was gewoon een hándjevol mensen, zes,
199 Interview J. van Vugt, kmm 579; Archief pmw , inv. nr. 37: ‘knp-berichten’, 1957.
200 Interview W. Hertman, kmm 899; Interview J. van Vugt, 3 januari 1996.
201 Interview Ronald Hölscher, 13 juni 1994.
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zeven, acht, negen of tien mensen. Nou ja, er zat ook helemaal geen
leven in dat parochietje, dus, dat was heel, heel, heel moeilijk. (…) Ik
begon met een grootse opzet het verenigingslokaal te restaureren,
het werd mooi opgeschilderd enz. En we zouden er dan regelmatig
bijeenkomsten houden, voordrachten over de katholieke kerk. Ik
had advertenties gezet in de kranten dat er dan en dan voordracht
was. Ik dacht te starten met een heel belangrijk onderwerp, ‘de H.
Schrift en de katholieke kerk’.
Ik zal het nooit vergeten. Ik woonde toen op de tweede verdieping
en onder had je dat lokaal dus. De vergadering was om zeven uur. En
toen was het zeven uur. Ik pakte mijn documenten onder mijn arm
en ging heel plechtig naar beneden om mijn entree te maken daar in
die zaal.
Er was geen méns. Niet één mens. Er was zelfs geen énkele
parochiaan. Dat was een kláp.
Maar die ben ik toch te boven gekomen hoor. Ik heb gelukkig een
nogal optimistisch karakter. Ik liet me er niet door kapot maken. (…)
Maar sindsdien had ik geen hoge verwachtingen meer van de resultaten. Dus ik dacht laat ik nou maar gewoon mijn best doen voor mijn
parochie, nietwaar, ja, de moed niet opgeven, maar het ziet er niet
naar uit dat ze zitten te wachten op de katholieke kerk. Kijk, als je Uit
het land van St. Olav leest, dan schrijven ze daar alsof Noorwegen er nu
werkelijk op zat te wachten dat de katholieke kerk zou komen.
Eigenlijk was dat totaal misplaatst zoals ze toen propaganda maakten voor Noorwegen. Dat was een optimisme dat veel te groot was. O
werkelijk. Het was niet zo dat ze zaten te wachten op ons.”202
Ook andere franciscanen ervoeren een gelijksoortig ontwaken uit hun
‘roomse droom’. Terwijl het bestuur van de Nederlandse provincie weinig
toekomst zag voor het werk in Noorwegen en er het liefste mee wilde stoppen, werden de Nederlandse franciscanen die naar Noorwegen gingen niet
op de hoogte gesteld van deze twijfels. Zij werden met dezelfde strijdbare
missiegeest opgeleid als de overige franciscanen die naar de missie gingen.
In combinatie met de in Nederland gevoerde propaganda voor Noorwegen
hadden zij daardoor irreële verwachtingen van het bekeringswerk in Noorwegen, waardoor de deceptie groot was. Net als Castricum legden de meesten zich uiteindelijk neer bij de situatie. Actief bekeringswerk was onmogelijk. Daarom concentreerden zij zich op hun eigen kleine parochie. De franciscanen die het in Noorwegen volhielden, moesten individueel hun eigen
202 Interview J. Castricum, 7 mei 1993.
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manier vinden om zinvol in de Noorse context bezig te zijn. Zoals bij pater
Leo van Eekeren ging dat vaak om kleine stapjes.
Andere mogelijkheden hadden zij niet. Mede door het beleid van Mangers werkten de acht Nederlandse franciscaanse priesters die in deze periode in Noorwegen waren, min of meer als ‘seculieren’ en als assistentiepaters.
Een georganiseerd communiteitsleven, waardoor zij net als de dominicanen in groepsverband in de Noorse samenleving actief hadden kunnen zijn,
kwam niet van de grond. Dat werd door verscheidene franciscanen zoals
Dionysius Boers ten zeerste betreurd.203 Sommige franciscanen verweten
het bestuur van de Nederlands provincie dat het niet méér doortastend optrad ten opzichte van Mangers en niet investeerde in de Noorse missie om
de bouw van een kerk en klooster mogelijk te maken. Uit zowel de correspondentie als de interviews blijkt dat sommige priesters in Noorwegen
zich in de steek gelaten voelden door hun bestuur.204
Onder invloed van ontwikkelingen in Nederland zien we vanaf midden
jaren vijftig een kentering in de motieven en doelstellingen van de franciscanen in Noorwegen. Overigens verdwenen de oude missieopvattingen in
Nederland niet direct. Dat laatste blijkt wel uit het gegeven dat, terwijl
W. Hertman in 1954 met een oecumenische opdracht naar Noorwegen
ging, R. Hölscher vier jaar later nog vanuit de oude bekeringsopvatting naar
Noorwegen vertrok.205 Hölscher voegde eraan toe dat hij, eenmaal in Noorwegen gearriveerd, direct afstand nam van het bekeringsidee: “Toen ik hier
in Noorwegen kwam toen merkte ik meteen, deze mensen zijn veel vromer
en veel beter dan ik. Wat zal ik die bekeren.”206 Hij merkte al snel dat het
oude missiedenken niet meer leefde bij zijn Nederlandse medebroeders in
Noorwegen. Voorop stond niet langer het bekeren van de Noren, maar de
Noren deelgenoot laten worden van de franciscaanse tradities via oecumenische contacten in de Noorse samenleving. Aan de werkzaamheden in
Noorwegen werd nu een duidelijk franciscaans tintje gegeven: in Oslo
gebeurde dat door de oprichting van de Franciscushulp – sociaal en caritatief werk – en in Bergen door de oprichting van het Franciscuscentrum,
gericht op caritatief en oecumenisch getint werk. Het appèl op Franciscus
van Assisi had effect. Terwijl de franciscanen met hun inzet op bekeringswerk geen succes hadden gehad, werden ze nu wel gezien en gerespecteerd
in de Noorse samenleving.207
203 Interview Dionysius Boers, 7 september 1994; Interview Dionysius Boers, kmm 46; Interview J. van Vugt, 3 januari 1996.
204 Ibidem.
205 Zie ook Interview W. Hertman, kmm 899.
206 Interview Ronald Hölscher, 13 juni 1994.
207 Interview J. Castricum, 7 mei 1993.
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Tegelijkertijd begon ook het bestuur van de Nederlandse provincie
daadwerkelijk in Noorwegen te investeren. Langzaam zette de groei in van
het aantal franciscanen in Noorwegen tot de omvang van een volwaardige
communiteit. Het grootste aantal Nederlandse franciscanen in Noorwegen, tussen de zes en de acht, vinden we vanaf 1950 tot 1989, met een piek in
de jaren 1968 tot 1976.

Maristen
Het generaal bestuur van de maristen toonde weinig enthousiasme voor
het Noorse missiegebied. Tot 1931 werd met de gedachte gespeeld Noorwegen te verlaten. Daarna was dat geen reële optie meer omdat in 1932 J. Mangers werd benoemd tot apostolisch vicaris van Oslo. Ondanks het feit dat nu
een marist hoofd van de kerk was in Oslo, kan men zich, net als bij de franciscanen, niet aan de indruk onttrekken dat het bestuur van de congregatie
– tot 1947 de Parijse provincie en daarna de Nederlandse provincie – weinig
investeerde in de Noorse missie, noch wat mankracht noch wat financiële
middelen betreft. Een van de belangrijkste argumenten die werden gebruikt om de missie aan te houden, was dat men ervan uitging dat de Noorse missie aantrekkingskracht zou hebben op Nederlandse katholieken. Dit
argument lijkt weinig realiteitswaarde te hebben gehad. De geïnterviewde
maristen die in deze periode in Noorwegen werkten, hadden net als de
franciscanen niet zelf voor dit werkterrein gekozen. Alle drie hadden naar
de missie van de maristen in Oceanië gewild, maar kwamen daarvoor niet in
aanmerking wegens hun gezondheid. Zij waren vervolgens ‘gevraagd’ om
naar Noorwegen te gaan.208
Ook hier was sprake van een tweede keuze, maar ook hier horen we nergens het argument dat Noorwegen geen echte missie was. In de briefwisseling tussen het provinciaal bestuur en de regionale overste Bzdyl wordt
zonder voorbehoud gesproken over ‘de Noorse missie’. De maristen wilden
graag vanuit een communiteit in een bepaald gebied het bekeringswerk ter
hand nemen, een doel dat nog tot begin jaren zestig werd genoemd. Het
gebrek aan resultaten in de zin van bekeringen, het gebrek aan een communiteitsleven en de geseculariseerde samenleving worden als de moeilijkste
aspecten van dit werkterrein genoemd. Het uitblijven van eigenlandse roepingen lijkt door de maristen niet als een probleem te zijn ervaren.
Anders dan de franciscanen herinnerden de geïnterviewde maristen zich
niet dat zij naar Noorwegen waren gegaan met het uitgesproken idee de
208 Van de maristen die in deze periode naar Noorwegen zijn gegaan zijn de volgende paters
geïnterviewd: J. Rommelse (werkzaam in Noorwegen 1936-90), A. Ivens (1953-2000) en
J. Boekema (1958-2001).
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Noren katholiek te maken. Zij gaven aan dat zij er nooit op uit waren
geweest actief de Noren te bekeren, zoals in de tijd van bisschop Smit wel
gebeurde. De maristen moesten gewoon ‘er zijn’ en ‘de genade laten werken.’ Dan, zo hoopten of geloofden zij, kwamen de Noren vanzelf. Maar ook
door de maristen werd gekeken naar het aantal bekeringen als graadmeter
van het succes. Dat bleek bijvoorbeeld uit de rapporten en brieven van de
Poolse marist P. Bzdyl. Ook Rommelse en Ivens wezen in hun interviews
allebei als vanzelfsprekend op de toename van het aantal katholieken in
Noorwegen als het tastbare resultaat van de katholieke inspanningen. Beiden maakten ook melding van hun grote persoonlijke voldoening bij het
opnemen van convertieten in de katholieke kerk. Zij waren er gedurende
deze hele periode van overtuigd dat de katholieken ‘meer te geven hadden
dan de anderen’, zoals het sacrament van de H. Communie.209 Waren zij
wellicht niet dagelijks gericht op bekeringswerk, de bekeerlingen waren in
elk geval wel de hoogste beloning voor hun aanwezigheid in Noorwegen.
Net als de franciscanen hadden de maristen moeite met het feit dat zij
meer als seculieren dan als regulieren moesten wonen en werken in Noorwegen. Meer nog dan de franciscanen, voelden zij zich vleugellam gemaakt
door Mangers. Toch waren de maristen die zijn geïnterviewd veel minder
uitgesproken in hun kritiek op het werk in Noorwegen. Dat Mangers als
hun confrater behoefte aan hun hulp had, speelde daarbij zeker een rol.
Ook sloot de werkzaamheid in Noorwegen goed aan bij de spirituele inzet
van de maristen om ‘onbekend en als het ware verborgen’ te werken voor de
uitbreiding van Gods rijk. Bovendien waren de maristen die in deze periode
naar Noorwegen gingen, doorgaans goedhartige, dienstvaardige priesters,
zeer offergezind en vaak een tikkeltje naïef, die met zeer weinig tevreden
waren, ook wat de resultaten van hun werk betreft. Kritische vragen over de
zin van hun aanwezigheid kwamen niet zo gauw bij hen op.
Zo zag Jan Rommelse zijn werk in Noorwegen als één groot offer aan
God. Alle moeilijkheden en problemen zag hij als een positieve bijdrage aan
het offer dat hij kon brengen. “Hier moest je tweehonderd kilometer, driehonderd kilometer reizen om de mis te lezen bij een katholiek, dat is iets
fantastisch. Iets moois, dat je dat kon doen. En dan daar katholieken vinden
en daar de mis mogen lezen. (…) Ik geloof niet dat het verloren tijd is
geweest. Onze Lieve Heer weet hoe de genade heeft gewerkt.”210 Ivens, die
benadrukte dat hij niet naïef was, gaf eveneens aan dat het gewoon was dat je
dagenlang onderweg was om één katholiek te bezoeken. “Dat was normaal
209 Interview J. Rommelse, kmm 884; Interview A. Ivens, 16 juni 1994; A.J. Ivens, Mine kjære. En
samling katolske prekener, Oslo: Solum Forlag, 1992.
210 Interview J. Rommelse, kmm 884. Zie bijvoorbeeld zijn artikeltje: ‘Ik kroop op mijn
knieën over de gevaarlijke plek’, in: H. Kruistocht, 27(1949), p. 89-91.
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toen, daar dacht je niet meer over na. (…) Je deed wat je moest doen. Je moest
bereid zijn om te dienen, anders heb je eigenlijk geen roeping.” Toch vroeg
Ivens zich in Hønefoss ook wel eens af wat hij er eigenlijk deed. Hij was pastoor van een parochie die eigenlijk helemaal niets voorstelde en hij zag er
niets groeien. In zijn dagelijkse leven concentreerde hij zich op zijn pianospel. “Zonder mijn geloof en mijn hoop, ik geef het eerlijk toe, had ik het
ook niet uitgehouden.”211

6. conclusie
Ook nadat de belangstelling van de H. Stoel voor het Noorse werkterrein
met het overlijden van kardinaal Van Rossum was afgenomen, bleven
Nederlandse seculieren en regulieren in de periode 1932 tot 1964 werkzaam
in Noorwegen. De ‘Noorse missie’ als onderdeel van de Propaganda Fide
bleef bestaan. De doelstellingen van bekeringswerk en kerkplanting bleven
in deze jaren officieel gehandhaafd als motieven om in Noorwegen werkzaam te zijn, ook al werd er in het vicariaat Oslo nauwelijks actief gewerkt
aan het bekeren van de Noren of het uitbreiden van de katholieke kerk.
J. Mangers richtte zich vooral op het handhaven van de infrastructuur die
reeds was opgebouwd. De Nederlandse priesters maakten het door hun
aanwezigheid in Noorwegen mogelijk deze kerkstructuur van een relatief
groot aantal kleine missiestaties in stand te houden. De Nederlandse seculieren, franciscanen en maristen bemanden doorgaans acht tot tien missiestaties en konden andere priesters zonodig vervangen, waardoor zij een
onmisbare schakel waren in het beleid van het vicariaat.
Ook al werd in het kader van ‘de Noorse missie’ in de praktijk geen actief
beleid gevoerd op het gebied van bekering en uitbreiding van de katholieke
kerk, de resultaten van het werk werden desondanks doorgaans afgemeten
aan de hoeveelheid bekeringen en de oprichting van nieuwe posten. Omdat
die resultaten zo miniem waren, stond Noorwegen bekend als een zeer lastig en moeizaam werkterrein. De deceptie was groot, zowel in de sector van
de franciscanen en maristen als in de sector van de individuele missionarissen. Bij de seculiere priesters vond de ‘Noorse missie’ na de jaren dertig in
Nederland geen weerklank meer waardoor hun aantal langzaam maar zeker
afnam.
In de sector van de Nederlandse provincies van de franciscanen en maristen bestond weinig animo om actief in de Noorse missie te investeren. Dat
was niet alleen het gevolg van het uitblijven van de expansie van de katho211 Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
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lieke kerk, maar meer nog van het feit dat zij er niet in slaagden naar eigen
tevredenheid vorm te geven aan ‘hun eigen missie’. Zij kregen geen of
onvoldoende steun van Mangers om communiteiten te vormen waar zij als
religieuzen konden leven en werken. De meeste regulieren werden min of
meer als seculiere priesters of assistentiepaters ingezet al naargelang de
behoeften van het apostolisch vicariaat. De franciscaanse orde overwoog het
Noorse werkterrein op te heffen, maar Mangers zette de franciscanen onder
druk om te blijven. Voor het bestuur van de maristen was het na de benoeming van Mangers tot apostolisch vicaris van Oslo in feite geen optie meer
het land te verlaten. De belangen van ‘de Noorse missie’ van het vicariaat,
later bisdom, prevaleerden boven de belangen van ‘de Noorse missie’ van de
franciscanen en maristen.
In de sector van de individuele seculieren en regulieren in Noorwegen
was het moeilijk om gemotiveerd te blijven werken. De Noorse missie, in de
betekenis van bekering en kerkplanting, verloor in de dagelijkse praktijk
haar betekenis door de onmogelijkheid van bekeringswerk in de Noorse
context, hoewel het ideaal van een katholiek Noorwegen bij een aantal van
hen bleef leven. De seculieren richtten zich voornamelijk op de kleine schare katholieken, die zij door hun aanwezigheid in deze extreme diaspora in
de gelegenheid stelden hun katholiek-zijn te beleven. De regulieren werden geconfronteerd met hindernissen om vorm te geven aan de Noorse
missie als een eigen werkterrein waarin zij een leven in een religieuze gemeenschap konden opbouwen. In plaats daarvan trachtten zij individueel
op een zinvolle manier invulling te geven aan hun leven in Noorwegen.
Steunend op hun religieuze en spirituele ondergrond namen zij daarbij
genoegen met slechts kleine stapjes die gezet konden worden.
In de jaren vijftig werd deze situatie doorbroken. Er begon kritiek door
te dringen op het beleid van het vicariaat, met name op de gevolgde missionaire strategie om priesters geïsoleerd en min of meer werkeloos de kleine
staties te laten bemannen. Deze kritiek werd ondersteund in het visitatierapport van de Roermondse coadjutor A. Hanssen uit 1956. Het leidde er
niet toe dat kleine staties werden opgeheven of dat de term missie in de
Noorse context expliciet ter discussie werd gesteld, maar wel dat er ruimte
kwam voor andere vormen van apostolaat en voor oecumenische initiatieven. De wens van regulieren om te leven en te werken in communiteiten
werd nu gehoord en gehonoreerd, zowel bij de franciscanen als bij de
maristen. De besturen van de Nederlandse regulieren zagen eindelijk kans
om ‘hun Noorse missie’, vanuit de eigen spiritualiteit en religiositeit, vorm
te geven en bleken nu bereid zowel financieel als in menskracht in Noorwegen te investeren. Bij de franciscanen werd die weg ingezet met de oprichting van de Franciscushulp en het Franciscuscentrum en de bouw van een
nieuwe kerk in Oslo. De maristen zagen kans een eigen werkgebied rond
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hun nieuwe Mariakerk in Stabekk te creëren, waar ze als een team vanuit
hun eigen religieuze grondslag konden gaan werken.
Terwijl de Noorse missie in de betekenis van bekering en kerkplanting
in deze periode steeds verder aan belang inboette, kreeg de Noorse missie in
de betekenis van het eigen werkterrein van de franciscaanse orde en van de
congregatie van de maristen pas aan het einde van deze periode vorm. Hierdoor nam, op het moment dat aan de toestroom van Nederlandse seculieren een einde was gekomen, het aantal Nederlandse franciscanen en maristen in Noorwegen juist toe.
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hoofdstuk x

Nederlandse vrouwelijke religieuzen
tussen dienstbaarheid en matriarchaat
“Ved menighetsetableringene i vårt århundre er hovedinntrykket at søstrene utgjør en like
selvfølgelig komponent som prestene. Sammen med prestene er de [d.v.s. søstre] menighetsbyggere.” (Het lijkt erop dat de zusters een zelfde vanzelfsprekende component hebben gevormd bij de oprichting van de staties als de priesters.
Samen met de priesters hebben zij de parochies opgebouwd.)
Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge – en oversikt’, p. 459.
“Langt fra å plassere seg på et bortgjemt sted, velger søstrene å være der den katolske kirke
og det norske samfunn kan møtes. Ja, de skaper slike møter. Her har de en slags ‘bindestrekfunksjon’.” (In plaats van zich te isoleren, kiezen de zusters er juist voor
daar te zijn waar de katholieke kerk en de Noorse samenleving elkaar
kunnen ontmoeten. Zij scheppen zelfs dergelijke ontmoetingsplaatsen.
Hier hebben zij een soort brugfunctie.)
Nilsen, ‘Anonyme kanskje’, p. 239.

1. inleiding
Net als de priesters waren de vrouwelijke religieuzen voor het merendeel
van buitenlandse afkomst.1 Van de 475 vrouwelijke religieuzen die Hanssen
in 1956 in het bisdom Oslo telde – op 4700 katholieken –, waren er slechts
vijfentwintig van Noorse origine.2 Wat de overige nationaliteiten betreft,
waren de Duitse en Nederlandse zusters veruit in de meerderheid. De eerste
groep vormde in deze periode bijna de helft van alle religieuzen. De meesten van hen waren lid van de grootste congregatie in Noorwegen, de St.
Jozefzusters van Chambéry. Daarnaast telden ook de St. Elisabethzusters en
de Noorse congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters veel Duitse
zusters.
De Nederlandse vrouwelijke religieuzen vormden ongeveer een kwart
van de zusters in Noorwegen. Was bij de St. Franciscus Xaveriuszusters – de
tweede congregatie in het land qua aantal religieuzen – aanvankelijk de
Duitse groep in de meerderheid, vanaf 1930 waren de meeste zusters van
1
2

Nilsen, Ordenssöstrene i går og i dag, p. 46.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 11, 14-15, 47.
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Nederlandse afkomst. Het hoogste aantal van 150 religieuzen telde de congregatie rond 1955. Hiervan was ongeveer tweederde uit Nederland afkomstig. Daarnaast werkten er in deze periode nog drie Nederlandse congregaties in Noorwegen. De zusters Onder de Bogen groeiden uit tot een middelgrote groep met vier communiteiten. Het hoogste aantal zusters hadden zij
in 1960, toen er 42 religieuzen waren. De missiezusters franciscanessen van
de H. Antonius vormden een kleine groep van uitsluitend Nederlandse zusters, met een hoogste aantal van vijftien zusters in 1965, verdeeld over twee
communiteiten. De zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort ten slotte hadden het Noorse missieveld toen al lang geruimd: zij hadden in 1934 hun
communiteit van acht zusters in Trondheim opgeheven.
Overzicht van het aantal vrouwelijke religieuzen in Noorwegen3
Missiezrs. franc. H. Antonius (1924)
(Ned.)

O.L. Vrouw Amersfoort (1924)
(Ned.)

op-Katarinahjemmet (1928)
(Frans)

op-Lunden (1951)
(Frans)

op-Bodø (1953)
(GrB)

Kleine zusters van Jezus (1953)
(Frans)

Totaal

16 [1901:3]
44
69
?
?
96
114
108
139
108
138
102
146
93
150
88
143
83
136
82
121
77
111

Zrs. Onder de Bogen (1923)
(Ned.)

446

St. Franc. Xaveriuszusters (1901)
(Noors)

4

98
175
?
250
262
247
241
246
234
212
191
164

St. Elisabethzusters (1880)
(Pools/Duits)

3

St. Jozefzusters (1865)
(Frans/Duits)

Jaar
1900
1920
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

?
28
32
31
39
37
42
40
36
27

?
8
9
8
13
6
4
15
12
12

7
-

?
6
10
9
9
11
13
14
17
17

?
7
12
15
14
13

?
4
5
5
5
5

?
4
6
5
5

1244
288
442
502
560
541
550
554
545
526
483
431

De tabel is afkomstig uit Nilsen, Ordenssöstrene i går og i dag, p. 48, met enkele aanvullingen
uit Nilsen, ‘Anonyme kanskje’, p. 242. In het jaar 2000 was de situatie ingrijpend veranderd. Toen waren er in totaal 190 religieuzen van vijftien verschillende orden en congregaties, waaronder een Filipijnse. De zusters hadden 21 verschillende nationaliteiten; er
waren 24 Noorse, 63 Duitse, 29 Nederlandse en 27 Poolse zusters. Claes Tande, ‘Katolske
ordenssøstre i Norge’, in: Broen. Katolsk kirkeblad, 41(2000)5, p. 15-18.
Meegeteld zijn tien franciscanessen uit Luxemburg, die zich het jaar daarop terugtrokken. Hun opvolgsters waren de St. Franciscus Xaveriuszusters.

een roomse droom

De Nederlandse zusters waren net als de andere vrouwelijke religieuzen
werkzaam in ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg,
in lagere scholen en kleuterscholen. Zoals we in hoofdstuk vi hebben
gezien, werden deze werkterreinen in de toenmalige missieopvattingen
beschouwd als ‘indirect missiewerk’: als ondersteuning voor het ‘eigenlijke’
missiewerk van de priesters. Maar de werkzaamheden van de vrouwelijke
religieuzen namen in de Noorse context een dusdanig belangrijke plaats in,
dat het idee postvatte dat zíj en niet de priesters de spil vormden van het
missiewerk in Noorwegen. Hanssen wees erop dat zij een belangrijke rol
hadden bij het in contact komen van de Noorse bevolking en bij het bieden
van geestelijke en financiële steun aan de priesters. “De indruk wordt gewekt”, aldus Hanssen, “dat het apostolaat in hoofdzaak gedragen wordt
door de zusters en dat de priester haar daarbij helpt. Lachend maar niet geheel zonder grond werd opgemerkt dat er een geestelijk matriarchaat dreigt
in de Kerk van Noorwegen.”5
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de vraag of de Nederlandse vrouwelijke religieuzen in de periode 1932 tot 1964 hun werkzaamheden in
Noorwegen beschouwden als missie, of er verschuivingen in hun missieopvattingen plaatsvonden en of we inderdaad kunnen plaatsen over een doorbreking van het onderscheid tussen het belang van de ‘directe’ en de ‘indirecte’ missie in de Noorse context.

2. zusters onder de bogen

Nieuwe contracten
De zusters Onder de Bogen of liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
waren, zoals we reeds gezien hebben, in respectievelijk 1923 en 1924 begonnen met ziekenzorg in Molde en Hamar. In Molde bouwden zij in 1934 het
St. Carolusziekenhuis. In Hamar openden zij in 1933 de St. Torfinnskliniek
voor oogziekten. Daarnaast breidden zij in 1934 hun werkzaamheden uit
naar Kristiansund en in 1958 naar Ålesund, beide in Midden-Noorwegen,
waar zij eveneens in de gezondheidszorg een werkterrein vonden. Ook
waren enkele zusters werkzaam in het onderwijs, om te beginnen aan het
parochieschooltje in Hamar vanaf 1932 tot de sluiting ervan in 1942. In datzelfde jaar begonnen zij hier met kleuteronderwijs, gevolgd door Molde in
1951 en Kristiansund in 1955. De grootste communiteit van de zusters
Onder de Bogen bevond zich in Molde, met doorgaans twaalf tot zestien
5

Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 11, 14-15, 47.
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zusters, gevolgd door Hamar met ongeveer twaalf religieuzen. In Kristiansund en Ålesund hadden zij kleinere communiteiten met een vijf- à zestal
zusters. De zusters die naar Noorwegen kwamen, hadden meestal hun eeuwige geloften al afgelegd en daarmee hun religieuze opleiding voltooid. Zij
waren in de regel tussen de dertig en de veertig jaar oud, hoewel er ook jongere zusters kwamen die circa 25 jaar oud waren. In totaal werkten er 78 liefdezusters van Carolus Borromeus in Noorwegen tot 1975: 72 Nederlandse,
drie Duitse en drie Noorse.6
Het vertrek van Jan Olav Smit lijkt voor de congregatie geen aanleiding
te zijn geweest om haar aanwezigheid in Noorwegen ter discussie te stellen.
Ook de verdeling in 1931 van Noorwegen in drie kerkdistricten leidde niet
tot een andere koers, hoewel de onzekerheden daaromtrent voor de congregatie aanleiding vormden de plannen voor nieuwbouw in Molde nog
eens goed te overwegen.7 De genoemde verdeling betekende dat de zusters
voortaan in twee kerkdistricten werkzaam zouden zijn: Hamar hoorde bij
het vicariaat Oslo en Molde bij Midden-Noorwegen. In 1932 werden twee
nieuwe contracten opgesteld die het oude contract met Smit moesten vervangen: één met Oslo en één met de paters van de H.H. Harten.
Het contract met het vicariaat Oslo liet aanmerkelijk meer ruimte voor
financiële en economische zelfstandigheid van de zusters dan het oude contract. Het tweede artikel volstond nu met de mededeling dat de zusters
geheel vrij en onafhankelijk waren in hun huishouding. Niet langer was
toegevoegd hoe eventuele inkomsten besteed moesten worden en ook het
oude derde artikel, dat hiervan een uitwerking was geweest, was vervallen.
In plaats daarvan was artikel 4 gekomen: “De congregatie zal voorzien in het
onderhoud van den dienstdoenden Priester door het Vicariaat aangesteld.
Onder onderhoud wordt verstaan voeding voor Priester en gasten, vuur,
licht en wasch. Het schoonhouden van kamers en vereenigingslokaal.”8
Wat de verplichtingen van het vicariaat betreft werd opgenomen dat de zusters “dagelijks zooveel mogelijk de H. Mis kunnen bijwonen”, waarmee de
dagelijkse eucharistieviering niet langer was gegarandeerd. Verder werd
toegevoegd dat de zusters jaarlijks een retraite van vijf dagen zouden krij6

7
8
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Algemene oversten in deze periode waren Fulgentia Verriet (1926-1938), Emmanuel Lemmens (1938-1952) en Chrysaria Jongerius (1952-1964). Voor een overzicht van de Nederlandse zusters Onder de Bogen die in Noorwegen werkten zie Bijlage 1. De Duitse zusters
waren: Leocrisia (P.) Henningfeld (1931-1940), die op 16 mei 1940 uittrad, maar wel in
Hamar bleef wonen, Prudentia (A.K.) Dulle (1934-1935) en Rogatine (A.F.) Schäfers (19541990). Voor de drie Noorse zusters zie verderop.
Archief ob , inv. nr. 391: Kjelstrup aan Fulgentia Verriet, 23 januari 1930. Zie ook paragraaf 7
van dit hoofdstuk.
Ibidem. Het contract dateert van april 1932 en is opgemaakt te Maastricht. Het is niet
ondertekend.
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gen. De overige artikelen bleven hetzelfde. Of en zo ja hoeveel geld de zusters concreet betaalden aan de parochie Hamar en de dienstdoende priester
werd niet vermeld.
Dat was wel het geval in het contract dat in 1932 met Cyprianus Witte
sscc werd opgesteld. In dit contract met de nieuwe kerkelijke overste van
Midden-Noorwegen werd in het derde artikel bepaald dat de congregatie
“jaarlijks de somma van 2000 Kronen [zal] uitkeren aan de Missie van Centraal Noorwegen voor onderhoud der dienstdoenden Priester.” Daarentegen werden geen concrete bepalingen over voeding, was en schoonmaakwerk opgenomen (hetgeen overigens niet betekende dat de zusters daar
niet voor zorgden).9 Het contract was veel explicieter wat de tegenprestaties
van de kerkelijke overste betreft dan het contract met het vicariaat Oslo.
Witte legde zich vast op de bepaling dat er “steeds een Eerw. Pater beschikbaar is voor het Ziekenhuis te Molde, zoodat de zusters dagelijks de H. Mis
kunnen hooren en de H. Communie ontvangen, dat zij wekelijks kunnen
biechten en ten minste één uur in de week uitstelling van het H. Sacrament
hebben, dat zij maandelijks een conferentie of geestelijke onderrichting
hebben en jaarlijks 5 dagen retraite.” De overige artikelen waren min of
meer gelijkluidend aan het contract met het Oslose vicariaat.10 Overigens
werden de aanspraken van de zusters in 1934 enigszins ingeperkt in een bijlage bij het contract van 1932. Zo werd bepaald dat artikel 4 niet moest worden begrepen alsof de zusters een eigen priester naast de parochiepriester
zouden krijgen. Ook werd de zinsnede “en jaarlijks 5 dagen retraite” geschrapt.11 Het contract en de bijlage lijken voor deze hele periode te hebben
gegolden voor Midden-Noorwegen. Pas op 8 augustus 1963 werden er nieuwe bepalingen voor Molde vastgelegd in een bijlage die gold als een toevoeging bij de documenten uit 1932 en 1934.
In vergelijking met het contract dat met Smit in 1926 was opgesteld, valt
op dat in de nieuwe contracten uit 1932 meer rekening lijkt te zijn gehouden met de wensen van de congregatie. Bemoeienis van de apostolisch vicaris met de interne aangelegenheden van de zusters werd zoveel mogelijk
uitgesloten. Ook de (minimale) voorwaarden voor een religieus leven in
Noorwegen werden vastgelegd. Wel komt opnieuw het financiële belang
9

Ibidem, inv. nr. 393, ‘Stukken betreffende financiële aangelegenheden inzake de vestigingen in Noorwegen. 1932-1965’: Sunniva Dicker aan ‘Moeder vicares’, 1 februari 1963.
10 Ibidem, inv. nr. 391. Het contract is op 15 oktober 1932 ondertekend door Fulgentia Verriet. Cyprianus Witte tekende als superior ecclesiasticus van Midden-Noorwegen. De bepaling over de financiële uitkering aan de priester zou ingaan op het moment dat de zusters
verhuisd waren naar het door hen nieuw te bouwen St. Carolusziekenhuis. Ibidem, inv.
nr. 393: Cyprianus Witte aan Fulgentia Verriet, 21 december 1932.
11 Ibidem, inv. nr. 392: Bijlage d.d. 9 april 1934 bij het contract d.d. 15 oktober 1932. De bijlage was eveneens ondertekend door Cyprianus Witte en Fulgentia Verriet.
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van de kerkleiders duidelijk naar voren. Andere doelstellingen, zoals werkzaam zijn in de staties of contacten leggen met de Noren, vinden we in de
contracten niet terug.
Anders dan in Midden-Noorwegen breidde de congregatie haar werkzaamheden in deze periode niet uit tot andere staties in het vicariaat Oslo.
Verscheidene verzoeken daartoe in de jaren vijftig van Mangers werden
afgewezen.12 Wellicht speelde mee dat in Zuid-Noorwegen verscheidene
congregaties van vrouwelijke religieuzen werkzaam waren, terwijl Midden-Noorwegen meer afhankelijk was van de inzet van de zusters Onder de
Bogen. Bovendien lijkt de relatie met de paters van de H.H. Harten in de
verschillende staties in Midden-Noorwegen intensiever te zijn geweest dan
die met Mangers.13 De paters van de H.H. Harten oefenden ook meer druk
uit op de congregatie. De eerste apostolisch prefect Cyprianus Witte, die als
autoritair bekend stond, woonde de eerste jaren bij de zusters in huis in
Molde, alwaar hij tevens pastoor was. Witte liet al snel aan het moederhuis
in Maastricht weten dat de zusters geacht en geliefd waren in de parochie en
in de stad. Hij prees de goede geest van de zusters, omdat ze offervaardig
waren en bereidwillig om met de missie samen te werken.14 Op diens verzoek breidden de zusters hun werk uit naar Kristiansund (de onderhandelingen daarover waren al onder Smit aangevangen). De in 1953 aangetreden
apostolisch vicaris Johannes Rüth sscc deed veelvuldig een dringend
beroep op de zusters. Hij verwachtte steun van de zusters bij de bouw van
een kerk in Molde en Kristiansund als een “wirklichen Beitrag für den Fortschritt der Mission.”15 Ook vroeg hij hun een communiteit in Ålesund op te
richten, omdat het nu eenmaal in Noorwegen niet mogelijk was een
parochie te stichten zonder dat de zusters ter plaatse een caritatieve werkzaamheid op zich namen.16

12 Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen van de bestuursvergaderingen 1950-1966’, 4 april 1951, 14
augustus 1951: afwijzing van een verzoek om een ziekenhuis in Lillestrøm te beginnen.
Enkele maanden later ging het bestuur wel in op een verzoek om een nieuw huis in
Jakarta op te richten. Ibidem, inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 8 december 1956: afwijzing
om in Stabekk te beginnen. Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 24 oktober 1963: afwijzing om een huis in Lillehammer op te richten. Nadien zouden de zusters
Onder de Bogen wel een huis openen in Bærum (1968) en in Moss (1980).
13 Ibidem, inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 3 november 1955.
14 Ibidem, inv. nr. 393: Cyprianus Witte aan Fulgentia Verriet, 21 december 1932; Archief
rkau , inv. nr. 1446: J. Mangers aan J.H.G. Jansen, 23 november 1933.
15 Archief ob , inv. nr. 393: J. Rüth aan Chrysaria Jongerius, 16 juni 1953, Emmanuel Lemmens
aan J. Rüth, 30 juni 1953.
16 Ibidem: J. Rüth aan Chrysaria Jongerius, 5 augustus en 22 augustus 1957, Chrysaria Jongerius aan J. Rüth, 14 augustus 1957.
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Het St. Carolusziekenhuis te Molde.

Gezondheidszorg
De publieke gezondheidszorg in Noorwegen was, zoals reeds eerder vermeld, redelijk goed ontwikkeld in grotere, regionale ziekenhuizen.17 Daarnaast bestond er ruimte voor particuliere initiatieven, met name in kleinere
plaatsen, waar overheidsziekenhuizen moeilijk konden renderen. Toch
bleek het voor de vrouwelijke religieuzen niet altijd gemakkelijk in de gezondheidszorg een voet aan de grond te krijgen. Vooral in kleine plaatsen
was het vaak moeilijk om het vertrouwen van de bevolking te winnen. In
grotere plaatsen als Molde en Hamar moesten de zusters bovendien de concurrentie aangaan met de reeds bestaande streekziekenhuizen en andere
instellingen in de gezondheidszorg.
In de kustplaats Molde, een administratief en toeristisch centrum aan de
Atlantische kust, ondervonden de zusters Onder de Bogen de meeste moeilijkheden. Molde lag midden in een orthodox-protestants gebied met sterke antikatholieke gevoelens. De kroniek van de zusters merkt op dat vooral
door de piëtistische indremisjon veel werd geageerd tegen de katholieken.
Om de plaatselijke overheid en bevolking zover te krijgen dat ze toch met
17 Zie hoofdstuk vi, paragraaf 2.
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de zusters in zee gingen, besloot de congregatie tot de bouw van een gloednieuw en modern ziekenhuis met een afdeling voor tuberculosepatiënten
en een afdeling chirurgie. Het prachtig gelegen Sint Carolusziekenhuis,
door de congregatie voor honderdduizend gulden aan de Moldefjord
gebouwd, werd begin 1934 ingewijd. Het dreigde echter al direct een fiasco
te worden. Ondanks de woorden van Cyprianus Witte bij de inwijding van
het Carolusziekenhuis dat “de taak van de zusters was de smarten der zieken te lenigen en niet zooals men zeide, de menschen katholiek te maken”,
werd in de plaatselijke pers gewaarschuwd dat de katholieke kerk had ingezien dat liefdewerken het beste propagandamiddel waren.18 Het ziekenhuis
werd simpelweg geboycot, artsen werden ontmoedigd hun patiënten bij de
katholieke zusters onder te brengen en ziekenkassen weigerden te betalen,
zodat van de chirurgische afdeling met achttien bedden nauwelijks gebruik
werd gemaakt. Met kerst 1935 was er maar één patiënt in het hele ziekenhuis, namelijk een St. Elisabethzuster uit Hammerfest met tuberculose.
Januari 1936 sloot het nieuwe ziekenhuis zijn poorten.
Door de steun van de Noorse vrouwelijke arts M. Folkestad ging het ziekenhuis korte tijd later weer open na toezeggingen van de lokale overheid,
maar het wist zich ook in de jaren hierna geen vaste plek te veroveren in
Molde.19 Verschillende afdelingen werden geopend en weer opgeheven,
zoals een kraamafdeling en een oogafdeling. Soms hielden artsen kantoor
bij het ziekenhuis, soms brachten zij alleen patiënten en was er geen enkele
arts aan het ziekenhuis verbonden. Door de opening van een oor-, neus- en
keelafdeling in 1939 werd enige stabiliteit verkregen. Het ziekenhuis verwierf zich een grotere bestaanszekerheid door na de Tweede Wereldoorlog
een structurele samenwerking aan te gaan met het Noorse ziekenhuiswezen. In maart 1950 werd een contract gesloten met het provinciale fylkessykehus, waarbij twaalf bedden, bezet of onbezet, tegen vaste betaling van een
deel van de normale dagprijs werden verhuurd.20 Hiermee werd een van de
afdelingen van het Carolusziekenhuis een onderafdeling van het streekziekenhuis. In 1954 werd een zelfde regeling getroffen ten aanzien van de oor-,
neus- en keelafdeling.
Zoveel tegenwerking als de zusters Onder de Bogen in Molde ondervonden, was er in de andere staties niet, hoewel ook hier de beginperiode niet
18 Sint Carolus Klokje, 9(1933-34); Archief ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 10 juni 1934.
19 Archief ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 1 juli 1936. Voor het ziekenhuis ontvingen de
zusters over 1936-37 een staatsbijdrage van 14.500 kronen. Uit het land van St. Olav, 14(193637), p. 47.
20 In het begin van de oorlog (Molde was net zwaar gebombardeerd) werd een contract afgesloten met het streekziekenhuis, dat kon beschikken over de lege bedden van het katholieke ziekenhuis. Het Carolusziekenhuis kreeg daarvoor tweederde van de dagprijs. Archief
ob , inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 6 mei 1940.
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gemakkelijk was. Antikatholieke gevoelens waren er echter doorgaans minder sterk. Bovendien wist de congregatie haar positie door specialisaties
sterker te maken. Zoals we al hebben gezien richtten de zusters Onder de
Bogen in Hamar een oogkliniek op, die zich ontwikkelde tot een van de
beste in Noorwegen. De eerste hoornvliestransplantatie in Noorwegen
werd er in 1942 uitgevoerd. Vanaf 1950 kreeg de St. Torfinnskliniek als een
van drie particuliere ziekenhuizen in Noorwegen de status van ‘opleiding
tot specialist’. In 1955 had de kliniek 38 bedden.21
In 1934 vestigden de zusters zich in Kristiansund.22 De plaatselijke
kraamkliniek van het Rode Kruis had te kampen met geldgebrek, waarop de
zusters Onder de Bogen door de directeur werden gevraagd de kliniek over
te nemen omdat zij zulke goedkope krachten waren.23 In de kliniek Stella
Maris, prachtig gelegen aan de Atlantische Oceaan, aanschouwden in de
periode 1935 tot 1956 vijfduizend baby’s het levenslicht.24 De kraamvrouwen brachten hun eigen vroedvrouwen of artsen mee, terwijl de zusters
Onder de Bogen de verpleegtaken op zich namen. Toen er begin jaren vijftig in Kristiansund andere kraaminrichtingen kwamen, werd de kliniek
opgeheven. Na 1956 werd Stella Maris een afdeling bij het streekziekenhuis
en werden er zorgbehoevende patiënten opgenomen.
Tenslotte openden de zusters in 1958 op aandringen van de apostolisch
vicaris J. Rüth een huis in Ålesund voor revalidatiepatiënten. Het verzorgingshuis Mariaheimen werd aangekocht door het vicariaat, maar van de
zusters werd wel verwacht, zo bleek in 1962, dat ze het huis overnamen en
de kosten voor de verbouwingen terugbetaalden: een bedrag van bijna een
kwart miljoen kronen. De zusters gaven daarnaast elke maand 500 kronen
aan de statie.25
We kunnen concluderen dat de ziekenhuizen en klinieken van de zusters Onder de Bogen zich in deze periode ondanks de geschetste moeilijkheden een plaats wisten te veroveren in de Noorse gezondheidszorg. Dat
21 J. Duin, ‘50 Jaar Bogenzusters in Norge’, in: Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 13; Riis, ‘St. Torfinnskliniek’, p. 18-21; Zr. M. Sunniva [Dicker], ‘Een brief uit Hamar’, in: Uit het land van
St. Olav, 29(1955-56), p. 35-37.
22 Voor de geschiedenis van de zusters Onder de Bogen in Kristiansund zie Jorunn Kristvik
Risholm, ‘Stella Maris. St. Carl Borromeussøstrenes liv og virksomhet i Kristiansund,
1934-71’, in: Årbok for Nordmøre 1996, p. 5-31; Idem, ‘For kirken og verden’. Katolske ordenssøstres
møte med det norske samfunn. 1923-1990 (Trondheim: ntnu, 2000. Niet uitgegeven scriptie),
p. 47-89.
23 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 11. Zie ook Archief ob , inv. nr. 393: Cyprianus Witte aan Fulgentia Verriet, 21 december 1932 en 17 januari 1933.
24 De eerste overste Norberta Pulles overleed tijdens de oorlog en werd in Kristiansund
begraven.
25 Archief ob , inv. nr. 393: J. Rüth aan Chrysaria Jongerius, 5 augustus 1957 en 18 juli 1962,
Chrysaria Jongerius aan Rüth, 14 augustus 1957.
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had zonder meer te maken met het feit dat zij uitstekend professioneel
werk verrichtten. De zusters Onder de Bogen waren op verpleegkundig terrein vakvrouwen, hadden hart voor de zaak en werkten hard. De congregatie kon bogen op jarenlange ervaring in de Nederlandse gezondheidszorg.
Veel religieuzen die in Noorwegen werkten hadden hun opleiding gevolgd
aan de driejarige verpleegopleiding van de congregatie in Amsterdam en
waren gediplomeerd verpleegster. Sommigen hadden de aantekening voor
kraamverpleging. Anderen hadden enkele jaren opleiding gehad zonder
dat ze het diploma hadden gehaald, maar zij bekwaamden zich verder in de
praktijk, hetgeen tot in de jaren na de Tweede Wereldoorlog niet ongewoon
was.26 Op het gebied van oogverpleegkunde hadden zij in Nederland uitgebreide praktijkervaring opgedaan. De Nederlandse priester J. Duin stak in
een terugblik uit 1973 de loftrompet over de werkzaamheden van de congregatie. “De bijdrage die de Zusters Onder de Bogen in deze jaren 19231973 aan het Noorse ziekenhuiswezen geleverd hebben, is niet te onderschatten. (…) Dat de zusters in staat waren uitstekende medici aan hun particuliere instellingen te verbinden is het beste bewijs voor hun toewijding,
hun verpleging en hun geest van samenwerking.”27
De congregatie had er evenwel grote offers voor moeten brengen.
Omdat de zusters al die jaren zonder enig salaris werkten, konden zij de
zorg in hun ziekenhuizen onder de normale dagprijs aanbieden.28 Om verdere kosten te drukken, verrichtten de zusters zoveel mogelijk alle taken
zelf. Dat gold niet alleen voor het verpleegwerk, inclusief de nachtdiensten,
maar ook voor de was, het koken en het schoonmaakwerk. Pas in latere
jaren werden er Noorse meisjes als hulp in de huishouding aangenomen,
evenals lekenverpleegsters. Waar nodig sloot de congregatie compromissen, specialiseerde zich, breidde uit of moderniseerde, waarvoor veel geld
moest worden geïnvesteerd. Door op die manier op de markt van de gezondheidszorg te opereren, konden de zusters Onder de Bogen de concurrentie met de Noorse gezondheidszorg aan en konden zij geld verdienen
voor zichzelf, de priester en de parochie.
Uit het visitatierapport van Hanssen blijkt dat er al in 1956 zorgen waren
gerezen over de toekomstmogelijkheden van de katholieke ziekenhuizen.
Er werd een gebrek aan religieuzen voorzien, gepaard gaande met een
groeiend eisenpakket vanuit de Noorse samenleving. Bij de zusters Onder
26 Ibidem, inv. nr. 1435, ‘Stukken betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de
zusters in de vice-provincie Noorwegen. 1965-1971’: G. van Beckhoven aan Felix Westerwoudt, 26 september 1966.
27 Duin, ‘50 Jaar Bogenzusters in Norge’, p. 13.
28 In Nederland kregen de religieuzen doorgaans ook geen gewone salariëring. Zie Eijt,
Religieuze vrouwen, p. 222-227.
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de Bogen leken deze inzichten toen nog niet echt te zijn doorgedrongen. In
1958 immers werd nog een nieuw huis opgericht in Ålesund en rond dezelfde tijd investeerden zij zeer aanzienlijke bedragen in hun instituten in
Molde en Hamar.29 Ruim tien jaar later zou de situatie evenwel radicaal
gewijzigd zijn, mede door de ziekenhuiswet uit 1969. Op grond hiervan
kregen de negentien Noorse provincies de verantwoording voor de planning en uitvoering van het lokale ziekenhuiswezen en andere gespecialiseerde medische diensten.30 De meeste kleine particuliere ziekenhuizen
werden toen gesloten. Achtereenvolgens sloten of verkochten de zusters
Onder de Bogen hun instellingen in Molde (1968), Kristiansund (1971), Ålesund (1972) en Hamar (1972).

Kleuteronderwijs
Op initiatief van de apostolisch administrator H. Irgens begonnen de zusters in Hamar in 1932 met een school voor katholieke jongens en meisjes.31
Het aantal kinderen op het schooltje was zo gering, dat in 1942 besloten
werd de school op te heffen. Zuster Sunniva Dicker, die in 1934 als gediplomeerde onderwijskracht naar Hamar was gekomen, nam vervolgens het
initiatief tot het oprichten van een kleuterschool. Zij volgde daarmee het
voorbeeld van de St. Jozefzusters in Oslo, die in 1934 met een kleuterschool
waren begonnen.32 Het bleek een gelukkige keuze. Na het succes van de
kleuterschool in Hamar, openden de zusters Onder de Bogen successievelijk ook kleuterscholen in Molde (1951), Kristiansund (1954) en Bærum
(1968), met doorgaans een veertig- tot zestigtal kinderen.
Het begrip kleuterschool was vóór die tijd onbekend in Hamar en dat
gold eigenlijk voor heel Noorwegen. Kinderen werden pas op hun zevende
verjaardag leerplichtig en bleven tot die leeftijd meestal thuis. In Noorwegen bestond in deze tijd net als in Nederland het ideaal dat moeders niet
buitenshuis werkten.33 Maar terwijl in Nederland in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog het kleuteronderwijs opgang maakte, kende in Noorwegen eigenlijk alleen Oslo in deze periode verscheidene kinderopvangmogelijkheden, zoals kinderbewaarplaatsen, een crèche van het Leger des
Heils, een gemeentelijke kleuterschool en de reeds genoemde school van de
29 Archief ob , inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 25 mei 1957, 12 augustus 1957,
8 september 1957. Het ging om bedragen van 500.000 kronen en 700.000 kronen.
30 In 1998 telde Noorwegen 85 ziekenhuisinstellingen in de publieke sector. Er waren nauwelijks nog private instellingen. Paul van den Noord, Terje Hagen, Tor Iversen, The Norwegian health care system (Parijs 1998. oecd Working papers), p. 5-10.
31 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 438-439.
32 Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
33 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 17.
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St. Jozefzusters. Na de oorlog werden in verschillende zwaar gebombardeerde kuststeden door Zweden volledig ingerichte ‘kinderhuizen’ (Barnas
Hus) geschonken, opvangplaatsen met eten en kleding voor kinderen, zoals
in Molde en Kristiansund.34 Daarnaast bestonden (en bestaan) er onder
meer van het Rode Kruis barneparker, omheinde plaatsen in de openlucht
waar kinderen onder toezicht van ‘parktantes’ konden spelen. Tot 1959
waren er van overheidswege nog geen officiële richtlijnen voor de kinderopvang tot zeven jaar. In feite was iedereen vrij om initiatieven op dat terrein te nemen. In 1972 ging nog steeds maar een klein aantal kinderen – niet
meer dan 2,5% – naar een kleuterschool. Het land kende lange tijd ook nauwelijks opleidingsmogelijkheden voor kleuterleidsters.35
De Noren reageerden aanvankelijk wantrouwend op dit initiatief van de
zusters Onder de Bogen en het kostte dan ook enige moeite om de eerste vijf
kinderen in Hamar in 1942 bijeen te krijgen. In Molde werden in 1953
ouders in de plaatselijke dagbladen opgeroepen de ziel van hun kinderen
niet voor een paar kronen per maand aan de katholieken te verkopen. Zij
werden gewaarschuwd dat zij de katholieke missie in Noorwegen steunden
als zij hun kinderen naar de kleuterschool brachten. De katholieken werd
verweten dat zij in hun missie-ijver hun pijlen richtten op de allerkleinsten,
die het gemakkelijkste te beïnvloeden waren. Bij gelegenheid van de opening van een kleuterschool door de ‘Husmorforlag’ (de vereniging van
huismoeders) in Molde in 1955 noemde een Noorse predikant het verheugend dat de mensen hun kinderen niet meer naar de katholieken hoefden te
sturen. Dat jaar kende het kleuterschooltje van de zusters Onder de Bogen
inderdaad een forse daling in het aantal aanmeldingen. De toenmalige
huisoverste van de zusters in Molde, Dionysio Palstra, sprak in de kroniek
over een fiasco.36
Maar ondanks deze waarschuwingen bestond er blijkbaar zoveel behoefte aan kinderopvang, dat ouders hun wantrouwen jegens de katholieke
zusters langzaam maar zeker overwonnen.37 Ook de slechte behuizing en
dito meubilering vormden geen belemmering: de inrichting van de eerste
school in Hamar bestond uit een tafeltje en stoeltjes die door de zusters van
boterkistjes waren gemaakt. In Molde fungeerde een tuinhuisje zonder
sanitair en adequate verwarming als lokaal. Binnen een jaar brachten tien34 Voor de vooroorlogse ontwikkeling van het kleuteronderwijs in Nederland zie J. Bresser,
Het r.k. kleuteronderwijs, ’s-Gravenhage [1950].
35 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 25; Avita Storre, ‘Iets over de opleiding van kleuterleidsters’, in:
Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 42-43.
36 Archief ob , inv. nr. 2353: ‘Kroniek van het klooster in Molde, februari 1948-11 maart 1976’,
23 augustus 1955.
37 Avita Storre, ‘Het onderwijs’, in: Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 38-41.
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tallen ouders hun kinderen – meestal voor drie dagdelen per week – naar de
kleuterscholen van de katholieke zusters.
Praktisch gezien was het kleuteronderwijs een aantrekkelijk werkterrein
voor de congregatie. Met twee religieuzen konden zij al een kleuterschool
draaiende houden. Bovendien had de congregatie in Nederland op dit terrein de nodige ervaring opgedaan. In de beginperiode waren er nog geen gediplomeerde kleuteronderwijzeressen in Noorwegen: Sunniva Dicker had
de kweekschool gevolgd en zuster Carola Braakman werd in 1951 zonder
enige ervaring door de algemene overste Emmanuel Lemmens naar Noorwegen gezonden om in Molde een kleuterschool op te richten.38 Maar daarna zorgde de congregatie ervoor dat er meestal in elke school één gediplomeerde kleuterleidster was met een montessori- of fröbelopleiding, vaak
geassisteerd door een niet-gediplomeerde zuster. Vanuit Nederland werden
de nieuwste materialen verzonden op het gebied van kleuteronderwijs die
in Noorwegen onbekend waren en veel succes oogstten. Aan de ouders werd
een klein bedrag gevraagd dat gaandeweg werd verhoogd, waardoor de
scholen na een jaar of tien financieel rendabel waren. Ook hier gold dat de
zusters uit de opbrengst van de kleuterscholen zelf geen salaris kregen.39
De zusters namen op hun kleuterscholen zoveel mogelijk kinderen aan.
Of dat uit financiële of andere overwegingen was, is niet duidelijk, maar al
vrij snel werd er van verschillende kanten (het Sociaal Departement in Oslo,
de kinderbescherming en de gemeenten) bezwaar gemaakt tegen het grote
aantal kinderen in de klasjes. Omdat de instanties verschillende richtlijnen
hanteerden, trokken de zusters zich daar niet al te veel van aan, totdat de
gemeente Molde in 1960 dreigde de school te sluiten als in het lokaal, waarin volgens de zusters gemakkelijk vijfentwintig kinderen pasten (er hadden
er zelfs bij tijden 32 in gezeten), méér dan twaalf kinderen zouden worden
aangenomen.40 Een van de kleuterschoolzusters gaf in haar aantekeningen
toe dat de gemeente niet helemaal ongelijk had. Het beperken van het aantal kinderen betekende voor de kleuters een hele vooruitgang qua ruimte
en contact.41 Ook mochten er vanaf dat moment alleen nog gediplomeerde
krachten voor de klas staan.
38 Archief ob , inv. nr. 2355: ‘Dagboek van zr. Carola Braakman over haar verblijf in Molde en
haar werk op de kleuterschool. 1951-1961, 1972’.
39 Door het bestuur van de congregatie werd in 1958 aan Sunniva Dicker voorgesteld – “na
20 jaar, nu de school toch behoorlijk rendeert” – om er eens over na te denken een deel
van de opbrengst als vergoeding voor de zusters te reserveren. Die vergoeding kwam er
niet. Ibidem, inv. nr. 393: Vicares aan Sunniva Dicker, 12 december 1958.
40 Ibidem, inv. nr. 1322, ‘Stukken betreffende Molde’: Rondzendbrief, 1 september 1962.
Volgens de wet moest in een kleuterschool per lokaal 3 m2 ter beschikking zijn per kind
en mochten er niet meer dan twintig kinderen per klas zijn.
41 Ibidem, inv. nr. 2355: ‘Dagboek zuster Carola Braakman’.
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Zuster Sunniva Dicker leidt de kinderen van de St. Torfinnskleuterschool in de
bevrijdingsoptocht in Hamar in 1945.

Inmiddels waren voor de kerkelijke oversten de inkomsten uit de kleuterscholen gaan tellen. De meeste kleuterscholen waren, net als de scholen,
eigendom van het bisdom of vicariaat. In Hamar ging al het geld dat de zusters door de kleuterschool verdienden rechtstreeks naar de parochie. Ook
apostolisch vicaris Rüth ontdekte vrij snel dat de kleuterscholen winstgevend waren. Hij vroeg in 1953 concreet of van de 720 kronen die de school in
Molde gemiddeld maandelijks opbracht, er minstens 400 naar de parochie
konden gaan. Daarnaast betaalden de zusters reeds maandelijks 300 kronen
aan de plaatselijke pastoor.42 De congregatie ging akkoord, blij dat ze niet
alle inkomsten aan de pastoor hoefde af te dragen, zoals in Hamar.43 Ook in
Kristiansund verwachtte Rüth veel van een kleuterschool. De zusters hadden hier in 1955 eigenlijk hun kliniek willen opknappen, maar Rüth haalde
hen over in plaats daarvan een kleuterschool te beginnen. Dat was volgens
hem dringend nodig, omdat er al plannen waren voor een gemeentelijke
kleuterschool. Hij schatte dat de zusters met een kleuterschool elk jaar een
bijdrage van 8000 kronen aan het vicariaat zouden kunnen geven. Na enige
onderhandelingen met de overste ter plaatse zuster Felix Westerwoudt,
kwam men het bedrag van 5000 kronen overeen. Daarnaast verwachtte
42 Ibidem, inv. nr. 393: J. Rüth aan Chrysaria Jongerius, 9 augustus 1953.
43 Ibidem: Emmanuel Lemmens aan J. Rüth, 19 augustus 1953.
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Rüth dat de zusters elke maand 100 kronen voor de priesterwoning bleven
betalen.44
Dat zijn financiële eisen nogal hoog waren, voelde J. Rüth zelf ook aan,
want hij voegde eraan toe dat, mocht blijken dat de zusters zonder het geld
van de kleuterschool niet konden leven, hij naar andere mogelijkheden
wilde uitkijken. Maar het kwam volgens hem niet alleen op de schouders
van de zusters neer. “Unsere Genossenschaft hat noch nie einen Pfennig
hier in Norwegen verdient und besitzt auch nicht das geringste Eigentum
hier.” Ook hun pater provinciaal had, aldus Rüth, onlangs een aanzienlijke
som ter beschikking gesteld voor de bouw van een kerk in Molde.45 Uit het
visitatierapport van Hanssen uit 1956 blijkt evenwel dat Rüth de zusters
onnodig zwaar belastte. Hij had financieel zijn zaakjes zó goed op orde, dat
hij jaarlijks een som naar zijn moederhuis kon overmaken. De parochies
konden voor zichzelf zorgen door de inkomsten uit huishuur en kleuterschool en door de bijdrage van de zusters. “De indruk bestaat dat er meer
geld gaat van Noorwegen naar de provincie in Duitsland dan van de Duitse
provincie naar Noorwegen,” schreef Hanssen. De visitator vond dat dat geld
beter aan de katholieke kerk in Noorwegen besteed kon worden.46
Toen de Noorse overheid rond 1960 scherpere regels stelde, dreigden de
kleuterscholen gesloten te worden, omdat zij op het terrein van de elementaire voorzieningen danig tekortschoten. Hoewel de bisschoppen geld hadden verdiend met de kleuterscholen, waren zij weinig genegen geweest erin
te investeren. Zo ontbrak in de kleuterschool in Hamar in 1958 nog steeds
elk sanitair voor kinderen en zusters, en er was sprake van ontoereikende
verwarming “met als gevolg dat een der Zusters gedurende alle wintermaanden (nov. t/m april) om half zes ’s morgens de kachel moet gaan aansteken.”47 Opnieuw tastten de zusters Onder de Bogen diep in de buidel.
Aan de parochie Hamar werd een bouwterrein afgestaan en het benodigde
geld van honderdduizend gulden werd tegen een gunstige rente geleend,
waardoor er in 1961 een nieuwe school kwam.48 In Molde bouwde de congregatie in 1962 zelf een nieuwe school. De kosten bedroegen 400.000 kronen. De nieuwe aanbouw aan de kleuterschool te Kristiansund à 170.000
kronen werd eveneens voor het overgrote deel door de congregatie bekostigd.49 De nieuwbouw vormde aanleiding tot het opstellen van een bijlage
bij het oude contract met het apostolisch vicariaat Midden-Noorwegen,
44
45
46
47

Ibidem: J. Rüth aan Felix Westerwoudt, 27 september 1955.
Ibidem: Rüth aan Chrysaria Jongerius, 9 augustus 1953.
Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 39.
Archief ob , inv. nr. 740, ‘Stukken betreffende de bouw en de exploitatie van de kleuterschool te Hamar. 1959-1967’: J. Duin aan Chrysaria Jongerius, 1 oktober 1958.
48 Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 30 augustus 1959, 31 augustus 1961.
49 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 17.
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waarin de zusters enige grenzen stelden aan hun dienstverlening. Zij zorgden voor de was, maar niet voor het schoonhouden van de pastorie. Ook
kon de priester in Molde zijn maaltijden bij de zusters krijgen, maar op
voorwaarde dat hij deze nuttigde in het Carolusziekenhuis. Wel kreeg de
priester in Molde voor zijn onderhoud elke maand 300 kronen extra van de
overste.50

Nederlands kloosterleven in Noorwegen
Zoals in die tijd gebruikelijk was in de missiegebieden, waren ook de communiteiten van de zusters Onder de Bogen in Noorwegen in hoge mate
afspiegelingen van het Nederlandse kloosterleven. Dezelfde regels, constituties en kledingvoorschriften die voor de zusters in Nederland golden,
golden ook voor de zusters in Noorwegen. “In het klooster is het juist als bij
ons, daar merkt men niet, dat men in Noorwegen is, de dagorde, gebeden,
maaltijden, alles juist op denzelfden tijd, alleen is er wat meer Noorsche
kost.”51
Een zekere eenvormigheid van het kloosterleven was op basis van de
codex vastgelegd, maar er bestond enige speelruimte voor aanpassingen aan
de lokale situatie. Bij de zusters Onder de Bogen was de aanpassing aan de
Noorse context een langdurig proces. Dat werd in de hand gewerkt door de
bestuursstructuur. Net als bij de andere Nederlandse (mannelijke én vrouwelijke) religieuzen in Noorwegen was de invloed van het bestuur in
Nederland op het leven en werken van de zusters in Noorwegen groot. De
huizen stonden elk met hun eigen overste rechtstreeks onder het Nederlandse bestuur. Dat bepaalde hoeveel en welke zusters er naar Noorwegen
gingen en deed de (her)benoemingen van de oversten en raadzusters voor
de Noorse huizen. De huizen werden eens in de drie jaar gevisiteerd door de
algemene overste en haar vicares.52 In belangrijke kwesties werd de plaatse50 Archief ob , inv. nr. 391. De bijlage is ondertekend door zuster Sunniva Dicker en voor het
apostolisch vicariaat door S. Hünen sscc d.d. 8 augustus 1963 te Molde. Sunniva Dicker
lichtte toe dat de regeling over het eten was opgenomen vanwege conflicten in het verleden “tussen de pastoor en de zusters en tussen de zusters onderling (sommigen waren
vóór de pastoor, anderen voor Moeder) en soms werden de parochianen erin gemengd.
Daar zijn ‘genoeg droevige voorbeelden van’.” Ibidem, inv. nr. 393: Sunniva Dicker aan
Moeder vicares, 1 februari 1963.
51 Sint Carolus Klokje, 3(1927-28)6 (november), ‘Berichten uit Noorwegen’. De verschillende
huizen konden naargelang de specifieke behoeften voorstellen indienen voor een eigen
dagorde, waarover in de algemene bestuursvergaderingen werd beslist. Zo blijkt uit de
dagordes van begin jaren zestig, dat de zusters in Hamar een uur eerder opstonden dan
die in Ålesund en in Kristiansund, die ‘pas’ om 6.00 uur uit hun bed kwamen. Maar de
elementen waaruit de dagordes waren opgebouwd, waren overal ongeveer hetzelfde.
Archief ob , inv. nr. 153: ‘Dagordes van de huizen van de congregatie’.

460

een roomse droom

Tijdens de visitatie van Emmanuel Lemmens (met ski’s) in 1952 te Molde.
Naast haar de plaatselijke overste Felix Westerwoudt.

lijke overste soms geraadpleegd, zoals bij de uitbreiding van het ziekenhuis
in Hamar in 1957, maar haar advies hoefde niet te worden gevolgd. Het was
uiteindelijk het bestuur in Nederland dat de beslissingen nam.53
Tussen de verschillende huizen bestond geen formele overlegstructuur
en er was ook geen missieoverste voor de regio.54 Tijdens het algemeen
kapittel van de congregatie reisden afgevaardigden uit de verschillende
huizen – meestal de huisoverste – naar Nederland. Daar konden ze elkaar
ontmoeten, maar tussentijdse bijeenkomsten vond het bestuur in Nederland overbodig. Zo kreeg Sunniva Dicker in 1952 na haar plotselinge benoeming tot overste in Hamar geen toestemming om naar een ander huis van
de congregatie in Noorwegen te reizen om met de lokale overste te overleggen. Dat werd beschouwd als een ‘plezierreisje’.55 De oversten in Noorwegen zelf hadden evenwel steeds meer behoefte aan onderling contact. In
1957 organiseerden zij op eigen houtje een bijeenkomst.56 Pas in 1962 vond
52 Fulgentia Verriet visiteerde in 1927, 1931, 1934 en 1936; Emmanuel Lemmens in 1939
(samen met Fulgentia Verriet), 1946, 1948 en 1952. Chrysaria Jongerius visiteerde Noorwegen in 1952, 1956, 1959 en 1962.
53 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, oktober 1957.
54 Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 22 november 1959. Indonesië kende
al vanaf 1931 een missieoverste. Eijt, Religieuze vrouwen, p. 269.
55 Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
56 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 14 oktober 1957.
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de eerste formele bijeenkomst in Noorwegen plaats van de algemene overste, haar vicaris en alle plaatselijke huisoversten.57 In 1959 werd bij gelegenheid van een visitatiereis van de algemene overste door de zusters in Noorwegen de wens geuit dat zij een eigen missieoverste zouden krijgen.58 Deze
wens zou in 1967 gerealiseerd worden, toen, gestimuleerd vanuit Rome, de
vice-provincie Noorwegen werd opgericht.
Aanpassingen aan de Noorse situatie bestonden voornamelijk uit het
overnemen van de liturgie die in Noorwegen gebruikelijk was, het spreken
van de Noorse taal en – voor sommigen – het aannemen van de Noorse
nationaliteit. Alle drie werden ze als een offer ervaren. Met name met het
eerste hadden de zusters Onder de Bogen veel moeite. De Noorse liturgie
werd door hen in het algemeen niet als een verrijking ervaren. In een visitatieverslag uit 1937 door de Duitse provinciaal van de paters van de H.H.
Harten, G. Scholten, kwam naar voren dat zij “het Noorse psalmenzingen
zoo koud, zoo langzaam” vonden. De liturgie was te zwaar en te droevig en
de kerkdiensten ademden niet het ‘rijke roomse leven’ dat ze hadden achtergelaten. Over het geheel genomen had de visitator de indruk dat de zusters “op geestelijk gebied voldoende verzorgd zijn bij de huidige toestanden in Noorwegen, graag in Noorwegen zijn, hun best doen, vroolijk en
offervaardig zijn en een goeden ordensgeest hebben.”59 Wel was uit de
gesprekken naar voren gekomen dat het onderhouden van het stilzwijgen
en van het slot – onder meer omdat hun kapel ook door buitenstaanders
werd gebruikt – moest worden verbeterd.60
Ook uit de interviews komt naar voren dat de zusters Onder de Bogen
het leven in Noorwegen op geestelijk gebied zeer moeilijk vonden.61 Zij
waren in Nederland grootse liturgische diensten gewend met volle kerken,
en daarbij staken de diensten in Noorwegen armoedig af. Hoewel de congregatie ernaar streefde dat de zusters op religieus terrein zo weinig mogelijk tekort kwamen, waren de mogelijkheden in Noorwegen beperkt. Het
was – ondanks de contracten – niet altijd mogelijk een priester in de buurt
te hebben, waardoor de H. Mis en de maandelijkse conferenties er wel eens
57 Ibidem, 18 oktober 1962.
58 Archief ob , inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 22 november 1959.
59 Ibidem, inv. nr. 78, ‘Brievenboeken’: Visitatio canonica in opdracht van mgr. Witte,
Apost. Præfect van Centraal Noorwegen in het S. Carolus Sukehuis [sic] te Molde, gehouden door P. Gabriel Scholten Provinciaal der Paters der H.H. Harten te Simpelveld. 22 en
23 october 1937; Ibidem, inv. nr. 2352: ‘Kroniek Molde’, 30 oktober 1937.
60 Omdat het parochiekerkje in de oorlog werd vernietigd, bleef de kapel van de zusters tot
1958 parochiekerk. Toen werd er een nieuw kerkje gebouwd op het oude terrein van de
familie Dahll. Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 26-27. Overigens woonde Helga Dahll jarenlang in bij de zusters in Molde tot haar dood op 11 april 1962.
61 Interview Francina Jansen, kmm 885; Interview Marian van Wissen, kmm 603.
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bij inschoten. Andere mogelijkheden voor hun geestelijke ontwikkeling of
verrijking waren er nauwelijks. Er was ook maar een klein bestand van
priesters in Noorwegen waaruit men kon kiezen voor de retraites. Aanvankelijk werden met name de Nederlandse franciscanen gevraagd om de retraite te houden. Na de oorlog kwamen er ook regelmatig dominicanen of
jezuïeten uit Nederland of uit Rome. Wegens het gemis van een religieus
leven in een katholieke omgeving werden de zusters al vanaf eind jaren dertig af en toe in de gelegenheid gesteld om in Nederland, in het klooster
‘Onder de Bogen’ in Maastricht, hun retraite te houden, zodat ze weer
‘gesterkt’ in hun missieland terugkwamen. Aanvankelijk werd dit privilege
vooral toegestaan aan de oversten van de huizen, maar na de Tweede
Wereldoorlog gingen in toenemende mate ook ‘gewone’ zusters af en toe
naar Nederland.62 Visitator Hanssen had de indruk dat de zusters goed
waren gevormd.63
Ook het overnemen van de Noorse taal was geen vanzelfsprekendheid.
Onderling spraken de zusters lang niet altijd Noors, hoewel daar door het
bestuur wel op werd aangedrongen. Het was afhankelijk van de huisoverste
hoe stringent daarop werd toegezien. De retraite van de franciscaan Notenboom in 1937 werd bijvoorbeeld in het Nederlands gehouden. Een zuster
die in 1946 naar Noorwegen vertrok, vertelde dat ze in het Nederlands
biechtte.64 Bovendien schortte er nogal wat aan het onderricht dat de zusters op dat terrein kregen. Doorgaans moesten zij de taal van elkaar leren en
in de praktijk in het ziekenhuis, hetgeen niet bevorderlijk was voor de kennis en het zelfvertrouwen op dat terrein. Sunniva Dicker was onderwijzeres
en kreeg daarom wel les in de Noorse taal. Daartoe las zij onder meer
Bjørnson en Ibsen. Undset mocht ze van de Franse dominicaan die toen in
Hamar was echter niet lezen: deze lectuur werd niet geschikt geacht voor
een jonge zuster.65 Sunniva Dicker onderkende het probleem van de slechte
taalkennis. Omdat er geen Nederlands-Noorse woordenboeken of grammatica’s bestonden, schreef zij voor haar medezusters een NederlandsNoors leerboekje. De kwaliteit was van dien aard, dat het boekje in 1949
werd uitgegeven bij De Standaard in Amsterdam, overigens zonder de
auteursnaam te vermelden.66

62 Archief ob , inv. nr. 2352 en 2353: ‘Kroniek Molde’, inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, inv. nr.
2351, ‘Kroniek van het klooster in Kristiansund. 16 juli 1934-10 juni 1971’.
63 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 14.
64 Interview Josua Hermens, kmm 212.
65 Archief ob , inv. nr. 1697, ‘Archivalia van Sunniva Dicker’.
66 In 1964 verscheen een tweede druk van Noors leren. Het werd onder meer gebruikt door de
Nederlandse schaatsers die in de jaren vijftig en zestig in Hamar oefenden. Interview
Sunniva Dicker, kmm 863; Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 34.
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Een aantal zusters nam de Noorse nationaliteit aan, als eerste de overste
Constantina van der Linden in 1929. Deze stap werd niet gezet om meer
Noor met de Noren te worden, maar uit praktische overwegingen. De zusters kregen zo de mogelijkheid Noors eigendom te verwerven. Ook kregen
ze kiesrecht en konden zij in eventuele politiek roerige tijden niet op grond
van een vreemde nationaliteit uit het land verjaagd worden.
Met het overnemen van de Noorse liturgie, het spreken van de Noorse
taal en het aannemen van de Noorse nationaliteit kon nog allerminst van
‘vernoorsing’ worden gesproken. De meeste zusters die in Noorwegen werkten, ongeveer tweederde, hadden hun noviciaat in Noorwegen gevolgd,
zoals de St. Jozefzusters van Chambéry, die voor de Noorse provincie een
apart noviciaat in Oslo hadden.67 Dat vergemakkelijkte de aansluiting bij
de Noorse samenleving. Daarentegen hadden de zusters Onder de Bogen
die in Noorwegen werkten, allen hun noviciaat in Nederland gevolgd. Zij
hielden vast aan de Nederlandse gebruiken. Dat de zusters nog steeds met
veel enthousiasme het Sinterklaasfeest vierden, was, ondanks de irritatie
daarover van de franciscaan Dionysius Boers, misschien wel de minst belangrijke hindernis op de weg naar een vernoorsing.68 Andere elementen
uit het kloosterleven vormden grotere belemmeringen voor Noorse meisjes
en vrouwen om geïnteresseerd te raken in de congregatie van de zusters
Onder de Bogen.
Alleen in de jaren dertig traden drie Noorse vrouwen in de congregatie
in. De eerste van hen, Marie Sunniva (Else) Strøm, trad in 1934 in. Zij kwam
in 1938 na een verblijf in Nederland nog voor haar eeuwige geloften terug
naar Hamar. Sunniva Dicker herinnerde zich dat voor zuster Marie Sunniva
Strøm het kloosterleven min of meer gelijk stond aan een gevangenis. De
religieuzen bleven immers altijd binnenshuis, terwijl de Noren echte buitenmensen waren. “Je zag dat verlangen naar die bergen zomers.” Een ander
‘inculturatieprobleem’ was de viering van Kerstmis: de dag voor Kerstmis –
Julaften – luidden de Noren het kerstfeest uitbundig en overvloedig in, terwijl de zusters vastten wegens de kerstvigilie.69 Voor de Noorse zusters was
dat vreselijk moeilijk. Ook de omgang met de patiënten werd in deze periode nog gedicteerd door niet-Noorse katholieke regeltjes, waardoor de
Noorse zusters vervreemdden van hun eigen volk.70 In 1940 trad Marie Sunniva uit, nog vóór zij haar eeuwige gelofte had afgelegd.71 In de jaren dertig
67 Nilsen, Ordenssöstrene i går og i dag, p. 21.
68 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 423, 440-442; Interview Dionysius Boers,
kmm 46.
69 Sint Carolus Klokje, 8(1932-33)9.
70 Interview Sunniva Dicker, kmm 116. Later werden de regels door de kerkelijke overheid
versoepeld voor de katholieke kerk in Noorwegen, bijvoorbeeld voor het vasten.
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traden verder Lisbetha Larsen (1914-1983), – een zus van de franciscaanse
broeder Olav Larsen – en Ingrid Løken (1904-1987) in de congregatie in. Zij
zouden beiden tot hun dood als lid van de congregatie in Noorwegen in de
verpleging werken. Andere roepingen heeft de congregatie niet gehad.
Pas in de jaren vijftig zien we bij de zusters Onder de Bogen een langzame toenadering naar de Noorse samenleving. Hierbij vervulde zuster Sunniva Dicker een voortrekkersrol. Als overste in Hamar (1952-1959) en Molde
(1959-1965) ondernam zij verscheidene initiatieven om een opening te
maken naar de Noorse bevolking. Onder haar bestuur werden contacten op
professioneel terrein gelegd met de Norske Pleierskes Forbund (Noorse vereniging van verplegenden). Enkele zusters Onder de Bogen gaven vanaf
1953 lessen in de oogverpleegkunde aan de verpleegkundigen in opleiding
van het regionale Elverumziekenhuis. Sunniva Dicker zocht ook contact
met de landelijke vereniging van particuliere ziekenhuizen (Landsforening
for Private Sykehus).72 Deze vereniging hielp hen onder meer met het
afsluiten van contracten met de overheidsziekenhuizen. Ook in de nietprofessionele sfeer werden vanaf eind jaren vijftig steeds meer contacten
gelegd, zoals met caritatieve organisaties. Sunniva Dicker nodigde in 1962
het koor van de indremisjon in Molde uit om te komen zingen voor de patiënten in het Carolusziekenhuis. Zelf werd zij samen met een medezuster in
Kristiansund lid van de lutherse caritatieve organisatie Dorcas. Dat er langzaam sprake was van een zekere mate van vernoorsing kunnen we concluderen uit het feit dat de communiteiten in Molde en Hamar midden jaren
vijftig een buitenhuisje mochten kopen, zodat de zusters Onder de Bogen
voortaan net als de Noren hun vrije tijd in de bossen of aan het water konden doorbrengen.

