
DE ZUSTERS VAN ST.OLAV VERLAÍFN EIJSSIIIÍ
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Da Èauen vlr 3o vení8 eltr.i

Aan de Parklaan te Bussum op nummer l5 staat het 5t. olavshuis. Daar ]eefden
sedett 1924 de zusters van de St. Franciscus-Xaverius Congreqatie vên Noorwe-
qen. Het bovenstaênde versje, dat gebeiteld is in eên balk boven het balkon
aan de ]inkeazijde van het huis, Iiet de vorige eígenaar professor da. Jan
Pieter Veth daar aanbrenqen. Toen Jan Veth naar Amsterdam verhuisde (mei'24)
adviseerde de pa€toor van de St. Vituskerk aan de Apostolische Vicaris van
Noorwegen, l'49r. ofav Smit, Veth's villa te kopen, Mg.. Smit had nameljjk aan
pastoor Beumer gevraagd te willen zoeken naar een qeschikt huis voor de oplei-
ding tot zuster voor de zíekenzorg in Noorweqen. Voor Frederik van Eeden, die
zeer bevriend was met pastoor E. Beumer, lvas de keuze ven de pastoor een bit-
tere pil. Hjj meroreert dat in zijn Dagboel.ry

De villa van Jan Veth

Alvorens in te gaan op het leven en het streven van dê zustels van St. olav
verdient het huis en de voaige bewoner enige aandacht,
Jan Veth woonde aanvankeljjk korte tijd in het centrum vên Bussum, in 'rêen aar-
dig oud huis aan de havenÍ zoêls Frans Erens in 'Vervlogen jaren, pq. 2J4 ons
ve.telt. In het adresboek ven Bussum Anno 1891 wordt a]s ziin adres reeds Park-
laan 'll opgegeven, fater omqenummerd in 35. 0p de kadasterkaart van 1g9B is te
zien dat op die pleats reeds een huis stond.
Dat huis werd Jan Veth te klein en archítect
K.P.C. de Bazel die het zou veabouwen zei te-
gen Veth : "Blijf er maaa in wonen, ik bouw er
wel een muur omheen en dan ge ik buiten mijn
gang!" Inderdaad is nu nog te zien, dat een
gedeelte van de linkermuur qua steensoort êf-
wijkt en gele sierstenen ontbreken. De villê
kwam in 1902 gereed.
Jan Veth gaf les in een l4arker-huisje, dat
Ínee vefhuisd was van de haven, Het stond ach-
ter in de tuin, In 1904 werd het afgebroken
en verplaatst naar de Zwarteweg lzie rKent
u ze nog,.. de Bussumersr van l'4.J,1'4. Heyne
afbeelding 521.
De vi.I]a kDeeg de naam '0p den Akker' ter
herinnerinq aan de tijd dat daar een akker laq.
De combinatie Jan Veth, de schilder/ De Bazel, de architect heeft er toegeleid
dat er een vilfa edel van fijn en schoonheid ontstond. Bijzondea fraai zijn de
hal en het trappehuls. De kameas voorzien van eiken ]ambriserinq zijn stjjlvol
en liepen deels in elkaar over. Aan de achterzijde van de ví]la werd een schil-
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dersatelier qebouwd.
Afs een magneet werkte dit voornaÍne huis op kunstenaars, dichters en schrij-
vers. Het werd een cultuurcentrum van Bussum.
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Cevelsteen
van de villa van

.lan Veth aan de

f'êrklaan J5,?.1 ' '+'::.:

DEN A(11lq ,Íl

De zwarte nonnekens komen

Zuster Julia en zuster Hedwiq in het zwart qekleed en qetooid net helwitte
kap openden op 6 nei 1924 het houten witte hek van de villa 0p den Akker en
stapten opgewekt het zo Ífeste" huis binnen, Dear stonden ze dán; twee trflem-
de Gàster', Zij, die r./ilden bouwen voor de eeuwigheid, vonden een leeg, kaal
huis. Alvorens echter zich neer te zetten op de trap onr hun rneegebrechte
brood te eten, hieven zij een ]oflied aan. Gelukkiq konden zij bjj de zusters
van l,1ariênburq overnachten, Pastoor Beufier tiet de zusters niet in de steek,
besteeg op zondag de prekkstoel en deed een beroep op zjjn parochianen.
Een stroom van goederen en hulpaanb-iedingen kwam op gang. De bel stond niet
meer stil. l4gr. OIav Smit had gezegd tegen de zuste!s: rrvooral niêts kopen.
Als het werk van God stêmt, zal het lukken", maar ook: r'Leen een stoel en
blijf er zo ]anq op zitten dat gij hern mooqt behouden", Een leuk advies, maar
binnen twee maanden was het huis ]eefbaar, de moestuin door vrijwilligers op-
qeknapt, de kippenren weer bevolkt en het atelier omqebour.vd tot kapel.
llen zocht nu naar een eigen financiëIe basis. Een kring van zelatrices werd
opgebouwd, die overal miss.iebusjes plaatste. Een uitstekend maandelijks tijd-
schlift verscheen. Een klein Noors museum met o.a. een opqezeLle ijsbeer en
rendier werd inqericht. Een Ínissienaaikring weakte voor de zusters. AllerIei
uitvoerinqen en -Iezinqen werden gehouden. Zo zou de R. K . gymnastiekverenig ing
D.W,S, optreden. He]aas, het Nederlands Episcopaat zag een openbaar optreden
van dames- en meisjes qymnasten niet zo zitten!
De financiële situatie bleef wankel, daarom besloot men in 1912 enkele oude
dames en pension in huis te nemen.
Beter ging het echter met de belangstelljnq van jonge meisjes om als zuster
naar Noorweqen te worden uitgezonden. Zij verbleven slechts een half jaar in
het Olavshuis om dan verder in Noolrleqeh te worden opqeleid. In de eerste
tien jaar fierden 70 "postulantenr', zoals deze meisjes qenoemd weaden, uitqe-
zonden.