3. missiezusters franciscanessen van de h. antonius

Een onzichtbaar apostolaat
De missiezusters franciscanessen van de H. Antonius kwamen naar Noorwegen om het huishouden in het bisschopshuis te verzorgen. Deze taak
zouden zij tot 1979 vervullen, eerst onder Smit, vervolgens onder Mangers
en vanaf 1963 onder Gran. Daarnaast openden zij in 1931 een tweede huis in
Stabekk. Na ruim twintig jaar werd deze communiteit aldaar door gebrek
aan inkomsten en werkzaamheden opgeheven. In 1960 kwam de congrega71 Archief ob , inv. nr. 78, ‘Brievenboeken’: Ontslag van zr. Maria Sunniva (Else Strøm) van
hare tijdelijke geloften (Molde 16 december 1940).
72 Ibidem, inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 14 april 1953.
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tie weer terug naar Stabekk en bouwde er een bejaardenhuis genaamd Villa
Maria, dat zij tot 1989 beheerde. Daarna werd de communiteit Stabekk
definitief opgeheven.73 In totaal werkten er 42 Nederlandse Antoniuszusters in Noorwegen.74 Het merendeel van hen was laag opgeleid; slechts
enkelen hadden een verpleegopleiding. De communiteit in Oslo bestond
doorgaans uit vier tot zeven religieuzen. In Stabekk werkten vóór 1954 circa
vijf zusters; na 1960 groeide de communiteit uit tot acht religieuzen. Noorse roepingen hebben de zusters niet gehad.
De congregatie van de franciscanessen van de H. Antonius, in Nederland
vooral bekend als de missiezusters van Asten, wordt gekenmerkt door grote
bescheidenheid, zowel in de Nederlandse als in de Noorse context. Zij
werkten hard en stelden zich met weinig tevreden. In het bisschopshuis
hadden zij de keuken, de bel en de telefoon onder hun hoede, zij poetsten
het huis, schuurden de vloeren en trappen van het bisschopshuis en zorgden voor het schoonmaakwerk in de St. Olavskerk. Hun werk was onbetaald: zij kregen slechts kost en inwoning. De congregatie in Nederland
zorgde voor hun kleding. Als de zusters iets voor zichzelf nodig hadden,
moesten zij daar aan de bisschop om vragen. In het bisschopshuis bewoonden zij één verdieping met een balkon als “provisorisch klooster”, met een
slaapzaal en een refter annex recreatiekamer.75 Zij hadden er geen tuin en
kwamen zelden buitenshuis. De zusters die de contacten met de buitenwereld onderhielden als portierster en telefoniste, kregen les in de Noorse taal
van een Noorse priester of een Noorse St. Jozefzuster, maar het merendeel
van de Antoniuszusters sprak de taal niet goed. Voor de buitenwereld was
de congregatie min of meer onzichtbaar.76
De huizen in Oslo en Stabekk stonden net als bij de zusters Onder de
Bogen rechtstreeks onder het moederhuis, waar ook de benoemingen van
de oversten plaatsvonden. In Asten werd bepaald hoeveel en welke zusters
73 Poels, Vrouwen van het grote missieuur, p. 87-92. Algemene oversten in deze periode waren
Dolorosa Veelenturf, van 1930 tot 1955, met een onderbreking in 1942-43, en Gertruda
Timmermans, van 1955 tot 1967.
74 In Noorwegen werden de St. Franciscus Xaveriuszusters vaak aangesproken als franciskussøstre, hoewel zij geen franciscanessen waren. De missiezusters franciscanessen van de H.
Antonius gingen pas in de jaren zestig meer nadruk leggen op hun franciscaanse wortels.
75 Nederland en de missiën, p. 72-73.
76 Die onzichtbaarheid komt scherp naar voren bij de anders zo precieze priester en historicus J.J. Duin, die in 1975 schreef dat er onder Smit twee congregaties van vrouwelijke religieuzen naar Noorwegen waren gekomen: de Carolus Borromeuszusters en de zusters
van O.L. Vrouw van Amersfoort. In 1975 was de laatstgenoemde congregatie al veertig jaar
uit Noorwegen weg, terwijl de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius op dat
moment nog volop werkzaam waren in Oslo en Stabekk. Duin, ‘50 Jaar Bogenzusters in
Norge’, p. 11. Over hun positie zie ook Interview Pia Verhagen, kmm 552; Interview Sunniva Dicker, kmm 863; Interview Rita van Balen, kmm 896.
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er naar Noorwegen werden gezonden. De zusters in Noorwegen zelf werden daarover in deze jaren niet geraadpleegd. Het was tot in de jaren vijftig
niet gewoon dat een van de zusters uit Noorwegen de generale kapittels in
Nederland bijwoonde, tenzij een van hen werd gekozen. Dat veranderde
begin jaren zestig, toen in Noorwegen een regionale missieoverste werd
aangesteld. Toen mochten de zusters inmiddels ook eenmaal in de vijf jaar
in Nederland op vakantie. Tot die tijd was het gebruikelijk geweest dat de
zusters ‘voor eeuwig in hun missieland bleven’. In 1955 keerden enkele zusters die al tientallen jaren in Noorwegen waren geweest, terug naar Nederland. Zij werden vervangen door een nieuwe groep.77
Een van de eerste initiatieven van zuster Veronica Akkermans, de eerste
missieoverste, die eind 1964 naar Oslo kwam, was het treffen van een regeling op financieel terrein. Onder Mangers was dat er nooit van gekomen,
omdat “de bisschop daar niet voor voelde.”78 De vicaris-generaal G. Gorissen ging akkoord, omdat ook hij vond dat de tot dusverre gevolgde methode van “betaling der zusters de slechtste was die er was te vinden.” Besloten
werd dat de zusters een klein bedrag kregen waarover zij zelf konden
beschikken. Voor 1966 ontvingen zij 1000 kronen. De vergoeding was niet
bedoeld “als betaling voor het werk maar als zakgeld voor kleine uitgaven.”
Na 1966 zou bekeken worden of het bedrag te hoog of te laag was.79

De lange weg naar Villa Maria
Vanaf het begin was het de bedoeling van de congregatie geweest haar
werkzaamheden niet te beperken tot de huishoudelijke taken op het bisschopshuis in Oslo. In ruil voor deze werkzaamheden verwachtte de congregatie een helpende hand van het vicariaat bij het opzetten van een ander
apostolaatswerk in Noorwegen in de lijn van hun werkzaamheden in
Nederland, Congo (sinds 1926) en het toenmalige Borneo (sinds 1931): opvoeding van en onderwijs aan de vrouwelijke jeugd, verzorging van zuigelingen en kleine kinderen, bejaardenzorg en ziekenverpleging.80 Op die
manier zouden zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bovendien zou een tweede vestiging een verplaatsingsmogelijkheid bieden voor
de zusters wanneer dat nodig mocht zijn.
In 1931 diende de mogelijkheid zich aan Stabekk over te nemen van de
St. Franciscus Xaveriuszusters. Deze zusters wilden hun huis daar sluiten –
77 Interview Pia Verhagen, kmm 552; Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Dolorosa Veelenturf
aan J. Mangers, 9 februari 1956.
78 Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Gertruda Timmermans aan G. Gorissen, 29 november
1965.
79 Ibidem: G. Gorissen aan Gertruda Timmermans, 1 december 1965.
80 ‘Weldoende herinneringen’, in: St. Antoniusbode, 34(1938), p. 30-31.
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volgens Snoeijs, de directeur van de congregatie, omdat men de krachten
elders nodig had in de ziekenhuizen – en zij boden ‘huize Lisieux’ tegen een
zeer lage huurprijs aan de franciscanessen van de H. Antonius aan. Snoeijs
verzekerde dat de zusters er “zeker toekomst” zouden hebben.81 Maar
‘huize Lisieux’ werd niet de “grote steun en troost in hun eenzaamheid”
zoals Snoeijs had beloofd. Wel hadden de zusters in Stabekk iets meer contact met de parochie en de buitenwereld dan in Oslo. Maar ambulante ziekenzorg of wijkverpleging bij particulieren kwam niet van de grond, zoals
ook hun voorgangsters hadden gemerkt. Wat dat betreft was Stabekk
uiterst ongunstig gelegen in een van de rijkste buurten van Noorwegen,
waar de ziekenzorg al vanaf de jaren dertig beter geregeld was dan in andere
delen van het land. Zo werden in 1924 en in de jaren dertig ziekenhuizen
geopend in Bærum, waartoe Stabekk behoort.82
Meer toekomst leek bejaardenzorg te bieden, waarmee de zusters in
Nederland vanaf 1936 ervaring hadden opgedaan. Maar om een aantal pensiongasten te kunnen opnemen, moest eerst de benedenetage van huize
Lisieux vrij komen. Daar was echter de kapel gevestigd die tevens dienst
deed als parochiekerk voor de kleine, verstrooide parochie. Al vanaf begin
jaren dertig werd er gebedeld voor de bouw van een nieuw kerkje, maar de
plannen kwamen niet van de grond.83 Zolang Mangers geen serieuze aanstalten maakte in Stabekk een kerkje te bouwen, konden de zusters er weinig uitrichten en hadden zij dus ook geen bron van inkomsten. Door giften
en de verkoop van groenten die zij in hun grote tuin verbouwden, hielden
zij het hoofd zo goed en zo kwaad als het ging boven water.84 Vanuit Asten
werden af en toe pakketten met voedsel en andere benodigdheden als aanvulling in het levensonderhoud naar het noorden gestuurd.
Ondanks beloften van Mangers en aandringen van de congregatie zou er
jarenlang geen verbetering optreden in deze situatie. De algemene overste
van de congregatie zuster Dolorosa Veelenturf liet al na enkele jaren aan
Mangers weten dat Stabekk in de bestaande situatie voor de zusters geen
toekomst had. Een door Mangers geopperd alternatief om elders met een
vestiging te beginnen, werd als te risicovol betiteld en niet van belang voor
het missiewerk, omdat in de buurt van de voorgestelde nieuwe locatie geen
81 Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 31 augustus 1938.
In deze brief herinnerde zij Mangers aan Snoeijs’ belofte en tevens aan de uitspraak van
F. Krijn uit die tijd: “Waarom zouden de St. Antoniuszusters Stabekk overnemen? Ze
kunnen er immers helemaal niets doen.”
82 Risholm, ‘For kirken og verden’, p. 93-94.
83 St. Antoniusbode, 29(1933), p. 188.
84 Archief bdb , 3 Missiezusters franciscanessen H. Antonius, ‘Varia betreffende directeur der
congregatie’: Th. van Hout aan W. Mutsaerts, 26 mei 1953; Risholm, ‘For kirken og verden’,
p. 94.
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katholieken woonden en deze er naar verwachting ook niet zouden
komen.85 Opheffing van Stabekk werd door de congregatie serieus overwogen: “We kunnen die vijf Zusters hier best gebruiken.” De congregatie zette
echter niet door, ook niet in 1947, toen er opnieuw plannen werden gemaakt – nu in overleg met P. Bzdyl, de toenmalige missieoverste van de
maristen in Noorwegen – om een ander huis te beginnen.86
Het is duidelijk dat Mangers de zusters niet graag uit Stabekk zag vertrekken. De statie was voor Mangers een refugium, een toevluchtsoord waar
hij elke zondag met zijn confraters ongedwongen een kaartje legde. De zusters waren een belangrijk steunpunt voor de pater marist ter plaatse. Terugtrekking van de religieuzen zou diens bestaan aldaar en dat van de parochie
nog leger maken. Mogelijk liet Mangers het daarom bij beloften en spiegelde hij de zusters bij tijd en wijle alternatieven voor zonder daadwerkelijk
stappen te ondernemen.
Begin jaren vijftig raakte het geduld van de congregatie op. Toen Mangers de kapel in het huis van de zusters in Stabekk liet opknappen, concludeerde het bestuur van de congregatie dat Mangers nog steeds niet van plan
was een aparte kerk te bouwen. In november 1952 liet de algemene overste
aan Mangers weten dat als er niets veranderde, de zusters per 1 oktober 1954
hun huis in Stabekk zouden opheffen.87 Mangers beloofde opnieuw om te
kijken naar een ander huis en een andere werkkring voor de zusters. Met
het oog daarop zegde Dolorosa Veelenturf toe een zuster met een diploma
voor verpleging of een kleuteronderwijzeres te sturen. Maar in maart 1954
kon Mangers nog steeds geen alternatief aanbieden. Wel vroeg hij de zusters dringend of ze in Stabekk wilden blijven: “U behoeft van nu af aan geen
huur meer te betalen voor Stabekk, daar de zusters toch geen inkomsten
daar hebben en goed werk in de parochie doen.”88 De congregatie wilde
zich echter niet langer aan het lijntje laten houden. Th. van Hout, de pasbenoemde geestelijke directeur van de congregatie die A. Vingerhoets na bijna
dertig jaar was opgevolgd, liet Mangers weten dat de zusters graag in Noorwegen bleven, áls er een goed alternatief kwam voor Stabekk. Als werkterrein werd gedacht aan bejaardenzorg of de exploitatie van een ‘kindergar85 Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Dolorosa Veelenturf aan Mangers, 31 augustus 1938. Eind
1938 werd even overwogen, na een verzoek van E.G. Boekenoogen, bij opheffing van Stabekk op de Færøer te beginnen. Ibidem: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 14 december
1938.
86 Ibidem: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 27 februari 1947, 18 maart 1947, 15 november 1947.
87 Ibidem: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 13 november 1952.
88 Archief mfa , 2: J. Mangers aan Dolorosa Veelenturf, 27 maart 1954. Zie ook Ibidem: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 25 maart 1954, J. Mangers aan Dolorosa Veelenturf, 17
augustus 1953.
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ten’.89 Van Hout, die goedkeuring aan de bisschop van Den Bosch moest
vragen voor een eventuele opheffing van de communiteit in Stabekk, liet
bisschop W. Mutsaerts weten dat volgens hem het huis in Stabekk geen toekomst had. De zusters hadden er met z’n vijven de zorg voor één priester.
“Voor ander werk ter plaatse onder deze hyperbeschaafde menschen missen
de zusters de noodzakelijke ontwikkeling.”90 Mutsaerts ging akkoord met
de opheffing.
Een extra pressiemiddel van de missiezusters om Mangers tot actie aan
te sporen was de aankondiging de overste in Oslo, Ignatia van Nuland,
tegen de zin van Mangers in naar Nederland terug te halen. De congregatie
beloofde impliciet dat zij terug zou mogen keren als er een nieuw huis
kwam. Toen Dolorosa Veelenturf naar Noorwegen reisde om de zusters uit
Stabekk op te halen, liet Mangers zuster Ignatia van Nuland echter niet
gaan, ook al werd er een nieuwe overste benoemd in Oslo. Drie andere zusters reisden naar Nederland terug. Stabekk werd als communiteit op 18
oktober 1954, na 23 jaar, opgeheven.91 Ignatia van Nuland zou een jaar later
terugkeren naar Nederland.
Terwijl de congregatie vond dat de zusters niet langer in Stabekk konden
blijven omdat Mangers zwaar tekort was geschoten, schoof deze de verantwoordelijkheid af op de congregatie: “U weet hier in Noorwegen krijgen we
niets van de Staat of de Kommune, hier moet alles privaat gebouwd worden.
Dat hebben ook alle die andere zusters moeten doen [sic], en het is hun gelukt.” Volgens hem kon de congregatie best honderdduizend gulden investeren in de bouw van een bejaardenhuis en “hier of daar nog vijftigduizend
lenen.”92 De congregatie liet in 1955 nogmaals weten dat zij geen geld had
en het financiële risico van een lening niet aandurfde.93 Overigens bleven de
zusters nog wel het huishouden en de kerk verzorgen in Stabekk: tweemaal
per week kwam zuster Rafaël van Geneijgen uit Oslo om er te koken (voor
drie dagen tegelijk) en huishoudelijke werkzaamheden te verrichten.
89 Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Th. van Hout aan J. Mangers, 10 augustus 1954.
90 Archief bdb , 3 ‘Varia betreffende directeur der congregatie’: Van Hout aan Mutsaerts, 26
mei 1953. Een ander punt van bespreking was de slechte opleiding van de meeste zusters,
waardoor er, ook in de missielanden waar men steeds meer gediplomeerde krachten
vroeg, een gebrek aan werk voor de zusters dreigde. In 1953 waren er slechts 80 van de 192
geprofeste zusters in het buitenland werkzaam. Mogelijk hield de congregatie mede
daarom het werkterrein in Noorwegen aan, dat veel ongeschoolde zusters vroeg. Poels,
Vrouwen van het grote missieuur, p. 102.
91 okb , ‘Antoniussøstrene’: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 31 augustus 1954 en 25
oktober 1954. Pia Verhagen vertelt in haar interview (kmm 552) dat Dolorosa Veelenturf
in 1954 huilend de kamer van Mangers uitkwam, klagend dat de congregatie niet eens
meer zelf kon beslissen over haar eigen zusters.
92 Archief mfa , 2: J. Mangers aan Dolorosa Veelenturf, 2 december 1954.
93 Archief okb , ‘Antoniussøstrene’: Dolorosa Veelenturf aan J. Mangers, 3 juli 1955.
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De weinig tegemoetkomende houding van Mangers sterkte het bestuur
van de congregatie in zijn overtuiging dat Noorwegen, ook de communiteit
in Oslo, de langste tijd had gehad als werkterrein van de congregatie. Ook
de opvolgster van Dolorosa Veelenturf, zuster Gertruda Timmermans
(1955-1967), was aanvankelijk die mening toegedaan. Zonder een tweede
huis dat kon zorgen voor de broodnodige afwisseling en zelfstandigheid,
vond men het niet verantwoord het bisschopshuis aan te houden. De kosten van de bouw van een klein bejaardenhuis in Stabekk werden geschat op
750.000 kronen, een bedrag dat de congregatie niet kon opbrengen.94 In een
gesprek met de nieuwe provinciaal van de maristen, G. van Beckhoven,
noemde Gertruda Timmermans Oslo het moeilijkste huis dat de congregatie had, onder meer door het gebrek aan ontspanning voor de zusters.95
Onder invloed van Van Beckhoven veranderde Gertruda Timmermans
evenwel van mening over de mogelijkheden van de congregatie in Noorwegen. Mede door zijn toedoen kwam er eindelijk schot in de plannen voor
een nieuwe kerk in Stabekk. Concrete plannen voor een bejaardenhuis in
terrassen tegen de heuvel naast een nieuwe Mariakerk bestonden al eind
1956 en moesten het geschenk worden voor Mangers bij zijn 25-jarig jubileum als bisschop. De missiezusters van Asten hadden gehoopt dat Mangers
hen zou benaderen met het verzoek het bejaardenhuis op te zetten. Deze
had daarvoor echter, mogelijk nog gepikeerd over het vertrek van de missiezusters uit Stabekk, de zusters Onder de Bogen gevraagd. De overste Chrysaria Jongerius reageerde evenwel negatief op het verzoek.96
Van Beckhoven zette in overleg met Gertruda Timmermans Mangers
onder druk om alsnog de franciscanessen van de H. Antonius te vragen
terug te keren naar Stabekk om er een gamlehus (bejaardenhuis) te beginnen.
Dat was ook in het belang van Mangers zelf, want, zo benadrukte Van Beckhoven in januari 1959 dreigend, de zusters zouden het in het bisschopshuis
nog maar hoogstens één of twee jaar volhouden “als er niet spoedig een
tweede post bijkomt, waar de Zusters van het bisdom, – als de opgeslotenheid en het eentonige werk in het betonblok zonder licht en tuin haar te
zwaar wordt, – afleiding en ontspanning kunnen vinden.” Van Beckhoven
eiste min of meer dat Mangers zelf een gamlehus bouwde, of toch minstens
het zusterhuis op kosten van het bisdom helemaal zou opknappen, zodat
de zusters er een aantal pensiongasten konden opnemen.97
94 Ibidem: Gertruda Timmermans aan Ed. Pisters, 29 november 1955.
95 Archief npm , 3: G. van Beckhoven aan J. Mangers, 5 januari 1960.
96 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, 8 december 1956; Uit het land van St. Olav,
31(1957-58), p. 7.
97 Archief mfa , 2: Gertruda Timmermans aan G. van Beckhoven, 10 januari 1959 en 15 januari
1959, G. van Beckhoven aan J. Mangers, 13 januari 1959 (kopie).
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Het is de vraag of Mangers toezeggingen deed. De missiezusters kwamen in 1960 inderdaad terug naar Stabekk, maar zij bouwden er zelf het
nieuwe bejaardenhuis. Nu hadden zij het aangaan van de noodzakelijke
leningen wel aangedurfd door de steun van de gemeente Bærum, die voor
een kostendekkende dagprijs wilde instaan. Ook de steun van de maristen
was van belang. Zij schonken de zusters een deel van de grond die zij op hun
beurt van de bisschop hadden gekregen voor de bouw van de Mariakerk. In
ruil voor de grond voor het bejaardenhuis en de tuin verbonden de missiezusters zich contractueel “de zorg voor de kost en de bewassing van de
paters van de parochie Stabekk, voor het schoonhouden van de pastorie en
kerk, voor de was en het verstellen van het kerkegoed van de parochie Stabekk op zich te nemen.” De pastoor der parochie Stabekk zou “zonder verdere vergoeding de geestelijke verzorging der in het bejaardentehuis werkzame Zusters op zich nemen zoals dat volgens de Constituties en regel der
Zusters vereist wordt.”98
In februari 1961 was de bouw van het bejaardenhuis Villa Maria gereed
en werd ‘Stabekk ii’ als communiteit opgericht.99 De acht zusters die hun
intrek namen op de bovenste verdieping van Villa Maria, dreven op eigen
kracht het bejaardenhuis, waar circa 23 overwegend protestantse bejaarden
een onderkomen vonden. Wegens het teruglopend aantal zusters wilde de
congregatie in 1974 Villa Maria verkopen aan de gemeente. Deze beloofde
financiële en personele steun – omdat ze “de goede sfeer in het huis die door
de zusters werd bewerkstelligd wilden behouden” –, waardoor de zusters
het bejaardenhuis nog tot 1989 onder hun beheer konden houden en zelf
ook loon kregen. Daarna werd de communiteit in Stabekk opgeheven. De
schuld van het bejaardenhuis was toen afbetaald en Villa Maria werd gratis
overgedragen aan het bisdom.100
De missiezusters franciscanessen van de H. Antonius hebben daarnaast
van eind 1960 tot eind 1961 het huishouden op zich genomen van de apostolische delegaat van Noord-Europa, de Nederlander M. Lucas svd, in
Kopenhagen. Toen Lucas eind 1961 om gezondheidsredenen werd opge98 Archief bdb , 3 ‘Noorwegen. Kristiania. Stabekk’: Contract ter goedkeuring bijgesloten bij
Gertruda Timmermans aan M. Oomens, vicaris-generaal, 7 september 1959. Oomens
keurde het contract d.d. 10 september goed.
99 Toen Gertruda Timmermans in Rome verlof wilde vragen voor de oprichting van de
communiteit, liet Mangers weten dat dat niet nodig was: “Ik heb altijd het vertrek van de
zusters maar als voorlopig beschouwd, vooral dat er toch altijd een zuster naar Stabekk
ging om het huis en de parochie te verzorgen. Ik heb ook nooit aan de Congregatie van de
Propaganda meegedeeld dat de zusters er niet meer waren.” Archief mfa , 2: J. Mangers aan
Gertruda Timmermans, 7 december 1960.
100 Interview Pia Verhagen, kmm 552; Interview Mariana Peijnenburg, kmm 881; Risholm,
‘For kirken og verden’, p. 96-97.
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volgd door de Zwitser B. Heim, vernamen de zusters via hun biechtvader
dat Heim zusters wilde hebben die zowel Deens als Duits spraken. Hierop
trokken de zusters zich – overigens zonder veel spijt – terug uit Denemarken.101

Dienaressen van de priesters
De taken van de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius waren
door Smit min of meer vastgelegd als huishoudelijk werk voor de apostolisch vicaris en priesters in Noorwegen. Tot 1960 bleef deze ‘Marthadienst
voor de plaatsbekleders van Jezus’ het hoofdbestanddeel van hun werkzaamheid.102 In het bisschopshuis zorgden de franciscanessen niet alleen
voor de bisschop, maar ook voor de inwonende priesters. Rond 1960 woonden er zeven priesters: de pastoor en twee kapelaans van de St. Olavparochie;
de secretaris van de bisschop; de vicaris-generaal; een priester voor de Amerikanen (navo) en een priester voor de caritas/vluchtelingen. Over het algemeen waren de verhoudingen goed, ofschoon de zusters zich soms door een
enkele priester onheus bejegend voelden. De contacten tussen de missiezusters en de priesters waren oppervlakkig en zakelijk. De contacten met de
bisschop liepen altijd via de oversten.
Het grote aantal priesters betekende niet dat de zusters op het terrein
van het geestelijk leven altijd goed werden verzorgd. Een van de zusters
geeft aan dat zij het gevoel had dat, hoe dichter zij bij de bron zaten, hoe
minder zij leken te worden gezien. Wel las Mangers elke ochtend de mis in
hun kapelletje, een traditie waarmee Gran in 1963 brak.103 Het moederhuis
in Asten regelde niet, zoals de zusters Onder de Bogen deden, dat er een
geestelijke uit Nederland kwam voor de retraite. Soms kregen de zusters
een retraite in het bisschopshuis van een van de franciscanen, later mochten
ze ook wel eens meedoen met de St. Jozefzusters in Oslo of met de St. Franciscus Xaveriuszusters in bijvoorbeeld Arendal. Met name van deze twee
congregaties ondervonden ze ook op andere manieren steun in de vorm van
bijvoorbeeld giften. Verdere contacten bestonden er tot ca. 1965 niet met
religieuzen van andere congregaties, behalve als zusters van verschillende
congregaties op doorreis in het bisschopshuis logeerden.
De zusters toonden zich al deze jaren uiterst loyaal ten aanzien van de
bewoners van het bisschopshuis. Zij zagen daarin een van hun belangrijkste
101 Archief bdb , 3 ‘Kopenhagen’: Gertruda Timmermans aan bisschop W.M. Bekkers, 13 september 1960, Gertruda Timmermans aan M. Oomens, 2 januari 1962; Interview Pia Verhagen, kmm 552.
102 ‘’t Mooie maar koude Noorden!’, p. 34-35.
103 Interview Pia Verhagen, kmm 552.
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Zuster Pia Verhagen maakt het bisschopshuis in Oslo sneeuwvrij.

missionaire taken. Zo wachtten ze ervoor ‘de meer menselijke kant van
priesters’ naar buiten te brengen. Conflicten, dronkenschap en psychische
problemen van priesters bleven veilig binnen de muren van het bisschopshuis.104 Omdat het wantrouwen jegens de katholieke kerk in Noorwegen in
al deze jaren groot bleef, was die discretie van niet geringe betekenis voor
het vicariaat. De zusters zagen hierin een belangrijke grond voor hun aanwezigheid in Noorwegen, ervan uitgaande dat dergelijke ‘menselijke foutjes’ niet veilig zouden zijn geweest bij (niet-katholiek) lekenpersoneel. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat Mangers in 1956 aan Hanssen liet weten
dat de zeven zusters in Oslo “tot volle tevredenheid van de Bisschop” het
bisschopshuis verzorgden.105
Ondanks deze waardering was de status van de zusters binnen de katholieke kerk laag, hetgeen wordt geïllustreerd door het feit dat zij het poets104 Ibidem; Birgitta Geurts, ‘Ons leven en streven in het bisschopshuis van Oslo’, in: Uit het
land van St. Olav, 37(1963-64), p. 30-31.
105 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 14.
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werk in de St. Olavskerk moesten doen, terwijl de St. Jozefzusters uit het
tegenovergelegen huis de taak van kosteres hadden. Pas eind jaren veertig
mochten de missiezusters ook deze taak verrichten. Maar de lage status
werd anderzijds ook uitgelegd als hun kracht: door de grote waardering
voor en verheffing van nederigheid en zelfopoffering in de katholieke kerk
werd hun verborgen apostolaat geroemd als “zielegrootheid, waarvoor men
zich gaarne met eerbied nederbuigt.”106 Rommelse dankte de zusters in
1954 bij hun vertrek uit Stabekk voor al hun offervaardigheid, toewijding
en geduld. Zij hadden in hun dertigjarige aanwezigheid in Oslo en Stabekk
“het nederige werk van dienaressen der priesters vervuld. Dat dit een verheven apostolaat is, gelijkend op dat van de H. Maagd in Nazareth, zal niemand ontgaan.”107

4. zusters van onze lieve vrouw van amersfoort

Inburgering in Trondheim
Ook de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ondervonden problemen bij het vinden van een werkterrein waarmee ze in hun levensonderhoud konden voorzien. Bovendien had het bestuur van de congregatie, met
name de algemene overste Philomena Manders, vanaf het begin duidelijk
laten merken dat zij weinig fiducie had in de onderneming. Het lijkt dan
ook logisch dat de zusters uit Amersfoort in 1934 besloten hun werkzaamheden in Trondheim te beëindigen. In een latere historische beschouwing
over de congregatie wordt als reden voor hun terugtrekking genoemd dat
“er weinig behoefte was aan de diensten die zij daar konden bewijzen.”108
Toch is hiermee niet het hele verhaal verteld. Vanaf eind jaren twintig hadden de zusters in Trondheim namelijk aan hun bestuur laten weten dat ze
wel degelijk zinvol werk konden doen. Bovendien had de congregatie in
1932 een huis gekocht in Trondheim. De bestuursnotulen vermeldden in
maart van dat jaar dat “de zusters die missiepost voorlopig zeker niet zullen
verlaten.”109 Hun terugtrekking uit Noorwegen vrij snel daarna kwam dan
106 A. Rottier, ‘Een verborgen apostolaat’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 110.
107 J. Rommelse, ‘De Sint Antoniuszusters gaan Stabekk verlaten’, in: Uit het land van St. Olav,
28(1954-55), p. 9-10.
108 De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, p. 17; Van Breemen, ‘Vrouwen met een missie’,
p. 203. Philomena Manders was algemene overste van 19 juli 1924 tot haar overlijden op
3 januari 1940.
109 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 31 maart 1932. Ook Uit het land van St. Olav,
10(1932-33), p. 118, meldde dat de zusters zich “voorgoed” hadden gevestigd nu ze een
eigen klooster hadden.
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ook onverwacht, zowel voor de zusters als voor de buitenwacht. Kjelstrup
noemde hun terugkeer naar Nederland onbegrijpelijk, gezien het gegeven
dat zij eindelijk ingeburgerd waren in Trondheim.110
Dat de zusters in 1934 het land verlieten, vindt zijn oorzaak in een hooglopend conflict met de paters van de H.H. Harten Cyprianus Witte en Cyriacus Toll. Toen de paters van de H.H. Harten in december 1931 het roer overnamen in Midden-Noorwegen, worstelde het bestuur van de congregatie in
Amersfoort nog steeds met de vraag of de congregatie wel of niet in Noorwegen zou blijven. Terwijl de in 1926 aangenomen missie in NederlandsIndië een grote bloei doormaakte, baarde de Noorse missie de congregatie
steeds meer zorgen.111 Zo was de woonsituatie van de zusters verre van ideaal. Van alle kanten werd er al jaren op aangedrongen dat de zusters een
eigen onderkomen zouden kopen. Gezien de onzekere toekomst van de
zusters in Noorwegen én de hoge kosten die aan de koop van een huis verbonden waren, vroeg het bestuur in Amersfoort aan de paters van de H.H.
Harten of ze de financiële lasten van de aankoop van een huis wilden delen.
De paters wilden niet op dat verzoek ingaan. Uiteindelijk werd de knoop
doorgehakt door J.H.G. Jansen, de aartsbisschop van Utrecht, onder wiens
gezag het moederhuis van de congregatie stond. Hij bezocht Trondheim en
gebood de zusters vervolgens in maart 1932 een grote villa te kopen, die was
aangeboden door de Franse consul Brekke. Het bestuur gehoorzaamde. De
zusters in Trondheim verhuisden van de etage boven een café waar zij
inmiddels een half jaar woonden, naar de dubbele villa aan de Elvegate.
Omdat de vestiging nu meer permanent leek, gaf het bestuur van de congregatie de zusters opnieuw de gelegenheid zich aan te melden voor de
Noorse missie.112
Inderdaad kwamen er in 1932 enkele nieuwe zusters naar Noorwegen,
waardoor er een competente, middelgrote communiteit van acht zusters
van O.L. Vrouw van Amersfoort in Trondheim kon worden gevormd. De
overste Clarentia Huddlestone-Slater gaf Engelse les aan particulieren, zuster Lorenzo Smits gaf Franse les aan ‘de elite van de stad’ (de lutherse bisschop en diens vrouw, de kapelaan en de dierenarts), de pas gearriveerde
zuster Ignasa van den Berg gaf muziekles en Duits, en de keukenzuster
Marcella Roelofs gaf kooklessen. Daarnaast was er een onderwijzeres, zuster
Aufride ten Brink, die, na de sluiting van de school in 1928, begonnen was
met een drukkerijtje waar onder meer een kinderblad werd gedrukt. Een
tweede onderwijzeres, zuster Alida Fokken, vatte in 1932 het plan op met
110 Kjelstrup, Norvegia catholica, p. 247, 331-332.
111 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 7 maart 1932.
112 Ibidem, 29 en 31 maart 1932; Uit het land van St. Olav, 9(1931-32), p. 99-100 en 10(1932),
p. 114-118.

476

een roomse droom

een kleuterschool op basis van montessori-onderwijs te beginnen. Zij had
op dat terrein aanvullend onderwijs gevolgd in Nederland en liet de benodigde materialen naar Trondheim komen.113 Ofschoon de meeste van deze
activiteiten weinig geld opbrachten – meestal werden de zusters in natura
betaald – , werd er op deze manier wel een netwerk van contacten gelegd in
de oude Noorse cultuurstad.114 De congregatie had tien jaar getwijfeld over
haar mogelijkheden een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het missiewerk in Noorwegen. Zij was nu aardig tevreden over haar communiteit
“met de zeven ambachten” in Trondheim. Via dit allegaartje van werkzaamheden kwamen de zusters in contact met de protestanten en daardoor
“verdwijnen de vooroordelen.”115 De groep telde toen al één Noorse zuster
met tijdelijke geloften, een zekere zuster Sunniva uit Trondheim, die haar
noviciaat in Nederland had gemaakt.116
De plannen van de zusters liepen evenwel niet parallel met de plannen
van de paters van de H.H. Harten. Dezen wilden dat de zusters het katholieke lagere schooltje, dat in 1928 in overleg met de toenmalige pastoor G. de
Geus was opgeheven, nieuw leven zouden inblazen.117 De zusters zagen
daar de zin niet van in. Zij voelden zich onvoldoende bekwaam op het
gebied van de Noorse taal en geschiedenis om kwalitatief goed onderwijs te
geven aan de over het algemeen goed onderlegde Noorse jeugd.118 Daarom
was er ook een Noorse onderwijzeres aan het schooltje verbonden geweest.
Op aandringen van Cyprianus Witte verklaarden de zusters zich uiteindelijk toch bereid de school weer te beginnen met de twee gediplomeerde
onderwijzeressen die reeds in Noorwegen waren. Witte wilde evenwel abso113 ‘Uit het missie-district Midden-Noorwegen. De zusters van O.L.Vr. van Amersfoort
openen de eerste Montessori-school in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 11(193334), p. 18-19; Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan J.H.G. Jansen, 14 september 1934.
114 Interview Ignasa van den Berg, 21 januari 1994.
115 ‘Uit het missie-district Midden-Noorwegen’, p. 18-19.
116 In 1934 kwam zij met de andere zusters naar Nederland, maar trad uit vóór zij haar eeuwige geloften deed. Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan J.H.G. Jansen, 3
augustus 1935. De zusters hadden ook contacten met een andere bekeerlinge, de onderwijzeres Aase Raff, die later intrad bij de St. Franciscus Xaveriuszusters. Interview Ignasa
van den Berg, 21 januari 1994.
117 Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan J.H.G. Jansen, 25 augustus 1934: “De
school bestond [in 1928] uit ’n zeer klein groepje leerlingen, welke zoo al niet allen dan
toch voor het meerendeel onechte kinderen waren.” Volgens Archief olva , ‘Gegevens voor
de Annalen van de St. Olav Parochie te Trondheim’, opgesteld op 24 december 1944 door
zuster Alida Fokken op verzoek van Cyprianus Witte, waren er negen kinderen toen de
school werd opgeheven.
118 Interview Ignasa van den Berg, 21 januari 1994. Zij gaf aan dat de Noorse kinderen veel
wisten en vaak de volks- en schoolbibliotheken bezochten. Zie ook Leo van Eekeren,
‘Bibliotheken in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 19(1941-42), p. 58-60.
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luut een nieuwe, jonge zuster uit Nederland hebben.119 Toen de congregatie dat weigerde, stelden de paters van de H.H. Harten een lekenonderwijzeres aan “met geen ander diploma dan gymnasium” en eisten van de zusters dat zij haar loon zouden betalen. Omwille van de lieve vrede gingen de
zusters akkoord: zij betaalden 1800 kronen per jaar voor de onderwijzeres
en 1200 kronen voor het onderhoud van de priester. De algemene overste
Philomena Manders schreef aan aartsbisschop Jansen dat zij “zich deze missie-offers voor de goede zaak” hadden getroost.120
De zusters zelf lieten ondertussen voor hun kleuterschool meubilair uit
Nederland komen. Het schooltje trok echter nauwelijks leerlingen. Ouders
zeiden hun kinderen niet aan de zusters te durven toevertrouwen wegens
de onveilige ligging van de tuin van het huis aan de rivier de Nidelve. Volgens Ignasa van den Berg speelde als eigenlijke reden dat ze bang waren dat
“wij de kinderen katholiek zouden maken.”121 Philomena Manders liet in
een schrijven aan aartsbisschop Jansen echter weten dat de zusters door
Witte waren tegengewerkt bij het opzetten van een kleuterschool, waardoor “zij werden genoodzaakt dit plan te laten varen”, en dat daarom alle
moeite en kosten voor niets waren geweest.122
Vervolgens kwam Cyprianus Witte met een nieuw plan. Hij wilde dat de
zusters met een internaat voor katholieke meisjes en jongens zouden
beginnen, zodat deze kinderen de katholieke school konden bezoeken. De
zusters lijken tegen dit plan geen bezwaar te hebben ingebracht, behalve
dan dat zij op grond van hun regel geen jongens ouder dan acht jaar wilden
aannemen. Witte was het daar niet mee eens. Hij schreef aan aartsbisschop
Jansen dat als de zusters geen jongens tot tien jaar wilden opnemen, ze maar
beter konden vertrekken. Een dergelijke opvang was namelijk absoluut
noodzakelijk: “Zwei Kinder von Eltern, die sich bekehren wollen, konnten
so nicht von der Sekte weggenommen werden, wo sie waren (Heilsarmee,
Salvation Army), und können die katholische Schule nicht besuchen.”
Omdat Witte geen andere congregatie naar Trondheim kon halen, zou hij,
zo liet hij Jansen weten, de zaak in Rome aankaarten.123
119 Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan Jansen, 14 september 1934.
120 Ibidem.
121 Interview Ignasa van den Berg, 21 januari 1994.
122 Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan Jansen, 14 september 1934.
123 Ibidem: Cyprianus Witte aan J.H.G. Jansen, 19 september 1933. Jansen liet weten dat er
niet aan de regel getornd mocht worden en voegde eraan toe dat hij hoopte dat Witte
de zusters niet zou dwingen Trondheim te verlaten. Hierop antwoordde Witte dat hij
niet begreep waarom Amersfoort niet toegaf: de Carolus Borromeuszusters in Molde
hadden dat wel gedaan. Ibidem: J.H.G. Jansen aan Cyprianus Witte, 9 november 1933,
Cyprianus Witte aan J.H.G. Jansen, 15 november 1933. Het is onduidelijk wat Witte hier
bedoelde, want de zusters Onder de Bogen zijn in Molde nimmer met een lagere school
begonnen.
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Terugkeer naar Nederland
De congregatie van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort en de aartsbisschop zaten behoorlijk in hun maag met het gegeven dat Witte de zaak
zo op het spits dreef. Inmiddels was ook de relatie in Trondheim tussen de
paters van de H.H. Harten en de overste Clarentia Huddlestone-Slater
danig verziekt. Volgens zuster Lorenzo Smits leidde de onmogelijke opstelling van zuster Clarentia ertoe dat Witte haar dreigde met kerkelijke straffen.124 Jansen won advies in bij Mangers in Oslo, die opmerkte dat Witte
bekend stond als zeer autoritair ten aanzien van vrouwelijke religieuzen.
Mangers gaf aan dat hij niets kon doen, maar liet wel weten dat de zusters
welkom waren in zijn vicariaat. In deze jaren bestond er overigens nog de
verwachting bij Mangers dat Rome de driedeling van Noorwegen weer
ongedaan zou maken.125 Mede door dit sprankje hoop durfde de aartsbisschop op 30 december 1933 er nog niet toe over te gaan “onze Noorsche missie op te heffen, die onder Zijne Hoogwaardigheids grooten voorganger is
begonnen.”126
Maar toen enkele maanden later duidelijk werd dat de hereniging van
de drie Noorse kerkdistricten niet zou doorgaan én dat Witte inderdaad zo
vermetel was geweest in Rome een wijziging van “onzen H. Regel” te vragen, werd in het bestuur van de congregatie op 25 maart 1934 meegedeeld
dat de inmiddels tot overste benoemde zuster Lorenzo Smits “en ook zr. M.
Clarentia van mening zijn dat de Noorsche missie onder de Duitse paters
niet meer voor onze congregatie is.” Ook had pater Toll, die in 1931 was
benoemd als pastoor in Trondheim, laten weten dat de paters een ongediplomeerde St. Elisabethzuster zouden benoemen voor het schooltje, waaruit bleek dat de gediplomeerde onderwijszusters niet echt nodig waren.127
“Men meent vooral uit dit laatste terecht te mogen besluiten, dat men de
Zusters van Amersfoort alleen uit financieel belang gaarne houdt. Men
meent uit deze situatie te mogen besluiten, dat thans de vinger Gods hier
zichtbaar is.”128 Nu stemde Jansen wel in met de opheffing van de Noorse
missie. Op 28 juli 1934 werd in het bestuur meegedeeld dat ook Cyprianus
Witte verlof had gegeven voor de afreis van de zusters, “ondanks de bepaling van het contract dat ’n termijn van een jaar opzegging aangeeft.” Witte
124 Ibidem: Lorenzo Smits aan J.H.G. Jansen, 23 november 1933.
125 Ibidem: Mangers aan Jansen, 23 november 1933. Over de verwachting dat Midden-Noorwegen wellicht spoedig weer onder Oslo zou ressorteren, zie Ibidem, H. van der Velden
aan J.H.G. Jansen, 8 november 1933.
126 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 30 december 1933.
127 Het schooltje bleef tot 1969 bestaan onder de hoede van de St. Elizabethzusters. Duin,
Trekk fra Elisabethsøstrenes historie i Norge, p. 51.
128 Archief olva : ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 25 maart 1934.
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verwachtte wel – wat het belang van het geld nogmaals onderstreepte –, dat
“’t contract worde gehandhaafd, voor zoover ’t de financiële bepalingen
betreft, tot april 1935.”129
Het vertrek werd als pijnlijk ervaren. In de pers en in Uit het land van St.
Olav werd er met geen woord over gerept. Philomena Manders verdedigde
de beslissing van de congregatie in een brief aan de aartsbisschop. Zij was
gesterkt in haar overtuiging dat de katholieke schooltjes er geen toekomst
hadden, doordat de St. Franciscus Xaveriuszusters haar in 1934 hadden
laten weten dat zij met hun scholen ook zo goed als geen succes hadden.
“Dit laatste vooral, Hoogw. Exc. Monseigneur, heeft het bestuur onzer Congregatie bevestigd in ons besluit om niet meer door arbeid maar wel door te
vuriger gebed de missie van Noorwegen te steunen.” Zij was ervan overtuigd dat de aartsbisschop hen in dit geval niet kwalijk zou nemen dat zij
“deze missie niet meer durfden aanvaarden.”130
In een weinig sympathieke brief aan aartsbisschop Jansen liet Cyriacus
Toll weten dat de paters van de H.H. Harten het vertrek van de zusters niet
erg betreurden, omdat zij na tien jaar nog steeds geen kans hadden gezien
de kleine school over te nemen. Sterker nog, in 1928 hadden zij ervoor
gezorgd dat de school was opgeheven en daardoor waren “mehrere Kinder
für die katholische Kirche verloren.”131 De laatste twee jaar hadden de zusters de missie financieel ondersteund, maar daarvóór waren ze eigenlijk
alleen maar een kostenpost geweest. Vandaar dat hij het wel rechtvaardig
vond als de zusters de missie financieel bleven steunen, bijvoorbeeld door
hun huis aan de missie te schenken, zodat zij in Noorwegen een “ehrenvolles Erinnerungszeichen an ihre Wirksamkeit hinterlassen, damit ihr
Andenken ein gesegnetes sei.” Philomena Manders, die het huis eerder voor
de helft van de koopsom aan de paters van de H.H. Harten had aangeboden,
welk voorstel door hen was geweigerd, was zeer verbolgen over de brief van
Toll. Zij noemde de financiële verlangens van Toll “zeer impertinent”. Hem
werd meegedeeld dat de zusters hun financiële verplichtingen, waaraan ze
contractueel waren gebonden tot 1 april 1935, zouden voldoen, maar dat zij
zich niet langer verplicht voelden tot het brengen van andere financiële
offers, zoals het betalen van de lekenonderwijzeres. Wel bleven zij het als
hun taak beschouwen “de Noorsche missie bijzonder door ons gebed te
steunen.”132
129 Ibidem, extra vergadering 28 juli 1934.
130 Archief rkau , inv. nr. 1446: Philomena Manders aan Jansen, 25 augustus 1934.
131 Ibidem: Cyriacus Toll aan J.H.G. Jansen, 9 september 1934.
132 Ibidem: Philomena Manders aan Jansen, 14 september 1934. Zij wees erop dat de zusters
bij hun vertrek al een en ander hadden achtergelaten, zoals het altaar van de kapel. Aantekening van Jansen d.d. 17 september 1934 op de brief van Cyriacus Toll van 9 september
1934.
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5. st. franciscus xaveriuszusters

Aanwas uit Nederland
Toen Mangers als apostolisch vicaris aantrad voerde hij, anders dan Smit,
weinig veranderingen door in de bisschoppelijke congregatie van de St.
Franciscus Xaveriuszusters. Wel herinnerden zusters zich dat hij ervoor
zorgde dat zij vanaf 1932 niet meer om half vijf, doch om vijf uur uit de
veren moesten.133 Wat de werving betrof, veranderde er eveneens weinig.
Mangers deed nauwelijks pogingen zusters uit andere landen voor de missie in Noorwegen aan te trekken, ook niet uit zijn geboorteland Luxemburg, waarover de zusters zelf zich ook verbaasden.134 Hierdoor bleef
Nederland, waar het St. Olavshuis tot begin jaren zestig een zekere aantrekkingskracht hield, het belangrijkste wervingsgebied.
Vóór 1932 waren er reeds meer dan vijftig Nederlandse vrouwen via het
St. Olavshuis in Bussum naar Noorwegen gereisd. Het vertrek van Smit
zorgde voor een inzinking in de aanmeldingen, maar in de periode 1934 tot
1940 steeg het aantal weer tot ongeveer hetzelfde niveau als in de jaren van
Smit. Van 1945 tot begin jaren vijftig was er sprake van een continue, zij het
geringe aanwas. Daarna kregen de aanmeldingen een incidenteel karakter.
In de jaren 1955-1957 traden er geen Nederlandse meisjes in. Tussen 1958
en 1964 waren er zeven Nederlandse postulanten. De meesten van hen verlieten de congregatie weer na verloop van tijd. In 1964 trad de laatste Nederlandse vrouw bij de congregatie in. Overigens traden van de in totaal 123
Nederlandse St. Franciscus Xaveriuszusters 29 vrouwen weer uit de congregatie, waarvan ongeveer tweederde vóór het afleggen van de eeuwige geloften.135
In deze Noorse congregatie was in 1933 de groep Nederlandse zusters
reeds de grootste: van de 108 leden waren er vier Noorse zusters, één Deense,
vijf Luxemburgse, één Poolse, 46 Duitse en 51 Nederlandse.136 Het grootste
aantal religieuzen telde de congregatie rond 1955, namelijk 150 St. Franciscus Xaveriuszusters. Daarna zette de daling in. Door het gebrek aan novicen
133 Interview Antonia Kaskes, kmm 888; Hieronyma Jongmans, St. Franciskus Xaverius
Kongregasjon 1901-1975. Glimt av Kongregasjonens liv og virke gjennom 75 år (Bergen 1976), p. 11.
134 Interview Antonia Kaskes, kmm 888; Interview Esther Smid, kmm 886. In 1950 werd in
Duitsland een postulaat geopend, waaruit een aantal roepingen voortkwam. Het was
eerst gevestigd in Kützberg (1950-1959). Daarna werd er in 1961 een huis geopend in het
noordelijker gelegen Rodenkirchen (in de buurt van Keulen), dat in 1987 werd gesloten.
In 1968 werd een huis geopend in Ierland, dat in 1974 werd opgeheven.
135 Algemene overste Ellen Reith aan V. Poels, 29 mei 2001. Bijgevoegd aanvullingen bij een
overzicht van de Nederlandse St. Franciscus Xaveriuszusters. In bezit auteur.
136 Archief okb , ‘Varia St. Franciskus Xaveriussøstre’: Lijst met zusters uit 1933.
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werd het huis in Sylling in 1956 gesloten en werd het noviciaat naar Bergen
verplaatst. Op 1 juli 1965 telde de congregatie 133 zusters, van wie tien
Noorse, één Deense, vijf Luxemburgse, 29 Duitse, twee Ierse en 86 Nederlandse religieuzen.137 In deze mengeling van nationaliteiten was de voertaal
Noors.
Het aandeel Noorse zusters was groter dan bij de meeste andere congregaties in Noorwegen, maar bleef toch onverminderd klein. In totaal zouden
er zeventien Noorse zusters zijn geweest.138 Desondanks kreeg de congregatie nimmer een echt Noors karakter. Het bestuur was wel vrij vroeg met
de aanschaf van Noorse buitenhuisjes of hytter. In 1941 kocht de congregatie
‘Mariaheimen’ voor de Bergense zusters, St. Olavs Heimstad werd in 1941
ingewijd voor de zusters in Stavanger, de Arendalse zusters konden vanaf
1945 terecht in ‘Marili’, ‘Mariahvil’ werd vanaf 1952 een vakantieoord voor
de zusters uit Hønefoss, en de zusters van Haugesund konden na 1962
terecht in ‘Birkeli’.139
In de periode 1932-1964 drukten de algemene overste Beata Höfling
(1923-1958) en Mangers een belangrijk stempel op de congregatie.140 De invloed van Mangers was groot, mede omdat hij na het overlijden van Snoeijs
in 1941 geen nieuwe geestelijke directeur aanstelde.141 Beata Höfling bood
weinig tegenwicht. Volgens de apostolisch visitator Hanssen was zij “een
oud maar heilig mens, dat als hoogste religieuze ideaal ziet gehoorzaam te
zijn aan de Bisschop.” Krachtens de constituties was de congregatie “verplicht op bevel van de Bisschop van het Moederhuis zich ter beschikking te
stellen voor de ziekenverpleging, het onderwijs en de leiding van de jeugd”
en Hanssen voegde toe: “de Congregatie heeft zich van de verplichtingen
ten opzichte van het Bisdom zeer goed gekweten.”142
137 Nijmegen, kdc, Archief Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping, inv. nr. 933.3.16: ‘De zusters
van St. Franciskus Xaverius’ [1965].
138 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: O. Cremers aan St. Franciscus
Xaveriuszusters, 7 juni 1963, p. 9; Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
139 Jongmans, St. Franciskus Xaverius Kongregasjon, p. 18. Van de vier hytter werd een wervende
kracht verwacht, gezien het feit dat zij werden genoemd in de brochure God roept mij…
Noorwegen!, Hilversum: Gooi & Sticht, 1955. Wel is het enigszins verwarrend dat zij in de
brochure als rusthuizen worden aangeduid.
140 Interview Antonia Kaskes, kmm 888.
141 In 1938 werd Snoeijs verplaatst naar Oslo, waarop Mangers bepaalde dat de zusters hun
canoniek examen voortaan in Nederland moesten afleggen. Archief rkau , inv. nr. 1474:
Hildegardis Korte aan mgr. J. de Jong, 11 februari 1938. In het archief van het aartsbisdom
Utrecht vinden we daarom gegevens over de postulanten van 1938-1955. Het canoniek
examen werd afgelegd bij de Bussumse pastoors J.G. Alferink, G. de Geus en H. van
den Bergh. Voor een drietal vrouwen werd (in 1948, 1950 en 1955) wel een examen aangevraagd, maar we vinden hen niet terug in de lijst met Nederlandse zusters die hun
noviciaat begonnen in Sylling.
142 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 11-12.
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Het Floridaziekenhuis te Bergen.

Ziekenhuiswezen
De St. Franciscus Xaveriuszusters hadden zes ziekenhuizen. Twee daarvan
waren gelegen in Bergen: het nieuwgebouwde Florida dat in 1937 werd geopend, en de oogkliniek in het oude moederhuis (begin jaren zestig gesloten). Florida had een moeilijke start: direct in 1940 werd het gevorderd door
de Duitse bezetter. Deze eiste dat drie van de zusters in het ziekenhuis bleven werken. Ondanks de precaire situatie – de congregatie had een Duitse
overste en er werkten verscheidene Duitse zusters in de congregatie – stond
de loyaliteit van de congregatie ten aanzien van Noorwegen boven verdenking. De congregatie voelde zich hierin bevestigd toen Beata Höfling, bij
het vijftigjarig bestaan van de congregatie in 1951, van de Noorse koning
Haakon vii een onderscheiding kreeg.143
Florida, een groot en modern ziekenhuis, groeide na de oorlog uit tot de
trots van de congregatie. Begin jaren vijftig werkten er 35 religieuzen en 80
lekenverpleegsters. Er waren 130 bedden en drie operatiezalen. Ook waren
er drie specialisten en een röntgeninstituut aan het ziekenhuis verbonden.144 Daarnaast had de congregatie ziekenhuizen in Stavanger, Arendal,
143 Jongmans, St. Franciskus Xaverius Kongregasjon, p. 12-13.
144 ‘Apostolaat der zusters in Florida’, in: Uit het land van St. Olav, 27(1953-54), p. 87-88.
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Uitreiking van de verpleegstersdiploma’s onder toeziend oog van
zuster Esther Smid, de directrice van Florida.

Haugesund en Hønefoss, die alle vrij klein waren. Stavanger groeide uit van
achttien bedden in 1915 naar 48 bedden in 1930 en 72 bedden in 1942 en ook
het ziekenhuis in Arendal groeide tot 72 bedden in 1939. Er werkten toen 22
zusters.145 De ziekenhuizen in Haugesund en Hønefoss kregen slechts
moeizaam patiënten, wat onder meer werd geweten aan het grotere wantrouwen van de plaatselijke bevolking. Om de moed erin te houden begonnen de zusters in Haugesund naast hun ziekenhuis met een boerderij met
kippen, varkens, eenden, ganzen en kalkoenen. In Hønefoss moesten de
zusters om patiënten te krijgen akkoord gaan met een slechte betaling.146
Alle meisjes die intraden bij de congregatie werden in principe opgeleid
voor de verpleging. In een artikel van de journaliste Anne Biegel uit 1948 in
De Nieuwe Eeuw heette het dat de meisjes in het tweede noviciaatsjaar reeds in
het “zeer goed geoutilleerde ziekenhuis in Bergen” zouden werken om als
vanzelfsprekend “het vijfde jaar na intrede, hun geloften af te leggen en het
verpleegsters-diploma te behalen.”147 De opleiding werd door de congregatie zoveel mogelijk in eigen hand gehouden. Tot 1933 genoten de zusters
145 Informatie door de auteur verkregen van de algemene overste Esther Smid op 8 april 1993.
146 Uit het land van St. Olav, 18(1940-41), p. 79-81; Interview Esther Smid, kmm 886; Interview
Rita van Balen, kmm 896; Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
147 Anne Biegel, ‘Apostolaat van Nederlandse vrouwen in Noorwegen’, in: De Nieuwe Eeuw,
16 oktober 1948.
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hun theoretische verpleegopleiding aan het regionale Haukelandziekenhuis en de praktijkopleiding in hun eigen ziekenhuizen; nadien kregen ze
hun opleiding van de artsen en verpleegkundigen die in hun eigen ziekenhuizen werkten. In 1948 begon de congregatie met een erkende verpleegstersopleiding aan het ziekenhuis Florida, maar door het te kleine aantal
verpleegsters werd die in 1954 weer opgeheven. Van 1961 tot 1986 was er een
opleiding voor hulpverpleegsters verbonden aan Florida.148
Net als bij de zusters Onder de Bogen waren de St. Franciscus Xaveriuszusters afhankelijk van de bereidheid van artsen om zich aan hun ziekenhuizen te verbinden. Ook hier had men vooral succes met oogartsen en oor-,
neus- en keelspecialisten. Om hun ziekenhuizen aantrekkelijk te maken
voor artsen en omdat men moest voldoen aan de regelgeving van de overheid, was de congregatie regelmatig gedwongen forse uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van röntgenapparatuur, voor nieuwbouw of
voor verbouwingen. Ook kwam het voor dat de zusters akkoord gingen met
zeer ongunstige voorwaarden, om toch maar verzekerd te blijven van voldoende werk. In Stavanger weigerden bijvoorbeeld de pas opgerichte ziekenkassen in de jaren dertig voor patiënten in het ziekenhuis van de congregatie te betalen. Uiteindelijk stelden de plaatselijke overste Zita Löseke
en Snoeijs voor dat het ziekenfonds slechts de helft aan het Franciscusziekenhuis hoefde te betalen van wat ze anders aan het gewone ziekenhuis
betaalden. Met deze regeling gingen de ziekenkassen akkoord.149
De opbrengst van de ziekenhuizen was voor een belangrijk deel bestemd voor het vicariaat: per verpleegdag werd door de St. Franciscus Xaveriuszusters – als enige van de congregaties in Noorwegen – 10 øre per
patiënt betaald, zoals indertijd door Smit was opgelegd.150 Daarnaast gaven
de zusters extra geld aan de priesters of parochies en droegen ze in belangrijke mate bij aan de bouw van kerkjes in Arendal, Stavanger en Hønefoss.
Enkele priesters wezen Hanssen er tijdens diens visitatie op dat Mangers te
zware lasten oplegde aan de congregatie.151
Ook uit de interviews met de St. Franciscus Xaveriuszusters blijkt dat zij
148 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 464; ‘Het ziekenhuis “Florida” in
Bergen werft “Samaritanen”’, in: Uit het land van St. Olav, 34(1960-61), p. 50; Ibidem,
35(1961-62), p. 111.
149 Informatie door de auteur verkregen van de algemene overste Esther Smid op 8 april 1993.
150 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 11-12, 25. Voor Arendal gaven de
zusters 10 øre voor iedere ligdag, wat gemiddeld 175 kronen per maand betekende bij een
capaciteit van 70 bedden. Daarnaast gaven ze 1000 kronen voor de parochie Arendal. Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met G. Hogenes. Hogenes merkte verder
op dat de St. Jozefzusters de laatste tijd meer gaven: 1500 kronen en 600 kronen voor de
priester.
151 Ibidem, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 12.
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veel financiële en lichamelijke offers moesten brengen om hun ziekenhuizen en kliniek draaiende te houden in de door Mangers gewenste staties.
Zuster Valbjørg Jeuken benadrukte dat Mangers hen tot nieuwbouw in de
ziekenhuizen dwong, terwijl de congregatie “zo arm was als een kerkrat.”152 Net als de zusters Onder de Bogen werkten zij met zo weinig mogelijk lekenpersoneel, waardoor de zusters om de drie nachten nachtdienst
hadden. Hun werkzaamheden overdag gingen gewoon door, hetzij in de
verpleging, hetzij op de scholen.153 Dat bracht ook geestelijke offers met
zich mee. Zo konden de schoolzusters die nachtdienst hadden gehad, pas
naar de kapel als de H. Mis al halverwege was. Vervolgens konden zij ook de
tweede helft van de mis niet helemaal meemaken: zij moesten zich direct na
het ontvangen van de communie reppen naar de school, waar de eerste kinderen al stonden te wachten.154

Scholen
In Noorwegen was het schoolwezen goed georganiseerd. De scholen op het
platteland waren doorgaans klein, terwijl ze in de steden al in de jaren veertig 2000 tot 3000 leerlingen konden tellen. Veel van deze scholen hadden
klassen met 30 leerlingen voor jongens, voor meisjes, en voor jongens én
meisjes. De eerste en tweede klas gingen drie uur naar school, de derde en
vierde klas vier uur, de vijfde en zesde klas vijf uur en de zevende klas zes
uur. Vanaf de vijfde klas kregen jongens sløyd (een soort handenarbeid) en
meisjes huishoudonderwijs (ook wel gevolgd door jongens). De zesde en
zevende klas kregen ook Engels. Het openbare onderwijs werd niet door het
rijk gefinancierd, maar door de gemeenten waardoor er grote verschillen
konden bestaan tussen de scholen.155
Omdat particuliere scholen op geen enkele wijze door de overheid werden gefinancierd, was het voor de katholieke kerk moeilijk scholen in
Noorwegen op te zetten. Onder Smit waren al veel van de kleine scholen
gesloten die door Fallize waren opgezet. Ook Mangers sloot een aantal
scholen.156 Na de Tweede Wereldoorlog waren er in het vicariaat Oslo nog
152 Interview Valbjørg Jeuken, 22 september 1994.
153 Interview Antonia Kaskes, kmm 888; Interview Rita van Balen, kmm 896.
154 Interview Rita van Balen, kmm 896.
155 Th. Lambooij, ‘Het onderwijs in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 20(1946-47),
p. 67-70. Zie ook Rita van Balen, ‘Katholiek onderwijs in Noorwegen’, in: Ibidem,
33(1959-60), p. 1-4; ‘De St. Paulusschool in Bergen voor het voetlicht’, in: Ibidem,
36(1962-63), p. 14-15.
156 Hanssen vermeldde dat de Elenchus of jaarlijks overzicht van het bisdom in 1956 ten
onrechte nog steeds negen scholen bevatte, vermoedelijk omdat zij meetelden voor het
subsidiebedrag uit Rome. Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 18-20.
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Zuster Rita van Balen geeft les in sløyd op de St. Paulskole in Bergen.

drie katholieke scholen over, waarvan de St. Franciscus Xaveriuszusters er
twee onder hun hoede hadden, namelijk in Arendal en Bergen. In theorie
berustte de zorg voor deze parochieschooltjes bij het bisdom, maar dat stak
er weinig geld in. Hoewel de pastoor ter plaatse formeel het hoofd van de
school was, werden de scholen in de praktijk beheerd door de onderwijzeressen van de St. Franciscus Xaveriuszusters. Deze zusters hadden doorgaans de kweekschool in Nederland gevolgd, vóórdat zij als postulante naar
het St. Olavshuis in Bussum gingen.157
De Franciscusschool in Arendal telde voornamelijk katholieke kinderen. Hun aantal schommelde tussen de twintig en veertig. Verhoudingsgewijs hadden de zusters veel buitenlandse kinderen en er werden kinderen
opgenomen die om verschillende redenen een wat kleiner en beschermd
schoolmilieu nodig hadden.158 De St. Paulskole in Bergen begon eveneens
klein, maar door de inzet van zuster Rita van Balen, die met enkele onderbrekingen van 1933 tot 1978 (vanaf 1947 als hoofd) aan de school verbonden
was, groeide de school uit tot een volwaardige en goedlopende onderwijsinstelling. Behalve dat Rita van Balen schoolhoofd was, had zij groep 5, 6 en 7
157 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Angeline Menting, kmm 887.
158 Placida Pot, ‘Schoolproblemen in Arendal’, in: Uit het land van St. Olav, 33(1959-60), p. 25-27;
Informatie door de auteur verkregen van de algemene overste Esther Smid op 8 april 1993.
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in één lokaal. Zij gaf ook Engelse les en sløyd, als een van de weinige vrouwen in Noorwegen. Ook deze school telde veel buitenlandse kinderen,
zodat het niet ongewoon was als een schooljaar dertig nationaliteiten telde.
Van de kinderen werd een klein bedrag aan schoolgeld gevraagd. Daarnaast moesten de ouders aanvankelijk een rekening betalen voor elk schrift,
potlood of vloeiblaadje dat door hun kinderen gebruikt werd. Vanaf de
jaren vijftig kreeg de school voor deze post subsidie van de gemeente en in
de jaren zestig ook voor de boeken en voor ander lesmateriaal. Vanaf 1972
kreeg de school bovendien 85% van de salarissen vergoed. Bij tijd en wijle
deed Rita van Balen ook een beroep op Nederland, bijvoorbeeld voor de
aanschaf van nieuwe schoolbanken of voor de bouw van een nieuwe
school.159 De St. Paulskole die zuster Rita van Balen in 1978 achterliet, was
uitgegroeid tot een negenjarige school met 360 leerlingen en een zogenaamde voorschool voor zesjarigen. De school stond goed bekend, onder
meer door de discipline die er heerste, iets wat volgens de schoolzusters op
Noorse scholen nogal eens te wensen overliet.160
Sinds de Tweede Wereldoorlog, toen sommige openbare scholen door
de bezetter waren gesloten, zaten er ook protestantse kinderen op de
school. In 1958 telde de school zeven klassen met 62 leerlingen, waarvan 37
katholiek en 25 luthers. In haar interview benadrukte Rita van Balen dat
door de komst van de protestantse kinderen de sfeer op de school aanzienlijk was verbeterd. De lutherse ouders legden meer waardering en respect
aan de dag voor de zusters en voor de school dan de katholieke ouders, die
de inzet van de religieuzen als vanzelfsprekend beschouwden en de zusters
soms zelfs schoffeerden. Toen zuster Rita van Balen midden jaren vijftig in
navolging van veel Noorse scholen onder de ouders een kring van ‘vrienden
van de St. Paulskole’ opzette, waren het vooral protestantse ouders die zich
voor de school gingen inzetten.161
Rita van Balen vond de katholieke scholen van groot belang om de kinderen een religieuze ondergrond te geven. Zij wilde niet alleen de katholieke, maar ook de protestantse kinderen én hun ouders bereiken.162 Het
belang dat zij hechtte aan het katholieke onderwijs werd echter niet door
159 Uit het land van St. Olav, 29(1955-56), p. 49, meldde dat er 1600 gulden was opgehaald voor
nieuwe schoolbankjes.
160 Marthe Kvarteig Ibanez (red.), St. Paulskole. Ny – på gammel grunn (Bergen 1990), p. 21-27;
Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Angeline Menting, kmm 887.
161 Interview Rita van Balen, kmm 896. Ook Pia Verhagen wees er in haar interview (kmm
552) op dat katholieke patiënten veel minder respect aan de dag legden voor de vrouwelijke religieuzen dan protestantse patiënten.
162 Anne Biegel, ‘Schoolhoofd in Noorwegen’, in: De Tijd, 5 augustus 1958; Nijmegen, kdc,
Verzameling Anne Biegel, inv. nr. 26: Rita van Balen aan A. Biegel, 11 augustus 1958; Interview
Rita van Balen, kmm 896.
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iedereen gedeeld. Van haar congregatie, die vooral gericht was op de ziekenhuizen, kreeg zij weinig steun. Veel priesters waren geen voorstanders van
het onderwijs omdat er ‘geen convertieten van kwamen’ en omdat zij vonden dat katholieke scholen de katholieke kinderen in een uitzonderingspositie plaatsten. G. Gorissen, die tientallen jaren pastoor in Bergen was en
met wie Rita van Balen slechts moeizaam kon samenwerken, wilde niet dat
de katholieke school zich uitbreidde, ofschoon zij hem voorhield dat een
grotere school meer lutherse leerlingen kon aannemen, hetgeen de integratie juist zou bevorderen.163 Zij kreeg pas medewerking van Gorissen nadat
zij Mangers had overgehaald haar te steunen in haar nieuwbouwplannen.
Om de steun van Mangers te verwerven, die ook niet bekend stond om zijn
enthousiasme voor het katholieke schoolwezen, vroeg zij hulp aan de apostolisch visitator A. Hanssen. Deze was van oordeel dat katholieke scholen
juist “een levensvoorwaarde voor de kerk” waren.164
Het feit dat de scholen geen geld binnenbrachten, speelde zeker mee bij
de stiefmoederlijke behandeling door het bisdom, zoals nog eens duidelijk
werd gemaakt door de dominicaan Rieber-Mohn. Deze benadrukte in zijn
artikel in The Month uit 1959 het belang van katholiek onderwijs in Noorwegen, maar gaf tevens aan dat de scholen een zware financiële belasting
betekenden voor het diocees. Toen zuster Rita van Balen repliceerde dat de
St. Paulskole het diocees geen cent kostte, antwoordde Rieber-Mohn haar
dat de onderwijszusters anders in de verpleging hadden gekund: op die
manier hadden zij wèl geld kunnen verdienen voor het bisdom.165
Een belangrijk probleem voor de circa dertig schoolzusters was hun isolement. Als personeel van een privé-school waren de zusters uitgesloten van
het lidmaatschap van de Noorse onderwijzersverenigingen.166 Midden
jaren vijftig vroeg en kreeg zuster Rita van Balen ondersteuning voor het
katholieke onderwijzende personeel in Noorwegen van de Nederlandse
Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (kov). De steun bestond onder meer
uit gratis studieweken door S.J. de Bot, die als rector verbonden was aan het
kov, waardoor de religieuzen in 1959 en 1963 bekend werden gemaakt met
de nieuwste benaderingen van de bijbel in het katholieke onderwijs. Het
kov zorgde verder vanaf 1958 voor de versturing van het Katholieke Schoolblad
163 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met G. Gorissen; Interview
Rita van Balen, kmm 896.
164 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 18-20; Ibidem, 2a ‘Correspondentie, stukken, rapporten etc. van priesters en zusters aan de apostolisch visitator’: Rita van
Balen aan A. Hanssen.
165 Rieber-Mohn, ‘Catholicism in Norway’, p. 81; Interview Rita van Balen, kmm 896; Uit het
land van St. Olav, 46(1973), p. 21-22.
166 Pot, ‘Schoolproblemen in Arendal’; Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Angeline Menting, kmm 887.
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aan de Nederlandse (kleuter)onderwijzeressen. Via contacten met Duitse
katholieke onderwijscongregaties kregen de andere religieuzen in het onderwijs Duitstalige vakliteratuur toegestuurd. Ook werden er via het kov
contacten gelegd met de umec, de Union Mondiale des Enseignants Catholiques.167
Het kleuteronderwijs speelde in deze jaren geen rol van belang bij de St.
Franciscus Xaveriuszusters. Wel was de congregatie in 1942 in Haugesund
op instigatie van de pastoor in een lokaal in de pastorie begonnen met een
kleuterschool. Hier werd in 1957 besloten tot nieuwbouw van de St. Olavsbarnehage met twee lokalen. Maar andere initiatieven op dit terrein werden
pas begin jaren zestig genomen, toen met het oog op de toekomst van de
congregaties van vrouwelijke religieuzen naar andere taken werd gezocht.
In Stavanger werd in 1963 de St. Svitunsbarnehage ingewijd. In Bergen
begon de Nylandsbarnehage in 1963 en werd een van de zusters ‘parktante’
in Mariparken bij het moederhuis.

Crisis in de congregatie
De congregatie der St. Franciscus Xaveriuszusters was in 1901 door Fallize
niet opgericht vanuit een spirituele grondslag, maar omdat hij zusters
nodig had voor enkele ziekenhuizen. Eind jaren vijftig werd steeds duidelijker dat de congregatie mede daarom weinig toekomstperspectieven had.
Men begon zich ervan bewust te worden dat de katholieke ziekenhuizen
een eindige levensduur hadden gezien het teruglopend aantal nieuwe roepingen. De aanwas uit Nederland was drastisch afgenomen. Tegelijkertijd
werd het publieke gezondheidswezen in Noorwegen verder uitgebouwd,
werden de eisen door de professionalisering steeds hoger en werden private
initiatieven ontmoedigd. Deze situatie leidde tot grote problemen bij de St.
Franciscus Xaveriuszusters. Voor een belangrijk deel gold dezelfde problematiek ook voor de andere congregaties van vrouwelijke religieuzen in
Noorwegen, maar omdat de St. Franciscus Xaveriuszusters niet konden
terugvallen op een moederhuis of op vestigingen elders, waren de perspectieven niet erg hoopgevend. Het was de congregatie niet gelukt vaste
bodem in Noorwegen te krijgen. Bovendien werd het gemis aan een spirituele grondslag pijnlijk gevoeld.
Visitator A. Hanssen constateerde in zijn rapport in 1956 dat er sprake
was van een interne crisis in de congregatie. In de tweede helft van de jaren
167 Nijmegen, kdc, Archief Katholieke Onderwijs Vakorganisatie, inv. nr. 2109: ‘Contacten met
Noorwegen, 1958-61; 1964; 1967’: J.A.A. Poncin aan Rita van Balen, 19 februari 1959; ‘Rector S.J. de Bot verovert Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 33(1959-60), p. 13; Interview
Rita van Balen, kmm 896.
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vijftig waren vrij veel zusters uitgetreden, “speciaal zusters die méér kunnen zoals onderwijzeressen.”168 Volgens hem speelde daarbij een aantal factoren een rol. In het verleden waren te vaak zusters aangenomen die niet
aangenomen hadden mogen worden. Ook was er te weinig aandacht besteed aan de geestelijke vorming en de leiding van de zusters. Verder voelden de jongere en speciaal de Noorse meisjes zich in een keurslijf gedrukt
zonder mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Ook bij deze congregatie speelde mee dat het voor Noorse meisjes moeilijk was zich thuis te
voelen in het kloosterleven dat op de oude Duits-Nederlandse leest was
geschoeid. “Zusters van deze tijd hebben behoefte aan en recht op een degelijke vorming zowel op geestelijk gebied als op dat van hun beroep.” Een
ander groot probleem was de overbelasting: er waren steeds minder jonge
zusters, terwijl het werk in de ziekenhuizen juist de tendens had zich uit te
breiden. “Het gevolg is dat de goede krachten overwerkt worden, dat anderen hysterische trekken vertonen en sommigen psychisch instorten.”169
Vanwege de geringe toekomstverwachtingen werd zelfs gesproken over
opheffing van de congregatie of over een fusie met een andere congregatie.170
Ook de band tussen de bisschop en de St. Franciscus Xaveriuscongregatie werd steeds meer als knellend ervaren. De hechte relatie tussen de bisschop en de zusters was misschien wel té hecht, zo merkte Hanssen op. Volgens verscheidene priesters was “de verhouding van de Bisschop tot zijn
diocesane Congregatie wat vergroeid.” Van een goede afbakening tussen de
bevoegdheden van de bisschop en die van de algemene overste, en tussen
die van de algemene overste en de plaatselijke oversten, was na zoveel jaren
eigenlijk geen sprake meer. Mangers bemoeide zich met alles, met alle
“kleinigheden van de kloosters en de zusters, en deze weten dat de Bisschop
in alles beslist. Hij zou daarbij meer acht geven op het practische bestuur
dan op de geestelijke leiding.”171
In 1958 werd Zita Löseke als nieuwe algemene overste gekozen. Maar
ook zij kon de onrust en ontevredenheid die er heersten niet wegnemen,
hoewel er enkele veranderingen werden doorgevoerd die het leven van de
168 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 12. Zie ook Nilsen, Ordenssöstrene i
går og i dag, p. 28.
169 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 12.
170 J. Duin sprak in augustus 1961 tijdens zijn bezoek aan het moederhuis van de zusters
Onder de Bogen vrijblijvend met de algemene overste over “de eventuele mogelijke aansluiting van de Franciscus Xaverius Zusters bij onze Congregatie.” Archief ob , inv. nr. 4:
‘Notulen bestuursvergaderingen’, 31 augustus 1961.
171 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 11-12. Zie ook Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met G. Gorissen; Interview Antonia Kaskes, kmm 888;
Interview Annie Nipper, 27 juli 1993.
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zusters opener maakten. Zo werden de dagelijkse gebeden van de zusters
aangepast en begonnen de zusters lauden, vespers en completorium in het
Noors in plaats van het Latijn te bidden. Nieuwe religieuze literatuur werd
aangeschaft en in de verschillende huizen werden voordrachten of cursussen gegeven.172 Maar de problemen verdwenen niet. Mangers kreeg – mogelijk mede naar aanleiding van het rapport van Hanssen – opdracht van
Rome een visitatie te laten houden om duidelijkheid te krijgen over wat er
precies aan schortte en hoe de problemen opgelost konden worden.173 In
overleg met de rector van de zusters op het ziekenhuis Florida, W. Hertman,
en met de inmiddels benoemde apostolische delegaat in Kopenhagen, M.
Lucas, legde Mangers contact met de Nederlandse provincie van de franciscanen met de vraag of zij een franciscaan wilden voordragen als visitator.174
O. Cremers, de voormalige apostolisch prefect van het franciscaanse missiegebied op Nieuw-Guinea, kreeg de opdracht in het voorjaar van 1963 een
visitatie te houden in alle huizen van de congregatie van de St. Franciscus
Xaveriuszusters.175
Cremers kwam tot de conclusie dat de congregatie niet opgeheven hoefde te worden. Er kon ook geen sprake zijn van samensmelting met een
andere congregatie, wegens “het aanzienlijk aantal minder goede en slechte
religieuzen in de congregatie,” maar ook omdat daarmee het unieke karakter van een eigen, Noorse congregatie verloren zou gaan. Volgens Cremers
verdiende de congregatie dat niet “omwille van de nog vele goede religieuzen, en omwille van de eigen plaats die zij innam en de eigen taak die zij vervulde in de Kerk van Noorwegen.”176 Maar er was wel een grondige sanering
nodig, vond Cremers. Hij stelde enkele radicale veranderingen voor, zoals
de benoeming van een nieuw bestuur, van zuster Hieronyma Jongmans tot
nieuwe algemene overste en van een aantal nieuwe oversten en directrices
van ziekenhuizen.177 Er moest ook fors worden ingegrepen in de werkter172 Jongmans, St. Franciskus Xaverius Kongregasjon, p. 18-19. Zie ook Interview W. Hertman, kmm
899.
173 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: O. Cremers aan J. Mangers,
10 juli 1963.
174 Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Victoricus van de Luur, 12 januari 1963. In deze
brief vroeg Mangers een visitator vanwege “enige moeilijkheden onder de zusters”, teneinde goede raad te geven en “alles gemakkelijk in orde te brengen”.
175 O. Cremers was apostolisch prefect en apostolisch administrator geweest op NieuwGuinea in de periode 1949-1956. Omdat zijn confraters moeite hadden met zijn autoritaire, overijverige en al te rechtlijnige opstelling werd hij in 1956 gepasseerd bij de benoeming van de eerste apostolisch vicaris van Hollandia/Jayapura. Peter van Leeuwen,
Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum, 1994),
p. 19-37.
176 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: O. Cremers aan J. Mangers,
24 juni 1963.
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reinen: de drie kleinere ziekenhuizen in Arendal, Haugesund en Hønefoss
moesten op termijn worden gesloten en ingeruild voor andere werkterreinen. Het schooltje in Arendal moest worden opgeheven en in plaats daarvan
moest er een kleuterschool komen, en het postulaat moest van het St.
Olavshuis in Bussum naar het Noorse Bergen worden verplaatst. Hier
moest ook een huis voor studerende meisjes komen. Ook de taalkennis
moest worden bijgespijkerd. Net als bij de zusters Onder de Bogen kregen
alleen de schoolzusters Noorse les. De anderen leerden de taal van elkaar of
van de patiënten. Het Noors dat aldus binnen de congregatie werd gebezigd werd door menigeen betiteld als søsterspråk, een zustertaaltje, waarmee men buiten de eigen huizen geen goede indruk maakte. Er werd al langer op aangedrongen dat jonge zusters de gelegenheid zouden krijgen te
studeren of een opleiding te volgen.178
De besluiten door Cremers voorgesteld, werden per brief aan de zusters
kenbaar gemaakt. Zij sloegen in als een bom. Een aantal besluiten werd
naderhand door het grote verzet weer teruggedraaid, zoals de “opheffing
van het dooie Bussum en opheffing van het schooltje in Arendal.”179 Vooral
dit laatste besluit wekte de woede van Cremers, omdat het verzet bleek te
zijn georganiseerd door de plaatselijke pastoor Van der Burg.180 Volgens
Cremers waren er in het verleden wel vaker priesters geweest die, in plaats
van goede geestelijke leiding te geven, zich “op zeer onbescheiden en
onduldbare wijze” uit puur eigenbelang hadden ingelaten met wat in feite
het bestuursbeleid van de congregatie was. Zelfs de preekstoel was er voor
misbruikt: “niet alleen in Stavanger, ook elders.” Maar wat blijft er van een
congregatie over, zo vroeg Cremers zich af, als andere instanties uit eigenbelang kunnen gaan bepalen welke werkterreinen de zusters moeten aannemen? Hij merkte verder op dat er veel zusters hadden geklaagd dat ze niet
zelden door pastoors gekleineerd werden of dat er in elk geval geen sprake
van was dat bepaalde pastoors tegenover hen dezelfde egards in acht namen
als tegenover andere vrouwen. “Vooral de Noorse zusters bleken daar erg
gevoelig voor, en begrijpelijk.”181
Cremers benadrukte dat Mangers zich terdege moest realiseren dat er in
177 Volgens Cremers had zuster Zita Löseke zelf gevraagd om vroegtijdig (dat wil zeggen na
vijf jaar) terug te treden. Tijdens de visitatie spraken 83 van de 114 zusters een voorkeur
uit voor zuster Hieronyma Jongmans als haar opvolgster. Ibidem: O. Cremers aan St.
Franciscus Xaveriuszusters, 5 juni 1963.
178 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview W. Hertman, kmm 899.
179 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: Cremers aan St. Franciscus
Xaveriuszusters, 5 juni 1963, Cremers aan Mangers, 24 juni 1963, 8 en 10 juli 1963. Mangers vond dat hij het jegens Smit niet kon maken het huis in Bussum op te heffen.
180 Ibidem: O. Cremers aan J. van der Burg, 11 juni 1963, Cremers aan Mangers, 8 juli 1963.
181 Ibidem: Cremers aan Mangers, 8 juli 1963.
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de toekomst niet meer zoveel gevraagd en geëist mocht worden van de congregatie. Deze had veel te lang op haar tenen gelopen. Het was tijd voor
een zekere ontspanning. Voortaan moest het bestuur zelf kunnen uitmaken wat de congregatie wel en niet aankon. Volgens Cremers waren er in
het verleden in de congregatie “mensonwaardige toestanden geweest. Veel
leed is er geleden en ongelofelijke dingen zijn er gebeurd.” De congregatie
en de verantwoordelijke bisschoppen waren in het verleden niet bedacht
geweest op het religieuze karakter en het geestelijk leven van de zusters,
maar slechts op het aankweken van goede en gratis arbeidskrachten die
men – om ze des te williger te maken – een quasi religieuze vorming liet
ondergaan. Nu kwam het erop aan alsnog het religieuze karakter van de
congregatie tot zijn recht te laten komen opdat de congregatie kon uitgroeien tot een “bescheiden, maar niettemin verdienstelijke en geestelijk
echt welvarende congregatie van vrouwelijke religieuzen in en voor Noorwegen.”182
De oordelen en radicale voorstellen van Cremers vielen niet in goede
aarde, noch bij Mangers, noch bij de congregatie. De visitator werd zowel
binnen als buiten de congregatie zwart gemaakt. Mangers liet aan de provinciaal van de franciscanen, Sigibald Hogenboom, weten dat de visitator
zijn volmachten had overschreden en zich met zaken had bemoeid, waarmee hij niets te maken had. Hierop antwoordde de provinciaal dat de conclusie van de visitatie was dat de huidige werkzaamheden van de zusters de
geestelijke verzorging belemmerden. “Als dit niet gezegd mag worden en
als in deze niets veranderd mag worden, dan heeft een visitatie geen zin en
dan heb ik er spijt van, dat ik een van mijn paters beschikbaar heb gesteld
voor deze visitatie.”183
Zuster Rita van Balen, die van Cremers als enige van de zittende bestuursleden in 1963 mocht blijven, volgens eigen zeggen waarschijnlijk
wegens haar kritische houding, was het eens met de visitator wat zijn oordeel betreft over de misstanden in de congregatie. Volgens haar werd binnen de congregatie nogal eens de hand gelicht met de regels van het religieuze leven. De congregatie was te zeer gericht op de belangen van de bisschop. Er was nooit moeite voor gedaan een goede congregatie op te zetten.184 Toch was ook Rita van Balen het niet eens met de regelingen die door
Cremers werden getroffen. Zijn voorstellen gingen veel te ver en hadden
182 Ibidem: Cremers aan Mangers, 24 juni 1963, 8 juli 1963.
183 Archief ofm , inv. nr. 4296: J. Mangers aan Sigibald Hogenboom, 17 juli 1963, Sigibald
Hogenboom aan J. Mangers, 22 juli 1963.
184 Interview Rita van Balen, kmm 896. Volgens haar werden er vóór 1958 geen generale
kapittels gehouden en werd er niet gestemd over de aanname van novicen. Dat werd
overigens ontkend door zuster Valbjørg Jeuken in het interview op 22 september 1994.
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Communiteit van de St. Franciscus Xaveriuszusters te Florida in 1951.

een schokgolf veroorzaakt in de congregatie. Zij wantrouwde hem door zijn
contacten met de Nederlandse franciscanen in Bergen en had het idee dat de
franciscanen de congregatie wilden omvormen naar hun eigen ideeën. Ook
de franciscaan J. van Vugt vond dat de voorstellen van Cremers (te) radicaal
waren, zeker met het oog op de leeftijd van de meeste religieuzen.185
Inmiddels was er op persoonlijk gebied veel leed veroorzaakt, maar in
feite veranderde er door de visitatie weinig in de congregatie. Het is ook de
vraag of ingrijpende veranderingen in de werkzaamheden en opleidingen
van de zusters nieuwe toekomstperspectieven hadden kunnen bieden.
Waarschijnlijk kwamen de voorstellen voor verandering te laat. Nieuwe
krachten uit het buitenland kwamen er nauwelijks meer en de te grote
gerichtheid op het ziekenhuiswezen had geen aantrekkingskracht op eventuele Noorse roepingen. De St. Jozefzusters van Chambéry hadden in deze
tijd wel reeds een omslag gemaakt: jonge zusters kregen hier toen al de gelegenheid zich te ontwikkelen, onder meer door het volgen van een universitaire opleiding in de theologie. De St. Franciscus Xaveriuszusters bleven
zich vastklampen aan de instituten die ze met eigen handen hadden opge185 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview J. van Vugt, kmm 579; Archief okb , ‘D6 19571963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: Cremers aan St. Franciscus Xaveriuszusters, 5 juni
1963.
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bouwd. Uiteindelijk werd Florida in 1984 als laatste van alle katholieke ziekenhuizen in Noorwegen gesloten.
Zowel door Mangers als door veel zusters binnen de congregatie werden
de visitatie en de gevolgen ervan lange tijd als traumatisch ervaren. Maar niet
Mangers, maar de zusters bleven met de brokstukken zitten. In 1964 verliet
Mangers Noorwegen voorgoed. Hij groette de zusters voor de laatste maal
‘vaderlijk’ in hun gastenboek op 5 september 1964, met de belofte dagelijks
voor hen, die zijn beste steun waren geweest in zoveel jaren, te zullen bidden in de H. Mis. Hij hoopte dat ook zij hem niet zouden vergeten.186

6. het missiebegrip bij de nederlandse vrouwelijke
religieuzen
In hoofdstuk vi is vastgesteld dat de Nederlandse vrouwelijke religieuzen
die in Noorwegen gingen werken, afgezien van de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius, weinig vraagtekens plaatsten bij de missionaire
status van het land. Door Jan Olav Smit waren zij gevraagd een bijdrage te
leveren aan de Noorse missie, met als doel Noorwegen terug te brengen tot
de moederkerk. Hun werkzaamheden in de ziekenhuizen, scholen en staties waren als ‘indirect missiewerk’ bedoeld om een steun te zijn voor de
bekeringsarbeid van de priesters en bij de planting van de katholieke kerk.
Net als bij de Nederlandse reguliere priesters werd het begrip missie daarnaast gebruikt om hun buitenlandse werkgebied aan te duiden. Thans
komt de vraag aan de orde of er in de periode 1932-1964 verschuivingen optraden in het door de vrouwelijke religieuzen gehanteerde missiebegrip.
Net als bij de priesters wordt een onderscheid aangebracht tussen de verschillende congregaties en, zo mogelijk, tussen twee sectoren: enerzijds het
bestuur van de congregatie en anderzijds de individuele zusters die in
Noorwegen werkten.

Zusters Onder de Bogen
Het bestuur van de zusters Onder de Bogen in Maastricht hechtte veel
belang aan het werkgebied in Noorwegen. Aan de Noorse missie lijkt,
anders dan bij de franciscanen en maristen, niet minder prioriteit te zijn
gegeven dan aan de andere missiegebieden.187 De betrokkenheid en inzet
186 Jongmans, St. Franciskus Xaverius Kongregasjon, p. 19.
187 In 1963 had de congregatie vier huizen in Noorwegen, elf vestigingen in Indonesië (grote
ziekenhuizen, opleidingen voor verpleegsters en vroedvrouwen, internaten, lagere scholen met soms wel meer dan duizend leerlingen, Mulo’s, internaten enz.) en twee in Tanzania. Archief ob , inv. nr. 692: ‘Vestigingen in Noorwegen’.
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van de congregatie blijkt uit grote investeringen, zowel in menskracht als
financieel, in haar instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en in
kleuterscholen. In deze periode werd verschillende keren besloten tot nieuwe vestigingen, met name in Midden-Noorwegen. Ongetwijfeld speelde de
voorliefde voor Noorwegen van Fulgentia Verriet, de algemene overste van
de zusters Onder de Bogen in de periode 1926-1938, daarbij een niet te
onderschatten rol. Fulgentia Verriet plaatste de bijdrage van de zusters aan
de Noorse missie in het kader van de uitbreiding van de katholieke kerk in
Noorwegen. Zoals gezegd hield zij haar medezusters voor dat het doel van
het werk in Noorwegen was ‘te zorgen dat er zoveel mogelijk tabernakels in
Noorwegen kwamen’. Mochten er na het vertrek van Smit bij Fulgentia
Verriet twijfels hebben bestaan over het aanhouden van de Noorse missie,
dan zullen die in 1929 door kardinaal Van Rossum zeker zijn weggenomen
tijdens “een particuliere audiëntie verleend ten huize van den Heer Vroom
te Amsterdam. Met vaderlijke goedheid besprak Zijne Eminentie de belangen van onze missie in Noorwegen.”188 In de vijf jaar tijd die de congregatie
op dat moment in Noorwegen werkzaam was, was ‘de Noorse missie’ klaarblijkelijk geworden tot ‘onze missie’: een eigen werkterrein waarvoor de
congregatie zich verantwoordelijk voelde.
Fulgentia Verriet, die tot haar dood op 20 november 1950 een invloedrijke figuur in de congregatie bleef, werd in 1938 opgevolgd door haar vicares
Emmanuel Lemmens, een zus van de Roermondse bisschop. Ook Emmanuel Lemmens en haar opvolgsters Chrysaria Jongerius en Felix Westerwoudt
(1964-1976) stelden veel belang in de Noorse missie. Zuster Felix Westerwoudt was net als Fulgentia Verriet op het moment van haar verkiezing in
Noorwegen werkzaam: sinds 1946 had zij achtereenvolgens in Molde, Kristiansund en Ålesund als overste gewerkt. De verkiezing van twee Noorse
huisoversten tot algemene overste onderstreept het belang dat de congregatie aan dit werkterrein hechtte.
Dat kwam ook naar voren bij de bouw van de St. Torfinnskerk in Hamar.
Bij gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de congregatie in 1937
beloofde Fulgentia Verriet een nieuwe kerk – inclusief interieur – aan de
188 Geschiedenis der congregatie, 1929. De band tussen de congregatie en Van Rossum wordt geïllustreerd door het feit dat Van Rossum in 1932 werd opgenomen in het ziekenhuis Calvariënberg van de zusters Onder de Bogen in Maastricht, waar hij op 31 augustus overleed.
Fulgentia Verriet werd niet vergeten bij de verdeling van de erfenis van Van Rossum: zij
kreeg “een prachtige reliquie van den H. Car. Borr. (watten gedrenkt in het bloed der Heilige en een stuk schedel) alles in keurige afwerking.” Ibidem, 4 oktober 1932. Jan Olav
Smit bezocht dezelfde dag van Van Rossums overlijden de opgebaarde kardinaal in Maastricht. Hij logeerde verscheidene dagen bij de zusters en nam allerlei honneurs waar. Zie
Sint Carolus Klokje, 8(1932-33)6; Archief ross, inv. nr. 176: ‘Krantenartikelen over de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van Van Rossum’.
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statie.189 Daarvoor moesten grotere financiële offers worden gebracht dan
de zusters aanvankelijk hadden gedacht, maar zij zetten door. Elke tegenslag werd uitgelegd als een bewijs dat God met hen was. “De kiem van elk
groot werk moet met tegenslag bevrucht worden”, had de stichteres van de
congregatie Elisabeth Gruyters hen immers voorgehouden.190 Op de laatste
dag van het jubeljaar kon de eerste steen worden gewijd (de eerste steenlegging moest door omstandigheden nog wat maanden op zich laten wachten).
De zusters Onder de Bogen stelden dat het bouwwerk “door al onze offertjes” de kerk was van iedere Caroluszuster, en dat al deze offertjes aan God
werden aangeboden “tot Zijne glorie en de bekering van Noorwegen.”191
Bij de opening van de St. Torfinnskerk in Hamar waren alle congregaties
van vrouwelijke religieuzen in Noorwegen vertegenwoordigd.192 De kerk
stond in die dagen te boek als het mooiste katholieke kerkje in Noorwegen.
De bouw van de St. Torfinnskerk diende de Noorse missie in dubbel
opzicht: het droeg bij aan de planting van de kerk in Noorwegen én aan een
grotere betrokkenheid van de congregatie bij haar Noorse werkterrein.
Het meeleven van de congregatie met het bekeringswerk in de Noorse
missie zien we ook terug in het Sint Carolus Klokje. Via dit maandelijkse interne orgaan werden in de jaren 1923 tot 1940 “alle zusjes” in Nederland en
Indië betrokken bij het werk in Noorwegen. Zo werden in 1934 alle leden,
met name oude en zieke zusters in Nederland, opgeroepen mee te doen met
de gebedsactie of ‘gebedskring’ voor de bekering van Noorwegen, die per
1 januari 1934 in de drie Noorse kerkdistricten was ingesteld. Elke parochie
of communiteit had een dag toegewezen gekregen: Hamar de negende dag
van de maand, Molde de negentiende dag en Kristiansund de twintigste. De
kerkelijke overste van Midden-Noorwegen, Cyprianus Witte, liet weten dat
er op die dag voor zover hun werkzaamheden dat toelieten zoveel mogelijk
zusters in de kapel moesten zijn. Verder had de priester de mogelijkheid het
sacrament uit te stellen of een avondoverdenking met sacramentele zegen

189 Sinds 1937 werd hiervoor gespaard, onder meer door middel van de St. Olavsbusjes. Op
23 februari 1938 was een bedrag bestaande uit giften ad f 11.500,– bijeen voor de bouw;
daarnaast had de congregatie op de bank f 2.600,– staan voor de Noorse missie. Archief ob ,
inv. nr. 3: ‘Notulen van de bestuursvergaderingen 1931-1949’, 23 februari 1938. In 1952
zorgde de congregatie voor nieuwe klokken. Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 28 december 1952.
190 Sint Carolus Klokje, 14(1938-39).
191 Ibidem. De eigenlijke kerkwijding vond plaats op 3 september 1939. In verband met de
oorlogsdreiging braken Emmanuel Lemmens en Fulgentia Verriet, die daarbij aanwezig
zouden zijn, hun visitatiereis af en verlieten Noorwegen inderhaast, waarmee opnieuw
een offertje werd gebracht. Ibidem, 15(1939-40), p. 110. St. Olav, 51(1939)36, wijdde een
heel nummer aan de nieuwe kerk.
192 Uit het land van St. Olav, 23(1949-50), p. 80.
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voor de zusters te houden. Hij ging er verder vanuit dat de huisoverste de
priester een misstipendium voor de mis zou geven. Een dergelijk offer van
de zusters zou ten goede komen aan de werking van de gebedsorganisatie.
Witte raadde aan de gebedslijst in de woonkamer van de zusters op te hangen, zodat de “heilige ijver” voor deze speciale gebeden levend werd gehouden.193
Missie vroeg offers, en dat gold ook voor de Noorse missie. Alle steun
voor Noorwegen vanuit Nederland was van harte welkom, zeker toen steeds
duidelijker werd dat bekeringen uitbleven. De teleurstelling daarover werd
niet onder stoelen of banken gestoken. De verhalen over de ziekenhuizen,
kraamkliniek, Theresiavereniging, patiënten, processies, tombola’s, bazaars enzovoort, werden vaak voorafgegaan door de mededeling dat men
helaas geen bekeringen kon melden. De zusters werden door het bestuur
van de congregatie opgeroepen nog méér te offeren en te bidden. “Zielen
moeten duur gekocht worden”, schreef Fulgentia Verriet tijdens een visitatiereis vanuit Kristiansund.194 Met een uitgesproken antiprotestantse toon
vervolgde zij dat men nu eenmaal niet kon verwachten dat wat “Satans
handlangers in eeuwen hadden afgebroken, in één nacht weer opgebouwd
kon worden.”195 De zusters die in Molde waren, lieten weten dat hun retraitepater, Dionysius Boers ofm, hun “durfde te verzekeren, dat de missie in
deze streek niet zou bloeien, dan ten koste van veel lijden, offers, gebed, ja
misschien zelfs van bloed. Wie doet dáár in mee? Wij zullen hier helpen
spitten met houwelen als ’t moet, maar helpt U ons dan voor ‘wasdom’ te
bidden, zo zal dan ook hier in Midden-Norge het Godsrijk tot bloei komen
en geheel de grote aanhang van Luther de kop worden ingedrukt.”196
Na de Tweede Wereldoorlog werd de toon in de geschriften van de congregatie aanzienlijk milder. Het Sint Carolus Klokje werd na 1945 onder dezelfde
naam voortgezet via rondzendbrieven, meestal van de hand van de huisoversten.197 Het sterke antiprotestantisme en de strijdbare missionaire ijver
uit de vooroorlogse jaren vinden we er niet meer in terug. De nadruk werd
meer gelegd op het doen verdwijnen van de vooroordelen jegens het katho193 Sint Carolus Klokje, 9(1933-34)1; Archief ob , inv. nr. 392: Cyprianus Witte aan de zusters en de
overste te Molde, 20 november 1933.
194 Sint Carolus Klokje, 12(1936-37). Bij deze visitatie reisde Fulgentia Verriet met haar secretaresse en latere opvolgster Emmanuel Lemmens per vliegtuig, wat een schrik was voor de
hele congregatie. Archief ob , inv. nr. 394, ‘De eerste vliegtocht van de zusters Onder de
Bogen. 1937’.
195 Sint Carolus Klokje, Feestnummer 1837-1937. Luther en het lutheranisme werden in dit blad
vaker gelijkgesteld met de duivel. Zie bijvoorbeeld 8(1932-33)9.
196 Ibidem, 11(1935-36).
197 Archief ob , inv. nr. 1321, ‘Stukken betreffende Kristiansund’: Rondzendbrieven.
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licisme: de zusters moesten mensen de overtuiging bijbrengen dat katholieken normale mensen waren en niet, zoals de Noorse uitdrukking gold,
katolsk i hodet (katholiek in het hoofd), wat zoveel betekende als dat de aangesprokene niet goed bij zijn hoofd was.198
Bij een onderlinge vergelijking van een drietal rondzendbrieven uit
Kristiansund uit 1954, 1959 en 1964, blijkt dat er een langzame toenadering
had plaatsgevonden tot het lutheranisme, ofschoon de bekering van de
Noren nog steeds als ideaal gold. De brief uit 1954 stond geheel in het teken
van de uitbreiding van de katholieke kerk: het nieuwe vicariaat MiddenNoorwegen en de komst van de eerste bisschop, de bouw van de kleuterschool in Kristiansund en de wenselijkheid van een parochiekerk werden
besproken. In de brief uit 1959 was sprake van het eerste gemengde huwelijk in het nieuwe katholieke kerkje in Kristiansund. In die brief was er
vooral aandacht voor de problemen van de katholieken ter plaatse, maar er
werd ook begrip gevraagd voor de lutheranen. In de derde brief uit 1964
werd verhaald over de inwijding van een nieuwe protestantse kerk (de oude
was in de oorlog gebombardeerd), waarbij de overste Reinhilda de Jong was
uitgenodigd. Zij benadrukte in haar brief “dat er heel veel moois is in hùn
kerk. (…) Toch missen deze mensen nog veel, maar ze weten het niet.” “Hoe
zal het over 100 jaar zijn met deze kerk? Misschien dat dan de protestanten
zich weer hebben aangesloten bij de Moederkerk! Wie zal het zeggen? Laten
we het hopen!”199
In de Geschiedenis der congregatie, als kroniek van het moederhuis eveneens
een spreekbuis van het bestuur van de zusters Onder de Bogen, zien we een
gelijksoortige verandering. Hier werd lange tijd bij de uitzending van zusters vermeld dat zij naar Noorwegen gingen om “daar te trachten Gods’
Kerk uit te breiden”. In 1959 is er voor het eerst sprake van zusters die naar
Noorwegen gingen om “voor de Noorse bevolking ‘teken’ te zijn van de
Kerk.”200
Terwijl in de interne publicaties van de congregatie bekering en kerkplanting als doelstellingen van de aanwezigheid van de zusters in Noorwegen
als vanzelfsprekend werden beschouwd, wilden de zusters Onder de Bogen
bij de Noren de indruk vermijden dat hun ziekenhuizen in Noorwegen
gericht waren op ‘zieltjeswinnen’. Dat zou het wantrouwen van de Noren
vergroten, hetgeen weer een belemmering betekende voor de activiteiten
aldaar van de zusters. Bij gelegenheid van de inwijding van het ziekenhuis in Molde in 1934, benadrukte Cyprianus Witte dat het werk van de
198 Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
199 Archief ob , inv. nr. 1321: Rondzendbrief Kristiansund, 1954, 1959, 1964.
200 Geschiedenis der congregatie, augustus 1959, 9 mei 1959, 9 december 1960.
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zusters alleen gericht was op het lenigen van de smarten der zieken.201 In
reactie op de aantijgingen van proselitisme in de beginjaren van de kleuterschooltjes benadrukten de zusters dat deze niet bedoeld waren om de kinderen katholiek te maken. Rüth benadrukte bij de opening van het kleuterschooltje in Kristiansund in 1955 dat dit een sociaal en geen religieus werk
was.202
Maar in een artikel dat zuster Sunniva Dicker in datzelfde jaar schreef in
Uit het land van St. Olav werden als missionaire propaganda deze activiteiten
wel in het teken geplaatst van de uitbreiding van de katholieke kerk: “Door
het hart der kleinen, winnen wij het hart der ouders; het is het middel dat
God gebruikt om de grond te ontginnen voor het zaad en de oogst, die zoals
wij weten eens komen zal.”203 In een interview dat een dertigtal jaar later
met haar werd afgenomen, noemde Sunniva Dicker de kleuterscholen nog
steeds “een middel voor propaganda.”204 Via de kinderen bereikten de zusters de ouders. Lutherse kinderen werd geleerd dat ze bij het luiden van het
Angelus ‘moesten denken aan God’ en de zusters merkten dat de kleuters
dat overbrachten aan hun ouders. Bij de sacramentsprocessies die Sunniva
Dicker aan het begin van de oorlog samen met pastoor Hugo van der Vlugt
organiseerde – “wij waren nog zo Hollands dat wij dat zo wilden” – , werden
de lutherse kleuters ingeschakeld als bloemenkinderen. Omdat deze kinderen geen notie hadden van de betekenis van dit feest ter ere van de katholieke eucharistie, werd hun verteld dat het ging om ‘een feest ter ere van
Jezus’. De meeste ouders vonden het goed dat hun kinderen meededen aan
zulk een feest en kwamen ook zelf in de kerk. Enthousiast voegde zuster
Sunniva Dicker eraan toe dat de monstrans op een van de lutherse meisjes
die meeliepen in de processie zo’n indrukte maakte, dat het katholicisme
haar bleef bezighouden. Zij werd op 33-jarige leeftijd katholiek.205
In de jaren vijftig gaven de zusters aan dat zij de kinderen een algemene
godsdienstige ondergrond wilden meegeven. Zij openden de dag op de
kleuterschool met een godsdienstig gesprekje – een “vroom kwartiertje”,
zoals zuster Francina Janssen het formuleerde – waarin een gemeenschappelijk christelijk thema aan de orde werd gesteld: een bijbelverhaal, de
doop, het Onze Vader of bepaalde kerkelijke feestdagen. Het belang dat
gehecht werd aan een goede christelijke basis voor de kleinsten vond na verloop van tijd weerklank bij veel ouders. Zo werden de moederavonden
(enkele jaren later gevolgd door vaderavonden) die vanaf 1959 werden geor201 Sint Carolus Klokje, 9(1933-34).
202 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 17.
203 Zr. M. Sunniva [Dicker], ‘Brief uit Hamar’, p. 35-37.
204 Interview Sunniva Dicker, kmm 116 en kmm 863.
205 Ibidem.
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ganiseerd met lezingen als ‘Hvordan fører vi småbarn til Gud’ (Hoe leiden
wij onze kleinsten tot God) goed bezocht.206
Terwijl in de geschriften van de congregatie het belang van bekering en
kerkplanting naar voren kwam, namen de vier zusters Onder de Bogen die
geïnterviewd zijn, duidelijk afstand van de term ‘missie’ ten aanzien van
Noorwegen.207 Alleen in de betekenis van ‘werkgebied van de congregatie
buiten Nederland’ kon dit begrip volgens hen dienst doen. In de betekenis
van bekering en kerkplanting moest het missiebegrip in Noorwegen worden gemeden: in de eerste plaats omdat “er geen armoede en ontberingen
waren” en in de tweede plaats omdat “de Noren daarvan niet wilden
horen.”208 Zelf zagen zij hun taak niet als bekeringswerk, maar als steun
voor de priesters en voor de weinige katholieken die er waren. Verder was
het hun taak om vooroordelen weg te nemen, zonder dat dat direct gericht
was op het maken van bekeringen. Dat laat onverlet dat er “allicht” vreugde
was wanneer er convertieten waren en de katholieke kerk groeide.209
Hierbij moet worden aangetekend dat drie van de vier geïnterviewde
zusters pas na de Tweede Wereldoorlog naar Noorwegen gingen, toen de
houding ten aanzien van het lutheranisme binnen de congregatie milder
was geworden en er minder nadruk werd gelegd op bekeringswerk in
Noorwegen. Alleen zuster Sunniva Dicker vertrok reeds in 1934 naar de
Noorse missie. Zij had – als enige van de geïnterviewde zusters Onder de
Bogen – expliciet voor Noorwegen als werkterrein gekozen, nadat zij als
meisje was aangegrepen door een missiekalender met een foto van de “stoere missionaris” Borsboom uit Hammerfest. Het vuur voor Noorwegen was
nog aangewakkerd toen zij Smit in de jaren twintig had horen spreken. Zij
nam contact met hem op en hij stelde haar voor in te treden bij de St. Franciscus Xaveriuszusters.210 Na enige aarzeling verkoos zij toch de “oudere en
meer degelijke” congregatie van de zusters Onder de Bogen boven de St.
Franciscus Xaveriuszusters, nadat haar in Maastricht was verzekerd dat zij
naar Noorwegen mocht gaan. Haar kloosternaam, naar de Noorse heilige
Sint Sunniva, kreeg zij van Sigrid Undset bij gelegenheid van Undsets
bezoek aan Fulgentia Verriet in Maastricht in 1928.

206 Ibidem; Interview Francina Janssen, kmm 885; Archief ob , inv. nr. 2353: ‘Kroniek Molde’.
207 Geïnterviewd zijn de zusters Sunniva Dicker (werkzaam in Noorwegen 1934-1979),
Marian van Wissen (1949-1978), Josua Hermens (1946-1978) en Francina Janssen (19521997).
208 Interview Marian van Wissen, kmm 603; Interview Josua Hermens, kmm 212; Interview
Francina Janssen, kmm 885.
209 Interview Francina Janssen, kmm 885.
210 Dagboek Smit, 24 februari 1926, 12 januari 1927; Interview Sunniva Dicker, kmm 863.

502

een roomse droom

In een interview geeft zij aan dat haar beweegredenen om naar Noorwegen te gaan niets te maken hadden met het maken van bekeringen. Een zus
uit Amsterdam had haar nog gezegd: “als je protestanten wilt bekeren, dan
kun je net zo goed in Amsterdam blijven,” maar Dicker benadrukte dat zij
niet aan bekeren had gedacht. Ze voelde zich juist voor Noorwegen geroepen omdat de missie daar geen enkel succes had en zij daar dus enkel uit
liefde voor God kon werken en niet voor ‘aardse’ voldoening. In 1940, toen
het parochieschooltje slecht liep, twijfelde Sunniva Dicker hevig aan haar
roeping voor Noorwegen en wilde zij terugkeren naar Nederland. De oorlog maakte dat echter onmogelijk. Zij begon met een kleuterschool. Toen
deze opbloeide, zag zij daarin de bevestiging dat God haar in Noorwegen
wilde hebben.211 Opvallend is dat Sunniva Dicker in de kroniek van Hamar,
die zij van 1952 tot 1958 bijhield, nimmer sprak over missiewerk of missietaken, terwijl haar opvolgster zuster Dionysio Palstra deze termen gedurig
gebruikte. Dionysio Palstra sprak bijvoorbeeld nog in november 1961 over
“de grote genade die vijf bekeerlingen ontvingen als de vruchten van het
missiewerk.”212
Maar de bewering van Sunniva Dicker dat ze niet uit was op het bekeren
van de Noren, komt toch enigszins in een vreemd daglicht te staan wanneer
we haar bovengenoemde visie op de propagandafunctie van het kleuteronderwijs in ogenschouw nemen. Ook horen we elders in een interview van
haar dat zij elk jaar foto’s van de kleuterklassen naar haar zus, tevens medezuster, in Amsterdam stuurde. Deze knipte alle kinderkopjes keurig uit,
plakte ze op kartonnetjes met de naam van het kind eronder en verdeelde ze
over de zusters, die dan elk voor hun ‘eigen Noorse kindje’ konden bidden.
Samen met de Nederlandse seculier Hugo van der Vlugt – “wij waren allebei
jong en we waren allebei vurig katholiek” – fantaseerde Sunniva Dicker bij
de foto’s van de kleuters dat sommigen van hen misschien katholiek zouden worden.213
Zuster Carola Braakman, die van 1951 tot 1961 werkzaam was aan de
school in Molde, laat in haar aantekeningen blijken dat zij teleurgesteld
was over het onverminderd kleine aantal katholieke kinderen op de kleuterscholen. Eind 1964 waren twee van de 64 kinderen in Molde katholiek.
“Ieder jaar denkt men, dat het misschien iets beter wordt, maar het zal hier
moeilijk blijven.” Een teleurstelling was ook dat de katholieke kinderen,
die door de zusters zo goed was geleerd een kruisteken te maken, dit op de
lagere school weer snel verleerden. Zij besloot haar dagboek met de woorden: “Er zijn veel goede contacten met de ouders gegroeid en is een hechtere
211 Interview Sunniva Dicker, kmm 116.
212 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’.
213 Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
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band met de kinderen ontstaan. Alleen door en met Zijn genade heb ik
getracht iets te kunnen meehelpen aan de uitbreiding van de Kerk.”214
Uit het bovenstaande blijkt dat er een grote betrokkenheid van de zusters
Onder de Bogen bestond bij hun werkterrein in Noorwegen. De investeringen van het bestuur in ‘hun Noorse missie’ werden gepresenteerd als een
bijdrage aan ‘de Noorse missie’ in de betekenis van bekering en kerkopbouw. De bouw van drie nieuwe kerkjes eind jaren vijftig werd in de kroniek van de zusters Onder de Bogen becommentarieerd met de opmerking:
“Zo zien we dat de missie vooruit gaat.”215 De Noorse missie was daarnaast
een van haar werkterreinen, die de zusters veel energie, werkkracht en
financiële middelen kostten, maar die ook voldoening gaf door de ziekenhuizen en kleuterscholen die zij er opbouwden. Daarvoor werden door alle
zusters gezamenlijk offers gebracht.
Het gebruik van de term missie in Noorwegen zelf werd als ongewenst
beschouwd door de individuele zusters in Noorwegen. Het afwijzen van de
term missie in Noorwegen kwam voort uit de connotatie van dit begrip met
onontwikkelde, ‘heidense’ gebieden, waardoor het missiebegrip voor hen
in de Noorse context een belemmering was om hun werkzaamheid aldaar
mogelijk te maken. Maar daarnaast gaven de zusters Onder de Bogen in de
interviews ook aan dat zij niet gericht waren op het maken van bekeringen.
Zij wilden op verschillende manieren proberen contacten te leggen met de
Noren om de ‘vooroordelen’ tegen de katholieke kerk te doen afnemen. In
plaats van een manier om de weg te bereiden naar de priester, werd dat laatste steeds meer een doel op zichzelf. Tegelijkertijd nam de waardering voor
de lutherse kerk in Noorwegen toe. Desondanks verheugden de zusters
zich nog steeds over elke convertiet, wat illustreert dat het bekeringsideaal
bij de zusters tot op zekere hoogte nog steeds leefde.

Missiezusters franciscanessen van de H. Antonius
Het bestuur van de congregatie van de missiezusters franciscanessen van de
H. Antonius had meer moeite met de status van missiegebied voor Noorwegen dan het bestuur van de congregatie van de zusters Onder de Bogen. De
vraag of Noorwegen wel missie was, werd reeds in 1924 opgeworpen toen de
congregatie Noorwegen aannam als werkterrein. Ook in de jaren erna bleek
uit het tijdschrift de St. Antoniusbode, dat zich richtte op Nederlandse katholieke gezinnen, dat de congregatie zich al deze jaren door genoodzaakt zag
te verdedigen dat Noorwegen een missieland was. “Alhoewel werkend in
214 Archief ob , inv. nr. 2355: ‘Dagboek zuster Carola Braakman’.
215 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, Pinksteren 1960.
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een beschaafd land, zijn zij toch in werkelijkheid Missiezusters, daar vooral
in Noorwegen de Zusters van zoo’n groote beteekenis voor het bekeeringswerk zijn,” heette het in 1931.216 In 1934 werd vermeld dat tijdens een sacramentsprocessie werd gezongen: “Jezus zegen het Noorse rijk en laat de
dwaling wijken.” Er werd gevraagd voor de Noorse zielen te bidden en te
offeren: “Al zijn ze niet zwart van buiten, het is toch alleen maar om de zielen te winnen.”217 Waarmee men wilde aanduiden dat de missie in ‘zwart
Afrika’ niet wezenlijk verschilde van de missie in het lutherse Noorwegen.
In 1938 sprak men over de vele offers en het geduld dat dit “echte missiewerk” vroeg: van de drie miljoen mensen waren er immers slechts 3000 die
“het ware geloof” bezaten.218 Hierna volgde een bekeringsgeschiedenis van
een Noor die uiteindelijk priester werd. Bij een ander bekeringsverhaal
werd verteld dat als de familieleden weigerden aanwezig te zijn bij opname
in de kerk, de zusters vaak als getuigen moesten optreden.
Deze en andere bekeringsverhalen van Noorse protestanten moesten de
lezers van de St. Antoniusbode (en wellicht de zusters zelf ook) overtuigen van
het nut van het werk in Noorwegen. In 1958 bestonden “de lichtpunten in
ons missiewerk” nog steeds uit bekeerlingen.219 In 1959 werd in het blad
retorisch de vraag opgeworpen of Noorwegen missieland was: ondanks de
verheffing tot bisdom was Noorwegen “nog volop missiegebied”, verzekerde het blad, op grond van het gegeven dat er zo weinig katholieken
waren.220 Het lijkt erop dat het voor deze missiecongregatie bij uitstek zaak
was voor de buitenwereld aan te tonen dat haar Noorse werkterrein paste
bij het missiekarakter van de congregatie.
Het is onduidelijk of het bestuur van de congregatie zelf Noorwegen
beschouwde als missie. Twijfels daarover lijken door te schemeren in de
hierboven aangehaalde artikelen in de St. Antoniusbode. De missiezusters
brachten ook veel minder nadrukkelijk dan de zusters Onder de Bogen naar
buiten dat Noorwegen ‘hun missie’ was. De congregatie stond in Nederland vooral bekend door haar werkterreinen in Congo en Borneo. In de St.
Antoniusbode ging de meeste aandacht uit naar deze missiegebieden en de
werkzaamheden die de zusters daar verrichtten. De ‘Noorse missie’ van de
congregatie leek daarbij nogal eens te worden vergeten. Zo luidde de tekst
van een wervingsbrochure uit ca. 1962: “De congregatie is uitsluitend gericht op missiewerk en werkt bij voorkeur in de minst ontwikkelde gebieden.” In die gebieden “doen de zusters alle werk dat nodig is om de actuele
216 St. Antoniusbode, 27(1931), p. 129-130.
217 Ignatia van Nuland, ‘Uit het hooge Noorden’, in: St. Antoniusbode, 30(1934), p. 141-143.
218 St. Antoniusbode, 34(1938), p. 13-14, 35(1939), p. 91-93.
219 Laurentia van den Berk, ‘Oslo. Ook hier wordt gewerkt’, in: St. Antoniusbode, 54(1958)3, p. 7.
220 Callista Beckers, ‘Noorwegen missiegebied?’, in: St. Antoniusbode, 55(1958)8, p. 8-9.
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nood te lenigen, o.a. allerlei vormen van ziekenverpleging, onderwijs en
sociaal werk. Het voornaamste doel is de vorming van inheemse religieuzen.” Deze doelstellingen waren in feite nauwelijks van toepassing op het
werk van de zusters in Noorwegen. Tot 1960 werkten zij er niet op het
gebied van onderwijs en gezondheidszorg en zij hadden nimmer eigenlandse roepingen. Ofschoon de indruk overheerst dat de congregatie haar
prioriteiten niet bij Noorwegen legde, investeerde het bestuur van de congregatie wel in haar Noorse werkterrein, in die zin dat er reeds vóór de bouw
van het bejaardenhuis in Stabekk in 1960, ruim twintig missiezusters voor
korte of lange tijd werkzaam waren.
Begin jaren zestig zien we ten aanzien van het Noorse werkterrein een
keerpunt in de St. Antoniusbode, die overigens nimmer zo sterk antiprotestants van toon was geweest als het Sint Carolus Klokje van de zusters Onder de
Bogen. Men sprak niet langer over bekeringswerk, maar over het “uitdragen
van het katholieke geloof onder onze andersdenkende broeders en zusters.”221 Er verschenen verscheidene positieve artikeltjes over het lutheranisme en de oecumene.222 In 1963, bij het vijftigjarig jubileum van de congregatie, werd duidelijk afstand genomen van de term missie ten aanzien
van Noorwegen. In plaats daarvan werd gesproken over ‘er zijn’ als het
belangrijkste apostolaatswerk van de zusters. 223
De drie missiezusters franciscanessen van de H. Antonius die geïnterviewd
zijn, gingen in de jaren vijftig en zestig naar Noorwegen.224 Geen van hen
had specifiek gevraagd om naar Noorwegen te gaan. Zij gingen omdat ze
waren gezonden. Zo had een van hen eigenlijk altijd aan Afrika gedacht, om
daar met kinderen te werken. Maar toen haar werd gevraagd of ze naar
Noorwegen wilde gaan, vond ze het meteen goed: “wat je doet is allemaal
ter ere Gods.”225
De geïnterviewde zusters betitelden hun werk in Noorwegen liever niet
als missiewerk. Voor hen leefde het idee van bekering van de lutheranen
niet. Hun belangrijkste taken waren samenwerken met priesters en zorgen
dat zij hun werk konden doen, een katholiek thuis bieden aan priesters,
goed doen onder de priesters, werkzaamheden verrichten in de parochies
221 ‘Het katholieke leven in Oslo en de Sint-Antoniuszusters’, in: St. Antoniusbode, 58(1961),
p. 7-8.
222 St. Antoniusbode, 58(1962)7, bevat artikeltjes met als titel ‘Had Luther alleen maar ongelijk?’
en ‘Openheid voor de ander’.
223 Anne Biegel, ‘Apostolaatswerk in Noorwegen. Er zijn’, in: Missiezusters Asten 1913-1963
(Asten, 1963), p. 16-17.
224 Geïnterviewd zijn de zusters Pia Verhagen (werkzaam in Noorwegen van 1952-1979),
Martine van Oosterhout (1960-1989) en Mariana Peijnenburg (1964-1989).
225 Interview Martine van Oosterhout, kmm 882.
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en ten slotte het financiële aspect: pro deo werken in de armlastige Noorse
katholieke kerk. Een van hen vond dat er niet direct sprake was van missiewerk, “maar we wisten wel dat we nodig waren.”226 Een andere zuster
noemde het uitdragen van christelijke waarden in een sterk ontkerstende
samenleving de belangrijkste doelstelling van haar zijn in Noorwegen.227

Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort
De zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort werkten in de periode 1924-1934
in Trondheim. In deze periode werd het missiekarakter van hun werkzaamheden niet ter discussie gesteld. Toen het bestuur van de congregatie merkte dat zij met onderwijs geen voet aan de grond kreeg in Trondheim,
ondanks alle ‘missie-offertjes’ die werden gebracht, twijfelde men om te
investeren in het Noorse werkterrein. Toch lukte het de individuele zusters
in Noorwegen een zinvolle invulling te geven aan haar missionaire aanwezigheid, door contacten te leggen en ‘vooroordelen op te heffen’. De starre
houding van de paters van de H. Harten belemmerde de zusters in Trondheim echter om hun werkzaamheden naar eigen inzichten in te richten en
aldus het werkterrein tot haar ‘eigen’ Noorse missie te maken. In de ogen
van de kerkelijke overste Witte moesten de werkzaamheden van de congregatie, net als bij Smit, in dienst staan van de apostolische prefectuur. De
congregatie wilde zich niet voegen naar de wensen van de paters van de H.
Harten, waardoor zij dit werkterrein in 1934 opgaf. Wel bleef zij de Noorse
missie door gebed steunen.
Zuster Ignasa van den Berg, de enige van deze zusters die geïnterviewd
kon worden, noemde de tijd nog niet rijp voor hun aanwezigheid in Noorwegen. De zusters trachtten er te werken in de toenmalige missiegeest.
Roomse blijdschap klinkt door in het trotse verhaal van zuster Ignasa over
de dag dat zij “voor het eerst na de Reformatie” weer katholieke muziek in
de vorm van het Gregoriaanse Kyrie van de achtste mis ten gehore had
gebracht in de voorheen katholieke domkerk in Trondheim.228

St. Franciscus Xaveriuszusters
De Noorse congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters was volgens
haar constituties gericht op het “medewerken aan de uitbreiding van Christus’ Kerk in Noorwegen (eventueel later ook in de andere Scandinavische
226 Interview Pia Verhagen, kmm 552.
227 Interview Martine van Oosterhout, kmm 882.
228 Interview Ignasa van den Berg, 21 januari 1994; ‘Een half uurtje Middeleeuwen in den
Dom te Trondheim Juli l.l.’, in: Uit het land van St. Olav, 11(1933-34), p. 106-108.
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landen).”229 Er bestond geen twijfel over dat met Christus’ Kerk de katholieke kerk was bedoeld. Daarmee was het missionaire karakter van de congregatie vastgelegd. Bij de kleine geloften ontvingen de leden van de congregatie het missiekruis.230 Hun taken in de ziekenhuizen en de scholen
waren er in beginsel op gericht bij te dragen aan de bekering van lutheranen
en het planten van de katholieke kerk. Om te voorkomen dat zij de Noorse
bevolking tegen zich in het harnas joeg, probeerde deze congregatie net als
de zusters Onder de Bogen elke indruk van bekeringsijver te vermijden. Dat
was ook nodig omdat in Bergen, en wellicht ook op andere plaatsen, in een
overeenkomst met de gemeentelijke overheden contractueel was vastgelegd dat de zusters geen proselitisme zouden bedrijven.231
De naam van de congregatie was eigenlijk een provocatie in de Noorse
context: Franciscus Xaverius was niet alleen de katholieke missiepatroon bij
uitstek, hij was ook jezuïet. Zijn orde mocht tot 1956 het land niet in. Liever
hadden de zusters St. Olav- of St. Sunnivazusters geheten. Het is dan ook
niet geheel zonder reden dat de congregatie in Noorwegen simpelweg door
het leven ging als Franciskussøstrene en hun ziekenhuizen Franciskussykehus
heetten. Als Noren een verband legden met Franciscus van Assisi corrigeerden de zusters dat niet. Franciscus had in Noorwegen een goede
naam.232
Bij de werving van vrouwen voor de congregatie in Nederland werd
lange tijd sterk de nadruk gelegd op het element missie. In de eerste plaats
werd er geworven via het tijdschrift Uit het land van St. Olav, dat sterke banden
had met de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters. In de jaren
dertig verscheen regelmatig de oproep: “Meisjes van Roomsch Nederland!
Wilt ge Missiezuster worden, die er nog zooveel te kort komen, en ge wilt er
zeker van zijn, dat ge eenmaal zuster, ook naar de Missie gaat, schrijft dan
eens of brengt een bezoek aan het St. Olavshuis.”233 Afgezien van het noemen van de werkterreinen – zes ziekenhuizen, school-, parochie- en jeugdwerk – werd erop gewezen dat “het Hollandsche karakter uitstekend overeenkwam met het Noorsche, hetgeen de missiearbeid ten goede komt.”234
229 Van Woesik, De missioneerende orden, p. 62; Uit het land van St. Olav, 30(1956-57), p. 85.
230 Van Woesik, De missioneerende orden, p. 62, vermeldde verder dat de zusters droegen een
“Zwart habijt met langen zwarten sluier, zwarten rozenkrans met 15 tientjes.” Op p. 123
van deze ‘missiecatalogus’ vinden we een advertentie voor de “Missiezusters – Noorwegen.”
231 Interview Esther Smid, kmm 886.
232 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Augustine Voorvelt, kmm 897. Wel was
3 december, de sterfdag van Franciscus Xaverius, een grote feestdag in de congregatie,
waarop de geloften werden hernieuwd.
233 Bijvoorbeeld Uit het land van St. Olav, 12(1934-35), p. 14, 17(1939-40), p. 65.
234 Ibidem, 12(1934-35), p. 97.

508

een roomse droom

Ook na de Tweede Wereldoorlog werden regelmatig meisjes gevraagd voor
de Noorse missie.235
Behalve in Uit het land van St. Olav verschenen bij tijd en wijle advertenties,
artikeltjes en oproepen voor zusters voor Noorwegen in Nederlandse
katholieke bladen als De Katholieke Vrouw, De Nieuwe Eeuw, Beatrijs en De Tijd. In
de Pius-Almanak, die jaarlijks verscheen, presenteerden de St. Franciscus
Xaveriuszusters zich als zusters die uitsluitend in Noorwegen werkten en
hun werkterreinen vonden in de ziekenhuizen en in de missiestaties, waar
zij onderwijs in de katholieke school gaven, zorgden voor kerkzang en voor
de sacristie en de priestermissionarissen hielpen bij hun parochiewerk.236
In 1955 gaf de congregatie de rijk met foto’s geïllustreerde brochure uit God
roept mij… Noorwegen! De brochure noemde als doelstelling van de congregatie “het missiewerk in Noorwegen door gebed en charitatieve werkzaamheid te steunen.”237
De rekrutering via deze bladen was lange tijd succesvol. Met name Uit het
land van St. Olav was volgens J. Rommelse, die van 1954 tot 1963 procurator
was in Bussum, “werkelijk goede propaganda.” Veel postulanten noemden
het blad als de aanleiding om contact op te nemen met het St. Olavshuis.238
Voor het werven van kandidaten werd vanuit het St. Olavshuis ook vaak
rechtstreeks een beroep gedaan op de Nederlandse geestelijkheid. 239 In
1935 werd aan alle geestelijken van het bisdom Den Bosch een circulaire
gestuurd met het verzoek mogelijke postulanten te wijzen op de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters. Een aantal priesters attendeerde
dan ook meisjes die met hun kloosterroeping bij hen kwamen, speciaal op
deze mogelijkheid.240 Eerder al werd pater De Bont in Den Bosch genoemd.
Ook kapelaan Mol in Amsterdam en Gerhard de Geus, pastoor in Huizum
bij Leeuwarden en in Bussum, wisten hun enthousiasme voor Noorwegen
over te brengen.
De concentratie van religieuzen uit een bepaald gebied – zoals Amsterdam (18 zusters), Den Bosch (11), het Gooi (8: het duurde tot 1934 voordat de
eerste Bussumse postulante zich aanmeldde), Den Haag (6) en Delft (5),241
235 Ibidem, 27(1953-54), p. 81; G. Steffens, ‘Meisjes, Noorwegen wacht op U’, in: Ibidem,
30(1956-57), p. 126; J. Rommelse, ‘Het roepingenprobleem’, in: Ibidem, 33(1959-60),
p. 101.
236 Pius-Almanak 1959, p. 382, 452.
237 God roept mij… Noorwegen!
238 Interview J. Rommelse, kmm 884.
239 A. Rottier, ‘De betekenis van het postulaatshuis der Noorse zusters te Bussum’, in: Uit het
land van St. Olav, 25(1951-52), p. 74-77.
240 Interview Esther Smid, kmm 886.
241 Meegerekend wordt zuster Hildegardis (Maria) Korte, die geboren werd in Amsterdam
maar op jonge leeftijd naar Delft verhuisde. ‘In memoriam zuster Hildegard Korte’, in:
Uit het land van St. Olav, 43(1969-70), p. 26.
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Postulante Rie Jeuken (zuster Inviolata)
uit Nijmegen, in 1939 in Bussum.

Friesland en de Achterhoek – zou hiermee gedeeltelijk kunnen samenhangen. De concentratie kan ook te maken hebben gehad met ‘mond-totmondreclame’ binnen gezinnen, families en vrienden- en kennissenkringen. Opvallend bijvoorbeeld is het grote aantal zusjes (en nichtjes) in de
congregatie.242
De congregatie heeft vooral aantrekkingskracht gehad op Nederlandse
vrouwen van ‘boven de grote rivieren’. Er zijn maar enkele vrouwen uit het
zuiden van het land – Den Bosch uitgezonderd – naar de Noorse congregatie gegaan. Uit Limburg was zelfs geen enkele vrouw afkomstig. Net als bij
242 Twee gezusters Laagland uit Heerenveen, Zondervan uit Amsterdam, Jeuken uit Nijmegen, Kort uit Bussum, Gieselaar uit Amsterdam, Van Schie uit Naaldwijk, Van den Eerenbeemt uit Den Bosch en de half-zusjes Drayer uit Heemstede en Dielwart uit Delft traden
in, evenals de drie gezusters De Rijk uit Den Bosch. Van de zusjes Van den Eerenbeemt uit
Den Bosch trad ook een nichtje in; uit Friesland traden een tante en nicht Riemersma in.
Informatie van de algemene overste Ellen Reith aan de auteur, 29 mei 2001.
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Inkleding van Willy – zuster Valbjørg – Jeuken uit Nijmegen in 1950 in Sylling.

de steunpunten van de Noorse missie in Nederland, blijkt ook hier dat de
Noorse missie minder weerklank vond in het katholieke zuiden van Nederland dan in het protestantse noorden.243 Zuster Esther Smid gaf aan dat
voor haar bij het intreden in deze congregatie een rol speelde dat zij door
haar achtergrond bekend was met de positie van een katholieke minderheid in overwegend protestants gebied.244
Het is opmerkelijk dat van de zeven geïnterviewde St. Franciscus Xaveriuszusters geen enkele zuster het werken in Noorwegen noemde als de belangrijkste reden voor haar intrede bij deze congregatie.245 In de Nederlandse
tijdschriften werd immers bij de werving van nieuwe zusters de nadruk
gelegd op het missiewerk in Noorwegen. De individuele zusters benadrukken evenwel dat hun eerste keuze het kloosterleven en/of de missie in het
algemeen betrof: zij wilden zich geven aan God en de kerk. Op welke
manier dat ingevuld kon worden, wisten ze zelf eigenlijk niet. Tijdens hun
zoektocht om hun idealen te verwezenlijken, werden zij op het spoor gezet
van de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters, waar ze als ver243 Zie hoofdstuk vii, paragraaf 3.
244 Interview Esther Smid, kmm 886.
245 Geïnterviewd zijn zuster Antonia Kaskes (werkzaam in Noorwegen vanaf 1927), zuster
Augustine Voorvelt (vanaf 1929), zuster Rita van Balen (vanaf 1931), zuster Valbjørg Jeuken (vanaf 1948), zuster Angeline Menting (vanaf 1952), Annie Nipper (1952-53) en zuster
Esther Smid (vanaf 1954).
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pleegster of onderwijzeres aan de slag konden.246 Voor deze vrouwen gold
dat de kennismaking met Bussum hen zo goed beviel dat ze besloten er in te
treden. Zij wezen op het ‘moderne’ en ‘vrije’ karakter van het leven in Bussum, dat met name die vrouwen lijkt te hebben aangesproken die al een
zelfstandig leven hadden opgebouwd als onderwijzeres, verpleegster of op
kantoor.247 Verscheidene geïnterviewden noemden de kloosterregels in
Bussum niet zo betuttelend en gedetailleerd als in sommige oudere congregaties. Ook op het beoefenen van de nederigheid werd niet zo’n grote
nadruk gelegd.248
De status van ‘moderne congregatie’ vormde geen beletsel voor het
bekeringsideaal. De geïnterviewde zusters die vóór de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar Noorwegen gingen, geven aan dat het bekeringsideaal in hun dagen een belangrijke rol speelde. Dat gold zeker voor de
zusters die onder invloed van Smit naar Noorwegen waren gekomen. Zuster Antonia Kaskes wilde in de jaren twintig eigenlijk naar de missie in
China, maar door een ansichtkaart van haar oom en tante die in Noorwegen
in contact waren gekomen met Jan Olav Smit – “Mgr. heeft groot gebrek
aan zusters” – veranderde ze haar plannen. Wellicht gaf de persoonlijke
zegenwens van Smit op de kaart de doorslag. Uiteindelijk, zo vertelde ze,
was het haar om het even naar welk land ze ging, als ze maar onmiddellijk
naar de missie kon vertrekken. Blijkbaar maakte het niet uit of dat China of
Noorwegen was. Het bekeringsideaal was onomstreden. “Het was Smit zijn
ideaal om de protestanten te bekeren en daar werkten wij naar.” De lutheranen moesten via de ziekenhuizen ongemerkt in contact komen met de zusters, waardoor de drempel naar het katholicisme werd verlaagd.249
Zuster Augustine Voorvelt kwam eveneens via Smit naar Noorwegen. Zij
maakte in 1928 toevalligerwijs een kindsheidprocessie mee in Bussum,
waarbij Smit aanwezig was. Hij vertelde enthousiast over Noorwegen en
had hulp nodig van Nederlandse meisjes. Smit liet haar weten dat ze snel
moest beslissen: als ze in januari niet kwam, hoefde ze niet meer te komen.
Ook zij ging naar Noorwegen om te bekeren.250 Datzelfde geldt voor zuster
Rita van Balen, die in 1931 intrad: “In mijn tijd was missie zeker ook bekeringsijver. Je vond het reuze fijn als iemand overging naar het katholicisme,
dat er weer convertieten waren en zo. Dat was altijd erg belangrijk.”251
De overige geïnterviewde zusters, die tussen 1949 en 1954 intraden bij de
246 Interview Esther Smid, kmm 886.
247 Interview Antonia Kaskes, kmm 888; Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
248 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Antonia Kaskes, kmm 888.
249 Interview Antonia Kaskes, kmm 888.
250 Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
251 Interview Rita van Balen, kmm 896.
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St. Franciscus Xaveriuszusters, waren geen uitgesproken voorstanders van
het bekeringsideaal. Zij legden er de nadruk op dat Noorwegen niet als missieland mocht worden beschouwd. Tijdens hun opleiding werd uitdrukkelijk gezegd dat in de verpleging geen propaganda voor het geloof mocht
worden gemaakt.252 Postulanten die in de jaren vijftig in Bussum bij de
congregatie intraden, werd ingeprent dat Noorwegen een ‘beschaafd’ en
christelijk land was en dat men de Noren niet mocht beledigen door hen op
één lijn te stellen met de missie in Afrika of Azië. Dat betekende overigens
niet dat er in Noorwegen “geen missiearbeid” bestond, aldus zuster Angeline Menting: “Door je werk kun je van binnenuit een soort gedachteverandering teweeg brengen. Want er zijn nog steeds ontzettend veel vooroordelen hier.”253
De zusters die na de Tweede Wereldoorlog naar Noorwegen kwamen,
noemden ‘er zijn’ en het opruimen van vooroordelen jegens de katholieke
kerk als de grote verdiensten van de congregatie. Zuster Valbjørg Jeuken,
die tien jaar na haar oudere zus in de congregatie intrad, vond in elk geval
niet dat zij de Noren moesten bekeren: “Het was Smit zijn mentaliteit om
mensen katholiek te maken, maar niet mijn mentaliteit.”254 Annie Nipper
kwam via pastoor De Geus in aanraking met de St. Franciscus Xaveriuszusters. Zij trad uit na haar eerste noviciaatsjaar, volgens eigen zeggen omdat ze
geen goede kloosterinstelling had, maar ook omdat zij vraagtekens had bij
het doel van haar aanwezigheid in Noorwegen. “Waarom moet ik die lutheranen nou katholiek maken? Dat vond ik niet nodig.”255 De algemene overste Esther Smid, die jarenlang directrice was van het ziekenhuis Florida, gaf
aan dat actief missiewerk haar niet lag en dat zij haar apostolaat vooral zag
“door je zijn”. Zij bracht haar houding in verband met haar jeugdjaren in
een overwegend protestantse omgeving. De algemene overste voegde eraan
toe dat andere, vaak oudere zusters, wel met de oude missie-idealen naar
Noorwegen waren gekomen en die soms nog steeds hadden: “dat is ook
menselijk.”256
Omdat de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters een Noorse
congregatie was, was het begrip missie in de betekenis van een buitenlands
werkterrein niet aan de orde. ‘De Noorse missie’ was, anders dan bij de
Nederlandse congregaties, geen werkterrein dat eventueel kon worden
opgegeven. Het lijkt erop dat deze Noorse congregatie, juist omdat zij
252 Interview Esther Smid, kmm 886.
253 Interview Angeline Menting, kmm 887.
254 Interview Valbjørg Jeuken, 22 september 1994.
255 Interview Annie Nipper, 27 juli 1993.
256 Interview Esther Smid, kmm 886.
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exclusief op Noorwegen was gericht en het begrip missie als werkterrein
binnen de congregatie geen functie had, zich sneller dan de Nederlandse
congregaties van vrouwelijke religieuzen distantieerde van het missiebegrip. Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten van de congregatie nog wel aangeduid als missiewerk, gericht op bekering en kerkplanting.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de postulanten in Bussum expliciet
geleerd afstand te nemen van het missiebegrip ten aanzien van Noorwegen.
Overigens was de Nederlandse propaganda voor de congregatie toen nog
wel vaak geschoeid op de missieleest. Vrouwen en meisjes die verwachtten
in een missiecongregatie in te treden, werd echter meteen geleerd dat
Noorwegen geen missieland was. In plaats van over missie, werd na de
Tweede Wereldoorlog doorgaans gesproken over ‘apostolaat’.
De activiteiten van de zusters waren in feite dezelfde, of men nu over
missie of over apostolaat sprak. Via hun ziekenhuizen legden zij contact
met de Noren en door hun geduld, tact en liefdewerken moesten de ‘onmogelijke vooroordelen’ die tegenover de katholieken gekoesterd werden, verdwijnen.257 De ziekenhuizen werden gezien als de belangrijkste bijdrage
van de St. Franciscus Xaveriuszusters aan de ontwikkeling van de katholieke
kerk in Noorwegen. Dat had tot gevolg dat, toen de ziekenhuizen van de
congregatie in hun bestaan werden bedreigd, niet alleen de professionele
inzet van de zusters werd bedreigd, maar ook de bestaansgrond van de congregatie zelf. Het aannemen van Noorse lekenverpleegsters – “die uit de
aard der land allen protestants zijn” – was daarom geen optie voor de congregatie: “welk nut heeft zulk een hospitaal dan nog voor het apostolaatswerk der Kerk?”258 Gepoogd werd Nederlandse katholieke lekenverpleegsters te werven, die niet alleen goede verpleegsters moesten zijn, maar ook
hun taak en levenswijze als een apostolaat moesten beschouwen: hun goede
voorbeeld en echt katholieke, principiële levenshouding zouden zeer
vruchtbaar zijn voor het werk van de priesters en zusters in Noorwegen.259
De gerichtheid van de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters
op haar professionele activiteiten in het ziekenhuiswezen en het onderwijs
werd door Cremers bekritiseerd in zijn visitatierapport. Hij wilde dat de
congregatie zich vooral richtte op de religieuze aspecten van het kloosterleven. De St. Franciscus Xaveriuszusters deelden die wens niet: zij vonden
hun werkzaamheden niet in tegenspraak met hun religieuze en spirituele
257 Biegel, ‘Apostolaat van Nederlandse vrouwen in Noorwegen’; Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
258 Rottier, ‘De betekenis van het postulaatshuis’, p. 74-77.
259 Augustine Voorvelt, ‘De taak van een katholieke verpleegster in Noorwegen’, in: Uit het
land van St. Olav, 33(1959-60), p. 84-85. De eerste twee verpleegsters uit het Majellaziekenhuis in Bussum vertrokken in 1958 naar Florida. Ibidem, 32(1958-59), p. 52.
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grondslagen. Dat blijkt ook uit de laatste wervingsactie voor de congregatie
in Nederland via het pasopgerichte Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke
Roeping, in 1964, waarin het doel van de congregatie werd omschreven als
het dienstbaar zijn in Noorwegen op sociaal, maatschappelijk en cultureel
terrein. Elke verwijzing naar de oude missie-idealen ontbrak. Wel vond de
congregatie er “een vruchtbaar terrein voor oekumenische samenwerking.”260 Missie had bij deze congregatie expliciet plaatsgemaakt voor
oecumene.

7. de verhouding tussen directe en indirecte missie in
noorwegen
Wat de relatie tussen de werkzaamheden van de priesters en van de zusters
in de missie is betreft vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘direct’ en ‘indirect’ missiewerk.261 In theorie is het directe missiewerk gericht op bekering,
terwijl het indirecte missiewerk, dat vooral gericht is op ‘beschavingsarbeid’, een wegbereider is voor het ‘eigenlijke’ bekeringswerk. Bij deze hiërarchische indeling van het missiewerk zijn ten aanzien van de Noorse context terecht vraagtekens geplaatst door de Noorse theologe en dominicanes
Else-Britt Nilsen. Het directe missiewerk van de priesters was weinig succesvol. Het leggen van contacten met de wantrouwende Noren ging zeer
moeizaam. Juist op dit punt wordt de inbreng van vrouwelijke religieuzen
als veel succesvoller beschouwd. Nilsen spreekt in haar studies over een
brugfunctie van de zusters tussen de katholieke kerk en de Noorse bevolking. De zusters legden door hun ziekenhuizen en (kleuter)scholen bewust
contact. Zij verrichtten geen actief bekeringswerk, maar hun indirecte missiewerk was in tegenstelling tot het actieve missiewerk van de priesters wél
succesvol. Door hun inzet voor de medemens leverden zij een positieve bijdrage aan het afnemen van het wantrouwen (‘vooroordelen’) jegens de
katholieke kerk. Opvallend is dat het wegnemen van die zogenaamde vooroordelen aanvankelijk door de vrouwelijke religieuzen werd gepresenteerd
als een ‘indirecte’ missieactiviteit om de weg naar de priester te effenen en
aldus het bekeringswerk te vergemakkelijken. Na de Tweede Wereldoorlog
werd dit middel steeds meer tot doel op zichzelf. Als men al een doel verbond aan het doen afnemen van het wantrouwen tegen het katholicisme,
was dat niet langer het uitbreiden van het aantal gelovigen, maar het draag-

260 Archief Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping, inv. nr. 933.3.16: ‘De zusters van St. Franciskus
Xaverius’.
261 Zie hoofdstuk vi, paragraaf 1.
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lijker maken van het leven voor de katholieken in Noorwegen die er al
waren.
Op het punt van de plantatio ecclesiae of kerkplanting is de inbreng van de
vrouwelijke religieuzen in Noorwegen evenmin weg te denken. Else-Britt
Nilsen onderstreept dat de parochies door de priesters en de zusters samen
werden opgebouwd. De inbreng van de vrouwelijke religieuzen was op dit
terrein zeker niet minder, en wellicht zelfs belangrijker dan die van de
priesters. Het oprichten van een statie zonder vrouwelijke religieuzen was
in de Noorse context onmogelijk, en niet alleen vanuit financieel oogpunt.262 Zonder de vrouwelijke religieuzen, zo merkte de Engelse priester
Alan Littlewood, die van 1962 tot zijn overlijden in 2001 in Noorwegen
werkzaam was, op, “there would have been no catholic schools, hospitals, or
parishes worth speaking about in Norway at all.”263
Dat de vrouwelijke religieuzen in de Noorse katholieke kerk een belangrijke positie hadden, staat buiten kijf. Deze machtspositie leidde tot irritatie bij enkele priesters die spraken over het matriarchaat van de vrouwelijke
religieuzen, hetgeen door hen – en evenmin door Hanssen – zeker niet als
een wenselijke situatie werd beschouwd.264 Het is echter de vraag of de hiërarchische taakverdeling tussen priesters en vrouwelijke religieuzen daadwerkelijk werd doorbroken. In elk geval moeten er ten aanzien van de
Nederlandse vrouwelijke religieuzen een aantal kanttekeningen worden
geplaatst, zowel bij hun machtspositie als bij het succes van hun missionaire activiteiten als pijler van de parochies en als bruggenbouwers tussen
Noorse samenleving en katholieke kerk.

Machtspositie in de katholieke kerk
Formeel hadden de vrouwelijke religieuzen geen stem in het beleid van het
vicariaat respectievelijk bisdom. Terwijl de priesters, zij het onregelmatig,
bijeenkomsten hadden met Mangers, bestonden dergelijke intercongregationele bijeenkomsten met de bisschop niet bij de vrouwelijke religieuzen.
Er waren ook geen georganiseerde bijeenkomsten van de vrouwelijke religieuzen, zelfs niet van hun oversten. Ieder leefde en werkte op haar eigen
terrein en dat gold ook voor de Nederlandse congregaties. Pas eind jaren
vijftig werd deze scheidslijn schoorvoetend doorbroken. In navolging van
Denemarken werden vanaf eind 1958 in Oslo samenkomsten georganiseerd
262 A. Rottier, ‘Evangelische raden en katholieke lekenactiviteit’, in: Uit het land van St. Olav,
23(1949-50), p. 78-80.
263 Alan Littlewood, ‘The early history of the Roman Catholic schools in Norway 1860-1924’
(Durham 1983), p. 51. Niet uitgegeven scriptie.
264 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 7.
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van zusters van verschillende congregaties met lezingen en mogelijkheid
tot discussie.
Het gebrek aan onderlinge contacten maakte het voor de vrouwelijke
religieuzen moeilijker een eigen koers te volgen. Uit het voorgaande blijkt
hoeveel invloed Mangers had bij de St. Franciscus Xaveriuszusters, hoeveel
moeite het de franciscanessen van de H. Antonius kostte om het door hen
gewenste werkterrein te verwezenlijken en hoeveel druk de paters van de
H.H. Harten uitoefenden op de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort,
waardoor ze Noorwegen verlieten. Van de Nederlandse congregaties die
gebleven zijn, hebben de zusters Onder de Bogen nog het beste hun Noorse
werkterrein volgens hun eigen inzichten kunnen inrichten en uitbouwen.
De intensieve betrokkenheid en steun van het Nederlandse bestuur van de
zusters Onder de Bogen, dat contacten onderhield met Rome, speelden
daarbij een grote rol. Dat zij op het beleid van de kerkelijke oversten, wier
belangen zij doorgaans in het oog hielden, enige invloed konden laten gelden, bleek in 1931. Er was toen sprake van dat de paters van de H.H. Harten
de statie Molde wilden opheffen ten gunste van Kristiansund. Toen de
vraag rees of het voor de zusters Onder de Bogen wel zin had om er een
nieuw ziekenhuis te bouwen, liet K. Kjelstrup desgevraagd aan de overste
Fulgentia Verriet weten dat Rome de opheffing niet zou toestaan, zeker niet
als de zusters daartegen bezwaar zouden aantekenen. Volgens Kjelstrup
moesten de zusters zo snel mogelijk gaan bouwen en op die manier de
paters voor een voldongen feit plaatsen.265 Of deze lijn daadwerkelijk is
gevolgd weten we niet, maar Molde werd in elk geval als statie niet opgeheven.
Wanneer er door priesters en bisschoppen gesproken werd over een
machtspositie van de vrouwelijke religieuzen, dan blijkt dat daarbij doorgaans gedoeld werd op de St. Jozefzusters van Chambéry. Hanssen roemde
de standing, vorming, opleiding en goede leiding van de St. Jozefzusters,
maar net als Smit bekritiseerde hij het gegeven dat deze pauselijke congregatie in de missie te zeer onttrokken was aan de leiding van de kerkelijke
overste.266 Nog steeds werd er met afgunst gekeken naar de onafhankelijkheid en het geld dat deze zusters verdienden. Zo is het opmerkelijk dat
priesters als J. Duin bij de apostolisch visitator klaagden dat zuster Zoé
Ducruet, een krachtige en onafhankelijke persoonlijkheid, gedurende 32
jaar provinciale overste van de St. Jozefzusters was geweest: een te lange ter265 Archief ob , inv. nr. 391: Kjelstrup aan Fulgentia Verriet, 23 januari 1930.
266 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 12-13. Hanssen lijkt in zijn oordeel te zijn beïnvloed door Jan Olav Smit, wiens gekleurde mening over de vrouwelijke
religieuzen via H.J.J. van Hussen aan Hanssen vóór diens visitatiereis was doorgegeven.
Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens door H.J.J. van Hussen.
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mijn volgens de codex. Maar in hetzelfde rapport werd met geen woord
gerept over de ambtstermijn van de algemene overste van de St. Franciscus
Xaveriuszusters, de volgzame Beata Höfling, die op dat moment reeds 33
jaar in functie was. Een aantal priesters en Hanssen hadden er moeite mee
als de zusters “heerseressen” en “machtige tantes” waren, zoals sommige
oversten van de St. Jozefzusters werden betiteld.267 Minder moeite hadden
zij met de circa honderd St. Elisabethzusters, die, aldus Hanssen, “wat eenvoudiger zijn dan die van St. Joseph, ze worden echter goed geleid en tonen
zich zeer dienstbaar voor de Missie.”268
Wanneer er gesproken werd over een ‘matriarchaat’ van de vrouwelijke
religieuzen, dan betekende dat dus niet dat zij zo’n grote invloed hadden
op het beleid van het apostolisch vicariaat of bisdom, maar dat zij hun
werkzaamheden daaraan niet zonder meer ten dienste wilden stellen. Zij
wilden zelfstandig afwegingen maken aangaande hun positie en werkzaamheden in de katholieke kerk in Noorwegen. Sommige priesters en kerkelijke oversten in Noorwegen hadden daar klaarblijkelijk moeite mee. In
hun opvatting van een hiërarchische kerk waren de belangen van de vrouwelijke religieuzen ondergeschikt aan die van de kerkelijke oversten en
priesters. Het lijkt erop dat de Nederlandse vrouwelijke religieuzen – uitgezonderd de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, die dan ook het land
verlieten – zich doorgaans schikten in deze kerkopvatting.