Waarom Nederlandse zusters naar Noorwegen?
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In 1897 dronq een
ke bisschop op aan
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aantal lutherse geneesheren
ziekenhuizen te stichten.

in Noorweqen er bij de katholie-
Zij walsír..16r bereid de huur
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voor daarvoor geschikte gebouwen te betêIen. In 1901 werd voor dat doel de
Noorse Franciscus-Xaverius Congaeqatie opgericht. De bisschopr afkomstig uit
Luxemburg, wierf vooral zusters uit Du.its]and.
Ifi 1922 vol.gde een Nederlandse bisschopr Mqr. olav Smit, hem op. In de eer-
ste wereldoorlog hadden de Duitsers veel Noorse schepen getorpedeerd. Het
lierd verstandiq geoordeeld elders zusters aan te trekken. Zo kwam het dant
dat Bussum het centrum werd voor de Noorse missle-actier die inmiddels ook
enige scholen had opgericht.
]n 1952 werkten er 150 zusters in Noorweqen, waarvan er 100 via het Bussumse
St. 0Iavêhuis kwamen,

Ir99-!!e19!:-U99-v9I!t9!tsg!:::
In mei 1985 verlieten de twee faatste zusters de vil]a 0p den Akker, die ver-
kocht is. Weer is de vl]fa .leeg en kaal. De tjjden zijn drastisch veranderd.
Evenals in NedêDland worden in Noorwegen de ziekenhuizen en de scholen door
beroepskrachten gedreven. Als dank aan Bussum schonken de zusters het zeer
qrote, fraaie l9eeuwse kruisbeeld' dat de familie Veth qeschonken had, aan de
l'4ariakerk. Daar is het vooa iedereen te zien.
De ijsbeer, die zo dlkt{ijls tijdens de zoqenaamde "Kindsheidoptochténi door Bus-
sum werd geleden, heeft een mottenballenkuur niet overleefd.
De Noorse vlag die bij feestefijke gelegenheden vroljjk in dê Parklaan wappeide
zullen we daar niet meer zien.
Maar wel staat nog steeds op villa 0p den Akker het versje van
eindiqt Ínet : "Da wo wir lro]Ien ew.ig sein

Da bauen wir so wenig ein.rl
0p de akker van het ]even hebben de zusters de liefde gezaaid.
tijdperk is afgesloten, doch het Ieven gaat door met eigentijdse

Jan Veth, dat

Een histori6ch
opdrachten.

De gegevens
gangen door

Bussum, mei '198 5

Bussum. \'laarvoor onze op-
noodgedwonqÊn zijn.

G.ll. Lenqemeijer

Íerden onlleend aan het Tijdschrift UIT HEï LAND VAN ST. 0LAV, 50 jaar-
de zustêrs qeschonken aan de HistorÍsche Kring

Vijftiq jaarqanqen! lloê onvolledig moeslen wjj

x) Noot red.
Een enkel cltaat utt het Daqboek van Van teden' dle ln 192J €en besteinlng voo! ltal-
den trEcht te vinden: 5-6-2, "lie moeten ons voorbereldên tot het verlaten van Walden
{ant over een jaar of drie vier qaÊt Hugo naa! de acadeni€ in Nijmegen' Evert naar
Dêlft, d6n kunnen vrê het toch niet houden, De rêserv€ sl-inkt steeds meer' en wij kun-
nen toch dat qrotB huis dsn niet houden. Hoe bitter ik het vinden zal het tê verla-
ten, Maar w€arheen? Det bepeins ik vruchteloos. ln êtk gêvs] het zo lanq mogeljjk hier
uithouden". "De $ens on een qeestelijke stichtins op l{atdên ts kriigen" (29-9-2t) on
er "novlcen die in dè missie Horden opgeleid' voor te bêr€iden om naár Noorweqen tê
gaen'r wordt echter niet vervuld ! 29-10-21 ÍTêIeurstalling omtrcnt het plan ven de
Noordsche misai€. Daervsn komt niets, want het grote huls van Jsn Veth wês betê. qe-
schikt. Ik begrijp hêt mih droêfhêid. Vlol merkwaardlg dat Jan Veth juist
deqean was diê mijn prsn moest teqenwerken. De èerzuchtlge' q€suiveelde, ijdê1ê Jan
Veth. l.lÊsr het was mjj we1.r'
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