Kern van de parochie
De invloed van de vrouwelijke religieuzen was op het niveau van de staties
of parochies groter dan op het niveau van het vicariaat of bisdom. Financieel
was de rol van de vrouwelijke religieuzen bij de opbouw van de staties in elk
geval onontbeerlijk. Hun ziekenhuizen of andere instellingen waren de
financiële bron. Daarnaast vormden de communiteiten van de zusters
samen met de pastoor de kern van de parochie, waar zij idealiter het missiewerk van de priesters ondersteunden.
De financiële inbreng betekende echter niet dat de zusters ook daadwerkelijk invloed hadden op de ontwikkelingen in de parochies. Terwijl priesters zich beklaagden over hun afhankelijkheid van de religieuzen, zowel
financieel als wat hun werksituatie betrof, klaagden Nederlandse zusters
dat zij geen enkele inbreng hadden. Zij stelden dat het idee dat zij “medewerksters” van de priesters waren mooi klonk, maar dat de priesters zich in
de praktijk vaak boven hen verheven voelden of op zijn minst een afstande267 Interview J. Castricum, 7 mei 1993; Interview W. Hertman, kmm 899.
268 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 13, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. Duin. Cursivering VP.
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lijke houding aannamen.269 De conflictsituatie in Trondheim tussen de
zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort en de paters van de H.H. Harten
spreekt voor zich. In 1937 leidden spanningen tussen de zusters Onder de
Bogen en Witte tot een visitatie in het St. Carolusziekenhuis. De visitator
Gabriel Scholten, provinciale overste van de paters van de H.H. Harten, concludeerde dat de verhouding met de prefect Witte moeizaam was en de verhouding tussen geestelijkheid en zusters in het algemeen wel verbeterd
kon worden.270
In Hamar waren er problemen met de Duitse pastoor G. Parthe en diens
opvolger J. Duin.271 Duin, die bijna dertig jaar pastoor ter plaatse was, presteerde het de zusters op een vervelende manier te negeren, ook als er
parochianen bij waren tegen wie hij juist overdreven hartelijk was. Tot
ongenoegen van de zusters weigerde hij nog na jaren de zusters bij hun
naam te noemen: hij sprak over ‘de zuster van de keuken’, ‘de zuster van de
kleuterschool’, ‘de zuster van de sacristie’ enzovoort.272 De visitator O. Cremers maakte melding van onheuse druk van priesters op de St. Franciscus
Xaveriuszusters. Opmerkelijk is dat de namen van verschillende Nederlandse seculieren regelmatig in conflicten opdoken: Duin, Gorissen, Borsboom, Van der Burg. De katholieke kerk maakte hiermee in het egalitaire
Noorwegen geen goede indruk. Veel Noren, protestants en katholiek,
schrokken van de wijze waarop de priesters met de vrouwelijke religieuzen
omgingen.273
Verscheidene zusters benadrukten in interviews dat de congregaties ook
zelf bijdroegen aan deze situatie. Dienstbaarheid aan de priesters werd als
een van de belangrijkste taken van de Nederlandse vrouwelijke religieuzen
gezien. De missiezusters franciscanessen van de H. Antonius maakten er in
Noorwegen hun levenswerk van. Beata Höfling prentte de St. Franciscus
Xaveriuszusters in dat zij goed moesten zijn voor de priesters.274 “En”, zo
beaamde zuster Valbjørg Jeuken, “zolang ik in de congregatie geweest ben,
is dat gebeurd. Ze zijn verwend door ons, veel meer dan goed voor ze was.”
Dezelfde zuster gaf aan dat de religieuzen niet tegen de priesters en de bisschop durfden in te gaan, waardoor de laatstgenoemde gemakkelijk zijn
bemoeienis kon uitstrekken tot terreinen van het religieuze leven van de
St. Franciscus Xaveriuszusters “waarmee hij niets te maken had.”275 Volgens
269 Interview Sunniva Dicker, kmm 116; Interview Francina Janssen, kmm 885.
270 Archief ob , inv. nr. 78, ‘Brievenboeken’: Visitatie door Gabriel Scholten in 1937.
271 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprekken met de zusters te Hamar.
272 Interview Sunniva Dicker, kmm 116; Interview Francina Janssen, kmm 885.
273 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Sunniva Dicker, kmm 116; Interview Pia
Verhagen, kmm 552; Archief okb , ‘Dossier Borsboom’.
274 Interview W. Hertman, kmm 899.
275 Interview Valbjørg Jeuken, 22 september 1994.
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zuster Rita van Balen waren “onze oversten gewoon slaafs tegenover de
priesters.”276
In een situatie waarin de relatie tussen priesters en zusters op gespannen
voet verkeerde, was de samenwerking in de statie of parochie vaak beperkt.
Bovendien kon men op veel plaatsen waar de zusters huizen hadden in deze
periode nauwelijks spreken van een parochieleven. Alleen in Oslo en Bergen
was qua omvang enigszins sprake van een echte katholieke gemeenschap.
In Molde was het aantal katholieken begin jaren dertig op één hand te tellen en dat aantal groeide nauwelijks. In 1959, toen de zusters Onder de
Bogen al 36 jaar in Molde werkten aan de uitbreiding van de katholieke
kerk, waren ze blij als er op zondag tien mensen de H. Mis bijwoonden en er
één te communie ging. Min of meer dezelfde situatie bestond in Kristiansund, waar, toen de enige katholieke familie Werring in 1945 verhuisde, de
parochie alleen nog uit de pastoor en de zusters bestond. Deze situatie
duurde tot 1948, toen twee katholieke Belgische gezinnen zich in de havenstad vestigden. Hamar telde meer katholieken, maar de parochie besloeg
een terrein dat bijna even groot was als heel Nederland. De circa tachtig
katholieken die men rond 1940 telde, woonden dermate verspreid, dat hier
evenmin sprake was van een echt parochieleven. Voor de sacramentsprocessies die er in deze jaren werden georganiseerd, werden katholieken uit Oslo
uitgenodigd om de stoet enig aanzien te geven. In 1934 kwam Th. Notenboom met dertig jongemannen naar Hamar “zodat het echt een heerlijke
uiting van Roomse schoonheid werd.”277
In de plaatsen waar de zusters Onder de Bogen werkten, bestonden in
deze periode alleen in Hamar bij tijd en wijle katholieke verenigingen, zoals
een Theresiavereniging van jonge meisjes. Hoe weinig vorderingen er werden gemaakt, blijkt wel uit het gegeven dat in de kronieken van de zusters
niet alleen de enkele bekeerlingen met naam en toenaam werden vermeld,
maar ook elke doop, elke trouwerij en elk overlijden. De zusters lieten hun
teleurstelling duidelijk merken als de bekeerling het katholieke geloof
weer verliet, het katholieke kind er de brui aan gaf of het enige katholieke
gezin weer verhuisde. Omdat de parochies zo klein waren, vormden de
vrouwelijke religieuzen vanuit een bepaalde optiek zelfs een belemmering
voor de ontwikkeling van een parochieleven. De geringe lekenactiviteiten
in de parochies namen zij voor hun rekening. Hierdoor werd een passieve
houding van de parochianen in de hand gewerkt. Deze gingen ervan uit dat
“de zusters het wel zouden opknappen.”278
276 Interview Rita van Balen, kmm 896.
277 Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’.
278 Interview Sunniva Dicker, kmm 116. Zie ook Interview Pia Verhagen, kmm 552 over de
situatie in Stabekk; Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 14-15.
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De activiteiten van de religieuzen bleven in de parochies vaak beperkt
tot praktische taken als het schoonhouden van verenigingslokaal en kerk.
De schoolzusters in Bergen kregen de taak toebedeeld om gedurende elke
zaterdagnacht met zijn tweeën in de kelder van de St. Pauluskerk de kachel
met kolen te stoken, zodat de kerkgangers op zondagmorgen niet zouden
verkleumen.279 De zusters Onder de Bogen in Hamar zorgden voor het versieren van het altaar en het zetten van de koffie voor de zondagse kirkekaffe
(het gebruik om na de mis met de aanwezigen koffie te drinken). Lange tijd
was het niet de bedoeling dat de zusters zelf daarbij aanschoven.280
Het vervullen van andere taken in de kerk of in de parochie was in deze
periode nauwelijks mogelijk. Veel priesters trokken scherpe grenzen rond
hun territorium. Duin belette de zusters Onder de Bogen tot in de jaren
tachtig op ‘zijn’ terrein werkzaam te zijn, bijvoorbeeld bij het geven van
catechismusonderwijs. Een van de zusters Onder de Bogen, zuster Francina
Janssen, had rond 1950 in het bisdom Haarlem een opleiding gevolgd om
godsdienstles te geven aan bekeerlingen. Zij ging in 1952 naar Noorwegen,
maar pas na de dood van J. Duin in 1985, toen er in Hamar jarenlang geen
vaste priester was, kon ze die veertig jaar oude kennis alsnog gebruiken in
haar onderricht aan convertieten.281 Gorissen vond de St. Franciscus Xaveriuszusters onvoldoende onderlegd om godsdienstles te geven aan de katholieke kinderen aan de Bergense school en gaf hun geen toestemming om
zich op dat terrein te bekwamen. Het godsdienstonderricht aan de katholieke kinderen verzorgde hij zelf. De zusters moesten wel het godsdienstonderwijs voor de protestantse kinderen verzorgen.282

Bruggenbouwers naar de Noorse samenleving
De Nederlandse zusters zelf noemden het leggen van contacten met de lutheranen via hun ziekenhuizen of kleuterscholen als een van hun belangrijkste bijdragen aan het missiewerk in Noorwegen. Dat bleek geen gemakkelijke taak. In de eerste plaats was het feit dat de zusters vanaf het begin in
Noorwegen een habijt droegen, een belemmering voor de acceptatie in de
Noorse samenleving. In het dagelijkse Noorse leven bleven de zusters lange
tijd vreemde verschijningen.283 Kinderen vluchtten in Hamar van straat,
bang als ze waren voor de ‘kerstbokken’ of heksen waarvoor de zusters
Onder de Bogen werden aangezien. De introductie van de nieuwe kappen
279 Interview Rita van Balen, kmm 896.
280 Interview Sunniva Dicker, kmm 116 en kmm 863.
281 Interview Francina Janssen, kmm 885.
282 Interview Rita van Balen, kmm 896.
283 Knut Aukrust, Else-Britt Nilsen, Bak klosterets port. Nonner i Norge forteller (Oslo: Solum Forlag,
1996), p. 63.
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in 1939, toen de oude ‘kachelpijpen’ werden vervangen door kleinere kappen waarin de zusters minder verborgen zaten, bracht enige verbetering.
Maar nog in de jaren vijftig, zo lieten de zusters weten, werden ze op straat
vaak als buitenaardse verschijningen nagestaard.284 Ook enkele St. Franciscus Xaveriuszusters herinnerden zich dat kinderen bang waren voor hun
zwarte habijt. In wijken waar ze weinig kwamen, werden ze nog lang uitgescholden of zelfs met stenen bekogeld.285
Bovendien namen de Nederlandse zusters in de periode 1932-1964 nauwelijks deel aan het stedelijke, sociale, culturele of religieuze leven in Noorwegen voor zover dat niet katholiek was. Bezoeken buiten de deur brachten
zij zelden, behalve dan om oude en zieke parochianen op te zoeken. De
meeste communiteiten bewoonden een etage in hun ziekenhuizen, waar ze
ook een eigen kapel hadden, en waar ze min of meer geïsoleerd binnen de
muren van hun ‘kloosters’ woonden en leefden, zoals ze in Nederland
gewend waren.286
De contacten met de buitenwereld verliepen gewoonlijk via de oversten
en speelden zich voornamelijk af op het professionele vlak. Door hun werkzaamheden verwierven de religieuzen in de loop van de tijd respect en waardering bij de gemeentelijke instanties en andere plaatselijke instellingen.
Volgens de plaatselijke historica Risholm veroverden de religieuzen in Kristiansund een volwaardige plaats in de lokale samenleving, wat werd geïllustreerd door het gegeven dat de plaatselijke artsen protesteerden toen de
Duitsers in de oorlogsjaren de kraamkliniek dreigden te vorderen.287 Met
enige trots werd door de zusters Onder de Bogen in kronieken en andere
verslagen vermeld welke plaatselijke notabelen aanwezig waren bij de opening van nieuwe ziekenhuizen of gemoderniseerde afdelingen van hun instellingen, of bij de opening van kleuterscholen.288 De waardering in de
directe omgeving van patiënten en overheden werd geïnterpreteerd als een
mede door hen geëffectueerde verandering in de vooroordelen ten aanzien
van de katholieke kerk. Bij gelegenheid van het lustrum van de zusters
Onder de Bogen in 1962 werd “de zich wijzigende mentaliteit” gezien als
wellicht “de enige zichtbare vrucht van veertig jaar missionering in Molde.”289
284 Interview Sunniva Dicker, kmm 116 en kmm 863; Interview Francina Janssen, kmm 885;
Sint Carolus Klokje, 15(1939-40)3. In 1954 en in 1960 werd de kloosterdracht opnieuw gemoderniseerd. Archief ob , inv. nr. 2349: ‘Kroniek Hamar’, inv. nr. 2352 en 2353: ‘Kronieken
Molde’.
285 Interview Rita van Balen, kmm 896; Interview Valbjørg Jeuken, 22 september 1994.
286 Interview Sunniva Dicker, kmm 863; Interview Esther Smid, kmm 886; Interview Rita van
Balen, kmm 896.
287 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 13-14, 24-26.
288 Bijvoorbeeld Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 73-74; Archief ob , inv. nr. 1322: Rondzendbrief Molde, 1 oktober 1959.
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Het is echter de vraag of de erkenning en de professionele waardering
voor het werk van de zusters zich uitstrekte tot het katholieke geloof. Op
dat terrein bestond er immers nauwelijks contact of discussie.290 In de
katholieke ziekenhuizen mochten de zusters met hun patiënten niet over
geloofszaken praten. Niet alleen omdat de Noorse overheid hun dat oplegde, maar ook omdat dat niet paste in de toenmalige taakverdeling tussen
priesters en zusters. Als er religieuze vragen leefden bij de patiënten, dan
moesten zij worden doorverwezen naar de priester. De zusters in de verpleging mochten alleen door het voorbeeld van hun leven van opofferende
liefde de drempel naar de katholieke kerk verlagen.291
De levenswijze van de zusters werd door verreweg de meeste Noren echter nauwelijks begrepen, laat staan gewaardeerd of als uitnodigend beschouwd. Vrouwen die afzagen van een huwelijk, zich afsloten van de buitenwereld en zich vrijwillig plaatsten in een hiërarchisch ondergeschikte
positie ten opzichte van priesters, bisschoppen en paus, oogstten geen lof.
Net zoals we ons kunnen afvragen hoeveel Noren zich door het voorbeeld
van de zusters lieten leiden naar de katholieke kerk, zo is ook de vraag
gerechtvaardigd hoeveel Noren zich juist lieten afschrikken door het voorbeeld van de vrouwelijke religieuzen. De gedachte dat de “heidense en door
materialisme” geïnfecteerde katholieke kerk de zusters een dergelijk “barbaars middeleeuws leven” oplegde, zal eerder averechts hebben gewerkt en
de drempel naar de katholieke kerk hebben verhoogd.292 In interviews en
artikelen in onder meer Uit het land van St. Olav maakten zusters regelmatig
melding van onbegrip en medelijden bij de patiënten, aan wie zij slechts
met grote moeite konden uitleggen dat zij niet gedwongen in het klooster
waren ingetreden, maar dat zij deze levensstaat geheel uit vrije keuze hadden gekozen.
In dat licht is het enigszins te verklaren waarom de van oorsprong Franse orde van dominicanessen in Oslo wel enige weerklank vond bij Noorse
vrouwen en uitgroeide tot een overwegend Noorse congregatie. De dominicanessen stonden midden in de (meer intellectualistische) wereld en kregen de gelegenheid zich volop te ontwikkelen.293 Een soortgelijke open
houding naar de buitenwereld lijkt de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort in Trondheim te hebben gekenmerkt.

289 Kerkhoffs, Lustrum in het zilver, p. 171-174. Zie ook Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 32-33.
290 Interview Esther Smid, kmm 886.
291 Gorris, Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, p. 423; Sint Carolus Klokje, 4(1928-29)9 (februari
1929); Rommelse, ‘Ziekenapostolaat in Noorwegen’, p. 35-37.
292 Risholm, ‘Stella Maris’, p. 15.
293 Interview Sunniva Dicker, kmm 863; Nilsen, Nonner i storm og stille, p. 241-253.
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De ‘macht’ van de Nederlandse vrouwelijke religieuzen door hun financiële
inbreng moet niet worden overschat. De hiërarchische taakverdeling tussen priesters en vrouwelijke religieuzen werd er niet door doorbroken. Niet
alleen de priesters waren gebonden aan de instituten van de vrouwelijke
religieuzen, maar dat gold ook voor de zusters zelf. De professionele ziekenhuizen, die steeds meer arbeidskrachten eisten, bepaalden het leven van de
zusters en van de congregaties. Deze activiteiten werden beschouwd als
indirect missiewerk, maar net zomin als de inspanningen van de priesters
leidden tot bekeringen, leidden de inspanningen van de Nederlandse vrouwelijke religieuzen in hun ziekenhuizen tot een daadwerkelijke drempelverlaging naar de katholieke kerk.294 Slechts in zeer beperkte mate waren zij
wegbereiders voor de overgang naar het katholicisme en bruggenbouwers
tussen de katholieke kerk en de Noorse samenleving. De contacten die de
Nederlandse vrouwelijke religieuzen legden, waren niet uitgebreid en
lokaal gebonden. De zusters gingen in deze periode geen dialoog aan met
de lutherse bevolking. Uit een onderzoek onder convertieten in de jaren
zeventig blijkt dat de contacten in de ziekenhuizen van de vrouwelijke religieuzen te kort en te oppervlakkig waren om bij de lutherse patiënten daadwerkelijk interesse te ontwikkelen voor de katholieke kerk.295 Voor de zusters bleken de scholen en kleuterscholen, waar de zusters vele jaren in aanraking kwamen met de ouders van de plaatselijke vier- tot zesjarige kinderen, een betere manier om contact te maken met de Noorse bevolking dan
de ziekenhuizen. Het leidde zelfs tot een, zij het gering, aantal bekeerlingen.296 Wel droegen de zusters bij aan de opbouw van een katholieke
infrastructuur, waarin de ziekenhuizen van de vrouwelijke religieuzen een
spilfunctie vervulden. Maar omdat er nauwelijks parochianen waren, was
het succes van deze strategie zeer beperkt.

8. conclusie
In de periode 1932 tot 1964 werkten er ruim tweehonderd Nederlandse
vrouwelijke religieuzen van vier verschillende congregaties in Noorwegen.
Door hun werkzaamheden gaven zij het apostolisch vicariaat Oslo en de
apostolische prefectuur Midden-Noorwegen een financiële basis. Hun
294 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 17-18.
295 Else-Britt Nilsen, Konvertitter – hvem og hvorfor? En analyse av konversjonene i O.K.B. i tiden 1973-1977
(Oslo: okb, 1979), p. 28-39.
296 Ibidem. 10% van de 166 ondervraagde bekeerlingen had via een katholieke school kennis
gemaakt met het katholicisme. Ongeveer de helft van hen had de katholieke kerk leren
kennen via contacten met katholieke familie of vrienden en ca. 20 % had in het buitenland
kennis gemaakt met de katholieke kerk.
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communiteiten met daaraan verbonden de hospitalen en andere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en hun (kleuter)scholen vormden samen met die van de andere vrouwelijke religieuzen de ruggengraat
van de infrastructuur van het apostolisch vicariaat (later bisdom) Oslo.
De oorspronkelijke doelstelling van de komst van de vrouwelijke religieuzen naar Noorwegen – het meewerken aan de bekering van Noorwegen –
speelde ook na het vertrek van Jan Olav Smit in 1928 en het overlijden van
kardinaal W. van Rossum een belangrijke rol. Hun werkzaamheden in de
ziekenhuizen en de scholen werden in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog in interne bladen, tijdschriften en artikelen gepresenteerd als een
bijdrage aan bekering en kerkplanting. Met name bij de zusters Onder de
Bogen was er sprake van een strijdbare houding ten aanzien van het ‘duivelse’ lutheranisme. De St. Franciscus Xaveriuszusters presenteerden zich in
het tijdschrift Uit het land van St. Olav als een exclusieve missiecongregatie
voor Noorwegen. De congregatie van de missiezusters franciscanessen van
de H. Antonius verdedigde in haar tijdschrift dat Noorwegen, ook al was
het niet ‘onbeschaafd’ of ‘heidens’, toch echte missie was.
In dezelfde periode werd missie in de betekenis van een eigen buitenlands werkterrein van een orde of congregatie steeds belangrijker, met
name bij de zusters Onder de Bogen. Binnen deze congregatie werd ‘de
Noorse missie’ door het bestuur gecultiveerd als ‘onze Noorse missie’ en tot
een zaak gemaakt van elke zuster via interne geschriften en gezamenlijke
gebeden. Niet alleen in menskracht, maar ook financieel leidde dat tot forse
investeringen van de congregatie. Dit proces van ‘eigen maken’ werd bij de
zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort belemmerd door de paters van de
H.H. Harten die eisten dat de zusters hun belangen ondergeschikt maakten
aan de belangen van de prefectuur. Toen de congregatie onder druk werd
gezet zelfs haar regel daarvoor aan te passen, trok zij zich terug uit Noorwegen. Bij de missiezusters franciscanessen bestonden vanaf het begin twijfels
over de vraag of Noorwegen ‘echte missie’ was. Dat leidde ertoe dat deze
missiecongregatie bij uitstek haar prioriteiten elders legde en Noorwegen
in veel mindere mate afficheerde als ‘haar missie’ dan bij de zusters Onder
de Bogen het geval was.
Missie in de betekenis van een buitenlands werkterrein was niet van toepassing op de Noorse congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters. Het
is juist deze congregatie die het eerst en het duidelijkst afstand nam van het
gebruik van het missiebegrip ten aanzien van Noorwegen. Postulanten in
Bussum werd in de jaren vijftig geleerd dat Noorwegen geen missieland
was omdat het ‘beschaafd’ en christelijk was. Het riep wantrouwen op en
werd als een belediging voor de Noren beschouwd wanneer het land op één
lijn werd gesteld met onontwikkelde en ‘heidense’ missielanden. Dit werd
ook ervaren door de andere Nederlandse zusters die in Noorwegen werkeen vergeten missie
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ten. Het missiebegrip, gelieerd aan het beschavingsoffensief, werkte tégen
hen en maakte het extra moeilijk op basis van hun spirituele grondslag en
constituties werkzaamheden in ziekenhuizen en kleuterscholen in Noorwegen op te zetten. Zij duidden hun activiteiten mede daarom steeds vaker
met het begrip apostolaat aan in plaats van met missie.
Dat laat onverlet dat het werken aan de uitbreiding van de katholieke
kerk tot aan het Tweede Vaticaans Concilie niet echt ter discussie stond,
noch in het Vaticaan, noch in het vicariaat, noch bij de congregaties. In de
sector van de individuele zusters leidde dat tot tegenstrijdigheden. Enerzijds werd de bekering van een lutheraan tot het katholicisme nog steeds
beschouwd als een groot goed, omdat de katholieke kerk toch ‘meer’ te bieden had. Anderzijds moesten zij ook erkennen dat dit ideaal ver afstond van
de realiteit van hun dagelijkse leven in Noorwegen. Daar werden zij geconfronteerd met de ‘gewone’ lutheranen, die, zo moesten zij ervaren, niet
minder vroom of christelijk waren dan zijzelf. Het leidde ertoe dat zij hun
doelstellingen in Noorwegen ten aanzien van het bekeringsideaal bijstelden.
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hoofdstuk xi

Het St. Olavshuis tussen missie
en hereniging
“Noorwegen is wel degelijk een missieland. (…) Velen schijnen dit niet te weten of niet te
willen begrijpen. Voor velen nog zijn heidensche landen alleen missielanden en zij voelen
alleen voor een missie, als er negers te bekeeren zijn, of zwarte kindertjes te vondeling liggen. [Vergeet echter niet] dat ook in beschaafde landen nog millioenen zielen te winnen
zijn voor Christus en Zijn kerk. En zulk een land is Noorwegen. (…) Het staat direct onder
de Propaganda Fide te Rome en het is de paus, die missionarissen naar Noorwegen zendt,
omdat het valt onder het bevel van Christus aan zijn apostelen en de Kerk: Gaat en onderwijst alle volkeren.”
H.J. van der Velden, Procurator van de Noorse missie, in een toespraak
voor de kro-radio in 1935.1
“Het werk van de priesters in Noorwegen is niet te vergelijken met dat van de missionaris
in Congo, Mongolië en andere onbeschaafde streken. Het Noorse volk staat op eenzelfde
trap van ontwikkeling als wij en hoewel niet het katholieke geloof belijdend, verdient het
niet minder dan wij de naam van christennatie. Het onderscheid is zo groot, dat door ons
bij voorkeur zelfs niet gesproken wordt over een ‘missie’ maar over ‘het Apostolaat der Kerk’
in Noorwegen.”
A. Rottier, Procurator van het Noorse vicariaat, 1948.2

1. het st. olavshuis
Het St. Olavshuis in Bussum bleef ook in de jaren na het vertrek van Jan
Olav Smit uit Oslo het centrale punt in Nederland van waaruit de relatie
tussen katholiek Nederland en katholiek Noorwegen gestalte kreeg. In
hoofdstuk vi zagen wij reeds dat bij de Nederlandse katholieken het
enthousiasme voor de Noorse missie in de tweede helft van de jaren twintig
al afnam en dat er ook vraagtekens werden geplaatst bij Noorwegen als missieland. Deze ontwikkelingen zetten zich door in de jaren dat J. Mangers
aan het hoofd stond van het apostolisch vicariaat, later bisdom, Oslo. Voor
1
2

H.J. van der Velden, ‘Noorwegen en zijn katholieke missie. Radiolezing van den procurator’, in: Uit het land van St. Olav, 13(1935-36), p. 73-77.
Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 35.
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de nieuwe apostolisch vicaris was het, net als voor zijn voorganger Offerdahl, echter van groot belang dat de Nederlandse steun werd gecontinueerd. Er was veel goodwill verloren gegaan door het onbegrepen ontslag van
Jan Olav Smit in 1928. Voor Mangers was het zaak de financiële en morele
steun van katholiek Nederland en de inzet van de congregaties en orden die
reeds in Noorwegen werkten te behouden of te herwinnen.3
Het St. Olavshuis, dat onder de apostolisch vicaris van Oslo ressorteerde,
speelde hierin een belangrijke rol in de periode 1932-1964. Het was postulantenhuis van de St. Franciscus Xaveriuszusters, procure voor de Noorse
katholieke kerk, redactieadres van Uit het land van St. Olav en inzamelpunt van
de financiële steun voor Noorwegen. Al direct na zijn bisschopswijding in
Luxemburg in augustus 1932 verbleef Mangers, nog vóór hij naar Oslo ging
om zijn nieuwe functie te aanvaarden, de hele maand oktober in het St.
Olavshuis. In deze tijd legde hij onder meer bezoeken af bij het Nederlandse episcopaat en sprak hij op de missieweek te Deventer, de thuisbasis van
Jan Olav Smit.
Het St. Olavshuis was opgericht als postulantenhuis van de St. Franciscus
Xaveriuszusters. Hier vond de eerste kennismakingsperiode voor de aspirant-zusters van deze congregatie plaats. De nieuwelingen werden gedurende zes maanden beproefd en voorbereid op hun nieuwe vaderland –
bijna allen zouden de Noorse nationaliteit aannemen – en kregen onder
meer les in het kloosterleven en de Noorse taal en cultuur.4 Ook de Duitse
en Noorse aspirant-zusters volgden doorgaans hun postulaat in Bussum.
Vanaf 1931 waren de oversten van Nederlandse afkomst: zuster Hildegardis
Korte (1931-1939), zuster Maria Magdalena van de Eijken (1939-1946), zuster Juliana van Kessel (1946-1952), zuster Antonia Kaskes (1952-1963) en zuster Augustine Voorvelt, die er overste was tot het huis in 1985 werd opgeheven.
De kleine communiteit van gemiddeld vijf zusters probeerde zoveel
mogelijk in haar eigen levensonderhoud te voorzien.5 De zusters kregen
giften en daarnaast vormde de huisvesting van enkele oudere dames de
belangrijkste bron van inkomsten tussen 1932 en 1952.6 De bejaarde pen3
4
5
6
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Ibidem, 10(1932-33), p. 113-116; Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 35; Archief pmw , inv. nr. 55,
‘Voortplanting des Geloofs 1930-1955; Nat. Bestuur + Nat. Secretaris 1930-1966’: Missieweek Deventer.
Interview Antonia Kaskes, kmm 888.
Archief rkau , inv. nr. 1474: Hildegardis Korte aan mgr. J. de Jong, 7 maart 1939; Uit het land
van St. Olav, 20(1946-47), p. 40, 30(1956-57), p. 85.
Archief rkau , inv. nr. 1474: Juliana van Kessel aan J. de Jong, 1948; ‘Tien jaar Noorsche missiepropaganda’, in: Uit het land van St. Olav, 12(1934-35), p. 64-66; ‘Het St. Olavshuis in Bussum bestaat 40 jaar: 1924 – 1964’, in: Ibidem, 37(1963-64), p. 85-88.
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siongasten bewoonden de eerste en later ook de tweede etage van het St.
Olavshuis. Na 1952 werden, behalve de procurator van de Noorse missie die
tevens fungeerde als rector van de zusters, enkele priesters in het St. Olavshuis gehuisvest. Vanaf 1963 werd de derde etage verhuurd aan verpleegsters
van het naburige Majellaziekenhuis, omdat er inmiddels te weinig postulanten waren voor de verzorging van pensiongasten. De zusters die er toen
nog waren, hadden inmiddels ieder een werkkring buitenshuis gevonden.7
De procurator van de Noorse missie, die vanaf 1932 zijn domicilie had in
het St. Olavshuis, was in dienst van de apostolisch vicaris, later bisschop,
van het vicariaat respectievelijk bisdom Oslo. Hij verzorgde de propaganda
in Nederland voor de Noorse katholieke kerk, waarbij ook verscheidene St.
Franciscus Xaveriuszusters zich niet onbetuigd lieten.8 De achtereenvolgende procuratoren, H. J. van der Velden (1932-1942), A. Rottier (1946-1953)
en J. Rommelse (1953-1964), waren allen als missionaris in Noorwegen
werkzaam geweest. Na het vertrek van Jan Olav Smit probeerden zij ieder
op hun eigen manier personeel en financiën voor Noorwegen te werven,
waarbij zij mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de Nederlandse
katholieke kerk verschillende accenten zouden leggen.

2. propaganda voor de katholieke kerk in noorwegen

Missiepropaganda uit de school van Fallize
In 1932 werd de seculiere priester Herman van der Velden, die vanaf 1908
onder meer als secretaris van J.O. Fallize in Noorwegen had gewerkt, door
de apostolisch administrator H. Irgens benoemd tot procurator van de
Noorse missie om steun en geld te vergaren.9 De procure was voornamelijk
op Nederland gericht, maar gold ook als contactpunt voor omringende landen.10 Voor zijn voorganger kapelaan Mol was het werk te zwaar geworden,
zeker na het vertrek van Jan Olav Smit, die zelf het tijdschrift Uit het land van
St. Olav, de propaganda en het werven van zelatricen ter hand had genomen.
7

De toenmalige overste zuster Augustine Voorvelt deed jarenlang pastoraal werk: ze had
maandelijks een gebedsviering met een protestantse voorganger. Interview Augustine
Voorvelt, kmm 897; Biegel aan Poels, 16 juli 1993. Brief in bezit auteur.
8 Interview Antonia Kaskes, kmm 888; Interview J. Rommelse, kmm 884.
9 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H. Irgens aan H. van der Velden,
6 april 1932.
10 Ibidem: Van der Velden aan Mangers, 14 oktober 1933; Archief pmw , inv. nr. 82: ‘Deviezenvergunningen vanaf 1947-1950’: Th. Bekkers aan Nederlandse Bank, 29 april 1948. Uit
deze brief blijkt dat Rottier in opdracht van Mangers ook steun trachtte te verwerven in
Zwitserland, Frankrijk en Duitsland.
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Bij zijn afscheid schreef Mol dat hij eigenlijk al eerder had moeten vertrekken. “De behartiging der belangen van de Noorsche missie vordert veel tijd.
En die kon ik helaas niet geven. Met het gevolg, dat de propaganda in ons
land niet die vruchten opleverde, die de Noorsche missie had kunnen verwachten.”11
Van der Velden, die optimistisch naar Nederland was gekomen, werd
vrij snel geconfronteerd met het gegeven dat het enthousiasme van de
Nederlandse katholieken voor de Noorse missie snel was afgenomen, zeker
na het plotselinge ontslag van Jan Olav Smit en de terugkeer van verschillende priesters.12 Bang om nog meer steun te verliezen, sloeg Van der Velden de conflictueuze situatie tussen Cyprianus Witte en de zusters van O.L.
Vrouw van Amersfoort, die in Nederland hoog in aanzien stonden, met
zorg gade. Om te voorkomen dat zij Noorwegen zouden verlaten, wat
gezichtsverlies zou betekenen voor zowel de zusters als de Noorse missie,
pleitte hij er – overigens tevergeefs – voor dat ze in het apostolisch vicariaat
Oslo zouden gaan werken.13 Toen de congregatie in 1934 terugkeerde, werd
daar op geen enkele manier ruchtbaarheid aan gegeven.
Om de Noorse missie opnieuw onder de aandacht te brengen van de
Nederlandse katholieken, ging H.J. van der Velden voort op de weg van de
particuliere missieactiviteiten die Smit was begonnen. Zijn eerste activiteit
in opdracht van H. Irgens was de organisatie samen met zijn voorganger
J. Mol en de seculier Hugo van der Vlugt van een Noorse bijdrage aan Mittovos – MIssieTenTOonstellingVoorOnzeSpaarnestad – die in Haarlem in
oktober 1931 werd gehouden. De tentoonstelling werd voorafgegaan door
een congresweek, waar Van der Velden sprak voor de Noorse missie. Hugo
van der Vlugt, sinds twee jaar werkzaam in Noorwegen, mocht in twee kerken voor zijn werkterrein preken. Stand 25 op de tentoonstelling was gewijd aan ‘Katholicisme in modern Noorwegen’. De speciale uitgave voor het
missie-evenement liet weten dat de missie in Noorwegen dikwijls “een
moeilijke missie, een ondankbare missie, ja zelfs een ‘fiasco-missie’” werd
genoemd. Maar de schrijver van het artikel, vermoedelijk de seculiere priester W. Wijn, was het daar niet mee eens. Het werk van Smit was volgens hem
grootser geweest dan velen konden vermoeden en het werk van de Nederlandse priesters en zusters moest koste wat kost worden voortgezet. Zij
rekenden op de steun van de katholieken in Nederland, want “Noorwegen
moet weer worden wat het eens was: katholiek! (…) Wat het Iersche Katholicisme voor het tegenwoordige Engeland was en nog is, moet het Neder11 Uit het land van St. Olav, 10(1932-33), p. 25; J. Mol, ‘Met vereende krachten’, in: Ibidem,
22(1948-49), p. 97-98.
12 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: Irgens aan Van der Velden, 3 juli
1931, Van der Velden aan Irgens, 15 augustus 1931.
13 Ibidem: Van der Velden aan Mangers, 14 oktober 1933.
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Voorpagina van het tijdschrift Uit het land van St. Olav in 1947.

landsche voor Noorwegen worden, al zij het dan ook op andere wijze. Dat
zal ons meer geestelijke grootheid en roem brengen dan al ons koloniseeren
van voorheen en thans.”14 Opnieuw werd geprobeerd de Nederlandse
katholieken ervan te overtuigen dat zij een speciale verantwoordelijkheid
hadden voor Noorwegen.
Ook Van der Velden beval de Noorse missie aan bij de Nederlandse katholieken. Meer nog dan onder Jan Olav Smit en zijn opvolger J. Mol, droeg
Uit het land van St. Olav onder zijn redactie het karakter van een missieblad.
Van der Velden lardeerde het blad met uitspraken van Diepen en kardinaal
Van Rossum uit Aan mijne landgenoten: “Helpt, steunt de Noorsche missie!
14 [W. Wijn], ‘Katholicisme in modern Noorwegen’, in: Mittovos. Missietentoonstelling voor onze
Spaarnestad. Haarlem 10-25 october 1931 (z.p., z.j.), p. 142-145.
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Helpt haar door Uw gebed! Helpt haar door Uw stoffelijken steun! Helpt
haar door Uw persoon!” Het doel was duidelijk. In 1933 vroeg Van der Velden aan de lezers: “Wie helpt ons die 2.647.175 protestanten terug te brengen
tot de ware kerk van Christus?”15 In het colofon kwam nog steeds de strijd
om voorrang tussen de algemene en particuliere missieactie naar voren, die
indertijd zo problematisch was geweest voor Jan Olav Smit: “Alle katholieken behooren op de eerste plaats lid te zijn van de drie Centrale Missiegenootschappen. Maar door lid te zijn van de Centrale Missiegenootschappen
is toch Uw geefkracht nog niet uitgeput, noch Uw echte Missieliefde?”
In het voorjaar van 1934 somde Van der Velden in Uit het land van St. Olav
de mogelijkheden op om de Nederlandse priesters en zusters in Noorwegen te steunen. In de eerste plaats kon men nieuwe abonnees werven voor
het tijdschrift Uit het land van St. Olav. Daarnaast kon men zelateur of zelatrice
worden, lid worden van het St. Olavsliefdewerk, St. Olavsbusjes plaatsen,
donateur of donatrice worden of een St. Olavskring stichten in de eigen
woonplaats. De geestelijke voordelen voor de begunstigers waren dat er
elke week in Oslo twee H. Missen werden opgedragen, dat er iedere zondag
voor hen werd gebeden in alle katholieke kerken en kapellen in Noorwegen
en dat er iedere maand twee novenen in de kapel van de procure in Bussum
werden gehouden.16 Van der Velden voerde daarnaast de mogelijkheid in
tegen betaling novenen te laten houden in het St. Olavshuis voorafgaand
aan Olsok, de feestdag van St. Olav op 29 juli. Op deze dag werd een plechtige H. Mis opgedragen voor de vrienden en weldoeners van de Noorse missie. Ook sloot het St. Olavshuis zich aan bij de Noorse gebedskring, in welk
kader het huis de 28ste dag van de maand kreeg toegewezen.17
De zelatricen werden ingeschakeld om de abonnementen van Uit het land
van St. Olav rond te brengen, de St. Olavsbusjes te legen en het geld voor het
St. Olavsliefdewerk te innen. De leden van het St. Olavsliefdewerk verplichtten zich tot “dagelijks een gebed naar verkiezing en een contributie
van 1 cent per week.”18 Eind jaren twintig, toen het liefdewerk meer dan
2700 leden telde, waren er (hoofd)zelatricen die meer dan 300 leden in hun
regio hadden. Het werk nam in de jaren daarna in ledental af; in 1959 werd
in het colofon van Uit het land van St. Olav nog over 700 leden gesproken.19 Het
aantal zelatricen bedroeg rond 1929 meer dan honderd. In 1934 maakte
15
16
17
18
19
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Uit het land van St. Olav, 11(1933-34), p. 22.
Ibidem, 12(1934-35), p. 2-3, 73-75.
Ibidem, 15(1937-38), p. 45-47.
Het Missiewerk, 12(1930-31), p. 124.
De Noorsche Missieklok, 27(1929), p. 4; Uit het land van St. Olav, 33(1959-60), nr. 6: colofon. De
Noorsche Missieklok werd in 1934 opgeheven vanwege de hoge kosten. Uit het land van St. Olav,
12(1934-35), p. 68-69. Na de oorlog werd er incidenteel een brochure van het werk uitgegeven onder de naam Sint Olavsklok. Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 65.
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Mangers op de jaarlijkse zelatricendag in Bussum kennis met een zeventigtal zelatricen en zelateurs.20 Daarna slonk het aantal zelatricen tot veertig in
1949 en zou in de jaren hierna verder afnemen.21
Een van de zelateurs was Kees Middelhoff (geboren in 1917), die later
radioverslaggever van de Wereldomroep was. In zijn jeugd verspreidde hij
Uit het land van St. Olav onder de circa tien abonnees in zijn woonplaats Purmerend. De abonnees waren over het algemeen gegoede katholieke families
in het overwegend protestantse plaatsje, mensen die, aldus Middelhoff,
gevoelig waren voor “deze intellectuele missie”. Hij herinnerde zich Uit het
land van St. Olav als een mooi uitgegeven en interessant blad, dat niet inspeelde op goedkope sentimenten zoals andere missiebladen met hun verhalen
over arme zwarte kinderen. Noorwegen werd in zijn familie wel als missiegebied gezien – heidens omdat niemand er ooit naar de kerk ging – en er
werd dan ook gebeden voor de bekering van Noorwegen.22
St. Olavskringen bestonden uit minstens vier personen, doorgaans
onder leiding van de procurator zelf of van een parochiegeestelijke. Het
doel was het bevorderen van de Noorse Missieactie, oftewel de noma.23
Daartoe behoorden de bovengenoemde activiteiten, maar daarnaast was het
de bedoeling dat zo’n kring ook missievergaderingen of -avonden organiseerde met bijvoorbeeld voordrachten of loterijen ten bate van de Noorse
missie.24 Op zulke avonden werden doorgaans ‘causerieën met lantaarnplaatjes’ over Noorwegen verzorgd door Van der Velden of G. de Geus.25
Enkele regionale groepjes in Den Haag, Amsterdam, Delft, Den Bosch,
Bussum en Utrecht hielden in de jaren dertig inderdaad bij tijd en wijle
Noorse avonden of missietentoonstellingen. In bijna al deze gevallen waren
familieleden van St. Franciscus Xaveriuszusters of van priesters in Noorwegen betrokken bij deze activiteiten.26 Vóór de oorlog bestond er bijvoorbeeld in Den Bosch een ‘Comité van Noorse Missieactie’ of ‘St. Olavscomité’
en een kring van zelatricen met aan het hoofd de vader van drie dochters De
Rijk die bij de St. Franciscus Xaveriuszusters waren ingetreden. Begin 1935
werd hier een missieavond georganiseerd met De Geus als spreker. De
20 Uit het land van St. Olav, 12(1934-35), p. 26, 68-69. Over het belang van de zelatricen zie: Mol,
‘Met vereende krachten’, p. 97-98.
21 Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 110-111, 29(1955-56), p. 32-33, 33(1959-60), p. 9,
33(1959-60), nr. 6: colofon.
22 Interview C.A.M. Middelhoff, kmm 920; Middelhoff aan Poels, 9 december 1993. Brief in
bezit auteur.
23 Uit het land van St. Olav, 11(1933-34), colofon.
24 Ibidem, p. 74-75. Het was de bedoeling dat er notulen van de vergaderingen en van de
activiteiten van de kringen werden opgesteld.
25 Ibidem, 13(1935-36), p. 26.
26 Ibidem, 12(1934-35), p. 16-19, 44-46, 13(1935-36), p. 13-15, 14(1936-37), p. 24, 48, 95,
16(1938-39), p. 21, 70.
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avond werd bezocht door bisschop Diepen zelf, die tijdens de pauze een
toespraak hield waarin hij benadrukte dat de Scandinavische landen daadwerkelijk missielanden waren die gebed en financiële offers nodig hadden.
Zulke avonden leverden financiële steun op: in plaats van een collecte, zoals
gebruikelijk was op missieavonden, werd er deze avond een entree geheven
van vijftig cent.27
In 1933 bracht Van der Velden bij Mangers de wenselijkheid van een
propagandafilm over de Noorse missie naar voren.28 De hoge kosten die
daaraan verbonden waren, maakten de realisatie aanvankelijk onmogelijk.
Totdat Johanna van der Ham als zuster Carla in 1937 intrad bij de St. Franciscus Xaveriuszusters. Haar broer, de jonge Haagse cineast Piet van der
Ham, toonde zich bereid een ‘missiefilm van Noorwegen’ te maken. De
cameraploeg verbleef in 1939-1940 in Noorwegen en filmde er in wedloop
met de oorlog.29 In 1940 verscheen de film ‘Het zaad ontkiemt op de rotsen’
met als doel “De Noorsche missie nader tot het Nederlandsche publiek te
brengen.”30 De boodschap van de film, die ongeveer een uur duurde, was
ondanks het ontbreken van geluid glashelder: na het tonen van een beeltenis van Olav Haraldsson of St. Olav werd een kaars ontstoken, die vervolgens symbolisch werd gedoofd – een aardige trouvaille aldus de recensent van
de Volkskrant – voordat de ‘brokstukken van de Hervorming’ in beeld verschenen: de ruïnes van kerken en kloosters uit de Middeleeuwen. Vervolgens
verschenen er beelden van het sinds 1843 ‘herrezen’ katholicisme. J. Mangers, de franciscanen aan de Urtegaten, de sacramentsprocessie in Oslo en
de begrafenis van de moeder van Sigrid Undset passeerden de revue. De
meeste aandacht in de film ging uit naar de St. Franciscus Xaveriuszusters
en hun huizen in Bussum, Sylling, Haugesund en Bergen, met als kroon op
het werk het pasgebouwde en moderne ziekenhuis Florida met zijn moderne apparatuur en de hard werkende St. Franciscus Xaveriuszusters. Aan het
einde van de film werd de kaars opnieuw ontstoken en “zien we het succes
van dit moeitevol streven. In de kliniek voor ooglijders in Bergen wordt een
patiënt geopereerd die het natuurlijke licht van zijn oogen terugwint. Maar
27 Ibidem, 13(1935-36), p. 13-15; Verzameling larc , inv. nr. 31, ‘Stukken betreffende Noorse
missieactie in Den Bosch’: Niet gedateerd bericht aan de leden van het “St. Olavs-Liefdewerk (Noorsche missie) en andere belangstellenden” van de hand van ‘Het Comité van
N. Missie-Actie’.
28 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: Van der Velden aan Mangers,
14 oktober 1933.
29 ‘Missiefilm van Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 17(1939-40), p. 56-58, 80-82, 106109, 136-140. De cameraploeg bestond uit regisseur en cameraman Piet van der Ham, de
dichter-romanschrijver A.J.D. van Oosten, die het scenario schreef, en assistent-cameraman Sverre Hanssen uit Haugesund.
30 ‘Het zaad ontkiemt op de rotsen’, in: Uit het land van St. Olav, 18(1940-41), p. 86-88. De film
is aanwezig in het Nederlands Filmmuseum in Amsterdam.
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daarenboven vindt hij het bovennatuurlijke Licht terug van het Geloof,
door koning Olaf eens aan zijn voorvaderen gebracht. Dit is het wezen van
de missioneering in Noorwegen.”31
In Uit het land van St. Olav werd de katholieke kerk in Noorwegen doorgaans
in een gunstig daglicht geplaatst in vergelijking met de Noorse staatskerk.
Van der Velden wees graag op de toenemende secularisatie in Noorwegen,
het lage geboortecijfer en de mogelijke legalisering van abortus in 1934. Hij
plaatste daar de toegenomen interesse voor de katholieke kerk ‘als laatste
redmiddel’ tegenover, wat hij illustreerde met een serie over Noorse convertieten.32 De vooruitgang van de katholieke kerk in Noorwegen werd verder afgemeten aan de inwijding van nieuwe kerken en ziekenhuizen. Daarnaast werden de activiteiten ten behoeve van de Noorse missie in Nederland breeduit vermeld.
Behalve in Uit het land van St. Olav werd Noorwegen ook in andere missietijdschriften tot aan de Tweede Wereldoorlog als missieland betiteld.
Ofschoon er in Het Missiewerk weinig artikelen meer verschenen over de
Scandinavische missie, werden vóór 1945 gebeurtenissen als de komst van
nieuwe congregaties of de benoeming van een nieuwe apostolisch vicaris in
Scandinavië opgenomen in de rubriek ‘Missionerende orden en congregaties’ of genoemd bij ‘Missieberichten’.33 Vermeld werden de missionarissen
die naar Scandinavië waren gereisd of waren teruggekeerd. In de lijst van
‘Reguliere orden en congregaties werkzaam in de missie’ werd de categorie
‘Noorsche missionarissen’ tot aan de Tweede Wereldoorlog geplaatst tussen de montfortanen en de norbertijnen.34 In Katholieke Missiën werden
begin jaren dertig enkele artikelen over de Scandinavische landen geplaatst
bij gelegenheid van een passende intentie van het Apostolaat des Gebeds.35
Gemeten naar het aantal artikelen en vermeldingen nam in de periode
31 Ibidem, p. 88. De film ontving goede kritieken in de Volkskrant (“de film geeft een duidelijk
beeld van het missiewerk in Noorwegen en bezit ongetwijfeld groote documentaire en
propagandistische waarde”) en De Maasbode (“het is een kunstzinnige reportage van het
Noorsche missiewerk geworden, die er mag zijn”), getuige Uit het land van St. Olav, 19(194142), p. 13-16.
32 Uit het land van St. Olav, 16(1938-39).
33 In Het Missiewerk verschenen ook af en toe langere bijdragen. De laatste is van de franciscaan Leo van Eekeren, ‘De missieactie van de minderbroeders in Scandinavië’, 23(1942),
p. 57-60.
34 Het Missiewerk, 21(1940), p. 201. Na de Tweede Wereldoorlog verdween deze categorie uit
de lijst, die nog steeds werd gepubliceerd in Het Missiewerk en later in Missieactie.
35 Van der Burg, ‘De landen van Scandinavië’, p. 77-80; J. Peters, ‘De kerk in de Baltische staten en in Scandinavië’, in: Katholieke Missiën, 60(1934-35), p. 41-45. Het Apostolaat des
Gebeds was in 1861 opgericht door de jezuïeten. Het werd vanaf Leo xiii gesteund door
de paus, die de maandelijkse gebedsintenties moest goedkeuren. Katholieke Encyclopaedie.
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1932-1964 in de katholieke bladen de aandacht voor de katholieke kerk in
de Noord-Europese landen verder af. Zo vinden we in De Tijd vooral begin
jaren dertig verwijzingen naar Noorwegen.36 In de Katholieke Missiën was het
na 1935 stil rond dit onderwerp en nam de aandacht pas weer toe vanaf
begin jaren vijftig.37 In Het Missiewerk was Scandinavië na 1945 helemaal geen
item meer. Wel werd er in het in 1945 opgerichte Missieactie af en toe naar
Noord-Europa verwezen.38
Uit het land van St. Olav was het enige tijdschrift in Nederland dat exclusief
gewijd was aan Noorwegen. Dat verklaart dat er ook andere bijdragen over
Noorwegen in werden gepubliceerd, zoals cultuurhistorische en toeristische artikelen.39 Het waren enkel artikelen van katholieke schrijvers, zoals
Felix Rutten, of van ‘Noorsche missionarissen’, zoals J. Borsboom die de skisport in Noorwegen beschreef. Ook publiceerde Van der Velden de Verkenningstochten van Fallize nog eens voor het Nederlandse publiek. In 1936 verscheen de eerste bijdrage van Anne Biegel, als journaliste verbonden aan De
Tijd.40 Biegel, geboren in 1905 te Bussum en aldaar overleden in 2004, was
een fervent liefhebster van Noorwegen. In uiteenlopende bladen schreef zij
veel over het land en over de St. Franciscus Xaveriuszusters.41 Voor Uit het
land van St. Olav zou zij tot circa 1960 als redactioneel medewerkster tientallen jaren lang cultureel en soms godsdienstig getinte artikelen verzorgen.
Voor de meeste Nederlanders bleef Noorwegen tot aan de Tweede
Wereldoorlog een ver en vreemd land. Op politiek vlak waren de vooroorlogse betrekkingen tussen Noorwegen en Nederland goed maar weinig
intensief. In de jaren 1930-1940 beleefde de interesse voor het hoge noorden
op literair-cultureel gebied een hoogtepunt. Met name in rooms-katholieke en protestants-christelijke kringen bestond er een brede belangstelling
voor de Scandinavische literatuur. Het katholieke blad Boekenschouw besteedde in zijn recensies veel aandacht aan de Noorse literatuur, die vaak het
predikaat ‘zedelijk’, ‘natuurlijk’, ‘religieus’ of ‘mystiek’ kreeg. Sigrid Undset had bij de besprekingen uiteraard een ereplaats, maar het blad beperkte
zich niet tot de katholieke schrijvers of literatuur met ‘een katholieke
36 De Tijd, 27 oktober 1932: ‘Noorsche Actie’, 26 juni 1933, 8 mei 1934.
37 Katholieke Missiën, 70(1949-50), p. 334-335.
38 ‘Voor de terugkeer tot de eenheid der Kerk van Scandinavië en de naburige landen’, in:
Missieactie, 12(1957), p. 48-49.
39 Verzameling larc , inv. nr. 31: Circulaire van het St. Olavscomité uit Den Bosch; Uit het land
van St. Olav, 14(1936-37), p. 24.
40 Anne Biegel, ‘Noorwegen en de Noorsche huisvlijt’, in: Uit het land van St. Olav, 14(1936-37),
p. 4-9.
41 Idem, ‘Apostolaat van Nederlandse vrouwen in Noorwegen’; Idem, ‘Vijftig jaar activiteit
van Nederlandse zusters in Noorwegen. Oppositie veranderde in sterke goodwill’, in: De
Tijd, 11 april 1951 (NB: de congregatie der St. Franciscus Xaveriuszusters werd in 1901
opgericht, maar de eerste Nederlandse zuster kwam pas in 1922).

536

een roomse droom

geest’. Hamsun en Ibsen stonden ook hoog op de lijst van vertalingen en
recensies. Overigens was Undset niet alleen in katholieke kring populair,
maar ook bij protestanten, liberalen en socialisten.42

Het ideaal van hereniging na de Tweede Wereldoorlog
Door de Tweede Wereldoorlog kwam het verre Noorwegen voor veel
Nederlanders plotsklaps dichtbij. Het lot dat de noordelijke buur op 9 april
1940 trof, bleef ook Nederland niet bespaard. Tussen beide landen konden
vervolgens parellellen getrokken worden als lot- en bondgenoten, onder
meer op het gebied van de verzetsbeweging en helaas ook van het lot dat de
joodse bevolking trof. Na de oorlog werd het overzeese buurland herkend
als een verwante zeevarende natie, een handelspartner en een politieke
bondgenoot in de navo tegen het Russische gevaar, dat in de jaren direct na
de oorlog als zeer bedreigend werd ervaren.43
Op het terrein van de interconfessionele relaties hadden er inmiddels
belangrijke verschuivingen plaatsgevonden. De verschillende christelijke
kerken hadden in de oorlogsjaren in elkaar een bondgenoot gevonden, met
name in Nederland, maar ook in Noorwegen. Er was sprake van een doorbraak in de onderlinge relaties. In dat opzicht vonden veel katholieken het
ongepast nog langer over missie te spreken ten aanzien van Noorwegen. Na
de Tweede Wereldoorlog werd bovendien de missiegedachte steeds vaker
geplaatst in de context van het streven naar nationale, politieke en kerkelijke zelfstandigheid van veel missiegebieden, de verbreiding van de industrialisatie en van de moderne, westerse cultuur, en van het opwerpen van
een dam tegen het oprukkende communisme.44 In de missie-encycliek
Evangelii Praecones van paus Pius xii uit 1951 werd de christelijke maatschappelijke orde “volgens de regels der rechtvaardigheid en naastenliefde” voorgesteld als alternatief voor de door de communisten voorgespiegelde nieuwe sociale orde.45 De opvatting dat missie moest samengaan met ontwikkelingswerk – zoals eerder met ‘beschavingswerk’ – werd steeds pregnanter.
In de context van de Scandinavische landen werd het begrip missie daarom
des te sterker als een contradictio in terminis gevoeld: op het gebied van een
rechtvaardige maatschappijordening kon menig westers katholiek land een
voorbeeld nemen aan de Noord-Europese verworvenheden.
42 Bouma, ‘Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur’, p. 52-53; Grit,
‘Scandinavia’s image in the Catholic Netherlands’, p. 94-96.
43 Uit het land van St. Olav, 32(1958-59), p. 47-48; Nijmegen, kdc, Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie (Archief lcka ), inv. nr. 3582: ‘Persknipsels Denemarken, Noorwegen, Zweden’.
44 A. Freitag, ‘Kerk en missieproblemen van onze tijd’, in: Het Missiewerk, 29(1950), p. 193-206.
45 Evangelii Praecones, 49-54.
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Met name het westerse superioriteitsgevoel dat in het missiebegrip was
ingesloten, maakte het extra pijnlijk om over Noorwegen als missieland te
spreken. Het Noord-Hollandsch Dagblad verwoordde in september 1945 de
gêne hierover in een interview met J. Mangers over de groei van het katholieke leven in Noorwegen. De interviewer stelde dat hij en Mangers het er
roerend over eens waren dat zij “met betrekking tot Noorwegen het woord
‘missie’ maar voorgoed in den ban zullen doen. Het is immers zoo denigreerend tegenover een zoo beschaafd land, dat, omdat het nu eenmaal een
te gering aantal katholieken heeft, geen zelfstandige kerkprovincie kan
zijn.”46 In 1946 was Mangers opnieuw in Nederland, bij welke gelegenheid
hij de studio van de Wereldomroep bezocht. De radioverslaggever Kees
Middelhoff introduceerde Mangers, die zelf het begrip missie in het interview vermeed, als de “missiebisschop” van Noorwegen, waar het aantal
katholieken gering was, maar waar “de Missie bloeit, na de oorlog grootscher dan daarvoor.”47 Na de uitzending werd Middelhoff er door luisteraars op aangesproken dat de apostolisch vicaris van Noorwegen niet in een
missieprogramma thuishoorde.48
De nieuwe procurator in Bussum, de seculiere priester August Rottier,
wilde eveneens af van het imago van missieland voor Noorwegen. Hij was
de opvolger van H. van der Velden, die op 29 november 1942 in Bussum
overleed. Rottier had in 1937 opnieuw en nu voorgoed het Noorse werkterrein verlaten, en was teruggekeerd naar Nederland. Hij vestigde zich in
Voorburg, alwaar hij door Mangers werd gevraagd het werk in Bussum over
te nemen. Toen Mangers in september 1946 naar Nederland kwam, had
Rottier zijn intrek reeds genomen in het tuinhuis aan de Parklaan 35 te Bussum, dat in de vorm van een driehoek enigszins afzijdig lag van het postulantenhuis.
Rottier, door Anne Biegel omschreven als een wijs, erudiet en zeer gecultiveerd mens, koos ervoor een nieuwe start te maken met de propaganda
voor Noorwegen onder de noemer van ‘herenigingswerk’ of ‘apostolaatswerk’ in plaats van missie.49 Het Apostolaat der Hereniging, opgericht in
Nederland in 1927, was van oorsprong gericht op de toenadering van de
christelijke kerken tot elkaar in oost en west. Rottier sprak niet langer van
de procure van de Noorse missie, maar van de procure van het Noorse vicariaat. Uit principe deed hij niet meer mee aan missietentoonstellingen,
46 Archief lcka , inv. nr. 3080, ‘Persknipsels Noorwegen’: ‘Katholiek leven in Noorwegen.
Toenadering tusschen Apostolisch Vicaris en bedienaren der Staatskerk’.
47 Archief pmw , inv. nr. 43: ‘Radio Nederland Wereldomroep’.
48 Middelhoff aan Poels, 9 december 1993. Brief in bezit auteur.
49 Interview Anne Biegel, 9 juli 1993; Biegel aan Poels, 16 juli 1993. Brief in bezit auteur;
Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 90-92.
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Procurator August Rottier in overleg met Anne Biegel over
het nieuwe nummer van Uit het land van St. Olav.

hoewel de procurator betreurde dat “dit werk der hereniging (…) een zo
machtig propagandamiddel missen moet als de missietentoonstellingen
zijn.”50 Rottier sprak ook niet meer over zelatricen, maar over “helpsters
voor het Noorden”, wier aantal in 1949 veertig bedroeg. Enigszins verongelijkt vergeleek hij dit aantal met de 8500 zelatricen die het herenigingswerk
van de oosterse kerken in die tijd volgens hem telde.51 Opmerkelijk is ook
dat niet Rottier met de film ‘Het zaad ontkiemt op de rotsen’ – met zijn
negatieve kijk op de reformatorische christenen – het land introk om avond
aan avond over de Noorse missie te vertellen, maar dat overliet aan de franciscaan Th. Notenboom, na diens vrij plotselinge terugkeer uit Noorwegen
in 1947.
Het tijdschrift Uit het land van St. Olav onderging onder de nieuwe hoofdredacteur een ware metamorfose. Rottier schrapte het woord missie zo radicaal uit het blad, dat we het onder zijn redactie nog maar sporadisch zouden
aantreffen. In het colofon veranderde de aloude oproep van Smit om naast
de centrale missiegenootschappen ook particulier missiewerk ter hand te
nemen, in de oproep de handen uit de mouwen te steken voor “ander apostolisch werk.” De ondertitel van het blad werd direct na de oorlog gewijzigd: niet langer was het tijdschrift gewijd aan de missiebelangen, maar aan de

50 Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 35.
51 Ibidem, p. 110-111.
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katholieke belangen van Noorwegen en van het Noorse vicariaat Oslo.52 In
1948, bij het begin van de 22ste jaargang, ging Rottier nog een stapje verder
en verbreedde hij de doelstelling van het blad naar een Tijdschrift gewijd aan het
culturele en godsdienstige leven in Noorwegen. Volgens Rottier was het een tekortkoming van het tijdschrift geweest dat het in het verleden bijna uitsluitend
over katholiek nieuws had bericht.53 Nu werd er een grote plaats ingeruimd
voor berichtgeving over de Noorse kerk, haar geschiedenis en liturgie.
Daarnaast waren er artikelen over de Noorse geschiedenis en cultuur en
over het Noorse koningshuis. Men hoopte dat het blad hierdoor de interesse zou wekken van katholieke intellectuelen die geïnteresseerd waren in het
geestesleven in Noorwegen.54
Het blad werd rijk geïllustreerd met een moderne opmaak. Er kwam een
rubriek ‘Actualiteiten’ in plaats van ‘Missieonderonsjes’. Nieuwe, “bekwame medewerkers in Nederland en Noorwegen” werden aangetrokken. In
de eerste plaats Rottier zelf, die ook vaak onder het pseudoniem G. van
Steen schreef,55 de vaste medewerkster Anne Biegel, en meer sporadisch
Willibrord Lampen ofm, J. Smits van Waesberghe, de Vlaamse scandinavist
J. Taels, Gabriël Smit (sinds 1951 mederedacteur van Het Schild) en Marie
Koenen. Ook de Nederlandse priesters in Noorwegen schreven regelmatig
voor het blad: J. Duin, G. Vranken en Th. Notenboom ofm, die een vlotte
pen had.56
August Rottier slaagde er na de oorlog in de ‘vriendenkring tot steun van
de katholieke kerk in Noorwegen’ nieuw leven in te blazen. Dat was niet
gemakkelijk geweest, want veel abonnees waren gestorven en met anderen
was sinds 1941 elk contact verbroken, toen het blad zoals zoveel andere door
de Duitse bezetter was verboden. Bovendien hadden in de vooroorlogse crisisjaren al velen hun abonnement opgezegd. In het tweede jaar durfde Rottier evenwel al te melden dat de uitgave van het blad voor de toekomst verzekerd was door het stijgende aantal abonnementen.57 Hoeveel abonnees
52 Ibidem, 20(1946-47): Tijdschrift gewijd aan de katholieke belangen van Noorwegen; 21(1947-48):
Tijdschrift gewijd aan de katholieke belangen van het Noorse vicariaat Oslo.
53 Ibidem, 21(1947-48), p. 14. Onder het pseudoniem G. van Steen leidde Rottier in 1948 een
serie in over ‘het Noorse volk als godsdienstige natie’, met voornamelijk bijdragen van de
oecumenisch ingestelde Noorse dominicaan Finn Thorn.
54 De Tijd, 9 oktober 1951: Anton van Duinkerken in de rubriek ‘Geest en Leven’; Uit het land
van St. Olav, 25(1951-52), p. 62.
55 Vermoedelijk schreef Rottier onder pseudoniem om de indruk te voorkomen dat het
blad steeds door dezelfde persoon werd gevuld. Ook Anne Biegel schreef om die reden af
en toe onder het pseudoniem E.van O. Interview Anne Biegel, 9 juli 1993; Biegel aan Poels,
16 juli 1993. Brief in bezit auteur. Rottier schreef onder het pseudoniem P. Eystein (pater
Augustinus) over de redemptoristen in Noorwegen. Zie ook Rommelse, ‘Apostolaat’,
p. 39.
56 Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 1.
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het blad Uit het land van St. Olav telde, is niet bekend. Waarschijnlijk ging het
om een paar duizend.58 Het aantal abonnees was onvoldoende om de uitgave van het tijdschrift met zijn vele illustraties en foto’s op glanzend papier
te kunnen bekostigen. Weldoeners zorgden ervoor dat het blad kon blijven
verschijnen.59

Una Sancta-beweging
Rottier zocht aansluiting bij het Opendeurwerk en de katholieke Una Sancta-beweging in Nederland. Hoewel Rome directe gesprekken over geloofszaken met de oecumenische beweging zonder zijn toestemming had verboden, waren er enkele katholieke groeperingen in Nederland en elders die de
ontwikkelingen rondom het eenheidsstreven in de protestantse en oosterse
kerken gretig volgden. In Nederland was de relatie met de protestantse kerken vooral het aandachtsgebied van de Apologetische Vereniging Petrus
Canisius (vanaf 1948 de St. Willibrord Vereniging).60 De ontwikkeling van
een strikt apologetische, verdedigende stijl naar een open, welwillende
houding jegens de protestantse kerken vinden we in haar tijdschrift Het
Schild weerspiegeld. In 1941 werd er in een redactioneel artikel op gewezen
dat men meer wilde gaan letten op hetgeen de katholieke en niet-katholieke lezers verbond, dan op hetgeen hen verdeelde.61 In feite ontwikkelde
zich in deze jaren binnen de katholieke kerk een parallelle oecumenische
stroming, die graag had geparticipeerd in de eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam. Het ideaal van de Una Sancta, de éne
heilige kerk, leefde ook bij hen sterk. Dialoog en gebed zouden de eenheid
bespoedigen, hoewel de dialoog in deze jaren veel hinder ondervond van
het gegeven dat volgens de officiële leer van de katholieke kerk zij de Una
Sancta was, terwijl de niet-katholieke oecumenici leerden dat de verschillende christelijke kerken samen op weg waren naar de éne ware kerk.62
Ook August Rottier geloofde in de dialoog.63 Al in 1946 ijverde hij voor
57 Ibidem, 21(1947-48), p. 61.
58 In 1951 werd tussen neus en lippen gesproken over ‘duizenden omslagen’ die geadresseerd moesten worden. Uit het land van St. Olav, 25(1951-52), p. 24. In 1964-1965 was er sprake van ongeveer 1500 abonnees. Ibidem, 39(1965-66), p. 20.
59 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens door H.J.J. van Hussen. Aan
het eind van de 25ste jaargang werden de nummers teruggebracht van 24 tot 20 pagina’s.
60 Winkeler, ‘Van “dwalenden in het geloof” tot “pelgrims naar de Una Sancta”’, p. 46-53.
61 Het Schild, 23(1941-42), p. 19.
62 J.P. Verhaar, ‘Bespreking van “Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de
arbeid van Rome voor de hereniging der kerken” door H. van der Linden’, in: Het Schild,
26(1948-49), p. 22-24. Zie ook Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen, p. 3-28.
63 Uit het land van St. Olav, 21(1947-48), p. 14; A. Rottier, ‘We vouwen onze handen’, in: Ibidem,
p. 70-72.
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de oprichting van een Open Deur in Noorwegen (die in de jaren vijftig door
de franciscaan W. Hertman werd verwezenlijkt) in de trant van het werk van
met name de missionarissen van het H. Hart en de franciscanen in Nederland.64 In 1944 was de eerste Open Deur in Amsterdam opgezet, gevolgd
door Delft (1947) en Haarlem (1948). Het Opendeurwerk bood aan de buitenkant “reclame via de etalage-ruit”; binnen konden er open gesprekken
in een huiskamersfeer worden gevoerd. Het idee erachter was dat protestanten niet langer de grote stap hoefden te zetten om bij een pastorie aan te
bellen als ze iets over het katholicisme wilden weten. De beweging kwam
voort uit een veranderde houding ten aanzien van niet-katholieken: “van
een voortdurend apologetisch verweer naar een tegemoetkomend irenisch
begrijpen.”65 In 1950 mocht Rottier bij de Open Deur in Delft exposeren
over ‘Het Herenigingswerk in Noorwegen’. Een week lang hield hij er elke
avond een lezing over het culturele en godsdienstige leven in Noorwegen.
Overigens: missie of hereniging, opnieuw was het de ijsbeer in de etalage
die belangstellenden moest trekken.66
In zijn artikelen in Uit het land van St. Olav propageerde Rottier een open
houding ten aanzien van de Noorse lutheranen, waarbij hij de hand in
eigen boezem stak. Dat men in Noorwegen nog niet in een eerlijk gesprek
tot begrip voor elkaar had kunnen komen, lag volgens Rottier voor een
groot deel aan de katholieke kerk. Het streven van de in Noorwegen werkende priesters in het verleden was immers “hoe edel en goedgemeend ook,
in hoge mate agressief” geweest. In de beleving van de Noren had er in 1537
geen geloofsverandering plaatsgevonden. Voor de Noren was de Noorse
staatskerk dezelfde kerk als die door St. Olav was gesticht. Dat de katholieke
priesters de Noorse kerk wilden ‘vervangen’ door de katholieke kerk, was
voor de Noren dan ook onverteerbaar. Katholieken waren in hun ogen valse
vrienden die blij waren als de Noorse kerk tekenen van verval vertoonde.
Om tot een goede relatie te komen moest, aldus Rottier in een artikel uit
1949, de katholieke kerk er duidelijk op wijzen dat zij wel haar kerk wilde
laten herrijzen in Noorwegen, maar er niet op uit was “de lutherse staatskerk met de grond gelijk te maken.” De katholieken moesten de Noorse
kerk juist dankbaar zijn voor het behoud van het christendom en haar steunen in de strijd tegen het veld winnende moderne heidendom.67
64 Ibidem, 20(1946-47), p. 65. Over de Open Deur en de oecumenische bibliotheek van
W. Hertman, met onder meer veel werken over Luther, zie Ibidem, 32(1958-59), p. 34.
65 H. Hagen, ‘Het werk van “De Open Deur”’, in: Ibidem, p. 30-31, 54-56.
66 Ibidem, 24(1950-51), p. 36-37, 39.
67 Rottier, ‘Priesterlijke problemen. Het geestelijk contact’, in: Ibidem, 23(1949-50), p. 3436. Zie ook G. Vranken, ‘Geen medaille of ze heeft haar keerzijde. Twee priesters in discussie over de betekenis van het protestantisme voor het Noorse volk’, in: Ibidem,
23(1949-50), p. 57-58.
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Het kostte Rottier echter moeite de afzijdigheid van de katholieke kerk
bij de oecumenische beweging, die in 1948 nogmaals werd gevorderd van
de katholieken en in protestantse kringen op veel kritiek stuitte, uit te leggen. Het Monitum van het H. Officie uit 1948, dat de boodschap van Mortalium Animos uit 1928 had herhaald, had als doel de ‘wildgroei’ aan de rand van
de Una Sancta beweging te beteugelen.68 “Dit is geen kwestie van arrogantie of niet willen van de katholieke kerk, maar van niet anders kunnen,”
schreef Rottier onder het pseudoniem G. van Steen in Uit het land van St.
Olav.69 Alleen deelname aan de internationale bidweek was toegestaan. De
Nederlandse katholieke formuleringen voor de gebedsintenties deden
evenwel weinig oecumenisch aan. Zo werd op 20 januari 1941 gebeden voor
de “Terugkeer en onderwerping van de Anglikanen aan het gezag van den
Paus” en op 21 januari voor de “Terugkeer van de Lutheranen en andere
protestanten van Europa tot de heilige Roomsche Kerk.”70
In 1950 trad er enige ontspanning op in de relatie tussen katholieken en
protestanten door een Romeinse Instructio, waarin gesteld werd dat het streven naar eenheid ook een zaak van de katholieke kerk was. Het document
gaf de regels aan volgens welke de katholieken, nadat ze toestemming hadden verkregen van bisschop of paus, konden deelnemen aan oecumenische
gesprekken.71 Maar deze voorzichtige toenadering werd nog in hetzelfde
jaar een gevoelige slag toegebracht door het dogma van Maria Tenhemelopneming, dat in het noorden werd ontvangen als “een monstruositeit”. Rottier zei te begrijpen dat Rome de protestanten erdoor tot in hun ziel had
gegriefd. Maar, zo verdedigde hij: “Het werk der hereniging is niet gediend
met elkanders gevoeligheden te ontzien ten koste van de waarheid.”72
In Nederland bestond er in deze periode weinig belangstelling voor de relatie met de Noorse lutherse kerk, juist omdat deze – anders dan de Zweedse
lutheranen en de anglicanen – zich zowel binnen als buiten de landsgrenzen weinig bezig hield met de oecumenische beweging.73 In de jaren dertig
68 Het Schild, 26(1948-49), p. 17-18.
69 G. van Steen, ‘Bisschoppelijke richtlijnen en een bisschoppelijk bevel’, in: Uit het land van
St. Olav, 22(1948-49), p. 25-27. Zie ook Ibidem, p. 9-10.
70 Ibidem, 18(1940-41), p. 142.
71 Petri, ‘Die römisch-katholische Kirche und die Ökumene’, p. 103-117.
72 A. Rottier, ‘Het nieuwe dogma en het protestantse Noorden’, in: Uit het land van St. Olav,
24(1950-51), p. 25-28.
73 De lutherse kerken, behalve de Zweedse, traden laat in het spoor van de oecumenische
beweging; de Lutherse Wereld Federatie werd pas in 1947 opgericht. Günther Gassmann
(‘Die konfessionellen Weltbünde’, in: Urban, Wagner (red.), Handbuch der Ökumenik, Band
ii, p. 85-88) weet dat met name aan het nationale karakter van de kerken. Begin jaren vijftig bestonden er in Duitsland wel volop contacten tussen de lutherse en de katholieke
kerk. Het Schild, 33(1956), p. 61-66.
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was er in Het Schild nog beperkte interesse geweest voor Noorwegen. In polemische artikelen werd de staatskerk als negatief afgeschilderd en werd gezocht naar tekenen van protestantse toenadering tot de katholieke kerk.74
Dergelijke bijdragen verdwenen echter door de nieuwe open koers nog
vóór de Tweede Wereldoorlog uit Het Schild. Eind jaren veertig verscheen er
een lang artikel over de oecumenische beweging in de lutherse kerken in
Zweden en Noorwegen. Wat het laatste land betreft werd vooral gewezen
op het ontbreken van oecumenische belangstelling.75 Na de Tweede Wereldoorlog ging de aandacht in Het Schild vooral uit naar de ontwikkelingen
in Nederland binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en de gereformeerde kerken en hun onderlinge contacten, en de mogelijke openingen naar de
katholieke kerk.76
Het gebrek aan belangstelling voor Noorwegen had ook te maken met
het gebrek aan resultaat. Net als Van der Velden vóór hem, zag Rottier zich
genoodzaakt de aanwezigheid van de Nederlandse priesters in Noorwegen
te verdedigen omdat maar weinigen “de weg naar de Moederkerk vonden”.
Rottier constateerde dat velen het werk van de Nederlanders in Noorwegen
zagen als “een jammerlijke mislukking” of als een “krachtsverspilling, om
niet te zeggen dwaasheid!” Net als Van der Velden vóór hem pareerde hij de
vraag naar het aantal bekeringen door te stellen dat men geduld moest hebben, “ofschoon dit geduld soms tot een torment” werd. Rottier gaf toe dat
de cijfers niet zo hoopvol waren, maar, in het voetspoor van Gerard Brom
vóór hem in zijn lezing uit 1921, wees hij erop dat een enkele Noorse convertiet volgens hem “onnoemelijk meer” kon bijdragen aan de bloei van de
katholieke kerk “dan honderd arme onwetende heidenen die tot de kennis
van het geloof zijn gekomen.” Deze bewering staafde hij door te wijzen op
het relatief groot aantal Noorse priesters in relatie tot het aantal Noorse
katholieken.77
Maar belangrijker was volgens Rottier dat de aanwezigheid van de
katholieke priesters in Noorwegen niet gericht was op het maken van individuele bekeringen. Deze priesters hadden, aldus Rottier – die de onmiskenbare bekeringsijver uit vroegere jaren daarmee toch enigszins verbloemde – nooit gedroomd van een zich verdringende toeloop van convertieten. Steeds waren zij ervan overtuigd geweest dat in de verschillende
christelijke kerkgenootschappen zelf eens een herenigingsbeweging zou
74 H. van der Velden, ‘Rondom het Reformatie-jubileum in Noorwegen – Protestantsche
stemmen’, in: Het Schild, 19(1937-38), p. 374-375.
75 J. Hartog, ‘Volkskerk of staatsdepartement in Scandinavië. Kennismaking met de lutherse kerken in Noorwegen en Zweden’, in: Het Schild, 26(1948-49), p. 129-138.
76 Spiertz, ‘Over de christelijke hoop’, p. 350-354.
77 A. Rottier, ‘Een balans’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 129-132; Brom, ‘Europese
missiegebieden’, p. 92-93.
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ontstaan. Als het zover zou zijn, dan moest de katholieke kerk daarbij haar
stem kunnen verheffen, ook in het hoge Noorden. “En wel niemand in
Nederland, tenzij men geheel vreemd staat tegenover het steeds groeiende
verlangen van millioenen christenen naar één “‘Una Sancta’, een ‘Eéne Heilige Kerk’, zal thans nog durven beweren, dat deze hoop een ijdel droombeeld is.”78
In Noorwegen bestond echter geen interesse voor de herenigingsgedachte. Nog steeds overheerste er een ongeïnteresseerde en vaak vijandige
houding jegens de katholieke kerk. Alle inspanningen van de katholieken
leverden volgens Rottier “bitter weinig resultaat” op. De uitnodiging van
Pius xii uit 1951 tot het vormen van een aaneengesloten front van de christenen tegen het veldwinnende ongeloof vond geen gehoor. De Noren hadden weinig behoefte aan het slaan van een brug met deze kerk met “de
meest fantastische bedenksels”, aldus C. Wisløff, toenmalig rector van de
Menighetsfakultet in Oslo.79
Aldus stond Rottier in zijn strijd min of meer alleen. In Nederland zelf
bestond er in kringen van de Hereniging en de oecumenisch-geïnteresseerde katholieken, afgezien van de franciscanen, weinig belangstelling voor
Noorwegen. Ten aanzien van Noorwegen was Rottier een roepende in de
woestijn: het blad Uit het land van St. Olav werd niet gelezen door Noren, en
zeker niet door lutherse Noren. In de loop van de zeven jaar dat hij redacteur was, werd de toon van zijn bijdragen steeds bitterder. Hij verweet de
lutherse Noren dat zij hun vijandige houding jegens de katholieke kerk
niet lieten varen, dat “het merendeel van de Noren van Maarten Luthers leer
niets afweet en er niet naar omziet,” en dat wat betreft de alom heersende
‘misstanden’ zoals abortus en de uitdeling van condooms aan soldaten “de
lutherse staatskerk feitelijk had gecapituleerd.”80 Zo was er uiteindelijk ook
van Rottiers positieve benadering ten aanzien van de Noorse staatskerk bij
zijn overlijden in het voorjaar van 1953 weinig meer over.81
78 A. Rottier, ‘Toch geen dwaasheid’, in: Uit het land van St. Olav, 21(1947-48), p. 25-26.
79 Idem, ‘Frontvorming tegen de godshaat’, in: Ibidem, 25(1951-52), p. 25-28; Idem, ‘Priesterlijke problemen. Het vinden van een andersdenkend auditorium’, in: Ibidem, 23(194950), p. 1-3; Ibidem, 21(1947-48), p. 111-113. De vriendschappelijke band tussen de lutherse bisschop E. Berggrav van Oslo en J. Mangers sinds de Tweede Wereldoorlog was vooral
van persoonlijke aard. Hartog, ‘Volkskerk of staatsdepartement’, p. 129-138.
80 A. Rottier, ‘Christelijk heidendom’, in: Uit het land van St. Olav, 24(1950-51), p. 50-53; Idem,
‘Protestantse verbolgenheid’, p. 21-24.
81 A. Rottier, ‘Hoe het groeit’, in: Uit het land van St. Olav, 25(1951-52), p. 93-95, 105; Idem,
‘Katholieke levensopvatting en atheïstisch humanisme’, in: Ibidem, p. 117-119. Het in
memoriam bij het overlijden van Rottier was van de hand van F. Krijn, ‘Pastor August
Jean Marie Rottier’, in: Ibidem, 26(1953), p. 105-107. Dat is opmerkelijk omdat Krijn al
enkele jaren niet meer in de inhoudsopgave van het blad te vinden was geweest. Na het
overlijden van Rottier werd hij een vaste medewerker van Uit het land van St. Olav.
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Missieprocure als brug naar het hoge noorden
Rottier werd in 1953 opgevolgd door J. Rommelse, die veel minder uitgesproken was in zijn opvattingen over het karakter van het werk van de
katholieke kerk in Noorwegen. Rommelse, een confrater van bisschop
Mangers, was in augustus 1953 naar Bussum gekomen nadat andere Nederlandse priesters in Noorwegen voor de baan hadden bedankt. Als bescheiden en enigszins naïeve marist was hij er de man niet naar om het verzoek
van zijn bisschop naast zich neer te leggen.82 Toen hij de redactie overnam
had hij al enkele jaren vanuit Noorwegen de actualiteiten en persfoto’s voor
het blad verzorgd.
Rommelse had er begrip voor dat Noren het als beledigend ervoeren als
men over missie sprak. Daarom vond hij dat men het woord ‘missie’ in
Noorwegen zelf beter kon mijden, maar voor het Nederlandse thuisfront
kon de term volgens hem goed dienst doen.83 Dat is des te meer opmerkelijk omdat in 1953 het apostolisch vicariaat Oslo werd verheven tot bisdom.
Daarmee was Noorwegen in veel ogen een ‘volwassen’ kerkdistrict geworden en verloor het de status van ‘missiegebied’. Krijn wees erop dat de
katholieken in Scandinavië voortaan pijnlijke vragen zouden worden
bespaard van lutheranen die zich beledigd voelden of juist geamuseerd
waren over het feit dat de Noren door Rome op één lijn werden gesteld met
de niet-christelijke missiegebieden. “De honoraire titulatuur der missiebisschoppen deed altijd vreemd aan. Pijnlijk was het als moderne mens de
eigenaardige gewaarwording te moeten verwerken, dat Chinezen en negers
wel rijp geacht werden voor eigen kerkbestuur, maar beschaafde Europeanen niet.”84
Maar niet alleen Rommelse verdedigde het om desondanks vast te houden aan het missiebegrip. Ondanks de invoering van een onafhankelijk
kerkbestuur, was er volgens de Katholieke Missiën, waarin in deze jaren opnieuw aandacht bestond voor de Scandinavische landen, nog steeds sprake
van verloren gebied dat terugveroverd diende te worden.85 In 1955 ver82 Volgens Rommelse werd de procure in Bussum door de maristen overgenomen na overleg tussen de provinciaal van de maristen, E. Pisters, en Mangers. Rommelse, ‘Apostolaat’,
p. 39-40; Interview J. Rommelse, kmm 884.
83 H.W.M. van den Bergh, ‘Pater Rommelse 25 jaar priester’, in: Uit het land van St. Olav,
32(1958-59), p. 89-90; Interview J. Rommelse, kmm 884.
84 F. Krijn, ‘De betekenis van de Scandinavische kromstaffeesten’, in: Uit het land van St. Olav,
27(1953-54), p. 66-68; Zuster Ignace van het H. Hart (Veldhoven), ‘Moeizame wederopbouw van de kerk in de Scandinavische landen’, in: Katholieke Missiën, 76(1955-56), p. 195198, 236-239.
85 J. Peters, ‘Moeizame herovering van verloren terrein in Skandinavië’, in: Katholieke Missiën,
78(1957-58), p. 44-47.
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scheen een uitgebreide bijdrage in het Katholiek Archief onder de titel ‘De toestand van de katholieke kerk in de Scandinavische landen’.86 Volgens dit
artikel had het “herstel van de bisschoppelijke hiërarchie” niets veranderd
aan het missiekarakter van deze gebieden, omdat zij nog steeds onder de
Propaganda Fide ressorteerden. Het Katholiek Archief, dat weinig positiefs te
melden had over de lutherse kerken in Scandinavië, brak zich het hoofd
over de vraag hoe men de Noord-Europeanen weer kon “onderwerpen aan
dogma en onfeilbaar Leergezag.”87 Door het geringe aantal katholieken, het
tekort aan personeel en het gebrek aan financiën konden zij nog steeds niet
op eigen benen staan. “De kerkvestiging is nog in volle gang”, heette het.88
Klaarblijkelijk leidde de verheffing van het apostolisch vicariaat Oslo tot
bisdom tot angst voor verlies aan steun voor de katholieke kerk in Noorwegen. Daarom werd bij de fondswerving en het werven van priesters en religieuzen met het oog op de verwachte hogere resultaten benadrukt dat
Noorwegen nog steeds als missiegebied beschouwd moest worden.89
Dat Noorwegen nog steeds werd aangemerkt als een afhankelijk missieland, is opmerkelijk omdat in 1956 de pauselijke nuntius Giobbe er bij
H.J.J. van Hussen op aandrong elke verwijzing naar het begrip ‘missie’ te
voorkomen in het kader van de visitatiereis van Hanssen. Men was er in
Rome inmiddels van bewust dat het aanmerken van de Noord-Europese
landen als missiegebieden nadelige gevolgen had voor de katholieke kerk
ter plaatse.90 In de voorgaande hoofdstukken is geconstateerd dat in deze
tijd ook de Nederlandse priesters en religieuzen die zelf in Noorwegen
werkten, steeds meer afstand namen van het missiebegrip ten aanzien van
hun werkterrein. Vranken sprak bijvoorbeeld in de inleiding van zijn boekje Een Noorse pastoor vertelt over de “zogenaamde missie” in Noord-Europa.91
86 ‘De toestand van de katholieke kerk’, k. 957-962, 977-986, 1005-1008, 1023-1034, 10471060, 1067-1080.
87 Ibidem, k. 960-962.
88 Ibidem, k. 960. Opvallend is dat nauwelijks werd teruggegrepen op het ontstaan van de
Nederlandse banden met de kerk in het noorden. De auteur stelde dat Scandinavië pas
sinds de Tweede Wereldoorlog werd ‘ontdekt’ in Nederland. Noch in de tekst, noch in de
literatuur werd melding gemaakt van kardinaal Van Rossum en zijn visitatiereis uit 1923.
Wel werd kort melding gemaakt van Jan Olav Smit, die de taak had gekregen “de Kerk
vooral financieel weer overeind te helpen. Nederland stuurde priesters en zusters. (…) Op
de middeleeuwse ruïnes van Hamar bloeide weer jong katholiek leven, toen Mgr. Smit
zich in 1928 als Apostolisch Vicaris terugtrok.” Ibidem, k. 957, 1028. Zie ook J. Peters,
‘Missielanden in Europa. De katholieke kerk in de noordelijke landen’, in: Katholieke Missiën, 74(1953-54), p. 364-366.
89 Scandinavië kreeg ook een plaats in het uitgebreide Franse standaardwerk over de missiegeschiedenis van Despont, ‘Les missions en Europe’, p. 398-404 uit 1958.
90 Zie hoofdstuk viii, paragraaf 1.
91 Zie ook Uit het land van St. Olav, 34(1960-61), p. 8-9.
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Rommelse voerde evenwel weer de benaming ‘procure van de Noorse
missie’ in. Hij waakte ervoor zich op te dringen in Nederland en op die
manier het “werk voor de bekering van Scandinavië” onsympathiek te
maken, maar pakte in de jaren 1953 tot 1964 rustig vanuit het St. Olavshuis
de draad weer op van de missieactiviteiten.92 Met de toenmalige overste van
het St. Olavshuis, Antonia Kaskes, trok Rommelse het land door met lichtbeelden en de film ‘Het zaad ontkiemt op de rotsen.’ Hij zorgde zelf voor
muziek en gesproken tekst bij de film. De meeste dia’s die werden vertoond, waren toeristische plaatjes van Noorwegen waarin de schitterende
natuur goed tot zijn recht kwam. Daarnaast waren er een aantal dia’s over
de katholieke kerk in Noorwegen en over het leven en het werk van de St.
Franciscus Xaveriuszusters.93 Zuster Antonia Kaskes en Rommelse bezochten veel scholen om meisjes te interesseren voor de congregatie, overigens
zonder veel succes. Een enkele keer waren zij ook te vinden op Noorse
dagen of avonden die in het land georganiseerd werden door bijvoorbeeld
een missievereniging, een vrouwengilde of een sympathiserende pastoor.94
Het is onbekend of de St. Olavskringen die in 1945 bestonden in Bussum,
Hilversum, Eemnes, Rotterdam, Leiden, Borculo, Alphen a.d. Rijn, Haarlem, Voorburg, Sittard, Spierdijk en Lopik, er in 1953 nog steeds waren.95 In
1954, bij het begin van de 28ste jaargang, merkte Rommelse op “dat betrekkelijk velen hun abonnement hebben opgezegd.” Maar ook Rottier klaagde
al langer over de afname van abonnees.96
Rommelse deed ook een beroep op Vlaamse meisjes om in te treden bij
de St. Franciscus Xaveriuszusters, overigens tevergeefs.97 Er werkte een aantal Vlaamse orden en congregaties in Denemarken en begin jaren vijftig
waren enkele Vlaamse priesters in Noorwegen werkzaam. Een en ander
leidde ertoe dat in 1963 in België het Karel de Goedegenootschap werd
opgericht ‘tot steun van de Kerk in het Noorden’ met als doel “mensen te
verzamelen, die willen bidden en zich interesseren voor de Kerk in het
Noorden, en het werk van onze Vlaamse mensen in het Noorden te steunen.”98
92 J. Rommelse, ‘Noorwegen – Nederland – België’, in: Ibidem, 28(1954-55), p. 3.
93 In 1993 waren deze dia’s aanwezig bij zuster Rita van Balen in Amsterdam.
94 Uit het land van St. Olav, 31(1957-58), p. 73, 32(1958-59), p. 48, 33(1959-60), p. 73, 37(1963-64),
p. 10.
95 Sint Olavsklok. Verslag van de werkzaamheden onzer priesters en zusters in Noorwegen, Bussum [1945].
Het doel van het blad was “het Noorse Volk, door Sint Olav eens gekerstend, terugbrengen tot de Kerk van Christus.”
96 Rommelse, ‘Noorwegen – Nederland – België’, p. 3.
97 Ibidem; Idem, ‘Vlamingen in de Noordpoollanden’, p. 108-110.
98 Uit het land van St. Olav, 36(1962-63), p. 111. Het beschermcomité van het Karel de Goedegenootschap bestond onder meer uit kardinaal L.J. Suenens, mgr. Th. Suhr van Kopenhagen, vier Vlaamse bisschoppen en de generale overste der norbertijnen.
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In Uit het land van St. Olav werd na het overlijden van Rottier de gerichtheid op de Noorse lutheranen en het intellectuele dispuut ingeruild voor
onderhoudende artikelen en een hernieuwde aandacht voor de ‘vooruitgang’ in de katholieke kerk.99 Verhaald werd dat in korte tijd vijf jonge
Noren priester waren gewijd, dat er nieuwe parochies waren gesticht en dat
er nieuwe congregaties waren gekomen. De rubriek ‘Actualiteiten’ vulde
zich met berichten over jubilea, openingen van huizen en gunstige statistieken. De prille oecumenische initiatieven van de franciscanen in Zweden
in 1963 voorzag hij samen met de komst van enkele Nederlandse birgittinessen uit Uden naar Vadstena van het commentaar: “Zo heeft Nederland
deze zomer weer eens zijn positie vooruitgeschoven in de wereldmissie.”100
De indruk werd aldus gewekt dat de missieactiviteiten vruchten afwierpen.
Rommelse zocht bewust de positieve berichten over de katholieke kerk in
de Noorse pers uit en citeerde daar graag uit. Zo kwam hij tot de conclusie
dat er “als ’t ware een stil verlangen uitging naar al het mooie dat de voorvaderen in hun katholiek geloof bezaten.”101
Veel aandacht ging in deze jaren in Uit het land van St. Olav uit naar de
immigratie van jonge katholieke gezinnen naar Noorwegen. Met name de
Nederlandse seculier P. Meeusen was actief bij het werven van tuinders om
in Noorwegen een nieuw bestaan op te bouwen. Hij zegende in 1953 in de
St. Petruskerk in Halden, waar hij tot 1956 pastoor was, het huwelijk in van
drie jonge stellen uit het westen van Nederland. De kleine katholieke
Nederlandse tuinderskolonie breidde zich langzaam uit. In 1956 waren er
Nederlandse katholieke gezinnen in Oslo, Bergen, Stavanger, Halden en
Stabekk. Ofschoon de emigratie op economische gronden plaatsvond, werd
“het beetje missiegeest dat er ook bij was”, breed uitgemeten in Uit het land
van St. Olav. De katholieken droegen in een soort lekenapostolaat bij aan de
opbouw van een parochieleven, onder meer als misdienaars, in het zangkoor en als dirigent.102 Min of meer toevallig gebeurde dat ook in Lillestrøm
waar enkele jonge katholieke ingenieurs, die verbonden waren aan het
nabijgelegen Instituut voor Atoomenergie, en hun gezinnen in de tweede

99 Het aantal medewerkers aan het blad verminderde onder Rommelse. In jaargang
35(1961-62) werden in het colofon de namen genoemd van de redactionele medewerkers
F. Krijn, A. Biegel en J. Janischka. In jaargang 38(1964-65), nr. 2, werd naast Janischka en
Biegel de Noor H. Kristiansen uit Tønsberg genoemd.
100 Uit het land van St. Olav, 37(1963-64), p. 37-38.
101 Ibidem, 30(1956-57), p. 21; Interview J. Rommelse, kmm 884.
102 Uit het land van St. Olav, 30(1956-57), p. 31-33, 31(1957-58), p. 49, 33(1959-60), p. 110; J. Janischka, ‘Facetten van een Noorse parochie. Halden vroeger en nu’, in: Ibidem, 34(1960-61),
p. 14-17, 37-40; Idem, ‘Bomen die wortel schoten. Nederlanders in Noorwegen’, in: Ibidem, p. 78-80, 94-96, 116-118.

een vergeten missie

549

helft van de jaren vijftig leven brachten in de nieuwe St. Magnusparochie.103
Rommelse was een behoudende priester, maar anders dan Van der Velden in de jaren dertig veroordeelde hij de protestanten en de lutherse kerk
niet. Hij had “beste herinneringen aan het godsdienstig leven in Noorwegen” en vond de Noren niet materialistisch of atheïstisch.104 Wel had hij,
anders dan Rottier, veel moeite met de priesterwijding van vrouwen in de
lutherse kerk, in die jaren een veel besproken thema. Vrij snel na de Tweede
Wereldoorlog hadden vrouwen in Noorwegen het recht gekregen kerkelijke functies te bekleden als de betreffende gemeente daar geen principiële
bezwaren tegen had. Pas in 1961 werd de eerste vrouw in de Noorse staatskerk tot priester gewijd door Kristian Schjelderup, de bisschop van Hamar,
nadat zes van de negen lutherse bisschoppen dat hadden geweigerd. Daarmee had Schjelderup, aldus Rommelse “een bedenkelijke mijlpaal gezet in
de geschiedenis van de Noorse staatskerk.”105
De pastoor van de St. Vitusparochie in Bussum, H. van den Bergh, prees
Rommelses “grote liefde voor het Noorse volk en zijn groot vertrouwen in
de ziel van dat volk, dat weer terug gaat komen tot de Kerk.”106 Anders dan
zijn voorganger Rottier ging Rommelse de discussie met de Noorse kerk uit
de weg. Met een zeker medelijden constateerde hij dat de Noren niet het
‘volle geloof’ bezaten. De katholieken hadden toch meer te geven dan de
lutheranen, maar het had geen zin om actief te proberen de Noren katholiek te maken. Hier kon de werking van de genade van God slechts uitkomst
bieden.107
In 1960 heette het St. Olavshuis nog steeds de “brug naar het hoge Noorden”, maar het was een brug die nog slechts weinigen wisten te vinden. “Ik
heb nog nooit van jullie werk gehoord”, bekende in 1960 een theologant
van het seminarie Rijsenburg, ooit de thuisbasis van Jan Olav Smit. Over St.
Olavskringen en het St. Olavsliefdewerk werd inmiddels in het blad niet
meer gesproken. Postulanten kwamen er nauwelijks meer. In het St. Olavshuis werd alleen nog “onophoudelijk gebeden voor de terugkeer van de
Scandinavische volken tot de eenheid van de Moederkerk.”108

103 Ibidem, 30(1956-57), p. 123, 31(1957-58), p. 66, 77.
104 J. Rommelse, ‘Een woordje over de godsdienstzin der Noren’, in: Ibidem, 28(1954-55),
p. 45-46; Idem, ‘Kerk en christendom in Noorwegen’, in: Ibidem, 29(1955-56), p. 61-63.
105 Rommelse, ‘De eerste vrouw tot priester gewijd’, p. 88-90; Uit het land van St. Olav, 21(194748), p. 112-113, 135-136.
106 Van den Bergh, ‘Pater Rommelse 25 jaar priester’, p. 89.
107 Interview J. Rommelse, kmm 884.
108 ‘Het St. Olavshuis in Bussum, de brug naar het hoge Noorden’, in: Uit het land van St. Olav,
34(1960-61), p. 29-30.
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3. financiering van de noorse missie

Nederlandse druppels op een gloeiende plaat
Mangers liet in 1956 aan de apostolisch visitator Hanssen weten dat met het
geld dat hij uit Rome kreeg ongeveer de helft van zijn budget was gedekt.109
De inkomsten uit Rome bestonden voornamelijk uit een jaarlijkse bijdrage
van het pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Dit genootschap gaf in 1951 een bedrag van 11.000 Amerikaanse dollars en in 1955 van
15.000 dollar. Er waren extra bedragen voor de kerk in Halden en voor een
nieuwe kerk in Lillestrøm. De dominicanen in Noorwegen kregen daarnaast een aparte toelage.110 De H. Kindsheid gaf tot medio jaren vijftig een
klein bedrag aan Noorwegen. Daarna werd deze subsidie gestopt omdat
Noorwegen “geen heidens land was”.111 Via het St. Petrusliefdewerk werd
incidenteel de opleiding van een Noorse priester betaald.
Om het resterende bedrag aan te vullen deed Mangers net als zijn voorgangers een beroep op katholiek Nederland, dat in deze periode nog steeds
de naam had een belangrijk financieel steunpunt voor Noorwegen te zijn.
Rottier herinnerde in 1946 nog eens aan de belofte van Pius xi aan Smit dat
Nederland wel zou helpen.112 “Katholiek Nederland, dat in de eerste gelederen staat waar het de kerstening geldt van onwetenden en onbeschaafden, heeft een taak ook ten aanzien van het herstel der eenheid onder de
christenen van Europa.”113 In 1954 stelde Katholieke Missiën dat Nederland de
erenaam droeg aan de missie in IJsland, Finland en Noorwegen zeer belangrijke diensten te bewijzen. Enkele jaren later werd in hetzelfde missietijdschrift naar voren gebracht dat de Nederlandse inzet ten aanzien van Scandinavië vergeleken kon worden met de inzet van Spanje voor Zuid-Amerika
op godsdienstig en geestelijk-cultureel terrein.114
Ondanks de naam van belangrijke steunverlener viel de Nederlandse
financiële bijdrage in de praktijk tegen. Een beroep op de ‘financiële verantwoordelijkheid’ van Nederland ten opzichte van Noorwegen vond veel
109 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. Mangers; Eidsvig,
‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 388.
110 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens door Van Hussen.
111 Ibidem; Archief pmw , inv. nr. 61: ‘1940-1942. Overzicht der uitkeeringen, aan elke der Missioneerende Orden en Congregaties in Nederland gedaan door de Voortplanting en de H.
Kindsheid’.
112 Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 1; Verzameling Anne Biegel, inv. nr. 26: artikel ‘Apostolisch vrouwenwerk in Noorwegen’, in: Beatrijs (z.j.), p. 12-13.
113 Van Steen, ‘Bisschoppelijke richtlijnen en een bisschoppelijk bevel’, p. 25-27.
114 Peters, ‘Missielanden in Europa’, p. 364-366; Idem, ‘Moeizame herovering van verloren
terrein’, p. 44-47.
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minder gehoor dan ten tijde van Smit. Zo zou de verwerkelijking van de
bouw van een kerkje in Stavanger slechts kunnen geschieden door “de
milddadigheid van katholiek Nederland.” Bij het ontwerp uit 1936 van dit
katholieke kerkje door de Nederlandse architect C.M. van Moorsel werd
rekening gehouden met de “typische eischen van dit missieland voor de
Katholieke Kerk en het karakter van de nationale cultuur en bouwkunst.”
De altaarruimte met het tabernakel werd extra benadrukt, “om daardoor te
meer het wezenlijk onderscheid tusschen katholieke en protestantsche kerken aan te duiden.” De oproep zette weinig zoden aan de dijk: het duurde
twintig jaar voordat de Nederlandse pastoor ter plaatse, J. van der Burg, zijn
‘nieuw’ kerkje kreeg, overigens niet volgens de tekening in het bouwblad.
Er werd slechts een stenen gedeelte bijgebouwd aan het reeds bestaande
houten kerkje. Het werd ook niet door Nederland gefinancierd, maar door
de St. Franciscus Xaveriuszusters.115 Volgens zuster Rita van Balen werd het
in Nederland “heel weinig begrepen dat wij steun nodig zouden hebben.
Het heette altijd, ja, Noorwegen, dat is toch geen Derde Wereldland.”116
Ook de Nederlandse bisschoppen waren geen grote geldschieters en
steunden de propaganda voor de Noorse missie na het vertrek van Jan Olav
Smit maar matig. Het episcopaat steunde Noorwegen in elk geval niet als
blok.117 Mangers was er ook de man niet naar om veel geld los te peuteren.118 Eind jaren dertig kwamen in Nederland de missiebisschoppen af en
aan, zodat lang niet elke bedelende missionaris, zelfs wanneer het een apostolisch vicaris betrof, toestemming kreeg voor een rondtocht door een of
meer bisdommen. De procurator Van der Velden maakte Mangers erop
attent dat met name bisschop Diepen van Den Bosch en Lemmens van
Roermond welwillend stonden tegenover Scandinavië.119 Maar ook de
grootste ‘Scandinaviëvriend’ kon het laten afweten: Diepen berichtte Mangers in 1934, toen deze reeds in Nederland was gearriveerd, dat “mijn Diocesaan Missiecomité thans uw bedeltocht inopportuun moest achten”. Om
hem ‘af te kopen’ schonk Diepen hem een persoonlijke aalmoes.120 Vanuit
het bisdom Den Bosch ging in deze periode meer steun naar Zweden dan
115 C.M. van Moorsel, ‘Bij het ontwerp voor een r.k. kerkje te Stavanger’, in: Het R.K. Bouwblad.
Veertiendaagsch tijdschrift voor bouw- en sierkunst, 11(1940), p. 209-213; Uit het land van St. Olav,
30(1956-57), p. 27-28; Archief ofm , inv. nr. 4303: Albertus Castricum aan Castulus van den
Eijnden, 20 februari 1958.
116 Interview Rita van Balen, kmm 896.
117 Archief bdb , 4 ‘Bisschoppenvergaderingen 1931-1940’: 28 september 1938, punt 13 bijlage.
118 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens door Van Hussen.
119 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H. van der Velden aan J. Mangers,
17 september 1933, 11 december 1934, 4 april 1935, 16 april 1935.
120 Ibidem, ‘Dossier Breukel’: Diepen aan Mangers, 9 mei 1934; Archief pmw , inv. nr. 55:
A. Hermus aan Th. Bekkers, 3 juli 1934.
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naar Noorwegen.121 In Roermond werd vooral ten tijde van bisschop G. Lemmens (1932-1957), wiens zus als algemene overste van de zusters Onder de
Bogen (1938-1952) belangen had in Noorwegen, aandacht besteed aan Scandinavië. Het aartsbisdom Utrecht had relaties met Noorwegen via het St.
Olavshuis dat tot midden jaren vijftig bij dit kerkdistrict hoorde.122 De
betrekkingen lijken hier evenwel nimmer buitengewoon warm te zijn
geweest.123
Hartelijk waren wel de banden met de St. Vitusparochie in Bussum, in
welke parochie het St. Olavshuis was gelegen. De contacten met pastoor E.
Beumer waren indertijd al door Smit en Drehmanns gekoesterd. Beumer
trad tot 1932 – toen Van der Velden als rector werd benoemd – op als geestelijk verzorger van de zusters. De opvolger van Beumer J.G. Alferink (19341946) hielp de procure na het overlijden van H. van der Velden in 1942 draaiende te houden.124 Zeer vergenoegd waren de bewoners van het St. Olavshuis toen G. de Geus, “een buitengewoon ijveraar voor de katholieke belangen in Noorwegen” in 1946 werd benoemd als pastoor van de St. Vitus.125
Ook met diens opvolger H. van den Bergh werd een goede relatie opgebouwd. Rommelse sprong zo nodig bij in de parochie, met name bij het
biechthoren. Om belangenconflicten te voorkomen, kerkten de zusters
zondags in de parochiekerk en werden buurtbewoners gestimuleerd om
niet bij de zusters in de kapel maar in de St. Vitus ter kerke te gaan.126 In
1957, bij gelegenheid van het 25-jarig bisschopsjubileum van Mangers,
hield Van den Bergh collectes voor de bouw van een kerkje in Stabekk.
Rommelse en Van den Bergh reisden in dat jaar samen naar Oslo om de bijeengesprokkelde 3000 gulden aan de bisschop te overhandigen. Sindsdien
was de geestdrift van Van den Bergh voor Noorwegen alleen maar toegenomen. Rommelse dankte er een auto aan: bij gelegenheid van zijn 25-jarig
priesterfeest had Van den Bergh de Bussumse parochianen opgeroepen gul
bij te dragen.127
121 Archief bdb , 2 ‘Missieactie Scandinavië’; Archief rkau , inv. nr. 124: ‘Stukken betreffende
buitenlandse bisdommen. Zweden, 1955-1964’: H.J.J. van Hussen aan B. Alfrink, 2 september 1964. De acties voor Zweden kregen nooit zo’n vaste voet aan de grond in Nederland als die voor Noorwegen. De ‘procure van de Zweedse missie’ was minder goed
georganiseerd en had geen vast adres.
122 Door een herindeling van de Nederlandse kerkprovincie hoorde Bussum en dus ook het
St. Olavshuis vanaf 1955 niet langer bij het aartsbisdom Utrecht, maar bij het bisdom
Haarlem.
123 Archief rkau , inv. nr. 687: J. de Jong aan de St. Olavstichting, 6 juni 1940.
124 J.G. Alferink, ‘Onder de hoede van St. Vitus’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49),
p. 98-99.
125 Ibidem, 20(1946-47), p. 40.
126 Interview J. Rommelse, kmm 884; Interview A. Biegel, 9 juli 1993.
127 Interview J. Rommelse, kmm 884.
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De procuratoren en de zusters sprokkelden hun geld verder met name
via een kring van ‘weldoeners’ bij elkaar.128 In het blad Uit het land van St. Olav
stond een giftenlijst vermeld, waaruit we kunnen opmaken dat er waarschijnlijk jaarlijks gemiddeld een paar duizend gulden werd ontvangen.129
In deze lijst waren de bedragen inbegrepen die via de St. Olavsbusjes werden ingezameld.130 Via de St. Olavstichting, ten tijde van Smit opgericht in
Amsterdam en in 1937 naar Bussum verplaatst, kon men legaten en andere
testamentaire beschikkingen ten dienste stellen van het apostolisch vicariaat Oslo. In 1960 werd het bestuur teruggebracht tot drie personen die er
qualitate qua zitting in hadden: de procurator, de overste van de zusters in het
St. Olavshuis en de pastoor van de St. Vitusparochie.131
Er vond enige steunverlening aan de katholieke kerk in Noorwegen
plaats in het kader van algemene missionaire acties. Dat gold bijvoorbeeld
voor de ‘missieboekenactie’ uit 1935 van de vijf grootseminaries in Nederland, die gelezen boeken en tijdschriften aan missionarissen en missieseminaries doorstuurden.132 Rottier lijkt goede betrekkingen te hebben gehad
met de directeur van de Pauselijke Missiewerken in Nederland. In zijn eindejaarsbrief van 1949 bedankte Rottier de toenmalige directeur Th. Bekkers
voor zijn “steeds bijzondere belangstelling en daadwerkelijke steun” en
noemde hem “een van onze grootste weldoeners”.133 In hetzelfde jaar
schreef Bekkers een warm voorwoord bij gelegenheid van het jubileum van
het St. Olavshuis in 1949 in Uit het land van St. Olav. In 1954 kreeg Noorwegen
een gift van het Apostolaat der Hereniging voor de steunverlening aan de
vele (Oost-Europese) vluchtelingen in Noorwegen, naast een “zending
kostbare goederen uit Utrecht.”134 Begin jaren zestig werd een enkele keer
128 Er zijn geen namen bekend van weldoeners. Augustine Voorvelt gaf wel aan dat zij in de
periode dat zij overste was in Bussum, van de Stichting Benevolentia elk jaar een “aanzienlijk bedrag” ontving. Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
129 De giftenlijst was opgenomen in het colofon, dat slechts van een beperkt aantal nummers
geraadpleegd kon worden. Jaargang 1963-64 vermeldde in totaal een bedrag van f 2294,25
van de weldoeners en f 252,89 van het St. Olavsliefdewerk.
130 Volgens Anne Biegel lagen er, toen zij het tuinhuis bij het St. Olavshuis begin jaren zestig
betrok, meer dan drieduizend St. Olavsbusjes op de zolder. Interview A. Biegel, 9 juli 1993.
131 Archief okb , ‘Dossier pastor Van der Velden 1920-1942’: H.J. van der Velden aan J. Mangers,
22 januari 1937. De stichting stond later als kerkelijke instelling onder auspiciën van de
bisschop van Haarlem. Bij opheffing zou een eventueel voordelig saldo overgemaakt
worden aan de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters. Den Haag, Algemeen Rijksarchief, ‘Openbaar centraal stichtingenregister. Ministerie van Justitie’, Dossiernummer
st. 10.596: ‘St. Olavstichting’.
132 Uit het land van St. Olav, 24(1950-51), p. 83; Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met E. Laudy.
133 Archief pmw , inv. nr. 82: A. Rottier aan Th. Bekkers, 22 december 1949.
134 J. Rommelse, ‘Het werk voor de katholieke vluchtelingen in Noorwegen’, in: Uit het land van
St. Olav, 28(1954-55), p. 61-63.
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steun verleend door de grotere hulpverlenende instanties zoals de Vastenactie en de miva.135
Hoeveel geld er daadwerkelijk in de loop der jaren vanuit het St. Olavshuis
naar Noorwegen is gegaan, is onbekend. Af en toe werd een concreet bedrag
genoemd. Zo kon Van der Velden in april 1935 een cheque van 4000 kronen
aan Mangers sturen. Een indicatie geven de deviezenvergunningen die in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden verleend. In november 1947
kreeg Rottier toestemming 800 gulden voor de vijftien Nederlandse priestermissionarissen te zenden, terwijl de toenmalige overste Juliana van Kessel 1200 gulden voor de 74 Nederlandse zusters naar Noorwegen mocht sturen. In 1948 stuurde Rottier in totaal 5000 gulden naar Noorwegen voor
levensonderhoud van de vijftien priesters en de zusters.136 Deze bedragen
gingen niet naar de priesters en zusters zelf, maar rechtstreeks naar G. Vranken, kapelaan aan de St. Olavskerk te Oslo, die blijkbaar op dat moment de
financiën beheerde voor J. Mangers. Opmerkelijk is dat Mangers in 1950,
hoewel er opnieuw een deviezenvergunning werd verleend voor 5000 gulden, besloot dat “vooralsnog het voorradige missiegeld in Nederland”
moest blijven.137 Het vermoeden van sommige priesters in Noorwegen dat
er wel geld was maar dat Mangers het niet voor zijn priesters wilde uitgeven, lijkt hiermee te worden ondersteund.138
Behalve door de procure werd ook door de congregaties geld ingezameld
voor hun werkterrein in Noorwegen. Zoals gezegd plaatsten de zusters van
O.L. Vrouw van Amersfoort en de zusters Onder de Bogen St. Olavsbusjes in
hun huizen. Franciscanen die in Noorwegen werkten en voor vakantie in
Nederland waren, hielden regelmatig liefdadigheidspredikaties. Na de oorlog trokken zij rond met een speciale Noorse missieavond waarbij de godsdienstige geschiedenis van het land aan de orde kwam onder de noemer
‘Hoe het eens was, hoe het is, hoe het hopelijk worden zal.’ Ook de film ‘Het
zaad ontkiemt op de rotsen’ werd door hen vertoond. De enige echte Noorse franciscaanse priester, Otto (Canutus) Hanssen, maakte in januari 1962
een bedeltocht door Nederland om geld in te zamelen voor de nieuwe
St. Hallvardkerk in Oslo, en schreef in het kader daarvan een brochure over
Noorwegen.139 De franciscanen deden voor de bouw van deze kerk met suc135 Neerlandia Seraphica, 33(1963), p. 371; Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
136 Archief pmw , inv. nr. 82: A. Rottier aan Th. Bekkers, 24 februari 1947 en 22 november 1947.
137 Ibidem: A. Rottier aan H.J.J. van Hussen, 17 november 1950. Van Hussen was de opvolger
van Th. Bekkers.
138 Archief br , Hanssen, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 4.
139 Neerlandia Seraphica, 8(1934), p. 456; Missieactie, 2(1947-48), p. 99; Uit het land van St. Olav,
35(1961-62), p. 92-93; O.J. Hanssen, Noorwegen van heden. Het volk, hun leven en gewoonten,
Oslo/Weert: Provincialaat der Nederlandse franciscanen, 1962.
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ces een beroep op de Nederlandse Vastenactie.140 Ook de maristen hielden
bedelpreken voorafgaand aan hun vertrek naar Noorwegen, onder meer
voor de Mariakerk in Stabekk. Toch was de opbrengst doorgaans vaak niet
meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Bedelacties in Duitsland bleken meer succes te hebben.141

Nieuwe steunpunten: Verenigde Staten en West-Duitsland
Direct na de Tweede Wereldoorlog keek de katholieke kerk in Noorwegen
uit naar nieuwe steunpunten omdat de voormalige hulpverlenende landen
in Europa veel geleden hadden tijdens de oorlog. Met name in de Verenigde
Staten werd steun gezocht. Dat werd vergemakkelijkt door de banden die er
reeds bestonden tussen de miljoenen Noorse en Zweedse immigranten uit
de negentiende en twintigste eeuw, onder wie zich relatief veel katholieken
hadden bevonden. Ook Sigrid Undset droeg bij tot een inniger contact.
Door haar anti-nazi houding moest zij tijdens de Tweede Wereldoorlog
Noorwegen ontvluchten. Zij kwam terecht in de Verenigde Staten, waar zij
op dat moment een van de best gelezen auteurs was.142
In de Verenigde Staten bestond sinds 1910 de St. Ansgar’s Scandinavian
League voor de katholieke kerk in Noord-Europa, die gevestigd was in New
York. De League spande zich er tijdens de Tweede Wereldoorlog voor in
Scandinavische priesterstudenten in de Verenigde Staten te laten studeren.
In 1949 verscheen van de hand van de Deense katholiek Hans Bang het
boekje The Church in the Northern countries in de serie A missionary academia study.
Het werd uitgegeven door de Society for the Propagation of the Faith en
The Missionary Union of the Clergy, de Amerikaanse zusterafdelingen van
het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs en de Priestermissiebond.
De serie was bedoeld als een cursus missiologie voor de studenten op Amerikaanse grootseminaries. Het grootste probleem van de protestantse christelijke kerken was volgens Bang het gebrek aan kerkelijke autoriteit door de
afhankelijkheid van de politieke constellatie: zo konden kerkelijke leiders
niets ondernemen tegen politieke beslissingen over de priesterwijding van
vrouwen. Volgens Bang bestond er in de Scandinavische landen na de oor140 Archief lcka , inv. nr. 1663: ‘Stukken betreffende steun van Vastenactie 1963 ten behoeve
van een kerk, parochiezaal en jeugdgebouw te Oslo’. De St. Hallvardkerk kreeg 50.000
gulden van de Vastenactie. De toenmalige franciscaanse missieprocurator A. Camps
dankte B. Alfrink en mgr. Poell voor deze “onverwachte – maar zeer welkome” gift.
141 Interview J. Rommelse, kmm 884; Ivens, ‘Een oprecht gemeende dank’, p. 92; Archief npm ,
3: Ivens aan Van Beckhoven, 9 september 1959.
142 ‘Op bezoek bij Sigrid Undset na haar terugkeer uit Amerika’, in: Uit het land van St. Olav,
20(1946-47), p. 15-17; Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 324-325; Karen Larsen, A history of Norway (New York; Princeton University Press, 1948), p. vii.
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log veel respect voor de katholieke kerk ‘als het laatste bolwerk van civilisatie’.143
Mangers liet een van de Noorse seculieren in de naoorlogse jaren vaak
maanden of zelfs jarenlang door de Verenigde Staten trekken om geld bij
elkaar te bedelen. Voor de priesters in Noorwegen werden hierdoor zeer
welkome misstipendia van één dollar boven op hun magere toelage verworven. Het initiatief voor het beroep op de Verenigde Staten zou niet zozeer
bij Mangers als wel bij zijn priesters hebben gelegen.144 Zoals we hebben
gezien ondersteunde Hanssen in zijn visitatierapport de Noorse blik over
de oceaan. Hij wees ook op de mogelijkheid priesters in de Verenigde Staten
en Engeland te rekruteren, landen waarvoor, zo was hem tijdens zijn visitatiereis te kennen gegeven, de Noren meer achting hadden dan voor bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Volgens verschillende Noorse seculiere
priesters mocht Noorwegen “geen geestelijk achterland blijven van Nederland en Duitsland.” Ook de vestiging van het navo-hoofdkwartier in Oslo
met veel katholieke officieren van Engels-Amerikaanse origine bracht de
behoefte aan Engelse en Amerikaanse priesters met zich mee.145
Toch was het West-Duitsland dat zich in plaats van de Angelsaksische
landen rond 1960 opwierp als de grootste ondersteuner van de katholieke
kerk in Noord-Europa. Tussen Duitsland en het noorden bestond al in de
achttiende en negentiende eeuw een relatie via het apostolisch vicariaat van
het Noorden, dat afwisselend was bestuurd vanuit Osnabrück en Hildesheim.146 In de jaren twintig van de twintigste eeuw was via de apostolisch
vicaris van Zweden, de uit Beieren afkomstige E.J. Müller, een steunpunt
opgezet in Beieren. In Keulen was in 1926 het St. Ansgarwerk opgericht. De
Katholiekendag in Keulen in 1956 stond in het teken van Scandinavië.147
Tijdens het Eucharistisch Wereldcongres in München in 1960 werd een
‘Nordischer Tag’ gehouden, waar vele katholieke vertegenwoordigers uit
de Scandinavische landen en West-Duitsland elkaar troffen.148 Op dit congres kwam duidelijk de Scandinavische behoefte aan morele en financiële
steun naar voren. In katholiek West-Duitsland bestond er bereidheid en
financiële ruimte om de geloofsbroeders en -zusters in de extreme diaspora
van Noord-Europa te steunen. De toenmalige directeur van het Keulse
St. Ansgarwerk, Hans Daniels, nam het initiatief vanuit een aantal Europese
landen en regio’s de ideële en materiële steunverlening aan de noordelijke
143 Bang, The Church in the Northern countries, p. 20-21, 25.
144 Archief br , Hanssen, 2a ‘Noorwegen’: Aantekeningen gesprek met J. Mangers.
145 Ibidem, 1c ‘Visitatierapport Noorwegen’, p. 6-7.
146 Zie Verantwoording, paragraaf 3.
147 Uit het land van St. Olav, 26(1952-53), p. 8-9.
148 Ibidem, 33(1959-60), p. 69, 34(1960-61), p. 13.
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landen een structurele basis te verschaffen. Naast hulpwerken in Keulen,
München/Beieren en Luxemburg werden er plannen gemaakt voor steunpunten in Zwitserland en Oostenrijk. Daniels vroeg in 1964 aan kardinaal
B. Alfrink of Nederland zich ook bij dit initiatief wilde aansluiten.149 Of
Daniels bekend was met de reeds bestaande steunpunten in Nederland is
onbekend. Hij maakte er in elk geval geen melding van. Ook Alfrink zelf
wist niet zo goed wat er in Nederland op dit terrein gebeurde. Hij liet de
toenmalige directeur van de Pauselijke Missiewerken H.J.J. van Hussen
nagaan wat er in Nederland nu precies bestond op het gebied van hulp aan
de Scandinavische landen “en wat dat opleverde.”150
Van Hussen liet weten dat er van de oude acties zoals het Gebedenverbond van Diepen niet veel was overgebleven.151 “Wat er momenteel in
Nederland als hulp aan de Scandinavische landen wordt opgebracht, weet
alleen le bon Dieu, maar het is m.i. minder dan vroeger.(…) Naar het mij
voorkomt wordt er alleen door het St. Olavshuis, mede door middel van zijn
mooie tijdschrift, vruchtbaar gewerkt.”152 Voor Zweden was het oude St.
Ansgargenootschap inmiddels omgezet in een Brigittastichting bij de birgittinessen in Uden. Van Hussen kon zich niet indenken dat via die stichting veel geld binnenkwam. Wel attendeerde hij Alfrink op het gegeven dat
er veel Nederlandse paters, zusters en wereldheren in Scandinavië werkzaam waren. Van Hussens advies aan Alfrink bestond erin de bestaande
steunverlening aan de Scandinavische landen niet uit te breiden. Integendeel, hij vond Nederland niet het aangewezen land om “de missie in Scandinavië in belangrijke mate te gaan dragen.” In elk geval adviseerde hij
eventuele nieuwe acties niet “op te hangen aan het Duitse St. AnsgariusWerk. De Scandinavische landen zijn niet Duits-minded.” Van Hussen zag,
evenals Hanssen, veel meer in een nauwe relatie met de Verenigde Staten,
ook “wat betreft de uitzending van missionarissen”, omdat zij een soortgelijke mentaliteit zouden hebben als de Noord-Europese landen. Volgens
hem hadden Amerikaanse priesters en religieuzen meer te bieden dan de
Nederlandse missionarissen, die “in vertrouwen gezegd” nogal eens “te
simpel van aard” waren “om in deze hoogst culturele landen vruchtbaar
werkzaam te kunnen zijn.”153 Het antwoord van Alfrink aan Daniels was
dan ook negatief. Hij deed Daniels de suggestie contact op te nemen met de
Nederlandse congregaties die in Scandinavië werkten, het St. Olavshuis, de
149 Archief rkau , inv. nr. 124: H. Daniels aan B. Alfrink, 24 augustus 1964.
150 Ibidem: B. Alfrink aan H.J.J. van Hussen, 28 augustus 1964.
151 De laatste oproep in Uit het land van St. Olav voor nieuwe leden van dit gebedenverbond
vinden we in 18(1940-41), p. 12.
152 Archief rkau , inv. nr. 124: Van Hussen aan Alfrink, 2 september 1964.
153 Ibidem.
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Birgittinessenprocure en het Europaseminarie in Maastricht. Aan dit seminarie, dat begin jaren zestig door de priester J.J. Dellepoort was opgericht
om ‘priesterarme’ gebieden te helpen aan priesters uit ‘priesterrijke’ gebieden, studeerden onder meer priesters voor Scandinavië.154

4. conclusie
Terwijl het missiebegrip in toenemende mate werd vereenzelvigd met ‘heidense en onbeschaafde’ gebieden, de aandacht van het Vaticaan voor de
Scandinavische landen afnam en er in het apostolisch vicariaat Oslo omzichtig werd omgegaan met het missiebegrip, had de procure van de Noorse missie in de periode 1932-1964 in Nederland nog steeds de opdracht
steun te verwerven voor de katholieke kerk in Noorwegen. De procurator
H. van der Velden (1932-1942) probeerde ondanks de duidelijk tegengestelde tijdgeest in Nederland te benadrukken dat Noorwegen ‘echte missie’
was omdat er in Noorwegen nog miljoenen zielen te winnen waren en
omdat het gebied onder de Propaganda Fide ressorteerde.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het in Nederland, net als in Noorwegen, nog bezwaarlijker gevonden om Noorwegen als missieland aan te
duiden doordat protestanten en katholieken in de oorlogsjaren naar elkaar
toe waren gegroeid. De nieuwe procurator van het Noorse vicariaat A. Rottier (1946-1953), benadrukte dat Noorwegen als ‘beschaafd’ christelijk land
géén missie was. Het werk in Noorwegen omschreef hij als ‘apostolaat’ of
‘herenigingswerk’. Doelstellingen van de werkzaamheden als bekeringswerk en de opbouw van de katholieke kerk in Noorwegen, zo blijkt uit
andere artikelen van zijn hand, werden niet afgezworen, maar mochten niet
ten koste gaan van de lutherse kerk. Terwijl in het verleden de protestanten
door de katholieken vaak waren afgeschilderd als de aanstichters van
modernisering en secularisatie, zag Rottier hen als een bondgenoot in de
strijd tegen de bedreigingen van de moderne tijd.
De opvolger van Rottier, J. Rommelse, vond vijf jaar later in 1953 dat het
begrip missie in de Noorse context niet bruikbaar was, maar dat wel kon
zijn in de Nederlandse context. Dat is opmerkelijk omdat in dat jaar het
apostolisch vicariaat Oslo werd verheven tot bisdom. Daarmee liet de H.
Stoel in feite weten dat de katholieke kerk in Noorwegen niet langer een
missiegebied was, maar zelfstandig functioneerde. Het kerkjuridisch argument om Noorwegen als missieland te betitelen, onder meer aangevoerd
door H. van der Velden, verloor daarmee zijn grond. Maar in het Nederlands thuisfront werd benadrukt dat Noorwegen nog steeds een missiege154 Ibidem: B. Alfrink aan H. Daniels, 26 januari 1965; Interview M. Beckers, kmm 883.
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bied was, omdat, zo werd gesteld, de kerkplanting nog in volle gang was en
de katholieke kerk in Noorwegen afhankelijk was van buitenlandse hulp.
Het opnieuw benadrukken van het missiebegrip midden jaren vijftig
getuigde niet alleen van opportunisme, maar lijkt ook een diepgewortelde
contrareformatorische ijver te weerspiegelen in bepaalde katholieke kringen. In die ijver was men ‘roomser dan de paus’. Tekenend is dat de H. Stoel
de apostolische visitatie van A. Hanssen in Nederland geheim wilde houden. Toen dat niet haalbaar bleek, drukte de pauselijke nuntius P. Giobbe
de nationale directeur van de Pauselijke Missiewerken in Nederland, H.J.J.
van Hussen, op het hart om in de pers het woord missie ten aanzien van de
Scandinavische landen ten alle tijden te vermijden. Voor de H. Stoel was het
woord missie in de Noord-Europese context niet langer bruikbaar. Blijkbaar had men leergeld betaald wat betreft de negatieve gevolgen van de
Nederlandse kijk op het werk in de Scandinavische landen zoals die in de
jaren twintig door kardinaal Van Rossum en Jan Olav Smit naar buiten was
gebracht.155 De Noord-Europese landen zouden volgens Van Hussen ‘overgevoelig’ zijn, maar het was in 1956 voor de H. Stoel van groot belang rekening te houden met deze gevoelens. Niet alleen de H. Stoel meed midden
jaren vijftig het missiebegrip ten aanzien van de Scandinavische landen.
Zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien, nam een groot
aantal Nederlandse priesters en zusters die in Noorwegen werkten inmiddels eveneens duidelijk afstand van het missiebegrip. Mede door de connotatie met ‘beschavingswerk’ was het begrip missie in feite onbruikbaar in
Noorwegen zelf.
Het thuisfront slaagde er echter niet in een andere basis voor de steun
aan de katholieke kerk in Noorwegen te creëren dan via missieactie, waardoor men uit de pas liep met de overige sectoren in de katholieke kerk die
betrokken waren bij Noorwegen. Niet dat de strategie van het thuisfront zo
succesvol was: de Nederlandse missionaire beweging richtte zich in deze
periode in toenemende mate op vraagstukken van politieke onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het
herenigingswerk en de Una Sancta-beweging boden echter geen alternatief.
Hierdoor waren de mogelijkheden om financiële steun voor de katholieke
kerk in Noorwegen te werven in Nederland zeer beperkt. Ondanks het
grote aantal Nederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen in Noorwegen, had katholiek Nederland na het vertrek van Jan Olav Smit en het overlijden van kardinaal Van Rossum weinig binding met Noorwegen. Die
betrokkenheid had inmiddels vooral zijn weg gevonden via de ‘eigen mis155 Archief br , Hanssen, 1a ‘Scandinavië’: Van Hussen aan Giobbe, 20 april 1956, Van Hussen
aan Hanssen, 23 april 1956; Ibidem, 2a ‘Noorwegen’: Verzamelde gegevens door Van
Hussen.
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sies’ van de Nederlandse reguliere priesters en vrouwelijke religieuzen in
Noorwegen. De franciscaan J. van Vugt merkte het contrast op tussen de
aandacht en het pompeuze van de nationale missie-uitzendingen, óók van
de Noorse missionarissen, en het gebrek aan aandacht, belangstelling en
steun als men eenmaal was vertrokken. Hij noemde het verbazingwekkend
om te zien hoeveel Nederlanders in het noorden werkten, en hoe weinig
steun ze van Nederland kregen.156
Het St. Olavshuis leefde van de contacten die in het verleden door Jan
Olav Smit waren opgebouwd met individuele weldoeners, met priesters die
er hadden gewerkt en met congregaties die er hun werkzaamheden hadden
voortgezet. Tientallen jaren bleef dit geïsoleerd stukje ‘Noorwegen’ in het
Gooi liggen omdat het voor Mangers een te grote stap bleek om het ‘dooie
Bussum’ op te heffen, al was het maar om zijn illustere voorganger Jan Olav
Smit niet voor het hoofd te stoten.157

156 Interview J. van Vugt, kmm 579.
157 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: Cremers aan Mangers, 24 juni
1963, 8 juli 1963.
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Deel 4
Na het Tweede Vaticaans Concilie
(1965-1975)

hoofdstuk xii

Het einde van de Noorse missie
“Ze kwamen als missionaris naar een vreemd land waar ze niet welkom waren.
Ze kwamen omdat ze Gods roepstem wilden volgen.
Ze wilden de katholieke leer overbrengen naar een volk, dat in hun ogen ketters was.
Met Gods hulp schiepen zij een parochie, een klein kuddetje.
Zij tobden, leden verdriet, ze offerden gezondheid, hun leven daarvoor. (…)
We staan verbaasd, omdat wij, nu in het licht van nieuwe tijden
weten dat waar eens het kloostergebeier verstomde, Gods Woord bleef klinken,
en klokken verzamelden tot gebed,
dat daar Gods kerk nog leefde in aller harten.
Dat zagen niet zij, die kwamen als missionaris;
Ze wisten niet dat ze onder christen-broeders zich bevonden.
En wij die hun erfenis meedragen mogen vragen: Waren ze niet fout?
Waren hun zorgen niet tevergeefs en was hun roeping geen ijdele waan?
We vragen ons terecht verwonderd af: Wat doen we hier eigenlijk?
En wat valt er te vieren bij deze herdenking?”1

1. het tweede vaticaans concilie
Paus Johannes xxiii zorgde voor de langverhoopte doorbraak in de patstelling tussen de katholieke en protestantse kerken. Volgens sommigen was
de katholieke dooi onvermijdelijk geworden na het succes van de Wereldraad van Kerken.2 Johannes xxiii kondigde in januari 1959 het Tweede
Vaticaans Concilie aan ‘in dienst van de eenheid der kerken’, waartoe ook
niet-katholieke gemeenschappen en kerken werden uitgenodigd. Voor het
eerst zocht de katholieke kerk het herstel van de eenheid niet meer in de
eenzijdige aanmaning aan de protestanten onvoorwaardelijk terug te keren
naar de Moederkerk, maar in een open oecumenisch gesprek, wat een radi1
2

Gedicht van Vera Henriksen bij gelegenheid van de viering van de 125-jarige terugkeer
van de katholieke kerk in Noorwegen in 1968. Vertaald door J. Fennis. Uit het land van St.
Olav, 42(1968-69), p. 35-36.
A. Fiolet, ‘Het geloofsavontuur van de Wereldraad van Kerken’, in: Het Schild, 33(1956),
p. 186-195; A. de Groot, ‘Naar eenheid’, in: Katholieke Missiën, 80(1959-60), p. 26, 379.
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cale omwenteling in het officiële roomse standpunt ten aanzien van de
niet-katholieke christelijke kerken inhield. Men sprak over het ‘einde van
de Contrareformatie’.3
In dit nieuwe tijdperk leek de tijd van het verketteren van de lutherse
Scandinavische landen voorgoed voorbij. De positieve verworvenheden van
de noordelijke landen werden benadrukt, zoals hun sociale verworvenheden, democratische gezindheid, verdraagzaamheid en preektraditie.4 Het
ontbreken van hun bijdrage bij het opbouwen en vervolmaken van een
wereld gebouwd op christelijke waarden van liefde, rechtvaardigheid en
solidariteit, werd door de katholieke kerk als een gemis benoemd.5
Unitatis Redintegratio, het decreet over de oecumene, dat in november 1964
verscheen, zette een streep door het idee dat de protestanten bekeerd moesten worden tot het katholicisme. Het leerde dat degenen die gedoopt waren
“met recht de naam christenen” voerden en dat zij terecht werden erkend
“door de zonen en dochters van de katholieke kerk (…) als broeders en zusters in de Heer.”6 Niet langer leek de katholieke kerk er exclusief aanspraak
op te maken de Una Sancta te zijn. Ook zij was immers nog onderweg als
volk Gods en had nog niet ten volle de kerk van Jezus Christus gerealiseerd.
De aanwezigheid van de katholieke kerk in de Scandinavische landen kwam
daarmee in een heel ander daglicht te staan. Het oude missiebegrip van
‘bekeringswerk’ en ‘kerkplanting’, beide in de Scandinavische context gericht op herovering van gebied dat tijdens de Reformatie was verloren, had
definitief afgedaan. Dat betekende echter niet dat het begrip missie niet
langer toepasbaar werd geacht op de situatie in de Scandinavische landen.
Het Vaticaans Concilie bracht immers een nieuwe, brede duiding van het
begrip missie waarbij missie en kerk-zijn werden vereenzelvigd. Missie
werd tot ‘dialoog’ en ‘interkerkelijke assistentie’ en in navolging van de
Wereldraad van Kerken tot ‘mission in six continents’, de zending van de kerk die
overal ter wereld gold, ook in de Europese christelijke wereld.7
De ontwikkelingen in de Scandinavische landen, die jarenlang op wei3
4
5
6
7
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Hampe, Ende der Gegenreformation?, p. 15-20, geeft aan dat de gedelegeerde namens de
Lutherse Wereld Federatie bij het Tweede Vaticaans Concilie, G.A. Lindbeck, in de lente
van 1963 voor het eerst sprak over het ‘einde van de Contrareformatie’.
A. Raulin, ‘De cultuur van de Scandinavische landen en haar verhouding tot de katholieke kerk’, in: Uit het land van St. Olav, 33(1960-61), p. 105-107.
S.H.J. van der Meer, ‘Volken, die de kerk mist. Causerie, gehouden voor de kro op 25
oktober 1963’, in: Uit het land van St. Olav, 37(1963-64), p. 44-45.
Unitatis Redintegratio 3, p. 144.
Van Engelen, Van kerk naar rijk Gods, p. 77-88; H.A.M. Fiolet, ‘De afgescheiden kerken en
kerkelijke gemeenschappen in het westen’, in: Kerk en oecumene. Decreet over de katholieke deelname aan de oecumenische beweging. Tekst en commentaar (Hilversum: Paul Brand, 1967), p. 160173; Lumen Gentium, 9.
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J. Mangers, J.O. Smit en J.W. Gran tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

nig belangstelling hadden kunnen rekenen van de zijde van de H. Stoel,
ervoeren in deze oecumenische Pinkstertijd een warme belangstelling. Als
ergens contacten tussen lutheranen en katholieken aangeknoopt konden
worden, dan was het wel hier.8 In januari 1963 sprak kardinaal Augustinus
Bea, de voorzitter van het Vaticaanse Secretariaat voor de Eenheid, in Kopenhagen woorden van toenadering. “De oecumenische gedachte begint ook in
het Noorden te leven,” concludeerde Rommelse in Uit het land van St. Olav.
Ook de pasbenoemde Noorse coadjutor van Mangers, John W. Gran, was
bij deze gelegenheid aanwezig. Hij werd een jaar later benoemd tot het
jongste lid van het Secretariaat voor de Eenheid.9 Paus Johannes xxiii toonde zijn interesse voor Noorwegen in audiënties met Noorse studenten en
met de Noorse kerkhistoricus Einar Molland.10 Leden van het Secretariaat
voor de Eenheid, onder wie kardinaal J. Willebrands, de latere voorzitter van
het secretariaat (1969-1989), hielden redevoeringen in de Noord-Europese
landen.11
8

Rommelse, ‘De Heilige Vader en Noorwegen’, p. 22-23; ‘Een pauselijk woord aan de noordelijke landen’, p. 61.
9 ‘Kardinaal Aug. Bea sprak in Kopenhagen over de eenheid van de kerk’, in: Uit het land van
St. Olav, 36(1962-63), p. 77-78.
10 Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 94.
11 Ibidem, 40(1966-67), p. 68.
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Tijdens de Internationale Bidweek in 1965 werd een gemeenschappelijke oecumenische dienst gehouden in de St. Olavskerk met een lutherse bisschop, een rector van de baptisten, een geestelijke van de methodisten,
enkele Scandinavische katholieke bisschoppen, de Noorse dominicaan
Finn Thorn en kardinaal J. Willebrands.12 De oude gebedsintenties van de
bidweek waren inmiddels aangepast om tegemoet te komen aan “de reeds
jarenlang bestaande bezwaren tegen deze formuleringen.” De ‘Bidweek
voor de Eenheid’ kreeg als algemeen thema “de eenheid van alle christenen,
zoals Christus die heeft gewild.”13 In 1967 was de Noorse koning Olav op
bezoek bij paus Paulus vi, die bij die gelegenheid, net als zijn voorganger
Johannes xxiii, liet weten dat de Scandinavische landen nooit uit de gedachten van Rome waren geweest.14
De benoeming in 1964 van de Noorse trappist J.W. Gran tot bisschop van
Oslo onderstreepte dat met het Tweede Vaticaans Concilie het tijdperk van
een Noorse katholieke kerk van buitenlandse missionarissen voorbij was.
De benoeming paste in de strategie van Rome een eigenlandse hiërarchie op
te richten en in het streven van Johannes xxiii zoals verwoord in Princeps pastorum aan de eigenlandse kerken eigen verantwoordelijkheid toe te kennen.15 De 43-jarige convertiet had reeds als hulpbisschop drie van de vier
zittingen van het Concilie bijgewoond. De benoeming paste in de bestuurlijke vernieuwing die de H. Stoel na het concilie in Scandinavië doorvoerde.
Net als veertig jaar eerder kwamen er jonge kerkelijke oversten in de Scandinavische landen. Zo mogelijk waren zij uit eigen land afkomstig, zoals
Gran en de 37-jarige Deense jezuïet H. Martensen die in 1965 bisschop werd
van Denemarken. In Finland werd in 1964 de 39-jarige P. Verschuren, lid
van de Nederlandse provincie van de priesters van het H. Hart van Jezus,
coadjutor, waarna hij in 1967 zijn confrater W. Cobben (1934-1967) opvolgde als bisschop van Finland. In Stockholm was in 1962 de 47-jarige Amerikaan J. Taylor op de bisschopszetel benoemd.
Eerder al, in 1960, was de Scandinavische bisschoppenconferentie opgericht, de enige supranationale bisschoppenconferentie in Europa.16 Door
deze samenbundeling van de Noord-Europese bisdommen konden ze hun
stem in de wereldkerk krachtiger laten horen. Dat gebeurde bijvoorbeeld
tijdens de bisschoppensynode in Rome in 1971, toen hun standpunt opzien
baarde. J.W. Gran, toenmalig secretaris-generaal van de Scandinavische bis12 Ibidem, 39(1965-66), p. 50-51.
13 Missieactie, 15(1960), p. 3; Th. Bours, ‘Gebedsweek voor de eenheid 18-25 januari’,
in: Missieactie, 16(1961), p. 1.
14 Uit het land van St. Olav, 41(1967-68), p. 38.
15 Ibidem, 36(1962-63), p. 77-78, 37(1963-64), p. 106.
16 Gran, The Scandinavian Episcopal Conference, p. 6-8, 18.
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schoppenconferentie brak er, refererend aan de Scandinavische context, een
lans voor gehuwd priesterschap en voor het bestuderen van de mogelijkheid om vrouwen tot het priesterambt toe te laten.17 Overigens vervulden
vrouwen in de Noorse katholieke kerk – afgezien van de ‘machtige’ vrouwelijke religieuzen – over het algemeen weinig vooraanstaande posities. In
1976 werd de eerste vrouwelijke parochiesecretaris benoemd in Bergen, wat
toen veel reacties losmaakte.18
Op de vraag uit het gedicht van Vera Henriksen wat de katholieke kerk
in Scandinavië beoogde, gaf de bisschoppenconferentie in 1974 een drieledig antwoord, waarbij zij zich nadrukkelijk uitsprak vóór de aanwezigheid
van de katholieke kerk in Noord-Europa. In de eerste plaats had de katholieke kerk in Scandinavië een missie, zoals de kerk die overal ter wereld had.
In de nieuwe betekenis van het woord bestond deze missie in het verkondigen van Christus en niet in het uitbreiden van het instituut kerk. In Scandinavië moest de katholieke kerk daarbij samenwerken met de andere christelijke kerken. In de tweede plaats was de aanwezigheid van de katholieke
kerk noodzakelijk, omdat er volgens de bisschoppen in Scandinavië geen
oecumene mogelijk kon zijn zonder de katholieke kerk.19 De katholieke
kerk kon een bijdrage leveren aan de verrijking van de andere kerken.
Omgekeerd konden de andere kerken de katholieke kerk verrijken. In de
derde plaats moest de kerk er zijn voor de katholieken zelf. Ze was er niet op
uit convertieten te maken, maar wanneer het Christus’ wil was dat mensen
katholiek werden, dan zou de katholieke kerk hen niet afwijzen.20
De Scandinavische bisschoppenconferentie streefde er met succes naar
dat de katholieke kerken in de Noord-Europese landen door paus Paulus vi
als ‘volwassen’ kerken werden erkend.21 Zij kon in 1977 laten weten dat de
Scandinavische landen financieel gezien onafhankelijk genoeg waren om
losgemaakt te worden van de Propaganda Fide.22 Vanaf 2 mei 1977 ressorteerden zij niet langer onder de Congregatio de Propaganda Fide, maar

17 ‘De bisschoppensynode te Rome. De inbreng van de Scandinavische bisschoppen’, in: Uit
het land van St. Olav, 45(1971-72), p. 2-4. Het pleidooi van Gran voor het gehuwd priesterschap, dat hij ook later nog herhaalde, zou hem door Rome niet in dank zijn afgenomen
en zou ertoe hebben geleid dat in 1981 de Duitse pater van de H.H. Harten G. Schwenzer
als coadjutor met recht van opvolging werd benoemd. Gran trok zich in 1983 terug.
Interview W. Hertman, kmm 899; Interview M. Beckers, kmm 883.
18 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 405.
19 Uit het land van St. Olav, 47(1974), p. 2.
20 Åge Rønning, ‘Synoden i Rom. Nordens Stemme’, in: St. Olav, 86(1974), p. 254-255.
21 Gran, The Scandinavian Episcopal Conference, p. 12-19.
22 ‘25 Jahre Ansgar-Werk im Bistum Osnabrück. Ein Interview mit Bischof Paul Verschuren,
Helsinki, Vorsitzender der Nordischen Bischofskonferenz’, in: Informationen zur katholischen
Kirche in den nordischen Ländern. Ansgar-werk des Bistums Osnabrück, (1991)1, p. 22-23.
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onder de Congregatie voor de Bisschoppen.23 Daarmee werd onderstreept
dat het proces van ‘kerkplanting’ definitief was afgerond. De katholieke
kerken in Noord-Europa hadden zich daarmee nog een stapje verder losgemaakt van het etiket van missieland in de oude kerkjuridische betekenis.
Deze stap werd financieel mogelijk gemaakt door de steun die vanaf
midden jaren zestig uit West-Duitsland kwam. De katholieken in NoordEuropa, ondanks hun vermeende anti-Duitse gevoelens, verwelkomden de
morele en geldelijke steun van ganser harte. De voornaamste Duitse financiële hulpverleners waren het Bonifatiuswerk in Paderborn en het Ansgarwerk van Osnabrück.24 Het Bonifatiuswerk, dat financiële steun verleende
voor het bouwen van kerken, pastorieën en andere katholieke ontmoetingscentra, breidde zijn werkterrein begin jaren zestig uit tot de NoordEuropese landen. Katholieke Duitse jongeren kwamen als vrijwilliger naar
Noorwegen om bijvoorbeeld bij het onderhoud van kerken en kapellen te
helpen.25 Mede door het Bonifatiuswerk werd ook de bouw van het nationale katholieke jeugd- en ontmoetingscentrum Mariaholm mogelijk gemaakt, dat wel wordt beschouwd als het levenswerk van de Noorse bisschop
J.W. Gran.26
Het Ansgarwerk van Osnabrück werd in januari 1967 opgericht als een
spin-off van de katholiekendag in Hamburg in 1965 bij gelegenheid van de
1100ste sterfdag van St. Ansgar, die zowel in Duitsland als in de Scandinavische landen het christendom had gepredikt. H. Wittler, de toenmalige
bisschop van Osnabrück, het grootste diasporabisdom van de Bondsrepubliek Duitsland, zei getroffen te zijn door de eenzaamheid en de armoede
van de katholieken in het noorden.27 Via het door hem opgerichte Ansgarwerk werden legio initiatieven ondersteund. Zo werden geheel verzorgde
jaarlijkse studieweken in Osnabrück georganiseerd voor priesters, vrouwelijke religieuzen en leken. Zij vormden voor veel van hen het belangrijkste
ontmoetingspunt met andere priesters en religieuzen in Scandinavië en een
welkome onderbreking in hun eenzaam bestaan. Ook werd de uitgave van
tijdschriften mogelijk gemaakt, werden priesterstudenten voor NoordEuropa moreel en financieel gesteund, kregen priesters boeken, paramenten en een kerstgift, en werden er partnerschappen tussen Duitse en Scandinavische parochies opgericht. Het missiebegrip speelde in deze steunver23 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 377-378. De apostolische vicariaten Midden- en Noord-Noorwegen werden prelaturen omdat ze te klein werden geacht (resp. 600
en 500 katholieken) om zelfstandige bisdommen te worden.
24 Ibidem, p. 388.
25 Interview J. Rommelse, kmm 884.
26 Interview Pia Verhagen, kmm 552. Zuster Pia Verhagen maakte deel uit van de bouwcommissie van Mariaholm en voerde vanaf 1967 de boekhouding van deze commissie.
27 Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 51-52.
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lening geen enkele rol: gewezen werd op solidariteit met katholieke geloofsgenoten in de Noord-Europese diaspora.28
De jaarlijkse uitgaven van het Ansgarwerk stegen van ruim 90.000 dm in
1967 tot ruim 2,5 miljoen dm in 1980.29 De moeizaam bijeen gesprokkelde
missiegelden uit Nederland uit de voorafgaande jaren waren een peulenschil vergeleken bij de lawine aan solidariteitshulp uit West-Duitsland.
Voor de rest van de twintigste eeuw zouden de Duitse katholieken financieel zorg dragen voor hun Scandinavische geloofsgenoten en hun moreel
ondersteunen, waardoor hun leven en werken er zoveel draaglijker werd.30

2. de katholieke kerk in noorwegen onder j.w. gran
J.W. Gran zag het als zijn taak de gedachten van het Tweede Vaticaans Concilie te implementeren in de Noorse katholieke kerk.31 Met zijn komst
werd, aldus Eidsvig, een van de twee hoofdlijnen in de geschiedenis van de
katholieke kerk in Noorwegen, namelijk het afsnoepen van bekeerlingen
van de staatskerk, definitief verlaten. De andere hoofdlijn – zorgen voor de
pastorale behoeften van de aanwezige katholieken of voor diegenen die op
eigen initiatief de katholieke kerk zochten – bleef bestaan. Kerkplanting
werd blijkbaar door Eidsvig niet gezien als een aparte hoofdlijn.32 Gran
trachtte de kerk in Noorwegen bij de tijd te brengen via de, zoals hijzelf
omschreef, gematigde weg van “de moderate progressie”. Hij wilde de dialoog aangaan met zijn lutherse landgenoten en samen met hen ervoor strijden dat het christendom behouden bleef in de Noorse samenleving, die
steeds verder seculariseerde.33
In de Noorse samenleving bestond echter weinig belangstelling voor de
oecumene. Wel trad er na het Vaticaans Concilie een lichte dooi op in de verkrampte relatie tussen de Noorse lutheranen en katholieken.34 Gran, die

28 Ruth Kreutzberg, ‘Aus patenaktion wurde internordische Freundschaft. 25 Jahre Ansgarwerk im Bistum Osnabrück’, in: Informationen zur katholischen Kirche, (1991)1, p. 3-5.
29 Ibidem, p. 24 en (1991)2, p. 11.
30 Gran, The Scandinavian Episcopal Conference, p. 14. G. Schwenzer, bisschop van Oslo, kondigde
in 2000 in Broen. Katolsk kirkeblad, 41(2000)4, p. 3 aan dat de steun uit Duitsland zou worden
afgebouwd. De priesters in Noorwegen kregen tot dan toe 40% van hun salaris uit een
fonds dat werd gevuld door Duitse priesters.
31 Over Gran zie Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 392-398; ‘Filmer, officier en
monnik op de bisschopsstoel. Interview uit Aftenposten’, in: Uit het land van St. Olav, 40(196667), p. 57-60, 41(1967-68), p. 2-5.
32 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 376-77.
33 Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 43; ‘De bisschoppensynode te Rome’, p. 2-4.
34 Uit het land van St. Olav, 37(1963-64), p. 53.
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volgens Eidsvig in deze jaren een van de meest geïnterviewde personen in
Noorwegen was, verklaarde op nuchtere wijze de katholieke geloofspraktijk en ontmythologiseerde allerlei vooroordelen. Dat dit echter slechts
geleidelijk en in beperkte mate ging, moge blijken uit het gegeven dat de
Noorse antikatholieke houding in 1972 sterk oplaaide bij de discussies over
het al dan niet toetreden van Noorwegen tot de Europese Gemeenschap.
Sommige Noren vermoedden katholieke plannen om via de eg – had die
niet haar oorsprong gevonden in het Verdrag van Rome in 1957? – Noorwegen alsnog katholiek te maken, hetgeen een belangrijke factor zou zijn
geweest bij het verwerpen (51% tegen, 49% voor) van het voorstel Noorwegen te laten toetreden tot de eg.35
Binnen de kerken in Noorwegen ontbrak het eveneens vaak aan zowel
katholieke als lutherse zijde aan interesse voor een daadwerkelijke oecumenische toenadering.36 Onder een belangrijk deel van de katholieke clerus bestond een jarenlang gekoesterde antiprotestantse houding, die zij
niet zo gemakkelijk kon opgeven. Bovendien hadden veel convertieten –
onder wie ook een aantal Noorse priesters – zich juist uit volle overtuiging
afgewend van de lutherse kerk. Zij zagen nu weinig heil in toenadering.37
Van de andere kant bestond er voor een toenadering tot de katholieke kerk
“totaal geen belangstelling van officiële Luthersche zijde.”38 Verscheidene
protestantse groeperingen weigerden te participeren in oecumenische initiatieven als ook de katholieke kerk deelnam. De Noorse Raad van Kerken
werd, anders dan in Zweden, Denemarken en Finland, in 1977 opgericht
zonder deelname van de katholieke kerk. Als alternatief werd er in 1979 een
katholiek-lutherse dialooggroep opgezet met vier vertegenwoordigers van
beide kerken.39 Op verscheidene plaatsen in Noorwegen weigerden de
Pinkstergemeenten tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw deel te
nemen aan de Internationale Bidweek als de katholieken ook meededen. In
feite werd de oecumene voor een belangrijk deel gevormd door persoonlijke contacten, die wegvielen op het moment dat de betreffende personen
verhuisden of andere taken kregen.40
Ondanks de zich moeizaam ontwikkelende oecumene leek het bisdom
Oslo in de eerste tien jaar van Grans episcopaat uit te groeien tot een kleine,
35 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 365, 397; Interview J. Castricum, 7 mei
1993.
36 Uit het land van St. Olav, 36(1962-63), p. 112.
37 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 386.
38 Archief ofm , inv. nr. 4304: Albertus Castricum, ‘Rapport aan adviescommissie Oecumenisch Diaspora Apostolaat’.
39 Østang, The Church of Norway, p. 33; Interview J. Neve, kmm 889.
40 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 387; Interview Esther Smid, kmm 886;
Interview Sunniva Dicker, kmm 116; Interview W. Hertman, kmm 899.
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maar heuse Noorse katholieke kerk. Niet alleen stond een Noor aan het
hoofd van de kerk en werd de Noorse taal voor de liturgie ingevoerd, maar
ook vormden de Noren – mede door de tweede en derde generatie immigranten – een duidelijke meerderheid in de 7000 leden tellende katholieke
kerk. Enige Noorse status kreeg de katholieke kerk ook toen zij vanaf 1969,
evenals de andere geloofsgemeenschappen in Noorwegen, overheidssubsidie kreeg voor elk geregistreerd lid. Sinds de jaren vijftig was bovendien het
aantal Noorse priesters gegroeid. In de jaren zestig was een kwart van de
priesters Noor van geboorte, waarmee zij het percentage van priesters van
Nederlandse afkomst naderden. In 1964 vormden de Nederlandse priesters
in de katholieke kerk in Noorwegen nog de grootste groep binnen de clerus, maar eind jaren zeventig werden zij overvleugeld door de Noren.41 Statistisch gezien had Noorwegen zelfs lange tijd het wereldrecord van
autochtone priesters in relatie tot het aantal katholieken.42
Door een grote stroom vluchtelingen en immigranten uit onder meer
Chili, Vietnam, Sri Lanka en de Filippijnen kende de katholieke kerk in
Noorwegen vanaf de jaren zeventig een ongekende groei. In 1972 waren er
10.000 katholieken, in 1992 32.000 en in 2001 42.000, dat wil zeggen bijna 1%
van de bevolking. Door deze verschillende bevolkingsgroepen verloor de
katholieke kerk haar pas verworven Noorse karakter snel en begon steeds
meer te lijken op een veelheid aan diasporakerken in een diaspora.43 Tot
begin jaren tachtig waren de bestaande kerken groot genoeg, omdat ze vanuit een optimistisch oogpunt waren gebouwd. Daarna werden door de
groei van het aantal katholieken vele nieuwe kerken, pastorieën en verenigingslokalen gebouwd, vaak met Duits geld.44
De nieuwe kapellen en kerken werden rond Oslo geconcentreerd, waar
de meeste katholieken (en lutheranen) woonden. Niet langer was het kerkelijk beleid erop gericht om op zoveel mogelijk plaatsen kleine katholieke
kernen op te richten en in stand te houden, maar de kerk wilde daar zijn
waar de meeste mensen woonden. In het bisschopsberaad werd zelfs de
mogelijkheid besproken kleine parochies als Hønefoss op te heffen, maar
door het verzet van een aantal leden, onder wie de marist A. Ivens, gebeurde
dat niet.45 Het veranderde beleid opende wel nieuwe perspectieven voor de
religieuzen. Voor reguliere priesters verminderde de noodzaak om geïsoleerd op kleine posten te leven. De mogelijkheid diende zich aan om in het
verband van een communiteit te leven en vandaaruit als groep in een dis41
42
43
44
45

Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 378-385.
J.W. Gran, ‘Den katolske kirke i Norge – milepæler og akser’, in: St. Olav, 105(1993), p. 3-5.
Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 383-385.
Ibidem, p. 365-410; Tande, ‘Statistikker’, p. 471.
Interview A. Ivens, 16 juni 1994.
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trict te werken. Voor de vrouwelijke religieuzen opende zich de mogelijkheid om de instituten te verlaten – tussen 1965 en 1983 zouden alle katholieke ziekenhuizen hun poorten sluiten – en vanuit kleinere communiteiten in contact te treden met de katholieken en met de Noorse samenleving.46
Het Tweede Vaticaans Concilie en de nieuwe kijk op de aanwezigheid
van de katholieke kerk in Noorwegen waren voor de Nederlandse priesters
en vrouwelijke religieuzen in Noorwegen een gelegenheid de balans op te
maken. De reacties waren zeer uiteenlopend, van afwijzend ten aanzien van
alle vernieuwingen tot het omarmen van de nieuwe mogelijkheden. Voor
sommigen leidde de nieuwe situatie tot een kritische terugblik, gevolgd
door de vraag of er nog een toekomst voor hen was in de Noorse samenleving en zo ja, hoe die toekomst eruit kon zien.

3. nederlandse priesters in noorwegen
In de jaren 1969-1970 was het aantal Nederlandse priesters in het bisdom
Oslo het grootst. Van de zestig priesters waren er toen twintig van Nederlandse afkomst: zeven seculieren, acht franciscanen en vijf maristen. J.W.
Gran zou enigszins moeite hebben gehad met de Nederlandse priesters,
hoewel hij een van hen, de seculier G. Gorissen, zoals reeds vermeld, in 1964
tot vicaris-generaal benoemde. G. Vranken constateerde tijdens de eerste
diocesane raadsvergadering dat Gran “een tikje anti-Hollands” was, omdat
Nederlandse priesters volgens hem geen “diasporamentaliteit” zouden
hebben. Veel van hen kwamen uit milieus die te zeer katholiek waren.47
Anderzijds had Gran, vanuit de door hem gepropageerde ‘moderate
progressie’, moeite met radicale oecumenische initiatieven zoals in Nederland in die tijd bon ton waren. Zo waarschuwde hij de franciscanen dat ze
zich in Zweden niet aan vernieuwingen te buiten mochten gaan.48 Ook
andere Noorse katholieken keken met schrik naar de ontwikkelingen in
Nederland. Een anonieme briefschrijfster liet weten dat nieuwe Nederlandse missionarissen welkom waren, maar dan alleen priesters die zich
strikt aan de pauselijke richtlijnen hielden. “Zoals men eeuwen geleden in
Frankrijk bad: ‘God bevrijd ons van de wilde Noormannen’, zo zeggen wij
46 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 461.
47 Archief npm , 3: G. van Beckhoven aan J. Pirenne, 14 mei 1965. In dit “strikt vertrouwelijk
briefje” gaf Van Beckhoven de indrukken weer van G. Vranken. De maristen waren bang
dat Gran de Nederlanders wilde vervangen door priesters uit Engeland of de Verenigde
Staten.
48 Interview Marcel Taverne, kmm 890; Interview J. van Vugt, 3 januari 1996.
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met bezorgdheid: ‘God bevrijd ons van radicale priesters, opdat Uw kerk
een zuil van waarheid blijft.’”49 De Nederlandse priesters en zusters die in
Noorwegen werkzaam waren, merkten dat zij al snel een stempel kregen
door de ontwikkelingen in Nederland. Toen de zusters Onder de Bogen
zich pas in Bærum hadden gevestigd en de nieuwe kerk nog geen wijwatervat had, hoorde zuster Sunniva Dicker de opmerking “zie je wel, dat zijn die
Hollanders, die hebben het wijwater afgeschaft.” Waarop zij zich haastte
een wijwatervat in de kerk te installeren.50 Bij andere gelegenheden onderstreepte Gran evenwel het belang van de activiteiten van de Nederlandse
priesters in Noorwegen in het verleden en hun aanwezigheid voor de toekomst.51
Een aantal Nederlanders had ook moeite met Gran. Sommigen werden
afgeschrikt door zijn enigszins afstandelijke, ‘aristocratische’ houding, die
in schril contrast stond tot de eenvoudige hartelijkheid van de vaderfiguur
Mangers.52 Maar er bestond onder de Nederlanders ook veel waardering,
vooral omdat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger die zonder overleg
alle beslissingen in zijn eentje nam, voor een democratiseringsproces in de
kerk zorgde. Door hem werden de priester-, zuster- en lekenraad zoveel
mogelijk betrokken bij het bestuur van het bisdom. Ook stelde men het
zeer op prijs dat Gran de katholieke kerk zonder grote interne conflicten de
nieuwe tijd binnenloodste, zeker gezien de geluiden over de ongekende
aardverschuivingen in de katholieke kerk in Nederland.53

Nederlandse seculieren: ‘afzwepen van dode paarden’
In 1964 waren er zes Nederlandse seculieren in Noorwegen: de inmiddels
gepensioneerde J. Borsboom (75 jaar), J. van der Burg (66 jr.), E. Laudy (65 jr.),
G. Gorissen (60 jr.), J. Duin (52 jr.) en G. Vranken (48 jr.). Verscheidenen
stonden bekend om hun conservatieve opvattingen, en er is niets dat erop
duidt dat daarin veel verandering optrad na het Vaticaans Concilie. J. Fennis, de toenmalige redacteur van Uit het land van St. Olav, tekende in enkele
artikelen de opvattingen van J. van der Burg, onder meer bij zijn afscheid
van de parochie Arendal in 1973, toen hij 75 jaar werd. Van der Burg gaf aan
mee te zullen werken aan “al wat aan vernieuwing door het Tweede Vati49 ‘Konvertit’, in: Uit het land van St. Olav, 42(1968-69), p. 44-45.
50 Interview Sunniva Dicker, kmm 863.
51 J.W. Gran, ‘De paters maristen in Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 42(1968-69),
p. 47-48.
52 Archief npm , 3: A. Ivens aan J. Pirenne, 17 december 1964; Interview Martine van Oosterhout, kmm 882; Interview W. Hertman, kmm 899.
53 Eidsvig, ‘Den katolske kirke vender tilbake’, p. 373; Uit het land van St. Olav, 38(1964-65),
p. 43, 39(1965-66), p. 19, 47(1974)1, p. 3; Interview Pia Verhagen, kmm 552.
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caans Concilie en door het Centraal Gezag in Rome” werd voorgestaan.
Maar hij zou geen stap verder zetten.54 De gebeurtenissen in Nederland
waren in zijn ogen een gruwel en het moest koste wat het kost voorkomen
worden dat in Noorwegen hetzelfde zou gebeuren. Van der Burg ging nog
steeds tekeer tegen het lutherse Noorwegen, als een land met “massa wanbegrip, misverstand en oudbakken vooroordelen” jegens de katholieke
kerk, die door velen nog “als het spook uit de Middeleeuwen met de torturen van de inquisitie of als een dictatuur des geestes” werd gezien. Voor Van
der Burg was het onmogelijk om in te zien dat zijn oude apologetische
werkjes, die tot verbazing van Fennis nog steeds in de kerkportalen lagen,
bijdroegen aan het instandhouden van het wantrouwen en de vooroordelen. In dat kader sprak Fennis in navolging van de Engelse convertiet G.K.
Chesterton over het ‘afzwepen van dode paarden’, waarmee deze doelde op
theologen die standpunten bleven verdedigen die allang achterhaald
waren.55
In een discussie in 1969 in het blad Uit het land van St. Olav over het
bestaansrecht van de katholieke kerk in Noorwegen liet G. Vranken, die
eerder een open houding ten aanzien van de lutherse kerk had getoond,
blijken dat ook hij niet vooropliep in de vernieuwingsdrift. Volgens hem
had Christus maar één kerk gesticht, en die was aan “ons priesters” toevertrouwd. De katholieke kerk had iets te bieden wat de andere christelijke
kerken niet hadden, met name de paus en de sacramenten. De taak van de
katholieke priesters bestond erin dat men de lutheranen “van een onvolmaakt en gedeeltelijk foutief christendom tot de door Christus gewilde volheid van genademiddelen en leerautoriteit wilde helpen.” Vranken vond
dat het woord ‘proseliet’ ipso facto geen pejoratieve inhoud hoefde te hebben.
Volgens hem betekende Vaticanum ii niet dat er geen plaats meer was voor
het bevorderen van bekeringen, maar dat het elkaar bestrijden voorbij
was.56
In 1969 kwam er opnieuw een Nederlandse seculiere priester naar het
bisdom Oslo, de uit Nijmegen afkomstige Michel Beckers. Na een ontmoeting met Mangers, die hem overtuigde van het priestertekort in zijn bisdom, besloot Beckers in Noorwegen te gaan werken. Hij werd als student
op het Europaseminarie in Maastricht door Gran aangenomen voor zijn
bisdom. Beckers was van een andere generatie dan de oudere seculiere priesters. Zijn pastorale opvattingen waren beïnvloed door het concilie en zijn
54 J. Fennis, ‘Defensor fidei. Verdediger, of beter nog bevorderaar, propagandist van het
geloof’, in: Uit het land van St. Olav, 47(1974)4-5, p. 29-32. Zie ook Uit het land van St. Olav,
40(1966-67), p. 61-64.
55 Fennis, ‘Defensor fidei’. Zie ook Interview J. van Vugt, 3 januari 1996.
56 Uit het land van St. Olav, 42(1968-69), p. 38-39.
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studententijd in onder meer Parijs, Duitsland en Engeland. Hij was met
name werkzaam in Bergen.57

Franciscanen: oecumene in Noorwegen en Zweden
Voor de Nederlandse provincie van de franciscanen sanctioneerde het
Tweede Vaticaans Concilie verschillende reeds bestaande initiatieven op het
gebied van de oecumene in binnen- en buitenland. Het vormde tevens een
aanmoediging de ingeslagen weg te blijven volgen. Het bestuur besloot de
franciscaanse aanwezigheid in Scandinavië als een veelbelovend proefveld
van oecumenische contacten tussen katholieken en lutheranen uit te breiden tot Zweden. Om de oecumenische activiteiten te begeleiden en te coördineren werd in 1963 door de provinciale overste Sigibald Hogenboom de
adviescommissie Oecumenisch Diaspora Apostolaat (oda) in het leven
geroepen. De commissie kreeg als opdracht vanuit een wetenschappelijke
bezinning op oecumenische ontwikkelingen te zoeken naar en te experimenteren met nieuwe vormen van apostolaat in het Opendeurwerk (Delft,
Haarlem en Maastricht) en in de franciscaanse werkgebieden in Friesland,
Noord-Holland, Noorwegen en Zweden.58 Daarmee gold als officiële basis
voor de franciscaanse aanwezigheid in deze laatste twee gebieden niet langer het missiebegrip, maar het principe van de oecumene.
Voor de Nederlandse franciscanen in Noorwegen braken goede tijden
aan. In 1966 kwam de nieuwe St. Hallvardkerk op Enerhaugen in Oslo
gereed. Wegens de unieke architectuur werd aan dit ‘levenswerk’ van pater
Castricum in binnen- en buitenland veel aandacht besteed. Het gebouw
met het omgekeerde koepeldak op de kerk werd vergeleken met de kerk van
Le Corbusier in Ronchamp uit 1950. De ronde kerk bevond zich in een vierkant gebouw waarin ook de parochieruimtes, de Franciscushulp en het
franciscaanse klooster waren gesitueerd.59 Door de franciscanen in Oslo en
omgeving te concentreren – het contract met de parochie in Kristiansand
werd in 1971 niet verlengd –, creëerden de franciscanen een volwaardige
communiteit rond de nieuwe kerk.
Het vijftigjarig jubileum in 1974 werd heel wat optimistischer gevierd
57 Interview M. Beckers, kmm 883.
58 De adviescommissie oda bestond uit de franciscanen Dominicus Pillen (voorzitter),
Armand Fiolet (secretaris), de hoofden van de genoemde werkterreinen en de adviseurs
Bertulf van Leeuwen, Walter Goddijn en Arnulf Camps. ‘Instelling adviescommissie
Oecumenisch Diaspora Apostolaat’, in: Neerlandia Seraphica, 33(1963), p. 345-346. In 1969
werd de oda opgeheven vanwege de verregaande integratie van de oecumene in de gewone pastoraal. Variant, 3(1969), p. 181.
59 Neerlandia Seraphica, 36(1966), p. 256-259, 299-303; Uit het land van St. Olav, 44(1970-71), p. 5455; Bruce, St. Hallvard menighet, p. 73-118.
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St. Hallvardkerk op Enerhaugen te Oslo.

dan het 25-jarig jubileum in 1949. Er was een nieuwe kerk, een communiteit en een veelbelovende parochie. Verder waren er liefst negen minderbroeders (acht Nederlanders en één Noor), zeven in Oslo of omgeving en
twee in Bergen. Ofschoon sommige franciscanen nog steeds het gevoel hadden dat Noorwegen “een beetje aan de periferie van de provincie” lag in vergelijking met het beleid van de Franse dominicanen, die in hun ogen hun
beste mensen inzetten om contacten te leggen in Noorse intellectuele kringen, bestond er in de Nederlandse provincie in deze periode aanmerkelijk
meer belangstelling voor hun werk dan in het verleden het geval was
geweest.60 Door de samenwerking met de Zweedse groep, die zich, zoals
verderop wordt beschreven, inmiddels in Linköping had gevestigd, kwam
men tot een Scandinavisch team met één gezamenlijke vertegenwoordiger
bij de Nederlandse provincie. Gemiddeld kwamen beide groepen twee keer
per jaar bij elkaar voor overleg en bezinning. In het kader van het zogenaamde ‘vijftienjarenplan’ van het bestuur van de Nederlandse provincie
om alle missiegebieden van de orde te verzelfstandigen, bestond het plan
om er één Scandinavische subprovincie van te maken.61
60 B. Crouzen, ‘Noorwegen vóór of achter’, in: Variant, 3(1969), p. 246-247.
61 Variant, 3(1969), p. 290; Interview W. Hertman, kmm 899.
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Na jarenlang, aldus de superior regularis pater J. Castricum, vanuit een
uiterst vage opdracht in Noorwegen te hebben gewerkt, trachtten de franciscanen nu hun identiteit te versterken via sociaal werk en oecumenische
initiatieven. In Noorwegen verwachtte men van een kerk op het eerstgenoemde terrein activiteiten en er lagen mogelijkheden tot samenwerking
met andere kerken en met de lutherse geestelijkheid. Door zich op sociaal
terrein te profileren konden zij bovendien hun op Franciscus geïnspireerde
levenswijze overdragen. De oecumene, die tot 1963 volgens Castricum nog
in de kinderschoenen had gestaan omdat men het erg druk had gehad met
“de waarheid van de kerk te bewijzen”, kreeg ook veel aandacht van de
groep.62 Door de franciscanen in Bergen werden oecumenische studiegroepen opgezet en een oecumenische bibliotheek bij het Franciscuscentrum
opgericht.63 Dionysius Boers, die in 1968 voor de derde keer naar Noorwegen was gekomen en er tot 1976 zou blijven, werd in Oslo oecumenisch
adviseur van Gran.64 De nieuwe koers trok Noorse belangstellenden, van
wie enkelen na verloop van tijd daadwerkelijk franciscaan werden.65
Het nieuwe werkterrein in Zweden bood ondertussen interessante
mogelijkheden om de oecumenische grenzen te verkennen. De bisschop
van Stockholm J. Taylor liet blijken belangstelling te hebben voor een team
van Nederlandse franciscanen dat zich speciaal voor de oecumene zou
inzetten.66 De franciscanen beschouwden het verzoek, dat werd ondersteund door B. Heim, de apostolisch delegaat in Kopenhagen, als een uitdaging. Oecumenische gedachtevorming was, in dit land van de wereldoecumene bij uitstek, bij de katholieken nog nauwelijks op gang gekomen. De
Zweedse katholieke kerk, die indertijd ca. 35.000 leden telde, was, zo oordeelden de Nederlandse franciscanen, uitermate conservatief. De meeste
priesters waren “als ‘missionarissen’ naar Zweden gekomen en de resultaten werden gemeten naar de aantallen bekeerlingen.” Katholieke immigranten probeerde men via “‘ghettovorming’ voor de katholieke kerk te
62 Archief ofm , inv. nr. 4304: Albertus Castricum, ‘Rapport aan adviescommissie Oecumenisch Diaspora Apostolaat’. Zie ook Sigibald Hogenboom, ‘Verslag visitatiereis (15
april-8 mei 1963)’, in: Neerlandia Seraphica, 33(1963), p. 233-240.
63 H. Rieber-Mohn, ‘Een voortrekker in het hoge Noorden. Interview met pater Wilhad
Hertman ofm’, in: Uit het land van St. Olav, 34(1960-61), p. 65-68; W. Hertman, ‘Die ökumenische Einsatz der Franziskaner in Norwegen’, in: Missionszentrale der Franziskaner
(red.), Franziskaner in Skandinavien. Öffnung zur Ökumene. Berichte, Dokumente, Kommentare,
36(1988), p. 33-35.
64 Interview Dionysius Boers, kmm 46.
65 Ruyter, ‘Die Geschichte der Minderbrüder in Norwegen’, noemt Gunnar Wicklund Hansen, Øystein Hanssen (tertiair en novice), Iver Lykke en zichzelf. Lykke trad na zijn tijdelijke gelofte uit. Ruyter werkte als franciscaans priester van 1984 tot 1988 in Noorwegen.
Daarna trad ook hij uit de orde.
66 Sigibald Hogenboom, ‘Verslag visitatiereis’, p. 233-240.
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behouden.” Nog in 1965 werd in het bisdom verkondigd dat het slechts een
kwestie van tijd zou zijn tot de Zweedse kerk uiteen zou vallen, en dan zou
de grote stroom van convertieten naar Rome beginnen.67
In juli 1963 vestigde de Noorse franciscaan Canutus Hanssen zich in
Linköping om het terrein te verkennen.68 Na enkele maanden keerde hij
terug naar Noorwegen. In Linköping werd vervolgens een groepje gevormd
van vier Nederlandse franciscanen, bestaande uit Anselmus van Egmond,
Wigbert van der Meer, David Donkers en Marcel Taverne. Later zou Henrik
Roelvink zich nog bij hen voegen. De franciscanen wilden hun werk opzetten volgens de methode die de regionale overste, Wigbert van der Meer, ook
in Friesland had beproefd: één franciscaanse kern en daaromheen kleine
posten die vanuit het centrum werden bediend. Vanuit het centrum zouden enkele paters in teamverband werken aan voornamelijk oecumenisch
werk. De bedoeling was dat de groep zou uitgroeien tot een van zeven à
negen franciscanen.69 Van der Meer hoopte dat nauwe samenwerking met
de Zweedse kerk en met andere protestanten zou leiden tot wederzijdse
ondersteuning en in de toekomst wellicht zelfs tot intercommunio, dat wil
zeggen een gezamenlijke Avondmaalsviering. Bovendien zouden contacten
met de Zweedse kerk gezien haar belangrijke rol in de Wereldraad van Kerken ook van belang kunnen zijn voor de internationale oecumene. Tenslotte kon Zweden als een proefveld van de secularisatie worden beschouwd,
zoals Nederland dat was van de oecumene, en konden andere Westerse landen die met dezelfde problemen worstelden, lering trekken uit de situatie
in Zweden.70 Van der Meer onderstreepte op het franciscaanse kapittel in
1967 dat Zweden géén missie was en dat er géén gebied werd veroverd. Wanneer de katholieken en de hoogkerkelijke lutheranen elkaar zouden erkennen, zouden wellicht “veraf wonende gelovigen gedeeltelijk in de plaatselijke Zweedse kerk onder dak” gebracht kunnen worden.71
De verwachtingen van de franciscanen bleken echter te hoog gespannen.
De afstanden in Zweden waren groter dan verwacht, waardoor een kern niet
echt van de grond kon komen en ieder vrij geïsoleerd op zijn eigen post
werkte. Nieuwe franciscanen uit Nederland kwamen er niet bij, het aantrekken van Amerikaanse franciscanen mislukte en aanwas uit Zweden
67 Archief ofm , inv. nr. 4348: ‘Rapport van de Nederlandse minderbroeders in Zweden over
hun werkzaamheden en toekomstperspectieven aangeboden aan het provinciekapittel
1967’, p. 3.
68 Neerlandia Seraphica, 34(1964), p. 291, 402, 432.
69 Ibidem, 33(1963), p. 82; Archief ofm , inv. nr. 4348: ‘Rapport van de Nederlandse minderbroeders in Zweden 1967’, p. 9-11.
70 Archief ofm , inv. nr. 4348: ‘Rapport van de Nederlandse minderbroeders in Zweden 1967’,
p. 8-9.
71 Variant, 1(1967), p. 183.
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bleef in het eerste decennium uit.72 Een deel van de eerste pioniersgroep
keerde begin jaren zeventig enigszins gedesillusioneerd naar Nederland
terug.73 De Nederlandse provincie wilde op dat moment de vestiging in
Zweden opheffen, maar de drie achterblijvers vroegen en kregen uitstel om
nieuwe wegen te beproeven. Zij propageerden in Linköping een eigentijds
gemeenschappelijk religieus leven op franciscaanse basis, in solidariteit
met elkaar en met hulpbehoevenden, als alternatief en inspiratie voor de
christenen in de Zweedse samenleving. Er werden contacten gelegd met een
franciscaanse beweging van jongeren in de staatskerk en met anglicaanse
franciscanen. In 1977 werd een franciscaanse basisgemeenschap met leken
opgezet.74 De vernieuwing werd als succesvol gezien toen de groep in de
jaren tachtig enkele Zweedse franciscanen in haar midden mocht opnemen.
Met de Noorse aanwinsten erbij leek Scandinavië, in een tijd dat de aanwas
in Nederland tot een nulpunt was gedaald, ondanks alles een bemoedigend
werkterrein voor de Nederlandse provincie.
Uit de interviews met de franciscanen blijkt dat zij het begrip missie in
de Noorse context vooral negatief duidden. De franciscanen in Noorwegen
hadden intern de discussie over het missiebegrip al in de jaren vijftig achter
zich gelaten. Dat had ertoe geleid dat ze afstand hadden genomen van het
missiebegrip met zijn superieure, afstandelijke en negatieve kijk op het lutheranisme. De Nederlandse franciscanen – in Zweden nog sterker dan in
Noorwegen – richtten zich sindsdien op de oecumene en op het uitbouwen
van een franciscaanse levenswijze, ofschoon de uitwerking van deze twee
idealen in de praktijk de nodige belemmeringen ondervond.75 Door de eerdere, bewust gemaakte keuze bleek het moeilijk om het begrip missie in de
nieuwe betekenis van kerk-zijn opnieuw toe te passen op de Noorse situatie.76 Bovendien bestond er nog steeds veel onbegrip voor het gegeven dat
het beleid van de katholieke kerk in Noorwegen in het verleden geschoeid
was geweest op de missieleest. Men kon daarover zelfs tussen de regels door
een ingehouden woede voelen. Dionysius Boers vond wel dat men de gekozen structuur niemand kon verwijten, omdat men geen ander figuur van
missiewerk kende dan de parochiële figuur: de missiestatie. Maar die figuur
72 Ibidem, 8(1974), p. 157, 9(1975), p. 92.
73 Ibidem, 10(1976), p. 81. Wigbert van der Meer en Anselmus van Egmond keerden terug.
74 ‘Franciskaans-religieus gemeenschapsleven. Toekomstplannen in Zweden’, in: Variant,
9(1975), p. 212-213; Archief kmm, inv. nr. 77.891: H. Roelvink, ‘Rapport over de toekomst
van de franciskanen in Zweden. Juni 1975’; Interview H. Roelvink, kmm 891; Interview
Marcel Taverne, kmm 890; H. Roelvink, ‘Die minderbrüder im heutigen Schweden’, in:
Missionszentrale der Franziskaner (red.), Franziskaner in Skandinavien, p. 7-13; Idem, ‘Die
ökumenischen Erfahrungen aus der Sicht Schwedens’, in: Ibidem, p. 22-32.
75 Interview H. Roelvink, kmm 891; Interview Marcel Taverne, kmm 890.
76 Interview W. Hertman, kmm 899.
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was zeker niet geschikt geweest voor Noorwegen.77 Het leidde immers tot
grote eenzaamheid, gepaard gaande aan een gebrek aan resultaten, zo
merkte ook J. van Vugt op. “Als je naar de priesters en de zusters kijkt dan is
er ontzettend veel goede wil ten toon gespreid in Noorwegen, ontzettend
veel idealisme, dat sommigen het uitgehouden hebben is onvoorstelbaar
eigenlijk. Als je dit niet-religieus bekijkt vind ik dit bijna… Er zijn wel mensen opgeofferd aan dit apostolaat vind ik, ja.”78

Maristen: verborgen zielzorgers
In het licht van de nieuwe situatie die door het Tweede Vaticaans Concilie
was ontstaan, worstelden de maristen in Nederland in de tweede helft van
de jaren zestig serieus met de vraag of zij al dan niet in Noorwegen hun ‘verborgen en onbekende’ zielzorg moesten voortzetten. J. Neve, die na zijn
priesterwijding als voorbereiding op zijn vertrek naar Noorwegen aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen oecumenische theologie studeerde, verwoordde in een brief aan zijn confrater G. van Beckhoven het dilemma van
de congregatie als volgt. “Toen onze paters naar Noorwegen vertrokken,
gingen zij daarheen om de Noren van hun ketterijen te bevrijden en hen
terug in de Moederkerk in te lijven. Getracht moest worden de Noren
katholiek te maken. Dat dit inderdaad zo is, blijkt bijv. uit het feit dat wij
spraken van ‘onze Noorse Missie’. (…) Men zou kunnen zeggen dat onze
paters naar Noorwegen gegaan zijn uit contrareformatorische motieven.
De tijd van de contrareformatie is echter sinds het Tweede Vaticaans Concilie voorbij. (…) Plaats voor proselytisme is er in onze tijd niet,” aldus Neve.79
Hij tekende daarbij aan dat de maristen in Noorwegen wel niet actief probeerden “zielen af te snoepen”, maar dat zij wel vaak die indruk wekten,
zowel bij de andersdenkenden als bij de katholieke Noren, door het simpele feit dat zij mensen begeleidden die uit eigen beweging contact zochten
met de katholieke kerk. “Benadeelt deze indruk niet zozeer het werk van de
oecumene dat het beter is dat wij ons uit Noorwegen terugtrekken?”, vroeg
Neve zich af. Hij voegde er nog enkele andere, oudere bezwaren tegen de
aanwezigheid van de maristen in Noorwegen aan toe, namelijk de vraag of
men de priesters niet beter elders – bijvoorbeeld in Nederland zelf – kon
inzetten en of men het geld dat aan de nieuwe kerk in Stabekk was gespendeerd, niet veel beter in Oceanië had kunnen gebruiken, waar men met hetzelfde bedrag veel meer had kunnen bereiken.80
77
78
79
80

582

Interview Dionysius Boers, kmm 46.
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J. Fennis, een confrater van Neve, publiceerde de brief in Uit het land van St.
Olav, gevolgd door een reactie van bisschop J.W. Gran. Deze liet merken dat
hij de vraag of de maristen in Noorwegen moesten blijven, ongepast vond.
“Met Mgr. Mangers als eerste marist [is de maristen] een blijvend en zegenrijk apostolaat voorbeschikt,” zo hield hij hen voor.81 Het vertrek van de
katholieke priesters uit Noorwegen zou de oecumene juist schaden, omdat
er zonder de katholieke kerk geen sprake kon zijn van oecumene in NoordEuropa. Daarom moesten de maristen in Noorwegen blijven en hij zou zelfs
graag nieuwe maristen verwelkomen. De bisschop beaamde dat “vandaag
de dag de Contrareformatie ter ziele was en had plaatsgemaakt voor de
oecumenische gedachte”, maar dat betekende niet dat de katholieke kerk in
dit christelijk land geen zending van geloofsverbreiding meer kon hebben.
De katholieke priesters werkten in dienst van de waarheid, die overal ter
wereld verplichtingen oplegde, óók in een luthers land als Noorwegen.
Natuurlijk had de wijze waarop de katholieken in het verleden van hun
aanwezigheid blijk hadden gegeven, de zaak wel eens geschaad, maar een
levend, modern, postconciliair katholicisme kon in de huidige tijd een
groot goed betekenen en zou de lutheranen tot nadenken stemmen. De
katholieke priesters moesten niet proberen zieltjes te winnen ten koste van
de staatskerk, maar zich richten op de praktisch ontkerstende christenen,
die er in overvloed waren. Volgens Gran had de aanwezigheid van de maristen in Noorwegen vóór het Tweede Vaticaans Concilie ook niet in het teken
gestaan van zieltjeswinnerij. Iedereen die een beetje ervaring had met de
diasporatoestanden in de landen van West- of Noord-Europa kon weten dat
de priesters aldaar gewone zielzorg bedreven onder de katholieke gelovigen.82
Of de reactie van Gran een belangrijke rol speelde bij de beslissing van de
maristen om te blijven, is niet bekend, maar zeker is wel dat ook de maristen in Noorwegen zelf dit werkterrein niet wilden verlaten. Dat hadden ze
in 1965 al duidelijk gemaakt in een rapport ten behoeve van het provinciaal
kapittel.83 Was er in 1964 nog sprake van geweest dat de maristen een communiteit in Stabekk wilden opbouwen zodat zij eindelijk konden beginnen met het bekeringswerk, in 1965 heette het dat zij hun taken wilden
voortzetten op het terrein van het parochiewerk, hun werk voor de zusters,
de assistenties die zij verleenden en de Noorse procure in Bussum. Zij wensten nieuwe mensen (ook academisch geschoolden), een tweede kerk in hun
81 Rommelse, ‘Apostolaat’, p. 46.
82 Gran, ‘De paters maristen in Noorwegen’, p. 47-48.
83 Archief npm , 3: Rapport op 26 april 1965 opgesteld door de confraters in Noorwegen ter
voorbereiding van het provinciale kapittel in 1965. Ondertekend door A. Ivens, G. de
Paepe, P. Bzdyl, J. Rommelse, J. Boekema, G.M. van Beckhoven.

na het tweede vaticaans concilie

583

uitgestrekte parochie en nieuwe werkterreinen, liefst ook onder de intellectuelen. Maar er moest wel een gemeenschappelijk religieus leven komen
waardoor ze steun aan elkaar zouden hebben en waardoor zij hun eigen
identiteit konden ontwikkelen. Een vita communis maakte meer indruk op de
Noorse bevolking en zou wellicht kunnen leiden tot nieuwe leden, net als
bij de dominicanen en de franciscanen.84
Met de steun van de generale overste van de maristen, J. Buckley, slaagden de maristen erin een eigen centrum op te richten in het voorstedelijk
gebied van Oslo. Op een door Gran aangewezen plaats (de maristen zelf
hadden zich liever in Eiksmarka gevestigd) werd in Bærum een nieuwe kerk
gebouwd, in de buurt van de reeds bestaande Mariakerk in Stabekk.85 Het
benodigde geld werd via een lening van de zusters Onder de Bogen, die
inmiddels op het betreffende perceel een kleuterschool en woning hadden
gebouwd, verkregen. In 1972 kon de ‘Kerk van de Vrede van Christus’, beter
bekend als de Eikelikerk, worden ingewijd.86 Zij stond daar niet als “een
uitdaging ten overstaan van de niet-katholieken in den lande, zoals Mgr.
Gran het in zijn rede te kennen gaf, maar als een pleisterplaats voor de eigen
katholieken ter stede op hun weg door het leven naar de verre, verre toekomst, de eeuwigheid.”87 De Eikelikerk zou een twintigtal jaren dienst
doen als kerk voor veel Amerikaanse navo-soldaten en hun gezinnen die in
de buurt gelegerd waren.
De maristen richtten zich na het Vaticaans Concilie voornamelijk op de
gewone zielzorg onder de katholieken en ontplooiden geen opvallende
oecumenische activiteiten. In feite zetten zij hun activiteiten voort van vóór
het concilie. Toen hadden ze zich beperkt tot de gewone zielzorg omdat zij
geen eigen plekje hadden verworven in de Noorse katholieke kerk waar ze
het ‘bekeringswerk’ ter hand konden nemen. Nu hadden zij dat plekje wel,
maar was het bekeringstijdperk voorbij.
In de periode 1960 tot 1990 hadden de maristen het grootst aantal
Nederlandse priesters in Noorwegen, namelijk vier tot vijf. Om de identiteit van de groep te versterken, werd in 1974 voor het eerst een regionale
overste benoemd, namelijk A. Ivens. Daarmee kreeg de groep in Noorwegen
recht op een vaste plaats in het provinciaal kapittel.88 De gevraagde acade84 Ibidem: Pirenne aan Wieschemeyer, 18 februari 1964. In de jaren tachtig trad Erik Ruud,
een Noorse convertiet uit Bærum, in bij de maristen; hij werd in 1989 tot priester gewijd.
85 Ibidem: J. Buckley, ‘Visitation of Norway missions, 13-22 August 1965’, p. 4; Ivens, Født til
prest, p. 52-56.
86 Archief ob , inv. nr. 1435: Schuldbekentenis en aantekeningen over lening aan paters maristen.
87 Sunniva Dicker, ‘Noordernieuws’, in: Uit het land van St. Olav, 45(1971-72), p. 40.
88 Al in 1965 hadden Gran, de provinciale en de generale overste aangedrongen op de benoeming van een regionale overste. Archief npm , 3: J. Pirenne aan de maristen in Noorwegen,
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misch geschoolde marist kwam in 1969 in de persoon van J. Neve, een neef
van Anton Ivens. Na Neve kwamen er geen nieuwe Nederlandse maristen
meer naar Noorwegen en trokken de maristen Ierse confraters aan, nadat
pogingen op verzoek van Gran om Engelse of Amerikaanse maristen voor
Noorwegen te krijgen op niets waren uitgelopen.89 De eerste Ierse marist,
Rory Mulligan, kwam in 1970. De Ierse confraters maakten het mogelijk dat
na het overlijden van enkele oudgedienden – G. de Paepe in 1965, G. van
Beckhoven in 1970 en P. Bzdyl in 1974 – de maristen in Noorwegen konden
blijven.
De brief van J. Neve uit 1969 leidde tot reacties van de maristen in Noorwegen, waaruit naar voren komt dat zij het beeld dat door Neve werd
geschetst, te negatief vonden. Alle maristen hadden het idee dat hun aanwezigheid in Noorwegen nuttig was geweest.90 Ook al waren de successen
onder de lutheranen miniem geweest, aldus de marist van het eerste uur
P. Bzdyl, door “de missionarissen” hield men nu rekening met de mening
van de katholieke kerk. Nieuwe maristen zouden de strijd “voor de glorie
van Christus-Koning en de eer van zijn Moeder” voortzetten.91 A. Ivens, die
het missievuur van zijn confrater Bzdyl ontbeerde, onderstreepte de praktische noodzaak van de aanwezigheid van de paters maristen door het priestertekort in de Noorse diaspora. Rommelse gaf in 1968 aan dat het resultaat
van alle offers menselijk gezien en in getallen uitgedrukt zeer pover was
geweest. Toch was volgens Rommelse de kerk dan wel niet in de breedte,
maar wel in de diepte gegroeid.92
De maristen toonden zich in de interviews veel minder afkerig van het
missiebegrip dan de franciscanen. Wel vonden zij allen dat het in Noorwegen beter niet gebruikt kon worden omdat het een belediging voor de
Noren zou zijn. Bovendien zagen zij hun werk niet in het teken van bekeringswerk, maar in de zielzorg voor de katholieken die er waren of voor convertieten die zelf hun weg naar hen vonden. Ook hier was blijkbaar de nieuwe, postconciliaire betekenis van missie niet algemeen in gebruik. Rommelse gaf toe dat de achterliggende gedachte van hun aanwezigheid wel
bekeringswerk was geweest, maar omdat daaraan in de praktijk geen handen en voeten kon worden gegeven, hadden de maristen zich al die jaren in

89
90
91
92

14 november 1965, E. Pisters, ‘Antwoorden uit Noorwegen op de vraag: moet er een regionale overste worden benoemd?’, ‘Rapport bijeenkomst maristen te Stabekk, 30 november
1965’.
Ibidem: Pirenne aan Wieschemeyer, 18 februari 1964; Van Beckhoven aan Pirenne, 14 mei
1965.
Uit het land van St. Olav, 42(1968-69), p. 37-38; Interview J. Neve, kmm 889; Archief npm , 5: L.
Verver, ‘The situation in Norway’, notitie van 18 oktober 1975.
Uit het land van St. Olav, 42(1968-69), p. 40.
Ibidem, p. 40-43, 42(1968-69)4, p. 2-3.
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de praktijk op de gewone zielzorg gericht. Dat was niet gemakkelijk
geweest, maar hun offerleven van werken zonder zichtbare resultaten had
alsnog vrucht gedragen: “Er moest eigenlijk een wonder gebeuren dat er
een beetje vaart in zou komen. En dat is ook gebeurd. Dat gebeurt nu.
Ongelooflijk. Vorig jaar 3000 katholieken erbij! Het zijn vreemden, maar
het zijn katholieken. Maar in mijn tijd was dat eigenlijk verschrikkelijk. Als
ik daaraan denk, het was eigenlijk iets onmogelijks.”93

4. nederlandse vrouwelijke religieuzen

Aanpassing aan de nieuwe tijd
In 1965 waren er ongeveer honderdveertig Nederlandse vrouwelijke religieuzen in Noorwegen, dat wil zeggen ruim een kwart van het totale aantal.
Er waren vijftien Nederlandse missiezusters franciscanessen van de H.
Antonius, ongeveer veertig zusters Onder de Bogen en ca. negentig St. Franciscus Xaveriuszusters. Net als bij de franciscanen en maristen bevonden
deze congregaties zich in de jaren zestig op hun hoogtepunt wat het aantal
religieuzen in Noorwegen betreft. Maar bij de vrouwelijke religieuzen
tekende zich de komende afname reeds onontkoombaar af, sterker nog dan
bij de mannelijke religieuzen. De ‘roepingencrisis’ had zich bij hen al in de
jaren vijftig aangekondigd. Men wist dat de grote aantallen religieuzen uit
het buitenland in de toekomst onmogelijk op peil konden worden gehouden. Terwijl het aantal Nederlandse priesters in deze periode met het oog
op de vorming van volwaardige communiteiten toenam en rond 1969-1970
een hoogtepunt bereikte, zouden er na 1964 nauwelijks nog nieuwe Nederlandse religieuzen naar Noorwegen komen. In 1975 was het aantal Nederlandse vrouwelijke religieuzen reeds afgenomen van circa 140 tot 114.94 De
congregaties stonden op een snijpunt van wegen: zij konden doorgaan op
de weg die zij eenmaal waren ingeslagen en er zolang mogelijk het beste van
maken, of geheel nieuwe wegen begaan, gebruik makend van de nieuwe
mogelijkheden die het Tweede Vaticaans Concilie bood.
In een rapport van de Noorse dominicanes en sociologe/theologe ElseBritt Nilsen uit 1975 kwamen de problemen waarmee de vrouwelijke religi93 Interview J. Rommelse, kmm 884.
94 In 1975 telden de St. Franciscus Xaveriuszusters nog 78 Nederlandse zusters (van 111 in
totaal), de zusters Onder de Bogen 24 Nederlandse zusters en de franciscanessen van de H.
Antonius twaalf zusters. Nilsen, Ordenssöstrene i går og i dag, p. 10-13, 45-46, 48. In 2000
waren er nog 29 Nederlandse vrouwelijke religieuzen in Noorwegen: 28 St. Franciscus
Xaveriuszusters en één franciscanes van de H. Antonius.
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euzen in Noorwegen worstelden duidelijk naar voren: het gebrek aan nieuwe arbeidskrachten, de zoektocht naar nieuwe werkterreinen in een sterk
veranderde wereld en de toename van de gemiddelde leeftijd van de zusters.95 Nilsen wees er in haar conclusie op dat het grote aantal buitenlandse
zusters in Noorwegen een onnatuurlijke situatie was geweest en dat de
katholieke kerk in Noorwegen wat dat betreft op eigen benen moest leren
staan. Daarnaast benadrukte zij – net zoals Hanssen in zijn visitatierapport
uit 1956 had gedaan – dat de vrouwelijke religieuzen meer nodig waren in
de kerken en parochies dan in hun instituten in de gezondheidszorg, die
immers ook door de overheid overgenomen konden worden.96
Bisschop Gran steunde de vrouwelijke religieuzen die na het Tweede
Vaticaans Concilie nieuwe wegen zochten. Gestreefd werd naar een betere
opleiding, beter onderling contact en een aggiornamento van het kloosterleven. In 1966 organiseerden vrouwelijke religieuzen in Noorwegen een eerste studiebijeenkomst in Mariasminde, het moederhuis van de St. Franciscus Xaveriuszusters in Bergen, bij welke gelegenheid Gran benadrukte dat
er in de nieuwe opvatting van gehoorzaamheid meer speelruimte moest
zijn voor het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van vrouwelijke religieuzen.97 Een jaar later werd in het ontmoetingscentrum Mariaholm de zusterraad opgericht, bestaande uit vertegenwoordigsters van acht
congregaties, die door de circa vijfhonderd vrouwelijke religieuzen in
Noorwegen waren gekozen. Afhankelijk van de grootte in Noorwegen werden er van de acht congregaties één, twee of drie representanten gekozen.
De zusterraad, die in 1979 samen met de lekenraad zou opgaan in de pastorale raad, fungeerde tevens als adviesorgaan voor de raad van oversten van
de vrouwelijke religieuzen, Rådet av Forstanderinnene.
De vrouwelijke religieuzen namen op een aantal terreinen het voortouw
in vernieuwingen in de kerk. Zo kwam de zusterraad als eerste met het verzoek of men de communie op de hand mocht ontvangen. Gran stemde toe
met een proef in hun kapellen, en daarna in de overige kerken.98 Vóór de
oprichting van de zusterraad had elke congregatie in relatieve geïsoleerdheid haar werk gedaan. Nu konden ze elkaar leren kennen en de werkzaam95 De gemiddelde leeftijd van de zusters was 61,9, van de St. Franciscus Xaveriuszusters 64,2,
van de zusters Onder de Bogen 58,1 en van de franciscanessen van de H. Antonius 52,8.
Het verschil in leeftijd ontstond omdat oude en zieke St. Franciscus Xaveriuszusters in
Noorwegen werden verzorgd, in tegenstelling tot de bejaarde zusters van de twee Nederlandse congregaties die hun oude dag in Nederland doorbrachten. Nilsen, Ordenssöstrene i
går og i dag, p. 44.
96 Ibidem, p. 1-3, 39-40.
97 Archief ob , inv. nr. 1435: Rondzendbrief Molde, augustus 1966; Uit het land van St. Olav,
40(1966-67), p. 17, 44(1970-71), p. 56-58.
98 Archief ob , inv. nr. 1435: Stukken over de zusterraad; Interview Pia Verhagen, kmm 552.
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heden op elkaar en op de Noorse samenleving afstemmen. De dominicanessen in Lunden en Bodø en de St. Elisabethzusters in Tønsberg richtten retraitecentra op. Van de congregaties met ziekenverpleging slaagde de zelfbewuste congregatie van de St. Jozefzusters van Chambéry er het beste in
zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Nadat zij in 1967 hun eerste ziekenhuis sloten, werden verscheidene jonge religieuzen in de gelegenheid gesteld een theologische opleiding te volgen. Enkele van hen waren daarna
werkzaam in het pastoraat in Noorwegen.99

St. Franciscus Xaveriuszusters: zorgen voor de oude dag
De congregaties met Nederlandse religieuzen bevonden zich in een minder
gunstige situatie. Zoals vermeld in hoofdstuk viii, liep een poging de congregatie van de St. Franciscus Xaveriuszusters in 1963 te hervormen uit op
een mislukking. Het is onwaarschijnlijk dat de congregatie nog een grote
ommezwaai in opleiding en werkterreinen had aangekund. De aanwas van
de congregatie stagneerde begin jaren zestig vrij abrupt. Nieuwe zusters uit
Nederland kwamen er na 1964 niet meer. Ook was er nauwelijks sprake van
aanwas uit Duitsland en Noorwegen. Een poging nieuwe religieuzen aan te
trekken via een huis in Ierland leverde eveneens weinig op. Met behulp van
leken hield de congregatie de bestaande scholen en ziekenhuizen – Florida
werd eind 1983 als laatste katholieke ziekenhuis gesloten – zolang mogelijk
aan. Op kleinere schaal waren er enkele vernieuwingen. Als een teken van
modernisering en aanpassing aan de Noorse samenleving kregen de zusters
in 1965 een nieuw habijt dat was geënt op de Noorse klederdracht.100 Er
werden plannen gemaakt voor nieuwe huizen. Voor de oprichting van een
kleine communiteit in Oslo schrok de overste Hieronyma Jongmans op het
laatste moment terug, maar twee andere initiatieven werden wel gerealiseerd: een retraitehuis in Voss (1976) en parochiewerk op het eiland Stord
(1979).101 Voor het overige richtte de congregatie zich op het verwezenlijken
van een goede oude dag voor de snel vergrijzende groep religieuzen. Als
leden van een Noorse congregatie met de Noorse nationaliteit brachten
deze Nederlandse zusters hun laatste levensjaren in Noorwegen door. Voor
velen ging dat volgens de overste Esther Smid gepaard met gevoelens van
eenzaamheid, omdat veel zusters, na zoveel jaren in Noorwegen te hebben
gewerkt, toch niet echt in de Noorse samenleving waren geworteld.102
99 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 467-468.
100 Verzameling Anne Biegel, inv. nr. 26: Anne Biegel, ‘Zusterhabijt op Noors kostuum geïnspireerd’, 15 juni 1965.
101 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 467-468; Interview Valbjørg Jeuken, 22 september 1994.
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Modern ‘Noors’ habijt van de St. Franciscus Xaveriuszusters uit 1965.

Al in de jaren vijftig werd er in deze congregatie niet meer over ‘missie’
gesproken. Dat neemt niet weg dat het bekeringsideaal met name bij een
aantal oudere Nederlandse zusters ook daarna nog lang voorop stond. Uit
de interviews komt naar voren dat veel van hen nauwelijks contact hadden
met de lutheranen. Men sprak niet met hen, men ging er geen dialoog mee
aan. “Waar gediscuteerd wordt, daar is leven, maar dat gebeurt hier niet in”,
verzuchtte de overste Esther Smid.103 Dat contact was juist zo belangrijk
om respectvol met elkaar te kunnen omgaan. Zuster Augustine Voorvelt,
die in 1929 intrad, vertelt dat zij het idee van bekering achter zich liet, niet
door het Vaticaanse Concilie, maar doordat zij als econome in het Floridaziekenhuis in Bergen in direct contact kwam met Noorse lutheranen. Zij
verwoordde haar ‘bekeringsproces’ als volgt:
“Wij gingen naar Noorwegen om te bekeren eigenlijk, maar nu mag
je daar niet maar over praten want die mensen zijn allemaal christenen, die waren tevreden met hun geloof. Wij spraken wel over de
102 Interview Esther Smid, kmm 886.
103 Ibidem.
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Zuster Irene Tamboer ondersteunt een bejaarde vrouw
voor het bejaardenhuis Villa Maria.

‘Noorsche missie’, maar ik vind het eigenlijk persoonlijk een belediging voor die mensen. Ze geloven en het is bijna precies hetzelfde. (…)
Je werd later, vele jaren later, dikwijls beschaamd in de verpleging. Ik
zat dan op kantoor laat te werken en dan had je vreemde nachtwachten, die waren luthers. Nou die waren ontzettend vroom. Dat ging
heel goed samen. Als die een spuitje moesten geven waarbij ze goed
hun verstand moesten gebruiken, knielden ze eerst neer en deden
een gebed. Dat deden wij nooit.”104

Missiezusters franciscanessen van de H. Antonius: voortzetting bejaardenzorg
Bij de missiezusters franciscanessen van de H. Antonius bracht het Tweede
Vaticaans Concilie evenmin grote veranderingen teweeg in hun werkterrein. De congregatie had pas net de oude wens van een eigen bejaardentehuis in vervulling zien gaan en deze verworvenheid werd niet zomaar prijsgegeven. Wel breidde zij haar huishoudelijke werkzaamheden in Oslo en
op de pastorie in Stabekk uit met parochiewerk; zo gingen ze meewerken
met het catecheseonderricht aan kinderen. Door gebrek aan krachten sloot
de congregatie uiteindelijk respectievelijk in 1979 en 1989 haar huizen in
Oslo en Stabekk.105
104 Interview Augustine Voorvelt, kmm 897.
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Als missiecongregatie zagen de missiezusters zich in 1967 nog steeds
genoodzaakt hun aanwezigheid in Noorwegen te relateren aan het missiebegrip: “De tijden en inzichten zijn wel veranderd. Wie nu over ‘missie’
spreekt zal niet op de eerste plaats aan de Scandinavische landen denken! De
taak, die de priesters en religieuzen er hebben, bestaat dan ook veeleer uit
het goodwill kweken voor de r.-k. kerk en natuurlijk ook in de zorg voor het
handjevol katholieken die er wonen.” Ook hier was het nieuwe concept van
missie als kerk-zijn geen gemeengoed. De zusters die in Noorwegen zelf
werkten, hadden weinig affiniteit met het missiebegrip, dat zij in de eerste
plaats associeerden met bekeringswerk. Zuster Martine van Oosterhout, die
in 1960 naar Noorwegen kwam, had nooit gehoord of gelezen over het idee
de lutheranen te bekeren tot het katholicisme. Zij en haar medezusters
waren gericht op de praktijk van hun dagelijkse werk: het helpen van mensen. Desgevraagd beschouwden zij het presentstellen van de katholieke
kerk en het bewaren van christelijke waarden in de Noorse samenleving als
hun belangrijkste ‘missionaire’ taak.106

Zusters Onder de Bogen: maatschappelijke contacten
Van de drie congregaties met Nederlandse religieuzen kozen de zusters
Onder de Bogen na het Tweede Vaticaans Concilie het duidelijkste voor een
nieuwe koers. In de eerste plaats werd het bestuurlijk zwaartepunt van
Nederland naar Noorwegen verlegd, nadat vanuit de Congregatie der Religieuzen in Rome in juli 1963 aan het algemeen bestuur te Maastricht was
voorgesteld de verdeling van de congregatie in provincies serieus in overweging te nemen.107 Tot dan toe waren alle Noorse aangelegenheden vanuit
het moederhuis in Maastricht geregeld. De suggestie het bestuur te verzelfstandigen werd overgenomen door de nieuwe algemene overste Felix Westerwoudt, die in november 1964 werd gekozen. In het voorjaar van 1967 kon
het eerste vice-provinciaal bestuur – voor een afzonderlijke provincie werd
het aantal zusters te klein geacht – van Noorwegen van start gaan met zijn
werkzaamheden. Het bestond uit de zusters Marielea Olivers als vice-provinciale overste, en de bestuursleden Dionysio Palstra en Sunniva Dicker.
Het moederhuis van de Noorse vice-provincie werd gevestigd te Hamar.
Het Noorse werkgebied gold daarmee niet langer als een van de missies van
de Nederlandse provincie, maar stond rechtstreeks onder het algemeen
bestuur.
105 St. Antoniusbode, 63(1967)12, p. 6-7; Archief bdb , 3 ‘Overig’: Callista Beckers aan prior A. Baeten, 29 april 1978. Na de sluiting van Stabekk in 1989 bleven twee zusters in Oslo werkzaam bij de Franciscushulp.
106 Interview Martine van Oosterhout, kmm 882.
107 Archief ob , inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergadering’, 31 juli 1963.

na het tweede vaticaans concilie

591

In 1964 waren door het algemeen bestuur van de congregatie in Maastricht reeds de eerste stappen gezet om het werkterrein van de congregatie
in Noorwegen ingrijpend te veranderen. De drijvende kracht was zuster
Felix Westerwoudt, die overste was geweest in verschillende huizen in Noorwegen, net als voorheen zuster Fulgentia Verriet. Al bij de eerste bestuursvergadering onder haar voorzitterschap werd de suggestie gedaan het ziekenhuis in Molde over te dragen aan de gemeente. Moeilijkheden met het
streekziekenhuis speelden daarbij een rol, maar ook het gegeven dat er
andere liefdewerken in Noorwegen waren waaraan men graag aandacht
wilde besteden. Molde als ‘luxe toeristenstad’ bood daarvoor onvoldoende
mogelijkheden.108 Bovendien had Molde “na 33 jaren weinig of geen resultaat geboekt voor de Kerk, althans voor zover men dit kan beoordelen.”109
Toen de zusters in Molde hun 40-jarig jubileum met een hoogmis vierden
waren er, behalve 26 zusters van de verschillende communiteiten, drie
parochianen in de kerk. “Toch nog altijd meer dan 10% van de parochianen”, schreven de zusters in hun rondzendbrief.110
Aan de vier toenmalige huisoversten Sunniva Dicker (Molde), Reinhilda
de Jong (Kristiansund), Marielea Olivers (Hamar) en Dionysio Palstra (Ålesund), die tot voor kort van het algemeen bestuur niet eens toestemming
hadden gehad om regelmatig met elkaar te overleggen, werd nu gevraagd
een nieuwe stichting voor te bereiden.111 Zij kwamen in mei 1965 met het
voorstel een huis in de buurt van Oslo op te richten als een centrum “waar
de nieuwe missionarissen ingeleid en opgeleid” zouden kunnen worden.
Allereerst zouden nieuwe zusters er kennis kunnen maken met de Noorse
taal en cultuur en vervolgens een keuze kunnen maken voor een opleiding
of een werkterrein, eventueel buiten de eigen instituten, bijvoorbeeld op
het gebied van parochiewerk of sociaal werk, zoals gezinszorg en wijkverpleging. Verder zou het huis een pleisterplaats zijn voor zusters op doorreis.
Gekozen werd voor Oslo wegens het gunstige godsdienstige klimaat: er
woonden meer katholieken en meer geestelijken dan in Hamar en in Midden-Noorwegen. Misschien zou men zelfs roepingen krijgen.112 Zuster
Sunniva Dicker hoopte op een nieuwe stichting in de geest van de ‘Kerk der
armen’, bijvoorbeeld een gewoon huis in een volksbuurt.113
108 Ibidem: 7 november 1964, 8 augustus 1965.
109 Ibidem, inv. nr. 334, ‘Verslagen van visitatiebezoeken aan o.m. Noorwegen door leden
van het algemeen bestuur, 1965-1968’.
110 Ibidem, inv. nr. 1322: Rondzendbrief Molde, juli 1963.
111 Ibidem, inv. nr. 4: ‘Notulen bestuursvergaderingen’, 4 juli 1962, 7 november 1964.
112 Ibidem: 8 augustus 1965.
113 Ibidem, inv. nr. 1434, ‘Stukken betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de
zusters in de vice-provincie Noorwegen. 1965-1971’: Sunniva Dicker aan Felix Westerwoudt, 12 juli 1965.
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Bisschop Gran stimuleerde de plannen voor de oprichting van een
nieuw, centraal gelegen huis. Hij bood de zusters Onder de Bogen een terrein aan net buiten Oslo, waar de maristen zich ook zouden vestigen.114
Volgens Gran waren er in Bærum genoeg mogelijkheden voor religieuzen
die zich openstelden voor hun omgeving. Minder gelukkig met de nieuwe
koers was J. Rüth, de apostolisch vicaris van Midden-Noorwegen. Hij zag
het vertrek van een groot aantal zusters richting Oslo met lede ogen aan.
Niet alleen vreesde hij voor het parochieleven, hoewel er een kleine communiteit in Molde bleef gehandhaafd met een zuster voor de kleuterschool,
maar het opheffen van het ziekenhuis betekende vooral een verlies van
inkomsten. Een en ander betekende dat de pastoor ter plaatse een parttime
werkkring moest gaan zoeken.115
Ook de zusters zelf in Noorwegen waren niet allemaal overtuigd van de
noodzaak hun huizen op te geven voor een onzekere toekomst in Bærum.
Toch werd het plan doorgezet en binnen enkele jaren – Molde 1967, Kristiansund 1971, Ålesund en Hamar 1972 – werden door de zusters Onder de
Bogen hun zieken- en verpleeghuizen gesloten of verkocht aan de provincie
of de gemeente.116 Het opgeven van de ziekenhuizen ging gepaard met pijn
en spijt. Het is opvallend dat in verschillende publicaties en in een aantal
interviews met een beschuldigende vinger werd gewezen naar de Noorse
overheid, die met de nieuwe ziekenhuiswetgeving uit 1970 te hoge eisen
van professionaliteit zou hebben gesteld en zich ook financieel te sterk
bemoeide met het ziekenhuiswezen. Zo moesten vanaf 1970 alle verpleegkundigen een salaris krijgen, werden er eisen gesteld ten aanzien van het
aantal gediplomeerde krachten en moest er voortdurend een arts beschikbaar zijn. De eis dat er op gynaecologische afdelingen abortussen uitgevoerd moesten kunnen worden, was voor de religieuzen onverteerbaar.117
114 Ibidem, inv. nr. 1435: Felix Westerwoudt, ‘Samenvatting van het gesprek met mgr. Gorissen over Oslo en Molde, tijdens het bezoek aan Norge van Felix Westerwoudt en Celestie
Rieter in 1966’.
115 Ibidem, inv. nr. 393: J. Rüth aan Felix Westerwoudt, 1 juni 1966. Daarvoor betaalden de
zusters in Molde per maand 800 kronen plus 100 kronen voor misintenties en zorgden voor
de kost en de was. Felix Westerwoudt aan J. Rüth, 10 november 1965. Ibidem, inv. nr. 1435:
Verslag van een bespreking van Felix Westerwoudt en de zusters Sunniva Dicker, Arnoldien en Auxiline (secr.) met mgr. Rüth en pater Schössler op 2 september 1968 te Molde.
116 Interview Francina Janssen, kmm 885. Volgens een regel van de Propaganda Fide mocht het
geld dat de zusters verdienden met de verkoop van hun ziekenhuizen Noorwegen niet verlaten. Dat betekende dat de zusters dit geld niet konden gebruiken voor de oudedagsvoorziening van de zusters die teruggekeerd waren naar Nederland. Archief ob , inv. nr. 1320,
‘Stukken betreffende Hamar. 1949-1972’: Verslag van het onderhoud met mgr. Gran, bisschop van Oslo, op 1 december 1972; Ibidem, inv. nr. 1319, ‘Stukken betreffende Bærum.
Financiële stukken over de St. Torfinnsklinikk’.
117 Nilsen, ‘Ordenssøstrenes virke i Norge’, p. 461; Interview Esther Smid, kmm 886; Interview Pia Verhagen, kmm 552; Interview Martine van Oosterhout, kmm 882; Duin, ‘50 Jaar
Bogenzusters in Norge’, p. 13.
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Maar ook als de overheid geen nieuwe wetgeving had doorgevoerd, was
de ziekenhuizen en instellingen geen lang leven meer beschoren geweest.
De vraag naar de overlevingskansen van de ziekenhuizen speelde al veel langer dan 1970, door de afname van het aantal roepingen en de toegenomen
eisen van professionalisering. Wellicht is de weerstand tegen de sluiting van
de ziekenhuizen mede terug te voeren op het gegeven dat de vrouwelijke
religieuzen hierdoor een belangrijk deel van hun oude rol en machtspositie
verloren. Niet langer waren zij de onmisbare financiële factor die zij tientallen jaren waren geweest. Die taak werd langzaam maar zeker overgenomen
door de Duitse bisdommen. Bovendien moesten zij de ‘veilige muren’ van
hun instituten inruilen voor onzekere stappen in de richting van de Noorse
samenleving.
In de volgende jaren bleek echter dat de nieuwe koers ook een bevrijding
inhield. De ziekenhuizen van de zusters waren een soort keurslijf geweest,
waardoor zij weinig armslag hadden gehad bij het opzetten van andere initiatieven. Nu konden de zusters Onder de Bogen op lokaal niveau verschillende nieuwe taken in de katholieke parochies en in de Noorse samenleving
exploreren, waarbij met name zuster Sunniva Dicker een drijvende factor
bleek. Bij gelegenheid van hun vijftigjarig jubileum in Noorwegen in 1974
– een jaar na de sluiting van hun laatste ziekenhuis –, lieten de zusters
Onder de Bogen enthousiast weten dat zij op allerlei manieren bijdroegen
aan het tot stand brengen van contacten tussen de katholieken en de wereld
rondom hen, met name via parochiewerk (parochieavonden, kirkekaffe, discussiegroepen op pastoraal gebied, zang en muziek tijdens de godsdienstoefeningen, godsdienstonderricht – voor zover de plaatselijke pastoor dat
toeliet! – en zaterdagcatechese), gastvrijheid (“de ghetto-mentaliteit is verdwenen, open deuren kwamen er voor in de plaats”) en oecumene (vriendschapsbetrekkingen met lutherse geestelijken, gezamenlijke gebeden,
deelname aan lutherse zangkoren, deelname aan sociaal en caritatief werk
van lutherse kerkelijke groeperingen). “Door al deze verschillende aktiviteiten hopen we de katholieke Kerk present te stellen in de Noorse maatschappij.”118 Ook het werk op de kleuterscholen werd in het teken gesteld
van de oecumene. De zusters wilden de kinderen in een christelijke, oecumenische geest opvoeden, met grote openheid voor niet-katholieke kerken
en met respect voor het geloof van de ouders: “Wie het kind heeft, heeft de
toekomst. Misschien niet voor de toekomst van de katholieke Kerk, maar
wel voor de toekomst van het christendom in de maatschappij.”119
118 Venantio van der Linden, ‘Maatschappelijke kontakten’, in: Interboni. 50 Jaar Noorwegen,
p. 44-46. Zie ook Risholm, ‘Stella Maris’, p. 5-31; Interview Francina Janssen, kmm 885;
Interview Sunniva Dicker, kmm 116; Interview Marian van Wissen, kmm 603.
119 Storre, ‘Het onderwijs’, p. 38-41; Risholm, ‘Stella Maris’, p. 18.
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Zusters Onder de Bogen bijeen te Harmar bij gelegenheid van
het vijftigjarig jubileum in Noorwegen (1973).

Naast bestuurlijke vernieuwing en veranderingen in het werkterrein
werden er ook impulsen gegeven aan de vernieuwing van het religieuze
leven, dat volgens veel zusters te lijden had gehad onder het vele werk in de
ziekenhuizen. De sluiting van de ziekenhuizen gaf de zusters Onder de
Bogen meer ruimte om tijd en aandacht te geven aan hun religieuze leven
en aan de contacten tussen de huizen van de congregatie onderling. De eerste bijeenkomst van alle (28) Bogenzusters in Noorwegen vond plaats bij
gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in Noorwegen, in 1973 in Hamar,
toen inmiddels alle zieken- en verpleeghuizen waren gesloten.120 In 1964
werden de wensen op het gebied van liturgisch leven, biecht, gebeden,
recollectie, retraite, dagorde, ontspanning, beleving van de armoede, de
werk- en de bestuurssfeer via een enquête geïnventariseerd.121 Enkele jaren
later werden bij gelegenheid van de visitatie van de algemene overste Felix
Westerwoudt gespreksgroepen georganiseerd rond het thema ‘het gemeenschapsleven’, ‘nieuwe vormen van gebed’ en ‘de waarde van het gesprek’. Als
120 Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 50.
121 Archief ob , inv. nr. 165, ‘Stukken betreffende de enquête gehouden onder de leden van de
congregatie, 1964’; Ibidem, inv. nr. 173, ‘Stukken betreffende de enquête, binnengekomen vanuit Noorwegen’; Ibidem, inv. nr. 175, ‘Besluiten genomen naar aanleiding van de
enquête uit 1964’.

na het tweede vaticaans concilie

595

herinnering aan de visitatie kregen alle communiteiten een Noorse bijbel
die zij ook bij samenkomsten met de lutheranen konden gebruiken. Overigens stonden de religieuzen in Noorwegen over het algemeen huiverig
tegenover de vernieuwingsdrift zoals die in de communiteiten in Nederland haar beslag kreeg. Enkele religieuzen die vanuit Nederland kwamen
om de vernieuwing te begeleiden, kregen weinig bijval voor hun voorstellen. Zij verlieten Noorwegen weer na korte tijd.122
In Bærum bouwden de zusters op het door de bisschop geschonken stuk
grond een huis annex kleuterschool, dat ze in 1968 konden betrekken.
Begin jaren zeventig woonden er acht zusters, die werkzaam waren op hun
eigen kleuterschool, in de (wijk)verpleging, op de huishoudschool of als
huishoudelijke hulp bij de franciscanen en de dominicanen. Daarnaast
zagen zij taken voor zich weggelegd in de parochieraad en bij het catechetisch onderricht dat zij in de vorm van het zogenaamde intensivonderricht
samen met de maristen opzetten. Dit intensieve onderricht werd begin
jaren zeventig naar Canadees model ingevoerd en breidde zich langzaam
uit over andere parochies: één zaterdag in de maand kwamen katholieke
kinderen bij elkaar. Zij kregen in zeven of acht verschillende groepjes catechese van priesters, vrouwelijke religieuzen en andere katholieke vrijwilligers. Ook voor de ouders waren er op die dag godsdienstige cursussen. De
dag werd afgesloten met een eucharistieviering.123
De verwachtingen ten aanzien van het huis in Bærum kwamen niet uit.
Omdat er bijna geen nieuwe zusters meer naar Noorwegen kwamen,
bestond er geen behoefte aan een huis dichtbij Oslo waar pas gearriveerde
zusters konden wennen aan de Noorse omgeving.124 De ligging van de
woning was daarnaast niet ideaal. In de rijke Oslose voorstad had een ‘kerk
der armen’ geen kans en er was ook niet echt sprake van een parochieleven,
omdat veel katholieken gericht waren op de kerk van de dominicanen in
Oslo. Het huis lag bovendien te ver van het centrum van de Noorse hoofdstad om gemakkelijk contacten te kunnen onderhouden met protestantse
verenigingen in de stad. In 1978 werd Bærum weer opgeheven.

122 Ibidem, inv. nr. 334, ‘Verslagen van visitatiebezoeken’; Interview Francina Janssen, kmm
885; Interview Sunniva Dicker, kmm 116.
123 Archief ob , inv. nr. 883, ‘Rondzendbrieven van leden van het generaal bestuur en leden van
de congregatie. Noorwegen, 1968-1971, 1975’: Bærum 1968-1970; Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 36-37; Helene van der Linden, ‘Godsdienstonderricht in een nieuwe jas’, in: Uit het
land van St. Olav, 47(1974)4-5, p. 26-27; Interview Martine van Oosterhout, kmm 882; Interview Sunniva Dicker, kmm 116 en kmm 863.
124 In de jaren tachtig kwamen twee Indonesische zusters naar Noorwegen en later nog een
Filippijnse. Deze drie religieuzen waren in 2000 nog de enige zusters Onder de Bogen in
Noorwegen.
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In 1973 keek de congregatie terug op vijftig jaar werkzaamheid in Noorwegen. De algemene overste Felix Westerwoudt wees erop dat “Gods antwoord
op de vurige inzet van onze Noorse missionarissen zo totaal anders geweest
was dan hun verwachtingen destijds waren.” In 1923, toen Noorwegen nog
oneindig ver weg leek van Nederland, gingen de zusters om te bekeren en
verwachtte men dat er steeds meer katholieken zouden komen. Vijftig jaar
later bleek dat van de weinige bekeerlingen, die elke keer met zoveel blijdschap waren ontvangen, het grootste deel de katholieke kerk alweer had
verlaten. Menselijkerwijs gesproken was er missionair gezien weinig spectaculair succes geweest. Net als Vera Henriksen in het gedicht aan het begin
van dit hoofdstuk, stelden de zusters zich de vraag of de katholieke kerk nog
wel een uitgesproken profiel moest hebben: “De Lutherse Kerk kwijt zich
daar heel goed van haar taak en geeft de mensen wat ze aan kristendom
nodig hebben.”125 Hoewel de zusters nog steeds over zichzelf als over ‘missionarissen’ spraken, was er voor het oude missie-ideaal iets anders in de
plaats gekomen: oecumene en respect voor de eigenheid en de waarden van
andere kerken. Om in Noorwegen te kunnen werken moesten de zusters
bereid zijn zich aan te passen, de taal te leren, zich te interesseren voor de
cultuur van het land, samen te werken met de staatskerk en in staat zijn in
een diaspora te leven, “dat wil zeggen dat men in staat was geestelijk eenzaam te zijn en toch anderen iets kon meedelen.”126
Het is opmerkelijk dat in deze congregatie, die zich vóór de Tweede
Wereldoorlog zo fel antiprotestants toonde in haar interne geschriften, nu
over het lutheranisme op voet van gelijkheid met het katholicisme werd
geschreven: voor bekering tot het katholicisme bestond geen enkele noodzaak meer. Waarschijnlijk werd het bestuur van de congregatie in haar
standpunt niet alleen door het Vaticaans Concilie beïnvloed, maar ook door
de ervaringen van de zusters in Noorwegen zelf. Met name Sunniva Dicker,
een van de zusters die door haar activiteiten in het kleuteronderwijs eerder
en intensiever in contact kwam met de Noorse lutheranen dan haar congregatiegenoten die in de ziekenverpleging werkten, gaf aan dat in de tijd dat
zij overste was in Molde (1959-1965), er door de zusters onderling werd
gediscussieerd over fundamentele vragen betreffende de katholieke aanwezigheid in Noorwegen:
“Dikwijls hebben wij gezegd: is dat verantwoord om die mensen hier
katholiek te maken als ze helemaal geen milieu hebben. Terwijl ze
125 Interboni. 50 Jaar Noorwegen, p. 2-3.
126 Ibidem, p. 58; Sunniva Dicker, ‘Iets uit de Noorse historie’, p. 23-25; Archief ob , inv. nr.
1325: Vice-provincie Noorwegen. Ten geleide. De historische achtergrond (1978), p. 2;
Verslag vice-provinciaal bestuur 1978, p. 40-42.
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goede protestanten zijn, niet allemaal, maar die kerk die lijkt zoveel
op de onze. En veel vromer en veel meer gewend met de heilige
Schrift. En waarom moet je die mensen uit hun geloof en hun milieu
halen? (…) Het Lutherdom heeft geen kwaad gesticht, in de grond
heeft dat toch het ware christendom bewaard. Als zij nou Christus
nog bewaard hebben en in de mening zijn dat ze goed doen, dan kun
je toch niet verwachten dat zij dat afzweren. (…) Je weet eigenlijk niet
wat God zijn bedoeling is. Hoe God de eenheid heeft bedoeld. (…)
Gods genade moet hen toch steunen, dat doet hij dan toch in die
kerk, dus dan moet dat toch ook wel volgens Gods wil zijn.”127
Sunniva Dicker gaf in hetzelfde interview te kennen dat voor veel zusters
het Tweede Vaticaans Concilie een bevrijding betekende: zij hoefden zelf
niet meer de onmogelijke opdracht van het uitbreiden van de katholieke
kerk te ondersteunen, en andersom werden zij niet meer met wantrouwen
benaderd wanneer zij contact zochten met de lutheranen. Zij konden eindelijk in een open gesprek van elkaar leren.

5. st. olavshuis
Voor de St. Franciscus Xaveriuszusters had het St. Olavshuis in Bussum
sinds 1963 niet langer de functie van postulantenhuis, die het vanaf 1924
had gehad. Oproepen aan vrouwen in Uit het land van St. Olav om in Bussum te
komen praten om “het vriendelijk volk der Noren met Uw daadwerkelijke
steun te begeleiden op hun moeilijke weg naar het grote doel”, hadden weinig effect meer.128 Na 1964 vond geen enkele Nederlandse vrouw nog de
weg naar de St. Franciscus Xaveriuszusters. Door de door O. Cremers voorgestelde bestuurlijke reorganisatie verruilde zuster Augustine Voorvelt
haar functie als econome in Bergen voor de taak van overste in Bussum. Het
huis werd door de congregatie aangehouden als verblijf- en vakantieoord in
Nederland. Naast de overste woonden er enkele religieuzen om uiteenlopende redenen.129 Voor de rest werd het huis verhuurd aan enkele priesters
en verpleegsters van een nabijgelegen ziekenhuis, totdat het in 1985 werd
verkocht aan een particulier.130
127 Interview Sunniva Dicker, kmm 116.
128 Uit het land van St. Olav, 43(1969-70)2, colofon.
129 Zuster Rita van Balen werd in 1981 vanuit Stord overgeplaatst naar Bussum. Zij vestigde
zich in 1985 in Amsterdam. Interview Augustine Voorvelt, kmm 897; Interview Rita van
Balen, kmm 896; Interview Anne Biegel, 9 juli 1993.
130 Uit het land van St. Olav, 40(1966-67), p. 1; Gooi- en Eemlander, 22 mei 1985: ‘Zusters St. Olav
gaan terug naar Noorwegen’.
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Tot 1975 werden de belangen van het Noorse bisdom in Nederland vanuit het St. Olavshuis behartigd als “contact- en trefcentrum” voor allen die
belangstelling hadden voor het werk van de priesters en religieuzen in
Noorwegen.131 J. Rommelse, die moeite had met de eigenzinnige en volgens Gran enigszins antiklerikale nieuwe overste Augustine Voorvelt, keerde in juni 1964 terug naar Noorwegen. Rommelse werd in Porsgrunn gestationeerd, een kleine Noorse parochie waar, naar zijn zeggen, nog die zielverkwikkende rust hing en nog weinig te merken was van de onrust in het
kerkelijke leven. In 1953 had hij de overgang van Noorwegen naar Nederland reeds heel moeilijk gevonden. Nu was hij blij dat hij was verlost van de
stormachtige ontwikkelingen rond Vaticanum ii in Nederland: “De Noren
zijn in het algemeen conservatief, ook op kerkelijk gebied en de katholieken doen hierin niet onder voor hun lutherse landgenoten.”132
Er was nog even getwijfeld over de vraag of Rommelse als procurator
moest worden opgevolgd in Bussum.133 Het voorstel van de visitator O.
Cremers om de procure, het propagandawerk voor Noorwegen en het blad
Uit het land van St. Olav aan zuster Augustine als ‘public relations officer’ over
te dragen, werd door Mangers evenwel van de hand gewezen. Ook het
bestuur van de St. Franciscus Xaveriuszusters zag de zusters in Bussum niet
graag op zichzelf teruggeworpen.134 Vandaar dat de procure van het Noorse
bisdom in september 1964 werd overgenomen door de marist Jan Fennis.
Toen Jan Fennis (1906-1983) in 1964 de redactie van Uit het land van St. Olav
overnam, hoopte hij het tijdschrift een toekomst te geven door de nadruk
op oecumene te leggen, waardoor “ons blad meer zin en doel gaat krijgen
dan het ooit gehad heeft.” De ontwikkelingen in Noorwegen waren volgens
Fennis interessant: zowel de lutherse kerken in het noorden als de katholieke kerk in Nederland zouden winnen bij onderling contact, niet alleen door
de oecumene, maar ook wegens het ontkersteningsproces dat Nederland in
toenemende mate in zijn greep kreeg.135 Uit het land van St. Olav kreeg opnieuw een andere ondertitel, namelijk Tijdschrift gewijd aan cultuur, kerk en oecumene in Noorwegen. De oude oproep van Smit om de particuliere Noorse missieactie naast de algemene missieactie te steunen, was nu voorgoed verdwe131 Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 40.
132 J. Rommelse, ‘Weerzien met Noorwegen’, in: Uit het land van St. Olav, 37(1963-64), p. 108;
Rommelse, ‘Noorwegen – Nederland – België’, p. 3.
133 Archief npm , 3: J.W. Gran aan J. Pirenne, 21 augustus 1964, J. Pirenne aan J. Mangers, 30
juni 1964, J. Mangers aan J. Pirenne, 2 juli 1964; Interview J. Rommelse, kmm 884.
134 Archief okb , ‘D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre’: Cremers aan St. Franciscus
Xaveriuszusters, 5 juni 1963, Cremers aan Mangers, 8 juli 1963; Archief npm , 3: J.W. Gran
aan J. Pirenne, 30 juli 1964; Uit het land van St. Olav, 38(1964-65), p. 1, 13, 40.
135 Uit het land van St. Olav, 40(1966-67), p. 2-3; Archief npm , 3: J. Fennis aan J. Pirenne, 17 april
1966.
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nen.136 Fennis benadrukte dat nog steeds meer dan honderd Nederlandse
priesters en religieuzen voor deze “vergeten kerk van het Noorden” werkten. Zij leverden aldaar een bijdrage aan de oecumenische contacten met de
lutherse kerken, aan het versterken van de oecumenische zin in eigen gelederen, aan de zorg voor de katholieken in de diaspora, aan het representeren
van de katholieke kerk en aan de opvang van degenen die van de lutherse
kerken waren vervreemd door hen een geestelijk en veilig thuis te bieden.
Anders dan Rommelse maar net als Rottier, nam Fennis openlijk afstand
van het missiebegrip met betrekking tot Noorwegen. “Kon men vroeger
over Noorwegen resp. heel Scandinavië spreken als over een missiegebied –
of men het toen eigenlijk wel kon, is een andere kwestie, maar men deed het
nu eenmaal – en zag men bijgevolg in ‘Uit het land van St. Olav’ een ‘missietijdschrift’, sinds geruime tijd heeft deze kwalificering afgedaan.”137 Hij
bracht in herinnering dat in de jaren twintig het woord missie al als kwetsend was ervaren door de “gecultiveerde Noorderlingen”. Het gebruik van
het woord missie was evenwel hardnekkig, aldus Fennis. De stempels met
‘missieprocure’ in Bussum waren niet meer in gebruik, maar hij had tot zijn
ontsteltenis gemerkt dat zijn beroep volgens zijn paspoort nog steeds ‘missieprocurator’ luidde.
In 1967 wilde Fennis Uit het land van St. Olav wegens zijn unieke karakter
niet laten opgaan in het nieuwe tijdschrift Bijeen, waarin tweeëntwintig
Nederlandse missietijdschriften zich hadden verenigd. Uit het land van St.
Olav was, aldus Fennis, “niet zo maar een missieblad; de Noorse Procure
geen religieuze Congregatie, en de landen uit het Noorden geen onderontwikkelde gebieden.” Het was een “cultureel, kerkelijk blad met oecumenische strekking”, met als doel “belangstelling, liefde en begrip kweken voor
de landen en volken, de cultuur en het kerkelijk leven van Fenno-Scandia”,
en het “onderhouden en verstevigen van de vriendschapsrelaties.”138
Bovendien bleek de gevraagde waarborg voor deelname aan Bijeen te duur
voor de procure.
Er bestond in deze periode wel enige belangstelling in katholiek Nederland voor de situatie in Scandinavië. Die was, wat Fennis goed aanvoelde,
gericht op de oecumenische ontwikkelingen en de problemen waarmee
men aldaar werd geconfronteerd op het gebied van de ontkerkelijking.
Maar veel Nederlandse katholieken leden in de bewoording van Fennis aan
‘oecumenitis’, waarmee hij bedoelde te zeggen dat zij van mening waren
dat het niet wezenlijk uitmaakte of men katholiek of luthers was, nu ook de
niet-katholieke kerken als christelijke kerken waren erkend.139 Deze katho136 Uit het land van St. Olav, 40(1966-67)1, omslag en colofon.
137 Ibidem, p. 2-3.
138 Ibidem, 41(1967-68), p. 21.
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lieken vonden dat er in een luthers land als Noorwegen in feite geen rol van
betekenis was weggelegd voor de kleine, buitenlandse katholieke kerk.
Dit standpunt lag ook aan de basis van het rapport De kerk en de geseculariseerde maatschappij van de katholieke vereniging Pro Mundi Vita uit 1969. Het
rapport was erop gericht andere christelijke gebieden te laten leren van de
ervaringen in Scandinavië als een proefveld van de secularisatie.140 Volgens
de samenstellers van het rapport behoorde “de toekomst van de Kerk in
Scandinavië […] wezenlijk aan de lutherse Kerk. Zij is de draagster, voor
bijna heel de bevolking van Scandinavië, van de levende traditie, die hen in
staat stelt om Christus te ontmoeten. Zij is het, die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het wel en wee van de Kerk en het christelijk geloof in
Scandinavië.”141 De katholieken konden er hoogstens een ondersteunende
functie hebben. Net als de Noren beschouwden de opstellers van het rapport de evangelisch-lutherse kerk als de erfgenaam van de middeleeuwse
katholieke kerk. Ook op oecumenisch terrein kon de katholieke kerk er
maar een zeer beperkte rol spelen, aangezien de officiële relaties tussen de
lutherse en de katholieke kerken doorgaans elders dan in de Scandinavische
landen zelf tot stand kwamen.142
De redactie van Uit het land van St. Olav vond dat het rapport veel te ver
ging. In een commentaar werd, als een echo van het oude katholieke verwijt
dat het modernisme en de ontkerkelijking de schuld waren van het protestantisme, door de marist J. Groos gesuggereerd dat het seculariseringsproces zoals dat in Scandinavië plaatshad, mogelijk een gevolg was van de “specifieke geschiedenis, theologie en verschijningvorm van de lutherse staatskerken, die aldus de malaise die er heerste als het ware ‘van nature’ hadden
teweeggebracht.” Het hoefde volgens hem geenszins in die mate navolging
te krijgen in de katholieke landen.143 Bovendien was het volgens de redactie
absurd te veronderstellen dat de katholieke kerk net zo goed een fusie kon
aangaan met deze ‘Grote Broeder’. “Oecumene kan niet hetzelfde betekenen als het zich tevreden stellen met de grootste gemene deler en er verder
het zwijgen toe doen.” Ook al werden zij beide ‘kerk’ genoemd, daarom
waren ze nog geen identieke grootheden. Verwezen werd naar het decreet
139 Ibidem, 42(1968-69), p. 33-34.
140 Pro Mundi Vita werd in de jaren zestig opgericht als een internationale katholieke vereniging met een wetenschappelijk en godsdienstig doel. De stichting, gevestigd te Brussel,
wilde inlichtingen over de pastorale en maatschappelijke toestanden die voor de katholieke kerk van belang waren verzamelen, analyseren en verspreiden. Zij richtte zich op
gebieden waar de kerk niet in staat was in haar eigen behoeften te voorzien.
141 De kerk en de geseculariseerde maatschappij: ervaringen in Scandinavië (Brussel: Pro Mundi Vita,
1969), p. 9.
142 Ibidem, p. 6-7.
143 Uit het land van St. Olav, 44(1971-72), p. 62-64.
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over de oecumene Unitatis Redintegratio 19 en 20, waarin gesteld werd dat er
met name een verschil bestond “in de uitleg van de geopenbaarde waarheid”. Daarom kon de katholieke kerk haar verantwoordelijkheid om het
evangelie uit te dragen niet overdragen aan de lutherse kerk en omgekeerd.144
Maar in deze hoogtijdagen van de oecumene in Nederland bestond er
weinig belangstelling voor dergelijke nuanceringen of voor de opvattingen
van Groos. De teloorgang van Uit het land van St. Olav tekende zich onafwendbaar af. Het blad had zijn grootste werfkracht gehad onder de geestelijken
en onder familieleden en vrienden van priesters en vrouwelijke religieuzen
in Noorwegen. Beide doelgroepen namen in getal af en nieuwe veldwerkers
kwamen er nauwelijks bij. De bindende functie van het blad viel door deze
natuurlijke ontwikkeling voor een belangrijk deel weg.145 Ook de oprichting van Bijeen had tot abonnementenverlies geleid. Andere oorzaken voor
de afname van de abonnees waren sterfte, opheffing van kloostercommuniteiten en bezuinigingen.
Financieel kreeg het blad het steeds moeilijker. Met enige afgunst keek
Fennis naar het Duitse St. Ansgarwerk, waar rond deze tijd het geld begon
binnen te stromen.146 Hij durfde het abonnementsgeld van ƒ 4,50, na de
oorlog door Rottier vastgesteld, niet te verhogen uit angst voor verdere
afname van abonnementen. Een deel van de 1500 abonnees die het blad
rond 1965 telde, betaalde al meer dan het gevraagde abonnementsgeld. Met
giften kon het hoofd nog een poos boven water worden gehouden, maar
toen ook die steeds minder werden, werd er bezuinigd op de inhoud en
presentatie van het blad.147 Redactionele medewerkers waren er onder Fennis eigenlijk niet meer. Uit het land van St. Olav werd voornamelijk volgeschreven door Fennis zelf, met bijdragen van J. Rommelse. Verder werden er in
toenemende mate artikelen overgenomen uit andere bladen.148 Doordat
Fennis met gezondheidsproblemen kampte en bovendien vaak langdurig
in Noorwegen was, kwam het blad zeer wisselend uit. Ook het aantal pagina’s per nummer veranderde gedurig. Op het laatst telde het blad nog
acht pagina’s zonder kaftje, waarvoor Fennis zich gegeneerd verontschul144 Ibidem, 43(1969-70), p. 61-64.
145 J. Rommelse, ‘Kanttekeningen bij de 40e mijlpaal’, in: Uit het land van St. Olav, 40(1966-67),
p. 4-5.
146 Uit het land van St. Olav, 42(1968-69)4, p. 1, 45(1971-72), p. 6.
147 Ibidem, 39(1965-66), p. 20. Een laatste opgave van giften vinden we in het colofon van het
eerste nummer van de 40ste jaargang (1966-67). Voor een heel jaar (november 1965november 1966) was er een bedrag van ƒ 1602,07 aan giften binnengekomen, waarbij was
inbegrepen een bedrag van 500 gulden van het Apostolaat der Hereniging in Boxtel.
148 Bijvoorbeeld uit Het land van St. Birgitta, het Belgische Karel de Goedegenootschap, De Bazuin, Jahrbuch des St. Ansgariuswerkes en uit Noorse dagbladen.
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digde. Hij legde uit dat de ‘devaluatie’ van het tijdschrift het gevolg was van
de hogere drukkosten, verzendkosten en belastingen, waardoor hij had
moeten overgaan tot deze “ontluistering en sterke vermagering” van het
blad.149
De achteruitgang van het tijdschrift bleef niet onopgemerkt bij bisschop Gran, die verantwoordelijk was voor de procure en de activiteiten die
daar plaatsvonden. Hij liet de maristen in Nederland in 1973 weten dat het
wellicht tijd was de werkzaamheden van “‘the Mission Procura and the ‘Uit
het land van St. Olav’” te staken. Hij wees erop dat, sinds Fennis in 1964 de
procure had overgenomen, er geen geld meer naar Oslo was gestuurd, hetgeen inhield dat al het geld dat er binnenkwam, in het blad zelf was gaan
zitten. Bovendien hoorde het tijdschrift volgens Gran thuis in de voorbije
missieperiode en had het in de nieuwe postconciliaire tijd geen doel meer:
“the ‘Uit het land’ has become somewhat meaningless and indifferent in
recent years. (…) In other words, I don’t mind closing it altogether. This
kind of mission publication had probably seen its days anyway, judging
from what was happened to almost all of them in recent years.”150 Rommelse relateerde het einde van het tijdschrift aan de in zijn ogen weinig veelbelovende nieuwe tijd: “Het was in de slechte tijd na het Concilie en alles ging
eigenlijk ten gronde. Ook ons blad. Het werd dunner en dunner nietwaar.
Tenslotte bleef er niks van over. En toen zei bisschop Gran, ‘wat is dat daar,
kun je daar niet mee ophouden’. En toen zijn ze er dan mee opgehouden.
Met dat blad. (…) Het was niet zijn [=Fennis’] schuld, maar het was de schuld
van de tijd.”151
Waarschijnlijk wilde Fennis nog één keer bewijzen dat het blad wel
bestaansrecht had door in 1974 het blad met meer nummers en meer pagina’s uit te geven, maar daarna viel definitief het doek. Eind 1975 kregen de
abonnees een briefje in de bus, waarin Fennis uitlegde dat zij dat jaar Uit het
land van St. Olav niet hadden gekregen omdat het was opgeheven. “We betreuren het ten zeerste dat we de redactie niet langer konden voortzetten.
Financiële en andere moeilijkheden maakten de continuering van het blad
ten enenmale onmogelijk.” Abonnees die hun abonnementsgeld voor 1975
al hadden betaald, konden dat desgewenst terugkrijgen.152 Fennis had het
St. Olavshuis inmiddels voorgoed verlaten, waarmee de Noorse procure
definitief was opgeheven.153
149 Uit het land van St. Olav, 46(1973), p. 3-4.
150 Archief npm , 4 ‘Stukken in verband met de sluiting van de Noorse Procure Bussum 19731975’: J.W. Gran aan L.P.A. Verver, 8 mei 1973.
151 Interview J. Rommelse, kmm 884.
152 Archief npm , 4: L.P.A. Verver aan J.W. Gran, 30 november 1974, Afscheidsbriefje voor de
abonnees.
153 Ibidem: J.W. Gran aan J. Fennis, 3 december 1975.
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Voorzichtig eerherstel voor Jan Olav Smit
Jan Olav Smit maakte de opheffing van Uit het land van St. Olav en de Noorse
procure, beide door hem opgericht, niet meer mee. Enkele jaren eerder, in
de zomer van 1972, was hij op 89-jarige leeftijd in Rome overleden. Al die
jaren sinds 1928 had hij, ondanks zijn ‘mislukking’ als apostolisch vicaris,
Noorwegen niet vergeten: “Mijn liefde tot het Noorse volk, mijn belangstelling voor het werk van onze priesters en zusters in Noorwegen is gebleven en zal steeds blijven en zal men mij nooit uit het hart kunnen nemen,”
zo had hij in 1962 nog laten weten.154 Vanuit Nederland en Rome was hij op
bescheiden schaal propaganda blijven voeren voor de belangen van de
Noorse missie.155 Rommelse memoreerde dat Smit tot op hoge leeftijd de
zomermaanden in het St. Olavshuis in Bussum doorbracht en er jubilea
vierde.156 Samen met de procurator bezocht de bisschop vrienden en kennissen en wist altijd veel geld in te zamelen voor de procure.157 Hij kwam
echter nimmer meer in Noorwegen en de Noorse nationaliteit, die hij op
1 maart 1928 met veel voldoening had verkregen, verviel.158 Mangers, die
ook vaak in het St. Olavshuis vertoefde, zou hem, aldus J. Rommelse, geen
toestemming hebben gegeven Noorwegen nog eens te bezoeken.159 Smits
stukje Noorwegen bleef beperkt tot ‘zijn’ St. Olavshuis, dat door Mangers
welwillend in stand werd gehouden.
In Noorwegen zelf was Smit al lang vergeten. In de kleine katholieke
gemeenschap werd na 1928 en zeker na 1929 vermeden over de pijnlijke
geschiedenis rondom Smit en de affaire Ramstad te praten en dat gold ook
voor de Nederlandse priesters en religieuzen.160 Ook in Nederland lijkt
Smit een tijd persona non grata te zijn geweest. In Uit het land van St. Olav
bewaarde H.J. van der Velden tot aan de Tweede Wereldoorlog angstvallig
het zwijgen over de voormalige apostolisch vicaris, die enkele decennia eerder met zoveel luister was begroet. Menigmaal wekte hij de indruk dat

154 Uit het land van St. Olav, 35(1961-62), p. 129. Smit stuurde al deze jaren een ansichtkaart met
een zegenwens aan de novicen van de St. Franciscus Xaveriuszusters op de dag van hun
inkleding. Interview Annie Nipper, 27 juli 1993.
155 ‘Uit de afscheidsbrief van Z.H. Exc. mgr. Jan Olav Smit’, in: Uit het land van St. Olav, 29(195556), p. 119.
156 Uit het land van St. Olav, 40(1966-67), p. 15-16.
157 Interview J. Rommelse, kmm 884.
158 Archief gn , (Oslo) 1917-1940, inv. nr. 110, ‘Stukken betreffende naturalisaties van personen,
1925-1939’: minister van Buitenlandse Zaken aan G.A. Scheltus, zaakgelastigde der
Nederlanden in Oslo, 4 oktober 1939.
159 Interview J. Rommelse, kmm 884; Archief ppm , 7: Rommelse aan L’Ahélec, 21 januari 1987.
160 Interview Dionysius Boers, 7 september 1994; Dionysius Boers aan Poels, 26 september
1994. Brief in bezit auteur.
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J.O. Smit spreekt B. Alfrink toe in Rome bij gelegenheid van
diens verheffing tot kardinaal in 1960.

J. Fallize de directe voorganger was geweest van J. Mangers, zelfs als hij de
betrokkenheid van de Nederlanders bij de Noorse missie belichtte.161
Na de Tweede Wereldoorlog werd Smit in Nederland tot op zekere
hoogte in ere hersteld. Ongetwijfeld vormde de vriendschappelijke houding van de toenmalige aartsbisschop-kardinaal J. de Jong daarbij een doorslaggevende factor. De Jong, in zijn Rijsenburgse jaren een collega-docent
van Smit, werd in de oorlogsjaren getroffen door een hersenbloeding. Hij
riep na de oorlog de hulp in van Smit om hem van een aantal bisschoppelijke taken te ontlasten. Duizenden Nederlandse jongeren ontvingen aldus
van de voormalige apostolisch vicaris van Noorwegen het vormsel. Daarnaast nam Smit de honneurs waar bij menig jubileum in deze of gene
parochie. De opvolger van De Jong, Bernard Alfrink, verkoos Jan Olav Smit
voor de vererende functie van medeconsecrator bij zijn bisschopswijding in
1951.162 In 1954 mocht Smit de feestrede houden bij de herdenking van de
honderdste geboortedag van kardinaal Van Rossum.163
161 Uit het land van St. Olav, 15(1937-38), p. 73; Interview L.N. van Delft, 8 juli 1993.
162 Van Schaik, Alfrink, p. 185-186, 197-200. Zie ook Uit het land van St. Olav, 33(1959-60), p. 81.
163 Archief pmw , inv. nr. 53: ‘Herdenking kardinaal Van Rossum. Gewone brieven en stukken’: H.J.J. van Hussen aan J.O. Smit, 26 januari 1954, J.O. Smit aan H.J.J. van Hussen,

na het tweede vaticaans concilie

605

Ook in Rome volgde een voorzichtig eerherstel. Hij werd er, na zijn
benoeming tot consultor van de Propaganda Fide in 1929, in 1944 benoemd
tot consultor van de pauselijke Bijbelcommissie en was in die functie een
collega van H.A. Poels, die de functie van 1902 tot zijn dood in 1948 bekleedde, en van B. Alfrink, die van 1952 consultor en van 1964 tot 1971 lid was.164
Bij gelegenheid van zijn veertigste bisschopsjubileum kreeg Smit, “gedachtig de buitengewone vroomheid”, aldus Alfrink, van paus Johannes xxiii –
als zevende Nederlandse prelaat – de titel van assistent-bisschop bij de pauselijke troon en van huisprelaat van de H. Vader. Hem werd een receptie
aangeboden in het Nederlands priestercollege in Rome in aanwezigheid
van een aantal curiale hoogwaardigheidsbekleders.165
De Noorse procure in Bussum durfde na de Tweede Wereldoorlog weer
de inzet van Smit voor Noorwegen te benadrukken. “Als tal van Nederlandsche meisjes thans haar leven wijden aan het herstel van de Katholieke Kerk
in Noorwegen, dan is dit aan zijn initiatief te danken. Ook het tijdschrift Uit
het land van Sint Olav heeft Mgr. Smit opgericht en nog steeds worden bij het
streven om Katholiek Nederland te bewegen het werk van de priesters en
zusters te steunen, de richtlijnen gevolgd, die hij heeft aangewezen”,
schreef August Rottier in 1946 bij Smits veertigjarig priesterjubileum.166
Dezelfde Rottier, die bijna twintig jaar eerder na een heftig conflict geweigerd had Smit nog langer als zijn bisschop te erkennen, memoreerde enkele
jaren later opnieuw de belangrijke rol van Smit voor de organisatie van de
krachtige hulpactie in Nederland voor de katholieke kerk in Noorwegen. In
1951 zwaaide hij Smit lof toe voor het gegeven dat Nederland door hem een
nieuwe vorm van missiewerk had leren kennen: “het apostolaat onder ontwikkelde andersdenkende christenen.”167 Ter gelegenheid van de vijfentwintigste jaargang van Uit het land van St. Olav nodigde hij Smit uit het openingsartikel te schrijven voor de jaargang 1951-1952.168
Jan Olav Smit zou in officiële uitlatingen nooit meer terugkomen op zijn
plotselinge vertrek uit Noorwegen. Ook in gesprekken met familie, colle30 januari 1954. De rede werd uitgegeven onder de titel Wilhelmus Marinus kardinaal Van Rossum. Een groot mens en wijs bestuurder.
164 Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, p. 85-86, 186, 229-239, 333-336.
165 Uit het land van St. Olav, 35(1961-62), p. 129. Zie ook Missieactie, 11(1956), p. 77 en 18(1963),
p. 50.
166 Uit het land van St. Olav, 20(1946-47), p. 39-40.
167 ‘Providentiële hulp in uiterste nood’, in: Uit het land van St. Olav, 22(1948-49), p. 94-95; A.
Rottier, ‘Een stukje Noorse kloostergeschiedenis uit onze tijd. Bij het vijftigjarig bestaan
van de St. Franciscus Xaveriuscongregatie’, in: Uit het land van St. Olav, 24(1950-51), p. 97101. Zie ook Ibidem, 29(1955-56), p. 87, 109-112.
168 J.O. Smit, ‘De Heer schonk wasdom’, in: Ibidem, 25(1951-52), p. 1-3.
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ga’s en vrienden was dit onderwerp taboe.169 Na zijn Noorse tijd leefde en
werkte Smit nog tientallen jaren in Rome op zijn eigen sobere wijze. Hij
hield zich vooral bezig met het schrijven van populair-wetenschappelijke
werken, die zich kenmerkten door een immer grote loyaliteit aan de kerk
van Rome. Hij was daarnaast een gastvrije gids voor vele Nederlanders en
Scandinaviërs die de eeuwige stad bezochten.170 Veel Nederlanders die voor
langere tijd in Rome verkeerden, leerden hem kennen als voorzitter van de
‘Historische kring’, die in de oorlogsjaren was opgericht als contactpunt
voor Nederlandse landgenoten. Volgens velen bleef Smit overeind door zijn
diepe geloof “dat niets hem overkomen kon zonder Gods Wil of Gods toelating” wat hem bewaarde voor verbittering en verzuring. Zijn lijfspreuk was
bonum mihi, quia humiliasti me: Heer het is goed, dat Gij mij vernederd hebt (ps.
118, 71).171
Toen Smit in 1972 enkele maanden na Mangers overleed, werd daaraan
in de Nederlandse media uitgebreid aandacht besteed. Slechts zes jaren had
Smit in Noorwegen gewerkt, maar deze hadden zijn hele leven getekend.
Ook nu werd er nog geen helderheid geschapen over de oorzaak van het vertrek van Smit uit Oslo in 1928. Men bleef steken in vage bewoordingen. Volgens de toenmalige bisschop van Groningen, B. Möller, was Smit “iemand
die geen moeilijkheden zag, daardoor veel teweegbracht, maar ook grandioos kon mislukken doordat hij in Noorwegen in enkele voetangels en
klemmen trapte.”172 Geerdinck, destijds vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, kwam bij gelegenheid van zijn herdenkingsmis tot een
harde, maar eveneens multi-interpretabele conclusie: “Zijn bestuur is een
mislukking geworden. Zijn overgrote ijver heeft hem parten gespeeld en
het gemis van de nodige omzichtigheid is hem noodlottig geworden.”173
Ook de toenmalige Noorse bisschop J.W. Gran was in zijn bewoordingen
weinig concreet. Door een gebrek aan kennis van het land, van de taal en van
de voor het land typerende katholieke (en niet-katholieke) problematiek,
was, aldus Gran, reeds na enkele jaren duidelijk geworden dat Smit niet
beschikte over de speciale kwaliteiten die op deze plaats noodzakelijk
waren.174
Anton Smit weigerde om van een mislukking te spreken. Hij was ervan
169 Correspondentie A.G.O. Smitsendonk, neef van J.O. Smit, met V. Poels. Brieven in bezit
auteur.
170 J.O. Smit, R.R. Post, Naar Rome. Geïllustreerd handboek voor katholieke reizigers naar Rome, Utrecht
1933.
171 ‘Mgr. dr. Jan Olav Smit overleden’, p. 379.
172 Möller, ‘Smit, goede bisschop’. Zie ook Van Schaik, ‘Smit. Hendrikus Johannes (zich
noemende Jan Olav), 1883-1972’, p. 518-519.
173 ‘Mgr. dr. Jan Olav Smit overleden’, p. 378.
174 Gran, ‘Requiemmessen for biskop Smit’, p. 233.
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overtuigd dat Gods voorzienigheid zijn broer langs moeilijke wegen naar
Rome had gevoerd, waar hij voor velen een grote steun had mogen zijn. Jan
Olav Smit had “gelijk bij grotere figuren meerdere malen gebeurd, vele
moeilijkheden en mislukkingen gekend en was in zijn voortvarendheid
somwijlen niet voldoende begrepen, maar bleef toch in alles groot om zijn
onwankelbare trouw aan z’n God, z’n Kerk en z’n Paus, voor wie geen offer
bij hem te groot was. (…) Zo heeft hij ten slotte nog een prachtig leven gehad
en vruchtbaar kunnen werken voor de Kerk, die hij zo hartstochtelijk liefhad.”175
Alleen de toenmalige procurator Fennis plaatste de ‘mislukking’ van
Smit in het kader van de contrareformatorische roomse droom van kardinaal Van Rossum. In Uit het land van St. Olav beschreef hij Smit als “een kind
van zijn tijd. De Missie was hem alles. (…) En niet alleen onder de ‘heidenen’,
maar ook onze dwalende Broeders in Christus moesten tot de ene, ware,
heilige, apostolische, Rooms Katholieke Kerk, de Schaapstal Christi worden
teruggebracht. Men leefde toen in het zo eng getypeerde tijdperk van het
Rijke Roomse Leven. Een brok late romantiek, Roomse romantiek. En wie
romantiek zegt, zegt idealisme. Mogelijk te zeer gekunsteld, te zeer opgeschroefd, te Don Quichotterig, de mode van de tijd. Maar men was geëngageerd, men trok erop uit met het kruis in de vuist. De ontnuchtering kon
niet uitblijven.”176

6. conclusie
Het Tweede Vaticaans Concilie betekende het einde van de Noorse missie,
opgevat als de activiteiten van de katholieke kerk om de Noren te bekeren
en de katholieke kerk in Noorwegen (opnieuw) te planten. De contrareformatorische actie van kardinaal Van Rossum om binnen het kader van de
Congregatio de Propaganda Fide gebied te heroveren dat door de Reformatie voor de katholieke kerk teloor was gegaan, had ertoe geleid dat een groot
aantal Nederlandse priesters en zusters vanaf de jaren twintig naar de
‘Noorse missie’ was gegaan. Nu deze grond voor hun aanwezigheid in
Noorwegen formeel was weggevallen, werd de vraag opgeroepen of het
geen tijd was dat de missionarissen naar hun eigen land zouden terugkeren.
In theorie betekende de nieuwe situatie een grote breuk. Maar in de
praktijk was de ‘Noorse missie’, opgevat als bekeringswerk en kerkplanting, al langer verleden tijd. De H. Stoel had al sinds het overlijden van Van
Rossum geen actief missiebeleid meer gevoerd in Noorwegen en dat gold
175 Uit het land van St. Olav, 45(1971-72), p. 52.
176 J. Fennis, ‘In memoriam dr. Jan Olav Smit’, in: Ibidem, p. 49-51.
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ook voor de apostolisch vicaris (later bisschop) van Oslo. In de sector van de
Nederlandse orde en congregaties in Noorwegen waren de werkzaamheden
in ‘hun Noorse missie’ omgebogen in de richting van hun eigen religieuze
en spirituele grondslagen. Begin jaren zestig waren de meeste van hen,
soms pas na tientallen jaren, erin geslaagd hun werkterrein in Noorwegen
in die lijn vorm te geven, waarbij missie in de zin van bekeringswerk en
kerkplanting slechts een marginale rol vervulde. Zij hadden aan hun aanwezigheid een invulling gegeven die mede geënt was op hun wortels uit de
tijd vóór de grote missiebeweging.
Door de keuzes die zij, evenals de meeste individuele priesters en vrouwelijke religieuzen hadden gemaakt, sloot hun aanwezigheid in Noorwegen aan bij de nieuwe perspectieven die de H. Stoel met in haar kielzog de
Scandinavische bisschoppenconferentie formuleerde voor de aanwezigheid
van de katholieke kerk in Noorwegen. Er kon een oecumenische ontmoeting plaatsvinden tussen katholieken en lutheranen. Bovendien moest de
zielzorg voor de katholieken die er waren, veilig worden gesteld en moesten
mensen die katholiek wilden worden daartoe in de gelegenheid worden
gesteld. In dat kader werd door de Scandinavische bisschoppenconferentie
en de Noorse bisschop Gran expliciet gesteld dat de katholieke kerk er nog
steeds een missie had. Het begrip missie werd daarbij in de nieuwe, brede
postconciliaire zin opgevat. De kerk had overal ter wereld een missie, namelijk de verkondiging van Christus, ook in christelijke landen als Noorwegen.
De sector van het thuisfront met de daarbij horende propaganda en
(missie)activiteiten was te zeer verbonden met het oude missiebegrip om in
de nieuwe situatie nog een functie te kunnen vervullen. De opheffing in
1975 van de Noorse procure en van het blad Uit het land van St. Olav betekenden het einde van de officiële relatie tussen het bisdom Oslo en de katholieken in Nederland. ‘De Noorse missie’ als een contrareformatorische exponent van het ‘moderne’ preconciliaire missiedenken kwam daarmee ook
formeel definitief tot een einde.

na het tweede vaticaans concilie
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Slotconclusie
In de verantwoording van deze studie kwam naar voren dat, ondanks de
aanwezigheid van een groot aantal Nederlandse missionarissen in Noorwegen, in het bestuur van de KomMissieMemoires aarzelingen bestonden om
Noorwegen aan te merken als missiegebied. Dit predikaat druiste in tegen
de wijd verbreide opvatting dat missie betrekking had op het brengen van
het katholieke geloof onder de ‘onbeschaafde’ en ‘heidense’ volkeren in
grote delen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Die invulling van het missiebegrip prevaleerde in brede kringen in de katholieke kerk vanaf het
begin van de twintigste eeuw tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. Deze
tegenstrijdige situatie – de aanwezigheid van missionarissen in een land dat
niet aangemerkt mocht worden als missiegebied – leidde tot de hoofdvraag
van dit onderzoek, namelijk of de activiteiten van de katholieke kerk in
Noorwegen al dan niet als missie werden beschouwd.
Hier moeten we concluderen dat deze vraag niet eenduidig met ‘ja’ of
‘nee’ beantwoord kan worden. Het antwoord is afhankelijk van het perspectief van de betrokkene. In het begin van dit onderzoek hebben we vijf
sectoren onderscheiden in de katholieke kerk die betrokken waren bij de
Noorse missie: H. Stoel en Romeinse curie, apostolisch vicaris/bisschop van
Oslo, Nederlandse (provincies van) orde en congregaties van mannelijke en
vrouwelijke religieuzen werkzaam in Noorwegen, individuele priesters en
vrouwelijke religieuzen in Noorwegen en ten slotte het Nederlands thuisfront. In deze sectoren werden niet altijd dezelfde betekenissen aan het
begrip missie toegekend. Ook speelden opportunistische redenen om
Noorwegen wel of juist niet als missie aan te merken een rol. De sectoren
stonden bovendien niet los van elkaar: ze beïnvloeden elkaar, ook wat de
invulling van het missiebegrip betreft. In deze conclusie wordt teruggekeken op de manier waarop de verschillende betekenissen van het missiebegrip in de context van de Noorse missie zich in de periode 1920 tot 1975 tot
elkaar verhielden.
De eerste sector is de H. Stoel en de Romeinse curie. Noorwegen stond,
als gebied dat in de zestiende eeuw luthers werd, sinds 1622 onder het zogenaamde missiedepartement van de H. Stoel, de Congregatio de Propaganda
Fide. Onder dit instituut – in 1967 omgedoopt tot Congregatie voor de
Evangelisatie van de Volkeren – zou het tot 1977 ressorteren. Vanuit het kerkelijk recht gezien is daarmee de missiestatus voor Noorwegen in de perio610
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de 1622 tot 1977 een gegeven. In deze periode van drie eeuwen traden er
evenwel grote verschuivingen op in het missiedenken en het missiebeleid
van de H. Stoel. In de zeventiende eeuw lag het zwaartepunt van de Propaganda Fide bij activiteiten gericht op het heroveren van gebied dat verloren
was gegaan door de Reformatie. Vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw, met name na het Eerste Vaticaans Concilie (1869-70), verdween deze
‘traditionele’ missie naar de achtergrond en werd, vanuit het streven de
katholieke kerk als een universele wereldkerk mondiaal te vestigen, de aandacht in toenemende mate gericht op de expansie van de katholieke kerk in
niet-christelijke gebieden. De ‘moderne’ missie volgde daarbij steeds meer
de paden die door het kolonialisme waren gebaand, wat door paus Leo xiii
werd gesanctioneerd door zijn uitspraak dat missie niet alleen gericht was
op het verbreiden van het geloof, maar ook op het brengen van ‘beschaving’
in ‘heidense’ gebieden. Een etnocentrische houding en het idee van westerse superioriteit werden daarmee onmiskenbare connotaties van het missiebegrip.
Het had voor de hand gelegen wanneer in 1908, toen de Propaganda
werd gereorganiseerd en de niet-katholieke christelijke gebieden werden
losgemaakt van dit departement, ook Scandinavië kerkjuridisch was losgemaakt van de Propaganda Fide. Dat gebeurde echter niet. Hieraan lagen
geen ideologische maar pragmatische motieven ten grondslag. De katholieke kerk was in deze landen te klein om in de organisatorische vorm van zelfstandige bisdommen te kunnen functioneren. Met de missie-encyclieken
Maximum Illud (1919) en Rerum Ecclesiae (1926) gaf de H. Stoel opnieuw het signaal af dat missie betrekking had op de expansie van de kerk in ‘heidense’ en
‘onbeschaafde’ gebieden via bekeringswerk en kerkplanting. De kerkjuridische missiestatus van de Scandinavische landen had daarmee tot een formaliteit beperkt kunnen blijven.
De Nederlandse kardinaal W.M. van Rossum, prefect van de Congregatio de Propaganda Fide in de periode 1918-1932, afficheerde de Scandinavische landen begin jaren twintig desondanks openlijk als ‘missielanden’.
Vanuit zijn droom dat het mogelijk moest zijn in Scandinavië opzienbarende terreinwinst te boeken, intensiveerde hij de activiteiten van de katholieke kerk in deze landen. Van Rossum had er belang bij deze actie onder de
noemer van missie te laten plaatsvinden. In de eerste plaats omdat hij daarmee als prefect van het missiedepartement van de katholieke kerk leiding
kon geven aan de activiteiten. In de tweede plaats omdat deze organisatorisch gedragen konden worden door de toenmalige brede katholieke missiebeweging. De strategie van Van Rossum sloot aan bij de ontstaansgeschiedenis en de eeuwenlange contrareformatorische traditie van de Propaganda Fide, maar druiste in tegen de nieuwe missieopvatting.
Van Rossum wist door een aantal strategische keuzes ‘de Noorse missie’
slotconclusie
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begin jaren twintig te maken tot een particuliere missieactie van de Nederlandse katholieken. Onder het motto ‘Noorwegen terug naar de Moederkerk’ slaagde de missiepropagandist Jan Olav Smit, door Van Rossum
benoemd tot apostolisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen, erin door
zijn uitstraling, overtuigingskracht en propaganda-activiteiten het Nederlands thuisfront te organiseren. Deze sector had er belang bij om Noorwegen als missiegebied aan te merken, omdat daarmee financiële en morele
steun kon worden verworven onder de Nederlandse katholieken die in het
Interbellum de katholieke missiebeweging in haar algemeenheid breed
steunden. Daarom werd, in navolging van het standpunt van Van Rossum,
ook in het Nederlandse thuisfront Noorwegen nadrukkelijk als missieland
gepresenteerd, tegen de hoofdstroom in van het missionaire denken waarin
missie in toenemende mate werd beperkt tot ‘heidense en onbeschaafde’
gebieden.
Smit legde op initiatief van kardinaal Van Rossum in de jaren twintig de
basis voor de werkzaamheid van veel Nederlandse katholieken in Noorwegen. Onder orden en congregaties bestond in de jaren twintig een grote
belangstelling voor het verwerven van eigen missiegebieden en een aantal
van hen nam een werkgebied aan in Noorwegen. Behalve een aantal seculiere priesters kwamen er Nederlandse leden van één orde en vijf congregaties
naar Noorwegen: franciscanen en maristen, St. Franciscus Xaveriuszusters,
zusters Onder de Bogen, missiezusters franciscanessen van de H. Antonius
en zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort. Het aannemen van Noorwegen
als missieterrein door deze orde en congregaties was van groot belang voor
het instandhouden van de betrokkenheid van de Nederlandse katholieken
bij de Noorse katholieke kerk gedurende de hele twintigste eeuw. In totaal
werkten er in die periode 253 vrouwelijke religieuzen, 55 priesters en vier
franciscaanse broeders van Nederlandse afkomst in Noorwegen.
Terwijl in Nederland een particuliere missieactie voor Noorwegen werd
opgezet, bleek al in de jaren twintig dat het missiebegrip – met inherent het
idee van superioriteit van de ‘bekeerders’ ten opzichte van de ‘objecten van
bekering’ – niet zonder negatieve gevolgen kon worden toegepast op Noorwegen. De Noren, die pas in 1905 hun onafhankelijkheid hadden verkregen
en buitenlandse invloeden in beginsel beschouwden als een inbreuk op
hun nationale identiteit, kenden een grote reserve ten opzichte van de
katholieke kerk als een instituut dat aanspraak maakte op universaliteit en
dat invloed in Noorwegen wilde verwerven ten koste van de eigen Noorse
staatskerk.
Door de apostolisch vicaris van Noorwegen/Oslo werd Noorwegen als
missiegebied benaderd in de periode dat kardinaal Van Rossum aan het
hoofd stond van de Propaganda Fide. Het expansieve missiebeleid van Van
Rossum en Jan Olav Smit wekte veel wantrouwen en weerstand op ten aan612

een roomse droom

zien van de katholieke kerk. Het droeg bij aan een intolerante houding ten
aanzien van de katholieken in Noorwegen, wat het opzetten van missieactiviteiten door buitenlandse priesters en vrouwelijke religieuzen extra
bemoeilijkte. De Nederlandse missionarissen riepen bovendien met hun
roomse ijver niet alleen in de Noorse samenleving maar ook binnen de
reeds bestaande kleine katholieke gemeenschap in Noorwegen verzet op.
Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Rome botste hier met de individualistische en egalitaire Noorse aard, ook van de katholieke Noren. Het
leidde uiteindelijk tot de terugtrekking van Smit in 1928: voor de buitenwereld het signaal dat het missieoffensief van kardinaal Van Rossum mislukt was.
Na de dood van kardinaal Van Rossum in 1932 nam de aandacht voor de
Scandinavische landen bij de H. Stoel snel af. Teruggeschrokken door de
heftige reacties op het expansieve missiebeleid van het voorgaande decennium, werden er geen nieuwe activiteiten ondernomen. Maar de kerkjuridische constructie bleef gehandhaafd waardoor ook de missiestatus niet werd
weggenomen, en ook de reeds gerealiseerde katholieke infrastructuur werd
in stand gehouden. De doelstellingen van bekeringswerk en kerkplanting
bleven in deze jaren formeel gehandhaafd als motieven om in Noorwegen
werkzaam te zijn. Het is evident dat het Vaticaan zijn houding ten aanzien
van de Scandinavische landen niet kon wijzigen zonder zijn gehele standpunt ten aanzien van de niet-katholieke christelijke kerken te veranderen.
Rome was daar nog niet aan toe: prille oecumenische initiatieven waren in
1928 gesmoord en kregen pas aan de vooravond van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-65) weer ruimte.
In de sector van het apostolische vicariaat werd in 1932 de Luxemburgse
marist J. Mangers benoemd tot apostolisch vicaris van Oslo. Sinds 1925 in
Noorwegen werkzaam, had hij inmiddels zelf ervaren dat een expansief
missiebeleid in de Noorse context tégen de katholieke kerk werkte. Ofschoon ook hij lijkt te hebben gedroomd van een katholiek Noorwegen,
gebruikte hij het begrip missie in zijn bestuursperiode (1932-1964) slechts
spaarzaam. In het vicariaat Oslo werd nauwelijks meer actief gewerkt aan
het bekeren van de Noren of het uitbreiden van de katholieke kerk. J. Mangers richtte zich vooral op het handhaven van de infrastructuur die reeds
was opgebouwd. Daarnaast zorgde hij voor rust in eigen gelederen. Jarenlang leidde de minieme katholieke kerk in deze extreme diaspora een onopvallend bestaan.
Maar terwijl de ‘Noorse missie’ als concept in het vicariaat Oslo zelf nauwelijks een rol speelde, was de financiering van de katholieke kerk in Noorwegen tegelijkertijd voor een belangrijk deel afhankelijk van buitenlandse
missiegelden (via de Propaganda Fide, de pauselijke missiegenootschappen
en particuliere missiegiften) en was het personeel overwegend uit het buislotconclusie
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tenland afkomstig. Het Nederlandse thuisfront was daarbij een factor van
belang. Van de priesters in het vicariaat Oslo was het merendeel afkomstig
uit Nederland en van de vrouwelijke religieuzen ongeveer eenderde. De
Nederlandse seculieren en regulieren, die eind jaren dertig een tiental staties bemanden, maakten het door hun aanwezigheid mogelijk de infrastructuur van een relatief groot aantal kleine missiestaties in stand te houden. Vrouwelijke religieuzen vormden de ruggengraat van het apostolisch
vicariaat door hun financiële inbreng en doordat zij de staties inhoud gaven
met hun ziekenhuizen en kleuterscholen.
De Nederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen gingen bijna allen
onder de noemer van missie naar Noorwegen. Dat gold in de eerste plaats
voor de seculiere priesters die zich in de jaren twintig en begin jaren dertig
hadden aangemeld voor de Noorse missie. Missie was daarbij door hen zonder meer opgevat als bekeringswerk en kerkplanting in het lutherse Noorwegen. Met het afnemen van de belangstelling van de H. Stoel voor de
Noorse missie nam ook de belangstelling van Nederlandse seculieren om
naar Noorwegen te gaan in hoog tempo af. De priesters en vrouwelijke religieuzen die lid waren van een orde of congregatie – verreweg het grootste
deel van de Nederlandse priesters en religieuzen in Noorwegen – kwamen
eveneens als missionaris.
In de sector van de orden en congregaties beperkte het missiebegrip zich
evenwel niet tot bekeringswerk en kerkplanting. Hier speelden nog andere
betekenissen en factoren een rol. Bij orden en congregaties was het gebruikelijk om buitenlandse werkgebieden aan te duiden als missies. Het hebben van eigen missies vergrootte de werfkracht onder mogelijke nieuwe
leden. Hoewel de eigen missies van de orden en congregaties vaak als een
verlengstuk werden gepresenteerd van het concept van missie dat in de sector van de H. Stoel werd gehanteerd, hoefden de orden en congregaties hun
inzet daartoe niet te beperken. In de eigen werkgebieden bestond een zekere speelruimte in de invulling van het missiebegrip. Die invulling werd
doorgaans gerelateerd aan de spirituele grondslag, regels en werkzaamheden van de betreffende orden en congregaties. Op die manier werd de
betrokkenheid van de orde of congregatie bij haar buitenlandse werkgebieden vergroot. Dat had voordelen voor de orde of congregatie zelf. De onderlinge saamhorigheid en identiteitsvorming werden er door bevorderd. De
Propaganda Fide en het apostolisch vicariaat van werkzaamheid hadden er
eveneens belang bij, omdat een grotere betrokkenheid doorgaans tot meer
activiteiten en grotere investeringen leidde – zowel financieel als in menskracht –, wat er weer toe bijdroeg dat de orden en congregaties minder snel
geneigd waren het werkveld te verlaten bij eventuele tegenslagen of problemen. Dit proces werd doelbewust gestimuleerd door kardinaal Van Rossum, bijvoorbeeld toen hij Smit aanraadde de zusters Onder de Bogen eigen
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bezit te laten verwerven opdat ze meer gebonden zouden zijn aan de Noorse missie.
Toen de Noorse missie van bekering en kerkplanting – de formele doelstellingen van de H. Stoel – geen succes bleek te zijn, grepen de reguliere
priesters en de vrouwelijke religieuzen in Noorwegen terug op hun eigen
spiritualiteit, regels en werkzaamheden om de Noorse missie op een zinvolle manier inhoud te geven. Het initiatief hiervoor lag voor een belangrijk
deel bij de individuele werkers in het veld, de volgende sector die in dit
onderzoek is onderscheiden.
Uit de correspondentie met de besturen in Nederland, maar vooral uit
de interviews, komt een indringend beeld naar voren van de worsteling van
de Nederlandse priesters en religieuzen met hun missieopdracht ten behoeve van de kleine katholieke minderheidskerk in de bijna homogene
lutherse omgeving. Bijna allen waren opgegroeid met het idee van een
superieure katholieke kerk en waren ervan doordrongen dat de katholieke
kerk een meerwaarde had voor de Noren. De propaganda in Nederland voor
de Noorse missie bevestigde dat idee. In Noorwegen zelf ervoeren zij evenwel dat er geen voedingsbodem bestond voor hun boodschap. Zij moesten
concluderen dat in Noorwegen missie opgevat als bekeringswerk en kerkplanting van de universele katholieke kerk, geen toekomst had. Die missieopvatting wekte slechts aversie en wantrouwen.
In deze situatie zochten zij in de dagelijkse praktijk wegen om toch
vorm te geven aan hun religieuze en missionaire opdracht. Ofschoon zij
hadden geleerd zich af te sluiten van de lutherse buitenwereld – het Nederlandse antiprotestantisme was met Mortalium Animos extra gevoed –, kozen
zij er vroeg of laat voor om voorzichtig en op kleine schaal met de Noren
contacten te leggen, die bedoeld waren om het wantrouwen tegen de
katholieke kerk te doen afnemen in plaats van hen te bekeren. Daarnaast
richtten zij zich op de kleine katholieke gemeenschap. In die kleine stapjes,
in dat ‘gepeuter’, zagen zij voldoende reden voor hun aanwezigheid in
Noorwegen.
De besturen van de orde en congregaties aarzelden daarentegen om hun
werkzaamheid in Noorwegen voort te zetten. Hun twijfels betroffen het
uitblijven van resultaten van de Noorse missie in de zin van bekeringswerk
en kerkplanting, maar vooral de financiën en de formele regels van het communiteitsleven. De werkers in het veld probeerden de aarzelingen van hun
besturen te overwinnen. De individuele priesters en vrouwelijke religieuzen verdedigden hun aanwezigheid in Noorwegen met name door te verwijzen naar hun religieuze en spirituele wortels in plaats van naar het missiebegrip van bekering en kerkplanting. De manier waarop zij invulling
gaven aan ‘hun Noorse missie’ roept reminiscenties op aan de volksmissies,
ontstaan in de zeventiende eeuw, en aan de liefdewerken van de congregaslotconclusie
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ties van vrouwelijke religieuzen: spirituele grondslagen uit de tijd vóór de
brede katholieke missiebeweging. Waar de missioloog A. Mulders in navolging van J. Schmidlin een scherpe scheiding aanbracht tussen missie in
strikte (‘heidenen’), brede (niet-katholieke christenen) en breedste (katholieken) zin, bleek in de praktijk van de missionaire inzet deze scheiding
helemaal niet zo uitgesproken. De paters maristen werkten in de Noorse
lutherse samenleving vanuit hun in de volksmissie gewortelde motto quasi
ignoti et occulti. De franciscanen, die zich aanvankelijk vooral richtten op het
intensiveren van het geloofsleven van de weinige Noorse katholieken, droegen vanaf de jaren vijftig hun franciscaanse spiritualiteit en levenswijze via
de Franciscushulp en het Franciscuscentrum uit. De zusters Onder de
Bogen en de St. Franciscus Xaveriuszusters ontwikkelden activiteiten in
hospitalen, klinieken en kleuterscholen. De missiezusters franciscanessen
wezen op hun dienstbaarheid. Behalve de zusters van O.L. Vrouw van
Amersfoort, die zich in Trondheim al snel richtten op het leggen van contacten met de lutherse bevolking, besloten de besturen van de overige orde
en congregaties het Noorse werkterrein niet op te geven.
Uiteraard was hierbij niet alleen de overtuigingskracht van de werkers
in het veld doorslaggevend. De orde en congregaties werden ook door de
Propaganda Fide en de apostolisch vicaris onder druk gezet om te blijven.
Hun activiteiten waren immers in het belang van de H. Stoel en van het
vicariaat: zij hielpen de katholieke infrastructuur in Noorwegen op te bouwen en in stand te houden. Maar uit de levensverhalen van de missionarissen blijkt dat hun leven in Noorwegen zelf niet in het teken stond van het
maken van bekeringen. Bijna alle geïnterviewden gaven aan dat zij zelf
nooit met bekeringswerk bezig waren geweest. Priesters en vrouwelijke
religieuzen die na de Tweede Wereldoorlog kwamen, distantieerden zich
vaak nadrukkelijk van het bekeringsidee. Dat wil niet zeggen dat zij helemaal afstand hadden genomen van het idee dat de katholieke kerk elementen te bieden had die in de Noorse kerk ontbraken. Maar zij leerden in hun
dagelijkse contact dat de lutherse kerk ook een aantal waardevolle elementen in zich borg die de katholieke kerk ontbeerde. In bijna alle interviews
werd op een positieve manier gesproken over het lutheranisme en over het
Noorse godsdienstleven. De godsdienstzin en vroomheid van het Noorse
volk en de religieuze opvoeding op (zondags)scholen werden gewaardeerd.
Geprezen werden de democratische gezindheid in kerkelijke zaken en de
vooraanstaande plaats van de bijbel in het geloofsleven van de lutheranen.
Door hun contacten werden de ‘bekeerders’ langzaam maar zeker bekeerd
van hun behoefte om de Noren te bekeren.
Verwarrend is evenwel dat naast het missiebegrip van de orde en congregaties ook het missiebegrip van bekering en kerkplanting een functie bleef
vervullen in de Noorse missie. Terwijl de Nederlandse orde en congregaties
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in Noorwegen zelf steeds meer invulling gaven aan de Noorse missie op
basis van een breed missiebegrip dat oudere wortels had dan de ‘moderne’
katholieke missie, functioneerden zij wel binnen de kaders van het ‘moderne’ missiebeleid van de H. Stoel dat gebaseerd was op het idee van een universele, superieure katholieke kerk. Door Noorwegen als een van hun missies te bestempelen, gaven zij impliciet het signaal af dat zij dat missiebeleid
in de vorm van bekeringswerk en kerkplanting in Noorwegen uitvoerden.
Niet alleen de buitenwereld ontving dat signaal, ook de leden van de orde
en congregaties zelf die (nog) niet in Noorwegen werkzaam waren kregen
dit idee, te meer omdat er binnen de orde en congregaties geen apart beleid
bestond voor de verschillende werkgebieden. Ook het Nederlands thuisfront droeg ertoe bij dat het idee van de Noorse missie als bekeringswerk en
kerkplanting bleef bestaan. Hier werd tot eind jaren vijftig op basis van propagandistische overwegingen geprobeerd financiële, morele en personele
steun te verwerven voor de Noorse katholieke kerk door, behalve in de
periode direct na de Tweede Wereldoorlog, te benadrukken dat Noorwegen
een missieland was. Pogingen om onder een andere noemer steun te verwerven mislukten.
De geschiedenis van het kerkinstituut – histoire de l’église – en de geschiedenis van het gelovig beleven – histoire religieuse – blijken hier onlosmakelijk
met elkaar verstrengeld. De priesters en vrouwelijke religieuzen slaagden
erin hun missie om te vormen naar hun eigen religieuze idealen en spirituele grondslagen. Desondanks bleven zij óók werkzaam in het kader van het
missiebeleid van de Propaganda Fide en droegen zij bij aan het opzetten en
handhaven van de katholieke infrastructuur in Noorwegen.
Bij het verhelderen van deze constructie van onderlinge relaties tussen
de verschillende sectoren zijn de mondelinge bronnen van grote betekenis
gebleken. De schriftelijke bronnen in Nederland waren voor een belangrijk
deel opgesteld met het oog op het verwerven van steun voor de werkzaamheden in het noorden. Het missiebegrip van bekering en kerkplanting was
al die jaren de sleutel tot de instandhouding van de Nederlandse betrokkenheid bij de katholieke kerk in Noorwegen. Dat verklaart dat het missiebegrip met betrekking tot Noorwegen veelvuldig werd gebruikt en de missiestatus van het land werd verdedigd. In de interviews, die inzicht geven in
de wijze waarop de Nederlandse priesters en vrouwelijke religieuzen op
basis van hun herinnering hun situatie in Noorwegen hebben ervaren en
interpreteren, speelde het missiebegrip geen belangrijke rol. In de verantwoording is erop gewezen dat sociale wenselijkheid en beïnvloeding door
het collectieve geheugen kunnen doorwerken in het beeld dat in mondelinge bronnen wordt geschetst. Het belang dat ten tijde van de interviews aan
oecumene werd gehecht, zou het ontbreken van het missiebegrip in deze
bronnen mede kunnen verklaren. Het beeld uit de interviews komt evenslotconclusie
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wel overeen met de bevindingen over het terughoudend missiebeleid van
de H. Stoel en het apostolisch vicariaat na het overlijden van kardinaal Van
Rossum. De in de verantwoording geformuleerde argwaan ten opzichte van
de mondelinge bronnen blijkt daarmee genuanceerd te moeten worden. In
dit onderzoek vervullen de mondelinge bronnen een belangrijke correctieve functie ten aanzien van het beeld dat in schriftelijke bronnen is gecreëerd. Hierin werd vanuit propagandistische of opportunistische overwegingen ten aanzien van de katholieke activiteiten in Noorwegen aan het
bekeringswerk en de kerkplanting een groter dan reëel gewicht toegekend.
De inperking van het missiebegrip tot bekeringswerk en kerkplanting
in ‘heidense’ en ‘onbeschaafde’ landen, die door missiologen als J. Schmidlin en A. Mulders in het kielzog van het beleid van de H. Stoel was verdedigd, is in de praktijk van de Noorse missie vooral een theoretische keuze
gebleken. Het missiebegrip werd in het dagelijkse leven van de Noorse missionarissen door hun confrontatie met het werkveld omgevormd naar de
eigen religieuze idealen en spirituele grondslagen. Missionarissen waren
niet slechts werkers in dienst van de H. Stoel. Zij trachtten in de missiegebieden ook hun eigen belangen en doelstellingen te verwezenlijken, waartoe zij het missiebegrip zo breed mogelijk uitlegden.
Uiteindelijk maakte het Tweede Vaticaans Concilie een einde aan de formele doelstelling van de Noorse missie van uitbreiding van de katholieke kerk.
In het decreet Unitatis Redintegratio werden de protestants-christelijke kerken
als zusterkerken beschouwd. Het missiebegrip, opnieuw geduid in documenten van het concilie als Lumen Gentium, Nostra Aetate, Ad Gentes en Gaudium et
Spes, onderging een metamorfose: het op expansie van het instituut kerk
gerichte missiebegrip maakte plaats voor een nieuwe kerkopvatting waarin
missie een brede invulling kreeg met inbegrip van elementen als dialoog en
oecumene. Veel meer dan met de kerkjuridische verzelfstandiging van de
Noord-Europese bisdommen in 1977, waardoor de missiestatus formeel
werd opgeheven, werd in Scandinavië met het Tweede Vaticaans Concilie
‘het einde van de contrareformatie’ bezegeld.
In de praktijk was het einde van de Noorse missie – als een voortzetting
van het ‘traditionele’ contrareformatorische missiebegrip binnen de kaders
van het ‘moderne’ missiebeleid – echter al eerder ingeluid. In het bisdom
Oslo werd al tientallen jaren niet meer actief gewerkt aan het bekeren van
de Noren. Voor de Nederlandse orde en congregaties in Noorwegen betekende het Tweede Vaticaans Concilie een bevestiging van de weg die zij
reeds waren ingeslagen. Het Nederlands thuisfront, dat jarenlang geforceerd het beeld had gepresenteerd van Noorwegen als missieland, had in de
nieuwe situatie geen functie meer. Het laatste kwart van de twintigste eeuw
stond in het teken van een verdere toenadering tussen de H. Stoel en het
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lutherse Noord-Europa, met als hoogtepunten het pausbezoek in 1989 en
de ondertekening van de gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardigingsleer door de Lutherse Wereld Federatie en de katholieke kerk op 31
oktober 1999 te Augsburg. Vergeleken met de droom van kardinaal Van
Rossum tachtig jaar eerder was de Romeinse houding 180 graden gedraaid.
De H. Stoel was inmiddels op zoek naar een gezamenlijk draagvlak in de
grondwaarheden van het rechtvaardigingsgeloof in plaats van ernaar te
streven de lutheranen terug te brengen naar de Moederkerk.
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A Roman dream

Dutch Catholics and the Norwegian mission 1920-1975
In 1920, the Dutch Cardinal W.M. van Rossum, then the prefect of the Congregatio de Propaganda Fide, the Congregation for the Propagation of the
Faith in Rome, assigned to the bishop of Den Bosch, A.F. Diepen, the task of
establishing a Visitation apostolic in Scandinavia. Van Rossum wanted to
give ‘new life’ to the mission in Norway. For centuries, since the Reformation, the Catholic Church had been banned from this Lutheran country.
The church regained access in the middle of the nineteenth century, when
the Norwegian Parliament, the Storting, introduced freedom of religion. In
1843 the first Catholic priest established himself in Oslo (called Christiania
at the time). Between then and the early 20th century, the Catholic Church
in Norway developed into a tiny community living in a Diaspora.
Van Rossum was optimistic about the future of the Catholic Church in
Norway. Several factors might have contributed to his dream of Lutheran
Scandinavia’s complete return to the Roman Catholic Mother Church.
First, at the beginning of the twentieth century, in the wake of colonialism,
the Catholic Church was involved in a broad missionary effort directed at
the worldwide spread of Catholicism. The foundation of many new Vicariates apostolic and mission posts led to a triumphant mood in the Catholic
Church. Second, the Catholic Church had grown remarkably in other
Protestant countries in the nineteenth century, especially in England and
the United States. Third, developments in Scandinavia seemed promising.
The number of Catholics in Denmark was already growing while in Norway
a small circle of people were genuinely interested in the country’s Catholic
past. Moreover, since several decades the national Scandinavian Churches
were troubled by internal tensions. Groups were seceding from the State
Churches. The so-called ‘young church members’ in Sweden, with the support of ecumenical leader Nathan Söderblom, reacted to the secessions by
working towards more unity within their church. Catholics interpreted
both the schisms and the movement for unity as signs that the State
Churches were in a state of collapse. They presumed that the push for unity
inevitable would bring the Lutherans back to the one and only Una Sancta,
the Roman Catholic Mother Church.
A.F. Diepen’s 1920 visitation report provided support for Cardinal van
Rossum’s vision. Although the report revealed many shortcomings in the
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policies and administration of the Catholic Church in Norway, it was hopeful about the Catholic church’s future provided that the incumbent Vicar
apostolic, mgr. J.O. Fallize, would be replaced. At the request of Rome, the
aging Fallize subsequently resigned. For his succession, Van Rossum’s eye
fell upon the young Dutch exegete Jan Smit. The obedient and somewhat
naïve Smit had earned his stripes in the Netherlands as an ardent propagandist for the Catholic missionary movement. In the early years of the socalled ‘Great Mission Hour’ (from 1915 until 1940), Dutch Catholicism was
characterized by a great zeal for missionary activities that went hand in
hand with intense loyalty toward Rome (Ultramontanism) and a strong
sense of competition with Protestantism. In 1922, Smit was appointed Vicar
apostolic of Norway and Spitzbergen, at the occasion of which he changed
his name to Jan Olav Smit. Because of his charisma, persuasiveness and propaganda activities he succeeded, with the help from Van Rossum, in organizing a home front in the Netherlands for the Norwegian mission. There
were publications, lectures, and mission exhibitions. A new periodical, Uit
het land van St. Olav (From the land of St. Olav) appeared, and a mission procure especially for the Norwegian mission was established. In a short time
one religious order and four congregations – Franciscan Friars, Marist
Fathers, Sisters of Charity of St. Charles Borromeo, Franciscan Missionary
Sisters of St. Anthony and the Sisters of Our Lady of Amersfoort – accepted
Norway as their mission area. Furthermore, dozens of Dutch women
entered the Norwegian congregation of the Sisters of St. Franciscus
Xaverius, and several secular priests went to Norway.
Smit’s motto, ‘Norway back to the Mother Church,’ revealed that this
campaign was basically a belated version of the Counter Reformation. That
mission and Counter Reformation went hand in hand in Norway was the
result of the historical development of the Catholic Church’s missionary
activities. In 1622, the Congregation for the Propagation of the Faith, the
Roman Catholic ‘Ministry of Mission’, was established with three goals.
First, it was part of the Counter Reformation. The Congregation wanted to
regain the influence and the prestige that the Catholic Church had lost in
sixteenth and seventeenth century Europe because of the Reformation and
the tensions and conflicts that accompanied it. Second, the institute was to
reinforce the relationship with the Orthodox Churches, which were separated from Rome since the eleventh century. Third, Rome wanted to take
advantage of the new horizons opened in the age of exploration. In reality,
the Propagation of the Faith was in the first two centuries after its establishment not strongly oriented towards missionary activities in ‘heathen’ countries. Its first two goals were the core of its activities. Not until the nineteenth century, as a result of western colonial expansion especially in Africa
and Asia, did the interest of Rome in the non-Christian areas increase. The
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Catholic Church reserved for itself a major task in these ‘new’ territories.
According to pope Leo xiii (1878-1903), the Catholic Church was not only
the only way to salvation for the human race but also the foundation of a
worldwide civilization. The ‘traditional’ mission concept established in
reaction to the Reformation gave way to a ‘modern’ mission concept directed at creating a universal Catholic Church that exercised moral authority all
across the world. Thus the focus of the Catholic missionary movement
shifted from non-Catholic Christian areas to the ‘heathen’, ‘uncivilized’
world.
The new missionary concept was put into effect through the reorganization of the Roman Curia by pope Pius x on June 29, 1908. As a result, the
Propagation of the Faith’s areas of operation were principally restricted to
non-Christian areas. England, Scotland, Ireland, the Netherlands, Luxembourg, the United States and Canada no longer were the focus of the Propagation of the Faith. In 1917, the Congregation for the Oriental Churches
was established as an autonomous institute separate from the Propagation
of the Faith. Only the Northern-European countries remained with the
Propagation of the Faith. The number of Catholics was so small in that
region (about 0,1% of the population) that establishing autonomous dioceses there was not a realistic option.
As such, Scandinavia was the only European Christian area that
remained part of the Propagation of the Faith when this department of the
Roman Curia was increasingly identified with activities in ‘heathen’ and
‘uncivilized’ countries. In this new concept of mission, which rapidly
spread across the Western world, mission in Western countries became a
contradictio in terminis. As civilization and mission went together in the new
concept, mission work developed ethnocentric and racist connotations
based on the idea of Western cultural and religious superiority. Because the
Northern-European countries were still designated as mission areas, the
Catholic Church implicitly advanced the notion that Catholic faith and culture were superior to the Lutheran denomination and Scandinavian culture.
Norway, which in 1905 gained independence after centuries of domination by Denmark and Sweden, reacted with utmost suspicion to every external threat to its new independence. The steps taken by the Catholic Church
and its claim of universality were, therefore, perceived as an actual attack on
the Norwegian Lutheran Church, which was a central part of the Norwegian people’s identity. Furthermore, being labelled as a mission country
was seen as an insult from a cultural point of view as well. At the end of the
nineteenth century and the beginning of the twentieth, Norway was in the
field of literature one of the leading countries in Europe. Besides, the egalitarian Norwegians had hardly any affinity for or interest in the Catholic
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Church, which most of them considered a medieval church based on masculine and hierarchical principles.
So while missionary activities in the Netherlands geared toward Norway, including the recruitment of missionaries, met with instant success,
Norwegian Lutheran society reacted in very critical, suspicious and dismissive fashion towards the Catholic Church. This suspicion was fostered even
more by the brochure Aan mijne katholieke landgenooten (To my Catholic countrymen), written by Cardinal van Rossum in 1923 after his journey that year
through Scandinavia. The Norwegians accused him of arrogance. Furthermore, Norwegians suspected that Van Rossum deliberately provided false
information to create a negative image of the Norwegian Church. The existing small Norwegian Catholic community, too, was less than happy with
the invasion of Dutch missionaries and their ‘sensus romanus’, their Roman
zeal. Unquestioning obedience to Rome collided with the individualistic
and egalitarian Norwegian character, which was also typical of Catholic
Norwegians. This situation eventually led to Smit’s withdrawal in 1928,
which to the outside world was a sign that the missionary offensive of Cardinal van Rossum in Norway had failed. An unforeseen scandal following
the attempted shooting of Smit in the Saint Peter’s Basilica in Rome by a
Swedish woman, Gudrun Ramstad, had presumably no connection with
the withdrawal from Oslo of Smit, who, incidentally, was unharmed. Still, it
put the Catholic Church in Norway further on the defensive.
After the death of Cardinal van Rossum in 1932, the interest of the
Roman Curia in the Scandinavian countries rapidly declined. Formally, the
Catholic Church maintained the position that the Lutherans had to return
to the bosom of the Mother Church. It is obvious that the Holy See could
not change its attitude towards the Scandinavian countries without altering its overall position regarding the non-Catholic Christian churches.
Rome was not ready for that. Budding ecumenical initiatives were suppressed in 1928; not until the eve of the second Vatican Council were they
allowed to reappear. The Vatican maintained the status quo in Scandinavia;
there were no new initiatives but the existing infrastructure was preserved
as much as possible.
In 1932, the fatherly and calm Marist Father J. Mangers was appointed
Vicar apostolic for Oslo. Until 1964 he would remain the ecclesiastical superior of the Vicariate Oslo, which was elevated in 1953 to the Diocese Oslo.
Mangers restored peace within the ranks of Catholic Norway. As a missionary worker in Norway since 1925, he had become well aware that active missionary work, geared toward expansion and based on the idea of Catholic
superiority, worked against the church in the Norwegian context. He hardly engaged the concept of mission, refrained from policies aimed at expansion and made no attempt to attract attention to the Catholic Church. For
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years the Catholic Church in Norway kept a low profile in this extreme
Diaspora.
To the Dutch priests and sisters who came to Norway in the 1920s it had
become clear that Cardinal van Rossum’s dream was no more than an illusion. Some of the secular priests returned to the Netherlands disillusioned.
The Dutch order and congregations that had committed themselves to
Norway and had done so contractually found themselves in a difficult position. There were hardly any perceptible results: the Catholic Church barely
grew, the number of converts by and large matched the number of
Catholics leaving the Church, and the number of new members the order
and congregations could welcome was very small. The order and congregations also had doubts regarding financial, administrative, and other practical concerns in determining whether they should continue their work in
Norway. The suspicious attitude of the Norwegians made it difficult to
develop contacts within the population; it also interfered with the sisters’
ability to establish public health and education initiatives. The boards of
the Marist Fathers and Franciscans disagreed with the Vicar apostolic on
how the Dutch missionaries in Norway could be used most effectively. Furthermore, compared to other mission areas, Norway was very expensive; the
money spent in Norway would go much further in the order’s and congregations’ missions elsewhere. The lack of visible results also discouraged
order and congregation members to choose Norway as their work area.
Norway’s one advantage was that it provided an option for those who wanted to work as missionaries but were for health reasons unable to endure
tropical regions.
Because of these circumstances, the order and congregations were
inclined to end all or part of their activities in Norway. But because their
presence contributed greatly to the preservation of the church’s infrastructure in Norway, both the Holy See and the Vicars apostolic for Norway/Oslo
pressured the order and congregations to stay.
One of the congregations, the Sisters of Our Lady of Amersfoort, at first
succumbed to the pressure of the ecclesiastical authorities, resigning itself
to a prolonged stay in the disappointing Norwegian work area. But in 1934,
after a conflict with the German Fathers of the Sacred Hearts, the sisters
withdrew, after all, from the city of Trondheim, where they had been working.
The other groups did not just stay because of pressure from the ecclesiastical authorities. The individual priests and sisters working in Norway,
once started, did not want to end their activities, despite all the difficulties.
Because they couldn’t work energetically toward conversion and openly testify to their Catholic belief, they retreated to their religious and spiritual
roots. For the sisters, this meant they worked in the areas health care,
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kindergartens, education, charity and the care for priests and parishes.
Their activities formed the backbone of the small Catholic parishes in Norway. Moreover, the sisters’ earnings kept the Norwegian Vicariate apostolic
– and later the diocese – afloat financially. The sisters also were more in
touch with the Norwegian population than the priests, albeit in limited
fashion and strictly along professional lines. The Dutch priests worked in
small parishes, quasi ignoti et occulti – undetected and in secrecy, as it were – as
the spiritual principle of the Marist Fathers would have it. The Franciscan
Friars, after a long period of trial and error, found their calling in carrying
out their Franciscan spirituality and, from the 1950s onward, in establishing ecumenical initiatives along the lines of their work in the Netherlands.
Like Bishop Mangers, the priests and sisters experienced that striving
openly toward conversion was not the only thing that worked against them
in the Norwegian context; simply using the word “mission” did so, too,
because of its connotations with Catholic superiority and urge for expansion. Because the concept of mission raised suspicion and hampered their
activities, the priests and sisters avoided it in Norway. Eventually, in their
daily work in this almost homogeneous Lutheran society, the majority of
the Dutch missionaries distanced themselves from their original dream of
returning the Norwegians to the Catholic Mother Church. Interviews with
priests and sisters show that their lives in Norway were not dominated by
the notion of making converts. The vast majority of the priests and sisters
interviewed for this study indicated that conversion work was not the focus
of their work. Priests and sisters who went to Norway after the World War ii
distanced themselves emphatically from the ideal of conversion.
Nevertheless, the idea of a Norwegian mission was still alive in the
Netherlands, even within the Franciscan order and in the congregations. It
was, after all, common for orders and congregations to refer to their work
abroad as “missions”. Dutch Franciscans spoke of their Norwegian mission
the same way they spoke of their Chinese mission or their mission in
Karachi, which was true for the other congregations as well. Mission work
was an important part of these communities’ identity, both externally in
terms of recruitment and gathering support and internally as a means to
stimulate a sense of togetherness. The orders’ and congregations’ policies
regarding mission work often was linked to the overall mission policy of the
Roman Curia and the Propagation of the Faith, but the groups enjoyed a
certain amount of leeway that allowed them to shape their activities according to their own preferences. This allowed the order and congregations to
adhere to their own spiritual and religious foundations. In Norway, this
resulted in the abandonment of the formal mission concept of conversion
work and church expansion. But as the Dutch order and congregations still
referred to Norway as one of their mission areas, they continued to give the
626

een roomse droom

impression to the outside world that converting Lutherans was their main
goal in Norway. This impression was enhanced by the order’s and congregations’ failure prior to the Second Vatican Council to distance themselves
openly from the Vatican’s edict that all Protestants had to return to the
Mother Church. Among Dutch Catholics, an active ecumenical vanguard
existed only among the Franciscan Friars.
The lack of clarity was also maintained in part by Dutch propagandists
for the Norwegian mission. To raise money, gather moral support and
recruit new ecclesiastical employees, mission propagandists well into the
1950s emphasized the conversion aspect of the Dutch Catholic mission in
Norway, stressing that Dutch priests and sisters there were trying to convert Lutherans. Norway still was depicted as a mission country, even though
by then mission work was widely associated with conversion work and
establishing the church’s presence in ‘heathen’ and ‘uncivilized’ countries.
To support their view the propagandists argued that according to the
Church law, Norway, even after the establishment of the Oslo diocese, still
depended on the Congregation of the Propagation of the Faith because it
did not have sufficient financial and personnel means to function
autonomously. Consequently, men and women sent to Norway by their
order or congregation left with false impressions of the situation in Norway, and several of them became disillusioned. Dutch propaganda had
another negative effect. As Norwegians kept close tabs on Dutch publications on Norway, this mission propaganda kept suspicion of the Catholic
Church intact. The Holy See recognized that Dutch propaganda regarding
Norway worked against the Catholic Church. In 1956, when yet again a
Dutch bishop, mgr. A. Hanssen of Roermond, was assigned to a Visitation
apostolic in the Scandinavian countries, the papal nuncio in the Netherlands postulated explicitly that no attention be paid to the journey in the
Dutch media, and that the word “mission” in relationship to NorthernEurope should be avoided at all times.
Meanwhile, from the 1930s onward, both the financial support in the
Netherlands for the Norwegian mission and the eagerness among young
Catholic priests and women to work there had strongly diminished. All
kinds of missionary activities aimed at Norway continued, but the circle of
interested people and benefactors decreased steadily. The involvement of
Dutch Catholics in the Norwegian mission was channelled mainly through
the Dutch order and congregations who had accepted Norway as one of
their missions. The contracts between the Vicariate apostolic and the order
and congregations had led to a long-term commitment. As a consequence,
253 Dutch sisters, 55 priests and four brothers worked in Norway in the
twentieth century. The largest number, 20 priests and 140 sisters, was active
in Norway in the 1960s and early 1970s.
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Eventually, it was the ecumenical movement that broke with the mission concept of the Counter Reformation, directed at conversion and establishing the church, with respect to the Scandinavian countries. The Second
Vatican Council, through the decree Unitatis Redintegratio, defined the
Protestant churches as sister churches, which made it no longer possible to
consider Norway as an area that had to be won back from the Reformation.
In 1977, formal Church Law abolished the official missionary status of the
Northern-European countries by separating them from the Propagation of
the Faith (by then Congregation for the Evangelization of Peoples).
Council documents such as Ad Gentes, Lumen Gentium and Gaudium et Spes
also presented a new interpretation of the missionary concept, an interpretation in which ecumenicity and dialogue were central themes. Mission was
no longer interpreted as the geographical expansion of the institutional
church in non-Catholic areas. Rather, mission was now understood as Jesus’
assignment for his disciples to preach the gospel in every context. The activities of the Catholic Church in Norway could now be presented openly as
ecumenical work, as dialogue for better mutual understanding and as
working in a Diaspora. For Dutch priests and sisters the new situation was
no reason to retreat from Norway. To the contrary, the second Vatican
council in fact confirmed the choices they had made already. Several interviewees characterized the council as liberating in that through it the Holy
See sanctioned the way they had been working all along. In the Netherlands
the age of the Norwegian mission came to an end once and for all in 1975,
when the procure of the Norwegian mission was closed and the periodical
Uit het land van St. Olav was dissolved.
Met dank aan Wim Roefs
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En Romersk drøm

Nederlandske katolikker og den Norske misjon 1920-1975
I 1920 gav den Nederlandske kardinal W.M. van Rossum som var Prefekt på
den tiden av Propagandakongregasjonen (“Congregatio de Propaganda
Fide”) i Roma, biskoppen av Den Bosch, A.F. Diepen, oppdrag om å utføre
en apostolisk visitasjon til de Skandinaviske landene. Van Rossum ville “gi
nytt liv” til misjonen blant annet i Norge. Den katolske kirken var siden
Reformasjonen i århundre forbudt i dette lutherske land. Midt på nittenhundretallet, ved innførselen av religionsfrihet innstilt av Stortinget eller
regjeringen, var det på nytt tillat. I 1843 bosatte seg den første katolske presten igjen i Oslo (den gang Christiania). Siden den gang var den katolske kirken i Norge utviklet til et lite “diaspora”-samfunn.
Van Rossum var optimistisk stemt over fremtidsmulighetene for den
katolske kirken i Norge. Et antall faktorer spilte en rolle i hans drøm om en
fullstendig tilbakevendelse av det lutherske Nord-Europa til den Romerske
moderkirken. På begynnelsen av det tyvende århundre hadde den katolske
kirken en bred misjonsbevegelse, rett etter kolonialiseringen, rettet mot en
verdensomspennende spredning av katolisismen. Opprettelsen av mange
nye apostoliske vikariater og menigheter ledet til en triumferende stemning innen den katolske kirken. På den annen side hadde den katolske kirken i andre protestantiske land, særlig i England og De Forente Stater, en
betydelig utvikling i det nittende århundre. Forventningen om katolisismens gjenfødelse i de Skandinaviske landene var også basert på utviklingen
i Danmark hvor antallet katolikker tiltok. Også i Norge bestod en liten
gruppe av interesserte for den katolske Norske historie. Forøvrig bestod det
spenning innenfor de nasjonale Skandinaviske kirkene siden decenniet.
Oppsplitting innenfor kirkene tok plass. De som kalte seg “unge troende” i
Sverige reagerte på dette ved å strebe etter mer enhet i kirken deres, støttet
av den økumeniske lederen Nathan Søderblom. Både oppsplittelsene og
arbeidet deres for mer enhet ble av katolikkene forstått som en forvarsel for
nedbrytning av statskirkene. Man mente at en større enhet med selvfølgelighet skulle bringe de lutherske tilbake til den ene moderkirken.
Visitasjonsrapporten av A.F. Diepen fra 1920 var en støtte i ryggen for
Van Rossum. Den bragte mange mangler ved ledelsen og styret av den
katolske kirken i Norge for dagen, men man hadde allikevel håp for fremtidsmuligheter for kirken når bare den sittende apostolisk vikarius, mgr.
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J.O. Fallize, skulle bli erstattet. Den gamle Fallize sa opp etter forespørsel fra
Roma. Som etterfølger så Van Rossum muligheter i den Nederlandske ekseget Jan Smit. Den lydige og noe naive Smit hadde fortjent sine spor som glødende misjonspropagandist. I begynnelsen av den såkalte “store misjonstimen” (1915-1940) var det den store misjonsiveren som kjennetegnet Nederlandsk katolisisme, som gikk hånd i hånd med en sterk lojal holdning til
Roma (ultramontanisme) og en sterk konkurranse innstilling overfor protestantene. Smit ble ansatt som apostolisk vikarius for Norge og Svalbard,
og i denne forbindelse forandret han sitt navn til Jan Olav Smit. Med sin
utstråling, sin overbevisningskunst og propaganda aktiviteter, lyktes han
ved hjelp av Van Rossum å opprette en hjemmefront i Nederland for den
Norske misjonen. Det kom publikasjoner, det ble holdt forelesninger og
misjonsutstillinger ble organisert, misjonstidsskriftet Uit het land van St. Olav
(“Fra landet til St. Olav”) ble opprettet og det kom et misjonskontor spesielt
for den Norske misjonen. I løpet av kort tid tok en orde og fire kongregasjoner – fransiskanere, maristene, Karl Borromeussøstrene, misjonssøstrene av
St. Antonius og Søstre av Vår Frue av Amersfoort – Norge som sitt misjonsområde. Samtidig gikk en ti tall Nederlandske kvinner inn i den Norske
kongregasjonen av St. Franciskus Xaverius og reiste et antall sekularprester
til Norge.
Smits motto var “Norge tilbake til Moderkirken”, avslører at det her er
snakk om en forsinket kontrareformatorisk aksjon. Det at misjon og
Kontrareformasjon i Norge gikk sammen er en følge av den historiske
utviklingen av misjons aktiviteter fra den katolske kirken. I 1622 ble Propagandakongregasjonen opprettet, det Romerske misjonsdepartement, med
et tredelt formål. For de første var det det kontrareformatoriske motiv om å
vinne tilbake innflydelse og prestige som i det sekstende og syttendeårhundre Europa var utslettet ved Reformasjonen. På den annen side var
institusjonen ment som middel til å bedre forholdet til den ortodokse kirken, som siden det ellevte århundre var skilt fra Roma. Den tredje grunnen
var at Roma ville profittere av de nye horisonter som de oppdagelsesreisende hadde åpnet. Propagandakongregasjonen var i de første århundrer
etter opprettelsen i deres arbeid ikke spesielt rettet mot de “hedenske”
misjonsområder. Tyngdepunktet lå ved de to første målsetningene. Først i
løpet av det nittende århundre ved den ekspanderende kolonisering av de
ikke-kristelige områder tiltok interessen fra Roma først og fremst for Afrika
og Asia. Den katolske kirken så herved en viktig oppgave for seg selv. Ifølge
pave Leo xiii (1878-1903) var de ikke bare opptatt av den åndelige siden av
saken men arbeidet de med fundamentet til en verdensomspennende sivilisering. Den “tradisjonelle” misjonen som reaksjon på Reformasjonen gjorde plass for den “moderne” misjonen, rettet mot utbredelse av den katolske
kirken til en kirke som spredde seg overalt i verden og utførte moralsk auto630
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ritet. På dette viset flyttet deres oppmerksomhet seg fra misjonsarbeidet
med de ikke-katolske kristelige områdene til de “hedenske” og “usiviliserte” ikke-vestlige områder.
Den nye kursen i deres tenkning over misjon ble omsatt organisatorisk
med reformering av den Romerske kurie av Pius x 29 juni 1908 som ledet til
at arbeidsområdet for Propagandakongregasjonen prinsipielt ble begrenset
til ikke-kristelige områder. England, Skottland, Irland, Nederland, Luxembourg, De Forente Stater og Canada ble skilt fra arbeidsområdet til Propaganda Fide. I 1917 ble Kongregasjonen med de Østlige ritualer skilt fra Propagandakongregasjonen som selvstendig institutt. Bare de skandinaviske
landene ble tilhørende Propagandaen. Her var antallet katolikker så lite
(cirka 0,1 % av befolkningen), at opprettelse av et eget bispedømme ikke var
realistisk. De skandinaviske landene ble de eneste kristelige områder in den
vestlige verden som ble tilhørende “Congregatio de Propaganda Fide” på
samme tid som dette departementet ble identifisert med aktiviteter i
“hedenske” og “usiviliserte” områder.
I denne nye misjonstenkningen som spredde seg raskt over den vestlige
verden ble misjonen i disse vestlige områdene et contradictio in terminis. Ved at
man slo sammen arbeidet for sivilisering og misjonering fikk misjonen en
bismak av etnosentrisme og rasisme, som var basert på ideen at den vestlige
religionen og kulturen var overlegen. Siden Nord-Europa fortsatt ble sett
på som et misjonsområde betydde dette at den katolske kirken forutsatte at
den katolske troen og den katolske kulturen var overordnet den lutherske
konfesjon og den Skandinaviske kulturen.
Norge, som i 1905 etter århundrers langt herredømme av Danmark og
Sverige var blitt fritt og selvstendig, reagerte med sterk mistanke på enhver
utenlandsk innblanding og trussel mot deres frihet. Fremstøt fra den katolske kirken og dennes krav om universalitet ble sett på som et mulig angrep
på den lutherske Norske kirke som hadde en sentral rolle som identitetsbærer for det Norske folk. Forøvrig ble det også sett på som fornedrende at landet ble betegnet som misjonsland også kulturelt sett. Norge var på slutten
av det nittende århundre og i begynnelsen av det tyvende århundre en av de
mest toneangivende land i Europa når det gjaldt litteratur. Blant de egalitære Nordmenn bestod forøvrig knapt nok forståelse eller interesse for den
katolske kirken som av de fleste ble sett på som en kirke basert på middelalderske hierarki og maskuline prinsipper.
Samtidig som det lyktes i Nederland å sette opp en misjonsaksjon for
Norge, reagerte det Norske lutherske samfunn svært kritisk, mistroende og
avvisende til den katolske kirken. Den mistroen ble glødende ved utgivelsen av brosjyren Aan mijne katholieke landgenooten (“Til mine katolske landsmenn”), som kardinal Van Rossum skrev etter at han i 1923 hadde vært på
reise gjennom de Skandinaviske landene. Nordmennene beskyldte han for
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å ha en arrogant holdning. I tillegg beskyldte de han for å bevisst ha gitt
falsk informasjon for å sette den Norske kirken i et negativt lys. Selv innenfor de opprettede små katolske menighetene reiste det seg motstand mot
den romerske misjonsiver av de Nederlandske misjonærene. En ubetinget
lydighet til Roma kolliderte her med den individualistiske og egalitære
Norske karakter, også for de katolske Nordmenn. Det førte til slutt til at
Smit ble trukket tilbake i 1928: dette var for utenforstående et tegn på at
misjonsoffensiven fra kardinal Van Rossum var mislykket. Den uforutsette
skandalen rundt Gudrun Ramstad som fulgte etter dette, hadde antagelig
ingen forbindelse med Smits tilbaketrekking fra Oslo. Resultatet var at den
katolske kirken i Norge ble drevet dypere inn i defensiven.
Etter døden av kardinal Van Rossum i 1923 avtok raskt oppmerksomheten for den katolske kirken i Skandinavia hos Romerske kurien. Det offisielle standpunkt i den katolske kirken, at de lutherske måtte vende tilbake til
moderkirken, ble hevdet. Det er soleklart at Paven ikke kunne forandre linjen når de gjaldt de Skandinaviske landene uten at han måtte forandre hele
sitt syn når de gjaldt de ikke-katolske kristne kirkene. Roma var ikke
moden for dette; nye økumeniske initiativ ble undertrykket i 1928 og ble
først igjen mulig i begynnelsen av Det annet Vatikankonsil. Vatikanet lot
situasjonen i Skandinavia være som den var; det kom ikke nye initiativ og de
som var opprettet prøvde de så godt som mulig å bevare.
I 1932 ble den faderlige og rolige marist J. Mangers utnevnt til apostolisk
vikarius i Oslo. Han forble til 1964 kirkens leder av vikariatet i Oslo, som i
1953 ble hevet til bispedømme. Mangers bidro til fred og ro i egne rekker.
Han hadde imidlertid erfart at aktivt misjonsarbeid, rettet på ekspansjon
utefra en overlegenhetsfølelse, hadde motsatt virkning i Norsk sammenheng og bare motarbeidet den katolske kirken. Derfor unngikk han å bruke
begrepet misjon, førte ikke den ekspansive linjen i Norge og han sørget for
at den katolske kirken ikke kom i søkelyset. I årevis levde disse et ubemerket
liv i denne ekstreme ‘diaspora’.
Imidlertid var de Nederlandske prestene og søstrene som var kommet til
Norge i tyve årene, blitt overbevist om at drømmen til kardinal Van Rossum
ikke var mer enn en illusjon. Noen sekular prester reiste desillusjonert tilbake til Nederland. Den Nederlandske orden og kongregasjonene som i
mellom tiden hadde fått et arbeidsområde – og dette stod fastlagt i en
kontrakt – befant seg i en vanskelig situasjon. Det var ingen synlige resultater, man kunne ikke si at den katolske kirken vokste, antallet omvendte var
omtrent like stort som det antallet som gikk ut av den katolske kirken, og
antallet nye medlemmer som orden og kongregasjonene kunne hete velkommen, var meget lavt. I tillegg til dette bestod det ved ledelsen av orden
og kongregasjonene usikkerhet i forbindelse med praktiske og økonomiske
saker. Spørsmålet var om de måtte fortsette med dette arbeidet. Den mis632
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troiske holdningen Nordmenn viste gjorde det vanskelig å få kontakt med
befolkningen. Opprettelsen av aktiviteter i helsestell og undervisning av
søstrene ble også vanskelig. Ledelsen av maristene og fransiskanerne var
uenige med den apostoliske vikarius over måten de Nederlandske paterne i
Norge kunne være mest til nytte. Dertil var Norge sammenlignet med
andre misjonsområder et enormt dyrt land: med den samme pengesummen kunne orden og kongregasjonene i øvrige misjonsområder oppnå mye
mer. For misjonærer som gjerne ville arbeide I misjonsområder men som på
grunn av helseproblemer ikke kunne reise til tropene, var Norge en løsning.
Denne situasjonen førte til at ledelsen av orden og kongregasjonene
foreslo å slutte med sin virksomhet i Norge helt eller delvis. De ble likevel
satt under trykk fra Propagandakongregasjonen og de apostoliske vikariater i Norge/Oslo om å bli fordi de gjennom deres tilstedeværelse bidro til å
opprettholde infrastrukturen til den katolske kirken i Norge. En kongregasjon, Søstrene av Vår Frue av Amersfoort som under press fra kirkens ledelse
hadde forsonet seg med det skuffende Norske arbeidsområdet, trakk seg
allikevel tilbake i 1934 fra Trondheim etter en konflikt med Tyske patrene.
At noen ble igjen hadde ikke bare med press fra ledelsen av kirken å
gjøre. De enkelte prestene og kvinnelige religiøse som arbeidet i Norge,
ville selv om situasjonen var vanskelig ikke forlate det arbeidet de var
begynt med. Fordi de ikke kunne arbeide med omvendelse og målbære den
katolske troen, falt de tilbake på sine egne åndelige og religiøse grunnlag.
For de kvinnelige religiøse lå det på områder som helsevesen, barnehagearbeid, sosialt arbeid, undervisning og stell av prestene og deres husholdning.
Det Norske apostoliske vikariat og siden bispedømme, ble holdt oppe av
inntektene deres. Det hadde også på en beskjeden og profesjonell måte
kontakt med den Norske befolkningen. De Nederlandske prestene arbeidet
i små menigheter, quasi ignoti et occulti, mer eller mindre ukjent og usynlige,
slik som mottoet til maristpaterne ble angitt i deres åndelige grunnlag.
Fransiskanerne fant fram, etter lang tid, til deres formål i å målbære den
fransiskanske spiritualitet og fra femtiårene i å sette opp økumeniske tiltak
etter Nederlandsk forbilde.
Prestene og søstrene erfarte, slik som Mangers, at ikke bare aktivt
omvendingsarbeid men til og med bare bruken av ordet misjon, skapte
motstand i den Norske sammenheng ved at det inneholdt katolsk overlegenhet og ekspansjonsdrift. Det vekket bare mistillit og vanskeliggjorde
derfor deres arbeid. De måtte unngå å bruke dette begrepet i Norge. De fleste som arbeidet i nesten homogene lutherske grupper tok i løpet av tiden
avstand fra det opprinnelige idealet om at de Norske skulle bringes tilbake
til moderkirken. Av intervjuer med prester og kvinnelige religiøse kan man
avlede at deres liv i Norge ikke stod i omvendelsens tegn. Nesten alle som
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ble intervjuet fortalte at de aldri hadde drevet med omvendelsesarbeid.
Prestene og de kvinnelige religiøse som kom til Norge etter den annen verdenskrig, tok ettertrykkelig avstand fra omvendelsens ideen.
Uansett ble det i Nederland hele tiden snakket om den Norske misjon,
også innenfor den fransiskanske orden og kongregasjonene. For ordnene
og kongregasjonene var det nemlig helt vanlig å vise til arbeidet i utlandet
som deres “misjoner”. De fransiskanerne snakket om deres Norske misjon,
slik som de snakket om misjoner i Kina eller i Karachi, og dette gjaldt også
andre kongregasjoner. Disse misjonene var viktige aspekter ved identiteten
til de forskjellige gruppene, både når det gjaldt utenforstående og verv som
når det gjaldt styrking av det indre forbund. Planene fra ordnene og kongregasjonene når det gjaldt misjonsarbeid ble ofte relatert til de generelle
misjonsoppdrag fra den katolske kirken, men det var også muligheter til en
viss grad å gi en egen forståelse av misjonsbegrepet. Denne “frie” muligheten ble som regel uttrykt etter egne åndelige og religiøse grunnlag. Dette
skjedde som sagt i Norge, hvor den frie utfoldelsen nødtvungen fordrev den
offisielle misjonstenkning. Ved å kalle den Norske arbeidsområden en av
deres misjoner, gav den Nederlandske orden og kongregasjonene et signal
som impliserte at man utførte omvendelsesarbeid i Norge. Denne fremstillingen om at protestantene måtte komme tilbake til moderkirken, ble forsterket ved at ingen av ledelsen ved orden og kongregasjonene før Det annet
Vatikankonsil tok avstand fra denne linjen. Bare i den Nederlandske provinsialavdelingen av fransiskanerne var det en økumenisk fortropp.
Denne uutgrunnelige situasjonen ble vedlikeholdt ved at de Nederlandske misjonsforkjemperne var rettet mot å få inn økonomisk og moralsk
støtte for den Norske misjon og verve nye medlemmer. De påstod til langt
ut i femtiårene, at de Nederlandske prestene og søstrene var opptatt med
omvendelsesarbeid i Norge for at nordmenn skulle omvendes til katolikker. Norge ble, uansett om man var blitt enige om at misjon hadde med
omvendingsarbeid og kirkeplanting i “hedenske” og “usiviliserte” land å
gjøre, omtalt som et misjonsland. I tillegg ble det kirkejuridiske argument
brukt at den katolske kirken i Norge, også etter innførselen av hierarki i
bispedømme i 1953, fremdeles tilhørte Propagandakongregasjonen fordi
de hadde utilstrekkelig økonomi og for lite personell til å kunne funksjonere selvstendig. Ved denne fremstillingen i Nederland, fikk de religiøse
som ble utsendt til Norge av deres orden eller kongregasjon, et falskt bilde
av den Norske situasjonen. Dette førte til dyp skuffelse hos en del av dem.
Den Nederlandske propagandaen hadde enda en uønsket virkning. I Norge
ble Nederlandsk katolsk publikasjon holdt sterkt i fokus og dette opprettholdt vantroen til den katolske kirken. At misjonspropagandaen i Nederland om Norge virket motsetningsfylt, ble anerkjent av Romerske kurien.
Da i 1956, den Nederlandske biskop mgr. A. Hanssen fra Roermond, fikk
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oppdrag om å utføre en apostolisk visitasjon til de skandinaviske landene,
ble det tilføyd fra pavens nuntius i Nederland om eksplisitt ikke å nevne
noe om denne reisen og absolutt unngå å bruke ordet misjon i de Nederlandske media.
I midlertidig var både den økonomiske støtten og tiltrekningen til den
Norske misjonen på unge katolske prester og kvinner i Nederland som ville
misjonere sterkt redusert på tretti tallet. Alle slags misjonsaktiviteter for
Norge ble håndhevet, men gruppen av interesserte og donatorer ble stadig
mindre. Forholdet mellom de Nederlandske katolikker og Norge ble vedlikeholdt ved den Nederlandske orden og kongregasjonene som hadde funnet seg et arbeidsområde der. Kontraktene mellom det apostoliske vikariat,
orden og kongregasjonene hadde til følge at det ble en tilknytning i lengre
tid. Av den grunn arbeidet det i det tyvende århundre totalt 253 kvinnelige
religiøse, 55 prester og fire brødre fra Nederland i Norge. Det største antallet var i seksti årene og i begynnelsen av sytti årene; tyve prester og hundreogførti kvinnelige religiøse.
Det var den økumeniske bevegelsen som til slutt brøt med misjonsbegrepet rettet mot omvendelse og kirkeplanting i de skandinaviske landene.
Det annet Vatikankonsil kaldte de protestantiske-kristelige kirker for søsterkirker gjennom forordningen Unitatis redintegratio. Det gjorde det umulig
å se på Norge som et land der Reformasjonen fremdeles måtte overvinnes. I
1977 ble den formelle kirkejuridiske misjons statusen opphevet av de
Nord-europeiske landene ved å skille det ut fra Propagandakongregasjonen, som i midlertidig var omdøpt til Kongregasjonen for Evangelisering av
folk.
Dokumenter som Ad Gentes, Lumen Gentium og Gaudium et Spes, gav nytt innhold til misjonsbegrepet hvor økumeni og dialog stod sentralt. Misjon ble
ikke lenger sett på som geografisk utvidelse av kirke-institusjonen til de
ikke-kristelige områder, men som en målbærer av evangeliet i enhver
sammenheng. Det gav plass for muligheten om formelt å beskrive arbeidet i
Norge som økumenisk virksomhet, som dialog for å forstå hverandre og
som “diaspora” arbeid. For de Nederlandske prestene og kvinnelige religiøse var den nye situasjonen ingen grunn til å trekke seg tilbake og ut av
Norge. Tvert i mot. Konsilet bekreftet måten de var tilstede på i Norge og
hvordan de alt utførte misjonsarbeidet. Forskjellige intervjuede beskriver
Konsilet som en befrielse fordi veien de hadde valgt ble sanksjonert. I
Nederland ble den avlagte Norske misjonstidsrommet avsluttet definitivt i
1975 med opphevelsen av misjonskontoret til den Norske misjon i Bussum
og av tidsskriftet Uit het land van St. Olav.
Vertaling: Kjersti Fyen
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* Archief Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping
Inv. nr. 933.3.16: De zusters van St. Franciskus Xaverius.
* Archief Pauselijke Missiewerken (Archief pmw )
Inv. nr. 17: Correspondentie Centrale Raad spl 1919-1931.
Inv. nr. 19: Oprichting leerstoel missiologie. Corr. 1923-1935.
Inv. nr. 37: knp-berichten.
Inv. nr. 43: Radio Nederland Wereldomroep.
Inv. nr. 44: Nederlandse Missieweek 1958-1963.
Inv. nr. 45: Statistieken Pauselijke Missieactie 1959-1960.
Inv. nr. 51: Correspondentie en Notulen Nationale Raad spl, 1922-1928, 1937-1953.
Inv. nr. 53: Herdenking kardinaal Van Rossum. Gewone brieven en stukken.
Inv. nr. 55: Voortplanting des Geloofs 1930-1955; Nat. Bestuur + Nat. Secretaris
1930-1966.
Inv. nr. 61: 1940-1942. Overzicht der uitkeeringen, aan elke der Missioneerende
Orden en Congregaties in Nederland gedaan door de Voortplanting en de H.
Kindsheid.
Inv. nr. 69: Verslag der behandeling van het voorstel van het Centraal Bestuur S.P.L.
om de beursfondsen te ‘Beleggen’ in seminariegebouwen in de missies, 5 mei 1930.
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Inv. nr. 74: Priestermissiebond. Nationale Raad en correspondentie [1919]1925-1958.
Inv. nr. 82: Deviezenvergunningen vanaf 1947-1950.
* Archief kardinaal W.M. van Rossum/J. Drehmanns (Archief ross )
Inv. nr. 3: Correspondentie van de apostolische vicariaten Noorwegen, Zweden
en Finland en van de apostolische prefectuur IJsland. 1910-1911, 1914, 1917,
1919-1922.
Inv. nr. 4: Idem. 1923
Inv. nr. 5: Idem. 1924.
Inv. nr. 6: Idem. 1925.
Inv. nr. 7: Idem. 1926-1932, 1936.
Inv. nr. 8: Brochure Aan mijne katholieke landgenooten door Van Rossum. Met bijlagen
(incl. manuscript).
Inv. nr. 36: Verklaring van Mgr. J.O. Smit over een onjuiste mededeling over de
lutherse bisschopswijding in de brochure Aan mijne katholieke landgenooten door Van
Rossum. Met bijlagen. 1924.
Inv. nr. 176: Krantenartikelen over de ziekte, het overlijden en de begrafenis van Van
Rossum.
Inv. nr. 177: Krantenartikelen over de deelname van Van Rossum aan het Eucharistisch Congres te Kopenhagen in augustus 1932.
Inv. nr. 224: Fotoalbum van een reis naar IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland in
juli en augustus 1923.
* Archief P.H.J. Steenhoff en A. Smulders
Inv. nr. 220.
* Archief Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
va 1963/54. St. Halvardkerk. Oslo.
* Archief Stichting Verenigde Missionarissen
Inv. nr. 136/55.
* Collectie knipsels kdc
* Verzameling Anne Biegel
Inv. nr. 26: Stukken betreffende Noorwegen.
* Verzameling losse archivalia (Verzameling larc )
Inv. nr. 31: Stukken betreffende Noorse missieactie in Den Bosch.
Inv. nr. 4354: Brief van A.F. Diepen aan J. Smit, 30 april 1922.
Inv. nr. 6253: Manuscript van het proefschrift van J. Smit, De daemoniacis in historia
evangelica.
oslo, Noorwegen
Archief van het Katholiek Bisdom Oslo (Oslo Katolske Bispedømme) (Archief okb )
* Correspondentie:
- Kopibog xxxiii (uitgaande brieven: 6 maart 1922 – 2 juni 1923).
- Kopibog xxxiv (uitgaande brieven: 3 juni 1923 – 14 november 1923).
- Kopibog xxxvii (uitgaande brieven: 22 december 1924 – 27 februari 1927).
- Kopibog xxxviii (uitgaande brieven: 2 maart 1927 – 27 juni 1929).
- Kopibok 1, fra juli 1929.
- Propagandakongregasjonen. Korrespondanse 1926-1944.
- Korrespondanse diverse 1923-1949.
- Privatkorrespondanse o.l. Mgr. Smit 1918-1920.
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*
*
*
*
*
-

Omslagen aangaande congregaties:
Antoniussøstrene 1923-64-90. Diverse korrespondanse og kontrakter.
Franciskanere.
Jesu Hjerte Patrene.
Karl Borromeus Søstrene.
St. Carl Borromeus Søstrene. Korrespondanse.
St. Elisabethsøstre.
St. Joseph’s Søstre.
Søstrene angaaende flere kongregasjoner.
Varia St. Franciskus Xaveriussøstre.
Archiefdoos D6 1957-1963. St. Franciskus Xaveriussøstre.
Omslagen aangaande staties:
Hamar.
Tønsberg 1929-1930.
Dokumentation Kristiania Drammensveien.
Dossiers aangaande seculiere priesters:
Dossier pastor Van der Velden 1920-1942.
Dossier Breukel.
Dossier Theeuwes.
Dossier pastor Wijn, 1930-1955.
Dossier Hogenes.
Dossier Duin.
Dossier G. Vranken.
Dossier Meeusen.
Overig:
Prospectus Status Missionis, 1922, 1933.
Archivalia Johannes Jozef Duin.

parijs, Frankrijk
Archief van de Parijse provincie van de paters maristen (Archief ppm )
1. Correspondance relative à l’acceptation de la mission de Norvège et au contrat
entre Mgr. le Vic. Apostol. et la S.M.
2. Correspondentie van J. Mangers met het provincialaat (1925-1931).
3. Correspondentie van P. Bzdyl met het provincialaat (1925-1930).
4. Documents pour la Norvège.
5. Norvège 1932-1947.
6. Dossiers van J. Mangers, G. de Paepe, J. Rommelse en P. Bzdyl.
7. Histoire de la mission mariste en Norvège par le p. Rommelse (1986-1987). Met
correspondentie.
Particulier Archief familie Smit
Dagboek Jan Olav Smit, 1922-1934. In familiebezit.
De volgende notitieboekjes zijn voor dit onderzoek gebruikt:
- Schulden en vermogen.
- Notitieboekje 1922, 1 en 2.
- Memorandum 1 jan. 1923-13 november 1924.
- Notamina fra 14 nov. 1924-24 aug. 1927.
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- Notamina fra 25 aug. 1927 (tot 20 aug. 1928).
- 17 x 1928-8 ix 1930.
- 15 ix 1930-31 xii 1934.
roermond
Archief Bisdom Roermond (Archief br )
* Lijst van leerlingen van het grootseminarie.
* Arch. Mgr. Hanssen. Visitatie Scandinavië.
1a. Scandinavië. Stukken van het nationaal bureau van de pauselijke missie-actie,
gedateerd op 20 en 23 april 1956 met betrekking tot een persbericht voor het
K.N.P.
1b. De katholieke kerk in Scandinavie. Mogelijk is dit een lezing van Hanssen.
1c. Rapport over de apostolische visitatie van Noorwegen door mgr. dr. A. Hanssen,
bisschop-coadjutor van Roermond, 12 juli – 4 augustus 1956.
1d. IJsland: Scandinavië. Coördinatie van het missiewerk.
2a. Noorwegen:
- Aantekeningen van Hanssen over zijn ontmoetingen en gesprekken tijdens de
visitatiereis.
- Verzamelde gegevens door Hanssen.
- Correspondentie, stukken, rapporten etc. van priesters en zusters aan de
apostolische visitator.
2b. Denemarken: Brief van F. Krijn aan A. Hanssen d.d. 31 maart 1956 met adviezen
voor de visitatiereis.
rome, Italië
Archief van de Congregatio de Propaganda Fide
Nova Series, Volume 654: Svezia, Norvegia, Danimarca.
- Rubr. 105/1920, 565-376: J. van Gijsel aan W.M. van Rossum, 19 februari 1919.
- Rubr. 105/1920, 565-378: A.F. Diepen aan W.M. van Rossum, 12 december 1919.
- Rubr. 105/1920, 960-390: A.F. Diepen aan W.M. van Rossum, 15 maart 1920.
Archief van het generalaat van de franciscanen
sm 142. Scandinavia (Norvegia, Suetia) 1926-1967. Prov. German. Inferioris seu Mart.
Gorcum.
- Contract tussen de franciscanen van de Nederlandse provincie en de apostolisch
vicaris van Noorwegen, 1933.
- Correspondentie met franciscanen in Noorwegen of van het provincialaat aan het
generalaat betreffende Noorwegen.
- Relatio de visitatione missionis nostrae Norvegiensis peracta a Min. Prov. Mense
septembri anni Domini 1956.
- Mandaat van Lamberto Vissers van pater generaal A. Sépinski, 25 jan. 1961;
Lamberto Vissers, Rapport sur la visite canonique de la mission d’Oslo en
Norvège, 4 Augustus 1961.
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utrecht
Aartsbisschoppelijk Archief (Maliebaan 38)
* Dossier Jan Olav Smit.
* Archief Rijsenburg (1850) 1857-1967 (1975)
Inv. nr. 244: Liber praesidis 1900-1932, 1ste deel.
Het Utrechts Archief
* 249: Archief rk Aartsbisdom Utrecht (Archief rkau )
Inv. nr. 37: Dagregister van uitgaande brieven xxxvii, 30 augustus 1921-23 april 1923.
Inv. nr. 124: Zweden, 1955-1964. Stukken betreffende buitenlandse bisdommen.
Inv. nr. 687: Missie/Varia.
Inv. nr. 1446: Correspondentie betreffende het aartsbisdom en de zusters van O.L.
Vrouw van Amersfoort.
Inv. nr. 1474: Diversen. 8. Zusters van H. Franciscus Xaverius, St. Olavshuis Bussum,
1922-1955.
* 522: Bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie 1853-1967(-1990) (Archief
ofm )
Inv. nr. 4291: Correspondentie met Ladislaus Hol en Marinus Jorna van de parochie
te Arendal (1924-1930).
Inv. nr. 4294: Correspondentie van mgr. Jan Olav Smit, Ladislaus Hol en Marinus
Jorna betreffende de eerste vestigingen van de Nederlandse franciscanen in
Noorwegen, 1925-1926.
Inv. nr. 4295: Correspondentie betreffende Noorse broeders en studenten,
1925-1930.
Inv. nr. 4296: Correspondentie met de apostolisch vicarissen mgr. J.O. Smit (19251931), mgr. H. Irgens (1931), mgr. Jacobus Mangers (1932-1963), John W. Gran
(1967-1980), 1925-1980.
Inv. nr. 4297: Correspondentie betreffende de visitatie van minister-provinciaal
Regalatus Hazebroek aan de vestiging te Arendal en Oslo, 1926.
Inv. nr. 4298: Stukken betreffende mgr. Jan Olav Smit en mgr. Olav Offerdahl,
apostolisch vicarissen te Noorwegen, 1926-1930; 1936.
Inv. nr. 4299: Brief van Ladislaus Hol betreffende de vestiging van een parochie te
Otta, 1927.
Inv. nr. 4300: Stukken betreffende de moeilijkheden van de Nederlandse franciscanen bij de oprichting van een klooster en ziekenhuis in Tønsberg 1927-1930.
Inv. nr. 4301: Correspondentie tussen Marinus Jorna en Ladislaus Hol betreffende de
moeilijkheden bij de vestiging in Tønsberg, 1927-1937.
Inv. nr. 4302: Correspondentie met Boers, Dionysius, 1933-1936; 1944; 1956.
Inv. nr. 4303: Correspondentie met Albert Castricum (1947-1958).
Inv. nr. 4304: Correspondentie met Albert Castricum (1959-1963).
Inv. nr. 4306: Correspondentie met Novatus Hutjens (1946-1952).
Inv. nr. 4307: Correspondentie met Leo van Eekeren (1928-1939, 1947-1955).
Inv. nr. 4308: Correspondentie met Ladislaus Hol (1927-1952).
Inv. nr. 4309: Correspondentie met Theophanes Notenboom (1933-1940).
Inv. nr. 4312: Correspondentie met diverse broeders en missionarissen (1932-1969).
Inv. nr. 4313: Correspondentie met Ladislaus Hol betreffende de vereniging Vennootschap Assisi, 1928.
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Inv. nr. 4315: Staten houdende opgaven van het aantal gegeven geappliceerde missen
van de parochie te Arendal. Attestatio de Missio acceptis et celebratis, 1928[1925]1930.
Inv. nr. 4316: Staten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van de parochie
te Arendal, 1928-1931.
Inv. nr. 4348: Rapport van de Nederlandse minderbroeders in Zweden over hun
werkzaamheden en toekomstperspectieven aangeboden aan het provinciekapittel
1967.
Archief van de Nederlandse provincie van de paters maristen (Archief npm )
1. Artikel J. Mangers in Twentsche Courant, 11 juli 1925.
2. Fr. Wieschemeyer aan E. Pisters, 1948.
3. Correspondentie en andere stukken met betrekking tot Noorwegen 1958-1966.
4. Stukken in verband met de sluiting van de Noorse Procure Bussum 1973-1975.
5. Visitatierapport L.P.A. Verver 1975.
wittem
Archief van de Nederlandse provincie van de redemptoristen (Archief cssr )
- Provinciale kronieken redemptoristen vii.
- dii i 7. J.O. Smit aan J. Kronenburg, 2 augustus 1923.
- Inv. nr. 858, J.O. Smit aan J. Kronenburg, 4 september 1923.
- A. Rottier aan A. Strijbos, rector te Wittem, 16 juli 1936.

2. tijdschriften en kranten
Analecta voor het Aartsbisdom Utrecht, 1954.
Analecta voor het Bisdom Roermond, 1969.
Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 97(1925)-99(1927).
Annuario Pontificio, 1923, 1928.
Broen. Katolsk kirkeblad. En forbindelse mellom katolikker i Norge, 1(1959)-43(2002).
Gooi- en Eemlander, 1985, 1987.
Informationen zur katholischen Kirche in den nordischen Ländern. Ansgar-werk des Bistums
Osnabrück, 1991.
Jaarboek der r.k. studentenvereeniging Hollandia, Freiburg Zwitserland, 2(1928)-4(1930).
Katholieke Illustratie, 1913, 1922, 1924, 1927-28, 1941.
Katholieke Missiën, 1(1874-75)-88(1967).
H. Kruistocht. Maandelijks tijdschrift der paters maristen in België en Nederland, 25(1947)42(1964).
De Linie, 1946.
De Maasbode, 1922, 1923, 1929.
Missieactie, 1(1946)-30(1975).
Het Missiewerk, 1(1919-20)-50(1971).
Neerlandia Seraphica. Uit het leven en werken onzer provincie, 1(1927)-37(1967).
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1924.
De Noorsche Missieklok, 1927-1931. Ondertitel varieert: Jaarverslag [of: Orgaan] van het
St. Olavsliefdewerk tot steun aan de Noorsche missie.
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Osservatore Romano, 14 december 1929.
Overijselsch Dagblad, 29 juni 1922, 1928.
Pius-Almanak Jaarboek Katholiek Nederland, 1959, 1990-1991.
Het Schild. Apologetisch maandblad, 1(1919-1920)-38(1961).
Sint Carolus Klokje, 1(1925-26)-16(1940)1.
Sint Jansklokken. Godsdienstig weekblad voor het bisdom Den Bosch, 1923-1926.
St. Antoniusbode, 1(1905)-(1967).
St. Olav, 1(1889)-114(2002).
Statistical Yearbook of the Church, 2(1971).
Tilburgsche Courant, 1871, 1874.
Uit het land van St. Olav, 1(1923-1924)-47(1974). Ondertitel varieert: 1(1923-24)-19(1941):
Tijdschrift gewijd aan de missiebelangen van Noorwegen; 20(1946-47): Tijdschrift gewijd aan de
katholieke belangen van Noorwegen; 21(1947-48): Tijdschrift gewijd aan de katholieke belangen
van het Noorse vicariaat Oslo; 22(1948-49)-39(1965-66): Tijdschrift gewijd aan het culturele en
godsdienstige leven in Noorwegen; 40(1966-67)-47(1974): Tijdschrift gewijd aan cultuur, kerk en
oecumene in Noorwegen.
De Tijd, 1890, 1909, 1919-1920, 1922, 1929-1930, 1934, 1951, 1972.
Variant. Tijdschrift van de Nederlandse minderbroeders, 1(1967)-10(1976).
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csj:
CssR:
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St. Jozefzusters van Chambéry
Redemptoristen
Missiezusters franciscanessen van de H. Antonius van Padua
Missionarissen van de H. Familie
Zusters Onder de Bogen (Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus)
Franciscanen (Ordo Fratrum Minorum)
Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort
Dominicanen (Ordo Fratrum Praedicatorum)
Priesters van het H. Hart van Jezus
St. Franciscus Xaveriuszusters
Jezuïeten (Sociëteit van Jezus)
Maristen (Sociëteit van Maria)
Montfortanen (Missionarissen van het Gezelschap van Maria)
Paters van de H.H. Harten

een roomse droom

bijlage 1

Nederlandse priesters en
vrouwelijke religieuzen in Noorwegen1
Naam

Geboren

Gestorven2

Periode in
Noorwegen3

Maria Adolfine
Maria Anastasia
Maria Stefanie
Maria Imelda

25-01-1894, Lemiers
24-04-1879, Heerlen
15-07-1881, Heerlen
26-03-1876, Voerendaal

22-08-1921
19-08-1961
24-11-1945
03-05-1960

1919-1921
1904-1961
1903-1945
1900-1960

Ansgaria
Adalberta
Bavona
Maxima
Elisabeth
Edeltrudis
Fausta
Carola
Marchelma
Frumentia

02-10-1920, Nieuwer-Amstel
11-04-1885, Den Helder
06-04-1895, Oude Niedorp
20-08-1900, Egmond Binnen
12-07-1920, Sassenheim
05-08-1923, Breda
17-05-1895, Amsterdam
22-12-1922, Leiden
23-06-1894, Sneek
07-02-1918, Den Haag

Adalberta
Constance
Sunniva
Rogata
Marcia

14-04-1926, Cuyk
04-02-1895, Amsterdam
03-04-1908, Amsterdam
18-01-1893, Leiden
24-08-1896, Lichtenvoorde

Kloosternaam

St. Jozefzusters van Chambéry
Franssen, Klara
Legris, Josephine
Legris, Wilhelmina
Senden, M.G.H.
Zusters Onder de Bogen
Baas, M.E.G.
Barbanson, Th.M.J. de
Beemsterboer, A.
Belleman, M.
Berg, J.H.
Berg, L.C.P. van den
Bosman, W.C.
Braakman, J.A.
Brattinga, E.C.
Breure, G.W.
Caspers, G.A.C.
(Gertrud)
Dicker, H.D.
Dicker, M.L.M.
Dirkx, M.C. (Dirksen)
Donderwinkel, E.M.

08-04-1972
30-05-1968
17-12-1990
05-02-1990
15-12-1954

1953-2000
1923-1935
1928-1967
1936-1971
1968-1972
1959- onbekend
1935-1963
1949-1961
1923-1963
1952-1954

28-04-1952
25-09-1998
28-01-1980
24-07-1997

1958-1990
1926-1951
1934-1979
1924-1931
1936-1972

28-03-1937
11-06-1967
29-05-1991

1 Gegevens afkomstig uit Collectie knipsels kdc, website bisdom Oslo, Broen. Katolsk kirkeblad, Ad
van Keulen, Ledenlijst van de Nederlandse Minderbroeders vanaf de oprichting van de provincie in 1853,
Amsterdam/Utrecht 1996; Tande, ‘Biskoper og prester’, p. 483-489. Verder van zuster
Birgitte Emke (St. Jozefzusters van Chambéry), zuster Matthée Killian (zusters Onder
de Bogen), zuster Maria van Duynen en zuster Jacqueline van Breemen (zusters van
O.L. Vrouw van Amersfoort), zuster Blandine Delsing en zuster Pia Verhagen (missiezusters
franciscanessen van de H. Antonius), zuster Esther Smid en zuster Ellen Reith (St. Franciscus Xaveriuszusters) en pater J. Snijders sm (maristen).
2 Van de zusters die zijn uitgetreden ontbreekt doorgaans informatie over een mogelijke
overlijdensdatum.
3 Bij de St. Franciscus Xaveriuszusters is het jaar van intreden in de congregatie vermeld en
indien bekend en van toepassing het jaar van uittreden.
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Donker, A.M.L.
Duyvestijn, C.J.
Fokker, M.
Geers, F.A.J. (Hilde)
Gerlach, J.C.
Goeij, M.P. de
Greeff, H.A. de
Hamers, H.
Hermens, M.C.
Hullenaar, Th.E.F.
van ’t
Hulten, J.H. van
Janssen, M.E.W.
Janssen, M.M.
Jellema, E.M.
Jonge, P.C. de
Jonkman, E.
Kamp, E.Th. van de
Koemans, M.P.E.
Kok, Th.Ch.
Kolsteeg, M.
Laagland, B.J.
(Christin)
Liebregts, F.C. (Kari)
Linden, H. van der
Linden, H.C.J. van der
(Heléne)
Lowies, Chr.W.
Meijerink, M.A.
Nijenhuis, J.M.C.
Obbema, A.
Ogink, J.H.

Cunibalda
Arnoldien
Gudulina
Hilarion
Mariano
Gloriosa
Clementiana
Pancratio
Josua

13-04-1920, Velsen
02-04-1917, Loosduinen
25-04-1911, Laren
10-01-1933, Voorburg
16-03-1924, Breda
28-02-1907, Haarzuilen
07-08-1895, Zeist
20-07-1878, Munstergeleen
02-08-1906, Kerkrade

Ancillina
Eugenine
Ludovica
Francina
Hiltruda
Reinhilda
Guiseppo
Alberta
Margaretho
Xavier
Gerarda

22-05-1905, Nijmegen
19-03-1932, Drunen
18-08-1910, Venlo
8-11-1919, Stein
25-03-1900, Enschede
11-01-1919, Ovezande
16-09-1937, Wymbritseradeel
16-10-1915, Heteren (Gld.)
23-02-1925, Amsterdam
19-12-1882, Zevenaar
04-11-1910, Amsterdam

Christéta
Revocata
Constantina

24-06-1918, Wymbritseradeel
17-01-1912, Veldhoven
01-10-1982
09-03-1878, Amsterdam
15-04-1968

1950-1990
1946-1980
1923-1946

02-03-1929, Oisterwijk
13-09-1898, Amsterdam
17-10-1902, Coevorden
12-01-1905, Wijhe (Ov.)
23-03-1894, Workum

1957-1986
1923-1953
1932-1935
1931-1946
1923-1939

Venantio
Ermelindis
Irena
Josephie
Eugenia
Radegundis
(Ragnhild)
Olivers, A.M.J.
Marielea
Oostrum, J.J.M. (Vera) Vincentiana
Oudenrijn, G.M.A.
van de (Johanna)
Joanisia
Palstra, R.
Dionysio
Peters, J.J.
Willibrorda
Pulles, P.J.M.
Norberta
Raadschelders, G.M.C. Julie
Rientjes, B.W.
Hermanna
Scheffer, A.M.
Tharcise
Schiskat, A.M.
Viventia
Schorn, G.A.J.
Marianne
Schrijnemaekers, M.C. Antona
Sterk, A.H.
Storre, A.M.
Terwisscha van
Scheltinga, R.B.
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26-05-1916, Heino
30-03-1924, Maastricht
04-06-1936, Rotterdam

01-03-1971
03-07-1999
14-07-2002
13-03-1976
24-03-1987
10-01-1958
05-04-1994
08-03-1996
27-04-1979
29-11-1979
07-06-1998
27-08-1993
04-11-2002
08-07-2004
30-08-1954
10-02-2003

11-10-1959
17-10-1980
21-11-1988
15-04-1939
02-12-1991

1951- onbekend
1948-1982
1935-1986
1960-2000
1959-1976
1936-1946
1932-1935
1924-1951
1946-1978
1957- ca. 1967
onbekend
1933-1953
1952-1997
1928-1972
1946-1997
1969-1970
1957-1989
1959-1993
1923-1952
1948- onbekend

1946-1987
1962- onbekend
1961- onbekend
1936-1977
1946-1983
1946-1952
1934-1942
1954-1999
1934-1981
1959-1961
1926-1928
1924-1969

Assumptia
Avita

02-08-1906, Schalkwijk
14-05-1991
18-05-1911, Baarderadeel
27-02-2004
30-01-1910, Den Haag
15-08-1900, Oud Heusden
06-12-1942
04-08-1919, Aalsmeer
01-05-1913, Dalfsen
03-03-1911, Den Haag
24-12-1894, Twellinghen (Dld.) 30-11-1931
05-03-1899, Amsterdam
14-01-1984
28-02-1928, RyckholtGronsveld
05-09-1905, Amsterdam
18-10-1996
26-09-1921, Bleiswijk

Margaretho

11-09-1881, Sneek

1932- onbekend

een roomse droom

03-10-1952

1952-1958
1933-1952
1953-1998

Tolsma, A.
Ven, A.C. van de
Verberne, M.T.
Vermeij, C.
Verriet, A.M.P.J.
Voss, A.
Vries, J. de
Westerwoudt, V.J.M.
Wissen, E.F.J. van
Wittebrood, M.
Zande, J.G. van der
(Ruth)
Zuidberg, J.G.M.
Zuydwijk, G.E.

Macrina
Adriana
Titia
Appolina
Fulgentia
Theresiana
Dagoberta
Felix
Marian
Fortunata

04-09-1902, Bolsward
04-04-1923, Uden
03-03-1931, Den Haag
13-03-1891, Nieuwer Amstel
23-02-1879, Venray
23-12-1884, Amsterdam
22-03-1898, Wimbritseradeel
21-09-1916, Delft
28-02-1910, Amsterdam
09-09-1892, Egmond-Binnen

Adjuta
Albinia
Engelien

25-10-1991

24-05-1988
17-01-1965

1935-1938
1962-1972
onbekend
1926-1972
1923-1926
1926-1959
1946-1970
1946-1964
1949-1978
1923-1935

16-04-1921, Hillegom
03-08-1910, Zwolle
09-01-1887, Rotterdam

10-04-1984

1954-1990
1936-1952
1924-1928

M. Gonzaga
M. Ignasa
M. Aufride
M. Alida
M. Delphina
M. Paulina
M. Madeleine

1874
1902
1867
1879
1889
1904
1885

1960
1996
1945
1966
1974
1992
1954

1924-1925
1932-1934
1924-1934
1924-1934
1930-1931
1932-1934
1925-1927

M. Clarentia
M. Marcella
M. Agnetina
M. Lorenzo

1874
1885
1878
1882

1968
1960
1931
1949

1927-1934
1924-1934
1925-1927
1927-1934

1964-1967
1931-1953
1955-1959
1960-1968
1946-1954
1960-1962
1971-1977
1967-1982
1959-1967
1946-1954
1960-1964
1924-1954
1971
1948-1993
1946-1954
1962-1967
1955-1959
1969-1987
1946-1955
1960-2002

01-08-1983
20-11-1950
10-12-1962
10-01-1975

Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort
Berendsen, C.G.M.
Berg, G.A.A. van den
Brink, A.M. ten
Fokken, P.A.
Gool, J. van
Heijden, J. van der
Hoven, C.J. van de
Huddlestone-Slater,
P.C.P.
Roelofs, M.A.
Sijnen, J.M.
Smits, B.M.A.

Missiezusters franciscanessen van de H. Antonius
Akkermans, J.
Berk, G. van den

Veronica
Laurentia

11-12-1910, Houthem
26-12-1905, St.Oedenrode

04-03-1999
03-10-1990

Brouwers, J.

Everdina

28-01-1912, Lieshout

10-01-1977

Buskermolen, M.
Cruijsen, P.van der
Eersel, M. van

Teresa
Theodora
Lidwina

30-08-1934, Aalsmeer
24-04-1916, St. Hubert
02-10-1906, Sevenum

06-06-1982
11-12-2003
28-09-1999

Eijk, A.M. van
Geel, E. van
Geneijgen, A. van
Geurts, G.

Teresia
Tarcisia
Rafaël
Birgitta

13-08-1892, Alkmaar
15-02-1909, Hoeven
25-07-1918, Weert
15-01-1917, Beuningen

18-02-1983
12-10-2002
23-07-2000

Geurts, M.
Hegger, A.
Heijden, T. van der

Paschala
Gaudentia
Intemerata

18-05-1913, Beuningen
17-03-1918, Velden
15-05-1922, Gemert

12-11-1997
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Hermes, J.
Hoebe, G.
Janssen, A.M.
Kinderen, E. de
Kusters, C.
Kusters, J.
Lierop, A. van
Louter, C.
Mesman, A.
Mikkers, W.
Nijssen, M.C.
Nuland, J.H. van
Nuland, P. van
Oosterhout, T. van
Peijnenburg, M.
Persoon, C.M.
Ploeg, J. van der
Princée, M.
Rooyakkers, A.
Sanders, A.M.P.
Selissen, G.M.
Siroen, W.C.
Smoorenburg, C.
Tamboer, M.
Verhagen, G.

Jeanne
Francisca
Agnes
Brigida
Bonifatia
Consolata
Luca
Vincentia
Clara
Servatia
Nicasia
Margaretha
Ignatia
Martine
Mariana
Augustina
Beatrix
Annuntiata
Agnesia
Adulpha
Anna
Petronella
Agatha
Irene
Pia

23-11-1916, Dalen
19-02-1895, Bergen
16-09-1903, Mierlo
13-12-1896, Vessem
07-07-1930, Someren
04-08-1927, Someren
17-01-1935, Deurne
14-05-1891, Schoorl
28-08-1908, Ter Aar
26-12-1892, Aalst
16-01-1923, Heeze
14-04-1893, Oyen
11-01-1900, Oyen
28-02-1932, Asten
25-02-1929, Boxtel
13-03-1891, Monster
20-05-1912, Beuningen
06-09-1906, Helmond
31-10-1925, Deurne
03-10-1894, Best
08-02-1900, Wamel
10-01-1912, Gassel
03-02-1900, Ter Aar
27-05-1914, Bergh
01-02-1922, Helmond

Wijnen, L.M.
Wit, B. de
Zijlmans, H.M.

Stanislaus
Margarita
Sebastiana

15-08-1907, Wanroy
27-07-1924, Stiphout
08-09-1901, Raamsdonk

02-10-2003
28-03-1953
26-12-1994
04-06-1988
17-06-1979

01-02-1989
06-09-1969
30-11-1975

1963-1978
1924-1925
1931-1953
1924-1954
1960-1969
1960-1968
1962-1978
1925-1933
1960-1978
1925-1931
1952-1958
1954-1955
1931-1955
1960-1989
1964-1989
1924-1952
1968-1970
1955-1957
1960-1962
1934-1960
1932-1945
1970
1932-1952
1961-1980
1952-1960
1961-1979
1938-1944
1960-1961
1931-1947

08-11-1936, Apeldoorn
22-05-1905, Den Haag
27-03-1910, St. Janssteen
12-12-1987
19-11-1909, Irnsum
10-08-2004
21-12-1897, Oldenzaal/Losser 23-04-1986
30-01-1894, Leiden
01-04-1960
02-08-1906, Amsterdam
01-07-1996
26-02-1914, Groningen
21-09-1921, Haarlem
08-08-1991
27-03-1909
01-04-1989
28-01-1909, Laren
14-01-1986
05-10-1915, Middelharnis
30-10-1920, Batenburg/ Hernen
22-09-1912, Amsterdam
13-11-1911, Delft
03-06-2004
11-12-1894, Delft
14-06-1984
13-03-1908, Bolsward
07-12-1990
04-03-1918, Wijtgaard, Fr.
02-03-1907, Heemstede
30-05-1983

1958
1930
1938
1931
1924
1924
1925
1937
1939-1948
1934
1934
1935
1938
1935-1937
1934
1925
1933
1938-1942
1928

13-07-1976
02-10-1994
02-05-1978
10-09-1993
27-08-1992
27-05-1988
06-11-2004
21-05-1965
30-04-1945
30-06-1982
03-05-1988
15-07-1995

St. Franciscus Xaveriuszusters
Aarnink, Gerda
Asseldonk, Helena van
Baart, Henriette
Balen, Justine van
Bartelink, Gezina
Bertels, Theresia
Bettonviel, Margaretha
Bijl, Theresia
Borghaerts, Josephine
Breurkens, Annie
Bus, Catharina
Buys, Johanna
Derks, Theodora
Didde, Wilhelmina
Dielwart, Adriana
Dielwart, Louise
Dijkstra, Maria
Douma, Johanna
Drayer, Adriana
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Maria
Ludovica
Marie Louise
Rita
Plechelma
Xaveria
Alfonsa
Cornelia
Ursula
Gemma
Regina
Virginie
Hilaria
Angelica
Tarcisia
Hypolita (Louise)
Theodora
Sebastiana
Immaculata

een roomse droom

Drayer, Alida
Wilhelmina
12-11-1900, Heemstede
Eerenbeemt, Adriana
van den
Philomène
14-12-1899, Den Bosch
Eerenbeemt, Antonia
van den
Jacqueline
16-09-1905, Den Bosch
Eerenbeemt, Johanna
van den
Ignatia
04-12-1906, Den Bosch
Eijken, Gerarda van der Maria Magdalena 15-09-1894, Heemstede
Farla, Adriana
Stefanie
21-12-1917, Zevenbergen
Galien, Hendrika van deBonifatia
03-10-1907, Akkerwoude
Gebbeken, Euphemia Eugenia
25-11-1917, Emmen
Gieselaar, Jeanne
Kristin
28-12-1914, Amsterdam
Gieselaar, Margaretha Leonie
15-10-1913, Amsterdam
Groot, Maria de
Leonarda
18-06-1902, Den Bosch
Haarman, Hermanna Bernarda
15-04-1919, Rijssen
Hagen, Elisabeth
Miriam
26-03-1921, Ankeveen
Ham, Johanna van der Carla
02-05-1906, Den Haag
Hersbach, Maria
Pia
05-05-1928, Beemster
Hes, Antonia (Agnete) Pancratia
02-12-1917, Koedijk/Pancras
Heuvel, Riet van der
Margit
22-08-1932, Rotterdam
Heyden, Adriana
van der
Bertha
11-10-1924, Nuland
Himmelreich, Maria Beatrix
06-11-1919, Alkmaar
Huizer, To
Margaretha Maria 08-10-1938, Lisse
Jansen, Dora
Elisabeth
Amsterdam
Jeugd, Cornelia van der Fidelis
14-04-1891, Amsterdam
Jeuken, Henrika.
W.M. (Willy)
Valbjørg
20-12-1922, Nijmegen
Jeuken, Maria M.
Inviolata
16-04-1917, Nijmegen
Jong, Maria de
Lydia
25-02-1909, Rotterdam
Jongmans, Theodora Hieronyma
11-01-1915, Leiden
Kaskes, Maria C.
Antonia
05-06-1908, Wormer
Kastermans, Ria
Marit
30-03-1937, Weesperkarspel
Kelderman, Henrika Marie Therese
03-11-1914, Giesbeek
Kessel, Maria Th. van Juliana
04-06-1901, Den Haag
Kesteren, Geertruida
van
Lucia
14-07-1906, Den Haag
Kleinherenbrink, Maria Veronika
01-03-1902, Oldenzaal
Kleyn, Maria
Hilaria
06-07-1916, Amsterdam
Klugt, Johanna
Marina
06-05-1902, Amsterdam
Klunder, Jo
Angeline
1906, Den Haag
Kort, Catharina
Caritas
10-12-1908, Bussum
Kort, Petronella
Angela
23-06-1912, Bussum
Korte, Maria
Hildegardis
19-07-1894, Amsterdam
Kremers, Catharina
Matthea
11-02-1922, Fijnaart
Laagland, Frederika M. Ambrosia
08-10-1911, Heerenveen
Laagland, Geertruida Cordula
22-06-1908, Heerenveen
Laak, Aldegonda van Konstanse
28-07-1918, Overschie
Lambooy, Rosalie
Vinfrida
18-11-1909, Dronrijp (Fr.)
Lebrun, Maria
Gemma Galgani 02-12-1900, Amsterdam
Meer, Apollonia van der Lidwina
30-11-1903, Voorburg

31-05-1983

1923

18-09-1962

1925

20-09-1991

1926

23-03-1975
11-05-1990

1929
1922
1939
1928
1946
1937
1947
1925
1939
1945
1937
1951
1936
1960

25-07-2001
07-12-1991
12-04-1986
05-03-1979
27-09-2000
25-04-1974
13-11-1999

10-07-1992
06-12-1972
20-07-1955
02-01-1996
22-01-2003
19-09-2000
06-04-2002
20-06-2003
07-06-1986
15-01-1993
01-08-1983
07-04-1999
02-09-1949
27-06-1989
30-08-1973
03-02-1970
01-07-2003
08-11-1995
15-05-1979
30-05-1929
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1946
1945
1960
1923
1925
1948
1939
1932
1938
1927
1958-1960
1939
1926
1937
1926
1935-1938
1936-1938
1925
1936
1937
1924
1942
1931
1929
1954
1931
1927
1924
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Meer, Cornelia van der Cunera
Mei, Alida van der
Fernanda
Melief, Anna
Benedikte
Menting, Elisabeth J. Angeline
Mes, Tine
Aagot
Meulen, Helene van der Kristine
Mossink, Adriana
Canisia
Nerum, Elisabeth van Auxilia
Nijs, Cornelia de
Gjertrud
Nipper, Anna T.M.
Paula
Noorden, Laura van
Judith
Oosterhout, Petronella
van
Lucia
Oosterman, Caroline
A.M.
Henrika
Out, Elizabeth
Maria
Pennings, Deliana
Clemente
Pieterse, Martha
Benigna
Pot, Francisca
Placida
Puffelen, Maria C. van Sigrid
Puls, Henriette
Clemens Maria
Ramaker, Wilhelmina Oda
Reef, Hendrika
Josefa
Reith, Petronella
(Ellen)
Sabina
Riemersma,
Margaretha
Valfrida
Riemersma, Thekla
Anne Marie
Rijk, Adriana de
Marie-Therese
Rijk, Anna de
Gerarda
Rijk, Maria de
Majella
Rolfes, Caroline J.
Magnhild
Rombouts, Bertha
Ingrid
Rood, Agnes van ’t
Marie José
Rooy, Josefine de
Torill
Rooy, Catharina van
Mikaele
Schie, Cornelia van
Pauline
Schie, Magdalena van Theofila
Schreuder, Hermine Stella
Sitters, Gertrudis
Sofia
Smid, Margaretha
Raymunda
Smid, Maria M.M.
Esther
Sondag, Louise W.
Dominica
Soonieus, Maria
Martina
Spronk, Petronella
Margrit
Stegeman, Jacoba
Halvarda
Stolwijk, Catharina
Marie
Willibrorda
Sweere, Maria
Bernadette
Sybrandy, Caecilia
Monika
Toebes, Rieky
Berit
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15-08-1905, Voorburg
14-08-1911, Akkerwoude
07-05-1932, Schiedam
05-01-1928, Herwen en Aerdt
Arnhem
25-03-1906, Bolsward
22-12-1902, Hooglanderveen
13-10-1914, Hilversum
20-02-1898, Roosendaal
24-06-1917, Amsterdam
02-10-1924, Amsterdam

11-02-1999
27-04-1960
21-07-1998
10-03-1991

04-08-1907, Breda
03-10-1905, Amsterdam
Bussum
06-10-1904, Den Bosch
11-06-1901, Delft
01-08-1906, Borculo
04-03-1904, Den Haag
11-01-1912, Den Bosch
01-05-1898, Delft
17-07-1903, Enschede

1935-1937
25-09-1987
20-02-1975
15-09-1991
24-07-1991
21-02-1979
13-09-1983
30-12-1980

07-06-1923, Maarssen
22-10-1907, Workum
07-05-1925, Franeker
05-10-1904, Den Bosch
26-12-1897, Den Bosch
07-11-1902, Den Bosch
03-09-1898, Wageningen
03-02-1915, Alphen a/d Rijn
13-08-1918, Hengelo
21-02-1907, Den Bosch
29-12-1901, Den Bosch
24-02-1916, Naaldwijk
09-08-1907, Naaldwijk
17-05-1916, Amsterdam
15-11-1906, Amsterdam
20-07-1917, Groningen
23-06-1924, Kloosterburen
25-03-1909, Amsterdam
01-09-1903, Voorburg
12-05-1926, Duivendrecht
04-03-1904, Zevenaar
30-06-1899, Boskoop
10-01-1897, Zevenbergen
30-07-1908, Workum
01-06-1937, Harreveld

1923
1934-1936
1964
1952
1960-1962
1928
1925
1939
1927
1952-1953
1949-1953

1928
1953
1926
1935
1931
1927
1935
1925
1927
1944

22-08-2001
21-04-1995
08-11-1977
11-04-1982
21-11-1961
16-12-1983
18-09-1984
14-06-1950
08-01-1987
24-10-1996
18-05-1993
06-11-1947
21-12-1984
18-12-1946
13-01-1966
19-12-1992
31-03-1998

1927
1947
1931-1939
1926
1925
1927
1938
1950
1927
1926
1945
1931
1935
1936
1946
1954
1929
1922
1949-1951
1924
1931
1926
1934
1963

Torsy, Dina
Tweel, van der
Vendrik, Maria
Verheijen
Vollaerts, Gusta
Voogt, Johanna
Voorvelt, Joanna M.C.
Vos, Annie
Vromans, Catharina
Welie, Francisca van
Wieldraaijer, Antonia
Zondervan, Hendrika
Zondervan, Johanna

Reinilda
Bernarda
Ingeborg
Redempta
Ursula
Barbara
Augustine
Vita
Brita
Perpetua
Gabriele
Ancilla
Agnes

24-11-1916, Rotterdam
05-12-1906, Maarssen
31-03-1892, Amsterdam
19-12-1916, Utrecht
23-02-1912, Naarden
22-11-1906, Hilversum
11-02-1910, Bussum
29-07-1923, Tilburg
06-05-1910, Zeist
09-09-1914, Drouwenermond
08-08-1908, Amsterdam
14-11-1910, Amsterdam

30-04-1961
27-03-1989
17-04-1999
02-03-1942
06-09-1999

1937-1939
1936
1931-1939
1925-1931
1935-1937
1937
1929
1935
1951
1930
1938
1929
1928

Seculiere priesters
Beckers, Michel
Blom, Johannes H.
Boekenoogen, E.G.
Borsboom, Johannes J.
Breukel, Peter
Burg, Johannes van der
Crul, Aloysius A.
Delft, Leonard Nicolaas van
Duin, Johannes J.
Geus, Gerhard de
Gorissen, Gustav R.V.
Henssen, Antoon4
Hogenes, Gijsbert C.
Klop, Hendrik G.
Krijn, Frans F.F.
Laudy, Eugène
Meeusen, Petrus
Neuvel, Antonius
Rottier, August J.M.

02-12-1941, Nijmegen
27-12-1849, Beverwijk
1923
18-08-1902, Amersfoort
17-10-1996
28-11-1889, Rotterdam
27-06-1971
10-09-1884, Slagharen
14-11-1948
03-04-1898, Berkel en Rodenrijs03-03-1981
19-06-1846, Leur
02-09-1924
22-06-1898, Waalwijk
21-02-1995
12-11-1912, Spierdijk
14-11-1985
23-09-1894, Deventer
24-04-1951
03-05-1904, Zwolle
08-03-1973
10-11-1923, Landgraaf
03-02-1996
17-09-1912, Amsterdam
22-12-1872, Zaltbommel
16-05-1915
17-12-1892, Maastricht
09-04-1969
08-06-1899, Sittard
11-06-1981
03-08-1911, Utrecht
1994
1842, Wervershoef
1924
11-09-1887, St. Janssteen
12-04-1953

Smit, Jan Olav
Snoeijs, Hendrik
Theeuwes, Jozef J.
Timmers, Willem
Velden, Georg M. van der
Velden, Herman J. van der
Vlugt, Hugo van der
Vranken, Gerard
Wijn, Wilhelm N.C.
Yntema, G.

19-02-1883, Deventer
26-11-1876, Terheijden
23-08-1896, Gilze en Rijen
Onbekend
13-03-1873, Delftshaven
11-03-1875, Helden
1904, Lisse
16-02-1916, Amsterdam
05-12-1897, Eindhoven
1864, Joure

22-06-1972
08-04-1941
31-03-1984
Onbekend
Onbekend
29-12-1942
05-03-1943
01-10-1985
07-06-1967
onbekend

1969-2003
1890-1923
1922-1924
1918-1971
1919-1933
1924-1981
1879-1924
1924-1927
1939-1985
1924-1929
1931-1973
1978-1986
1938-1962
1901-1914
1925-1931
1929-1981
1946-1956
1876-1883
1924-1928
1932-1937
1922-1928
1901-1941
1926-1932
1892-1902
1897-1898
1908-1932
1929-1942
1945-1985
1927-1935
1889-1894

4 Werkzaam in Midden-Noorwegen.

bijlagen

679

Franciscanen
Boers, Johannes M.J.A. Dionysius,

02-09-1906, Horst

02-06-1997

Castricum, Henri A.
Castricum,
Johannes C.H.
Eekeren, Jacobus
M.A. van
Gerritsma, Johannes L.
Goemans, Antonius J.
Hagedorn, Lambertus

Reginald

19-09-1919, Haarlem

30-12-1998

1933-1945
1956-1957
1968-1976
1974-1980

Albertus

14-05-1915, Haarlem

21-12-1999

1946-1999

Leo
Arno
Monald
Theobald
(broeder)

13-08-1899, Appeltern
05-05-1919, Bolsward
01-03-1906, Hillegom

25-01-1955
12-03-1990
04-10-1978

1927-1955
1950-1990
1966-1971

22-02-1898, Amsterdam

11-02-1971

1928-1933

26-02-1937, Rotterdam
10-10-1918, Nijmegen

26-11-2001

1966-1996
1954-1987

Heimeriks, H.J.G.
(Henk)
Herbrand
Hertman, Wilhelmus C.Wilhadus
Hodzelmans,
Hiëronymus
Hubertus H.
(broeder)
Hol, Hubertus J.
Ladislaus
Hölscher, Wilhelmus
F.J.M.
Ronald
Hoorn, H.J.W. van
Damiaan
Hutjens, Johannes H.A. Novatus
Jorna, Johannes
Marinus
Notenboom,
Kwierinus J.
Theophanes
Termeulen, Antonius J. Martinianus
(broeder)
Valent, Josephus E.
Pancratius
(broeder)
Vossenaar, J.H.J.M.
(Hans)
Vugt, Johannes J. van Paduanus

04-11-1935, Tegelen
31-03-1882, Utrecht
14-01-1928, Amsterdam
21-08-1914, Lochum
04-08-1907, Den Haag
31-08-1895, Bolsward

21-04-1961
19-12-1965
07-05-1968

1982–1988
1924-1952
19581962-1965
1937-1950
1924-1929

29-10-1903, Meije Zegveld

06-06-1980

1933-1947
1950-1955

22-11-1907, Amsterdam

25-02-1978

1933-1964

31-12-1900, Amsterdam

28-12-1980

1926-1928

09-11-1954, Breda
29-10-1924, Utrecht

1983-1995
1955-1978
1981-1989

Maristen
Beckhoven, Gerard van
Boekema, Jacob
Fennis, Jan
Ivens, Anton J.
Neve, Jo
Paepe, Gustaaf C.M. de
Rommelse, Johannes
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08-12-1904, Den Helder
19-07-1913, Glanerbrug
09-05-1906, Hilversum
23-08-1917, Hulst
16-09-1938, Hulst
1901, Hulst
1990, Lillestrøm (N)

24-07-1970
09-08-1983
30-07-2002
18-10-1965
16-04-1990

1960-1970
1958-2001
1976-1979
1953-2000
19681932-1965
1936-1990

Paters van de H.H. Harten (sscc ) in Midden-Noorwegen (via de Duitse provincie)
Dorren
Hünen

Olaf
Servatius

1916
18-06-1907, Bocholtz

1990
22-03-1968

1959-1960
1933-1968

21-01-1996
18-06-1983

1960-1965
1947-1949
1946-1982

Missionarissen van de H. Familie (msf ) in Noord-Noorwegen (via de Duitse provincie)
Frederiks, Bernardus J.A.
Hendriks, Chr.A.A.
Huijbregts, Walter

05-04-1933, Kaatsheuvel
17-04-1908, Nijmegen
23-07-1915, Tilburg

bijlagen
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bijlage 2

Kerkelijke oversten in Noorwegen
(1871-1975)
Apostolisch vicariaat Noorwegen (en Spitsbergen)
Bernard , B.
1871-1887, apostolisch prefect
Fallize, J.B.O.
1887-1922, apostolisch prefect tot 1892, daarna apostolisch
vicaris
Smit, J.O.
1922-1928, apostolisch vicaris
Offerdahl, O.
1928-1930, apostolisch administrator van 1928 tot
maart 1930
Irgens, H.
1930-1932, apostolisch administrator
Apostolisch vicariaat/bisdom Oslo
Mangers, J., sm
1932-1964, apostolisch vicaris tot 1953, daarna bisschop
Gran, J.W., ocso
1964-1983, bisschop
Midden-Noorwegen
Witte, Cyprianus, sscc
Deutsch, A., sscc
Rüth, J., sscc
Schwenzer, G., sscc
Noord-Noorwegen
Starke, J., msf
Wember, J., msf
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1931-1945, apostolisch prefect
1945-1953, apostolisch prefect
1953-1974, apostolisch vicaris
1974-1981, apostolisch vicaris
1932-1939, apostolisch prefect
1939-1976, apostolisch prefect tot 1955, daarna apostolisch
vicaris
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bijlage 3

Procuratoren van de Noorse missie
Geus, G. de
Mol, J.
Velden, H.J. van der
Rottier, A.
Rommelse, J., sm
Fennis, J., sm

1923-1924
1924-1932
1932-1942
1946-1953
1953-1964
1964-1975

bijlagen
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Over de auteur
Vefie Poels werd op 23 november 1958 geboren te America (L). Zij studeerde
geschiedenis aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen en legde in
1985 haar doctoraalexamen af. Als interviewer en als projectleider was zij
betrokken bij de KomMissieMemoires, een interviewproject van Nederlandse missionarissen. Zij publiceerde onder meer als medewerkster van
het Katholiek Documentatie Centrum en het Nijmeegs Instituut voor Missiologie over de geschiedenis van het Nederlands katholicisme, in het bijzonder van vrouwelijke en mannelijke religieuzen en hun betrokkenheid
bij de missie. Momenteel geeft zij les op het gebied van missiegeschiedenis
en oral history aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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