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Nederlandse dominicanen in het groothertogdom Luxemburg (1905 -1931)
Een vergeten geschiedenis met middeleeuwse wortels
Tussen l9O5 en t93t
waren Nederlandse
predikbroeders in
Luxemburg werkzaam.
Hun aanwezigheid
vormde een sluitstuk
van wat begonnen
was op een provinciaal kapittel in Utrecht
11292). Alhier volgt
allereerst een op
Luxemburg toegespitst
overzicht van de lange
ordeshistorie met geopolitieke hobbels en
van tijd tot tijd een cruciale rol van wouwen.
Daarna passeren alle
Nederlandse dominicanen in Luxemburg in de
vorige eeuw de revue.

Historiografisch kader
Dit artikel is een aanvulling op het standaardwerk van Marit
Monteiro Gods Predikers. Dominicanen in Nederland (1795 2000)
en op eerdere artikelen van mijn hand in TNK (2016/2017\.
Daarin leest men meer over de door Dominicus van Caleruega in 1216 gestichte kloosterorde in Nederland.r Mijn onderzoek is vooral gebaseerd op de in 2008 in het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven (ENK) in Sint-Agatha gedeponeerde
documentatie en op het lopend archiefvan de Nederlandse provincie van de dominicanen, dat zichin Berg en Dal bevindt.
Bil' de toegangscodes van het ENK op de deelarchieven van de
huizen en conventen van de Nederlandse (vóór 1946 Nederduitse geheten) ordesprovincie zijn bij Nederland dertig plaatsen vermeld, waarvan er twee niet in Nederland liggen: Calcar
(Kalkar) en Luxemburg.'2Het klooster van Kalkar behoorde sinds
1515 bij Germqnia inferior (Nederduitsland) en werd tijdens de
secularisatie in Duitsland in 1802 gesloten. Dat is de reden dat
archivalia in het ENK zijn terechtgekomen. De erfgoedinstelling noteert de dominicaanse vestiging in Luxemburg als een
'Nederlands huis'.
Over de dominicanen in Luxemburg zijn in het ENK artikelen, stukken en aantekeningen aanwezig dÍe aÍkomstig zilnvan
oud-archivaris Adelbertus (W.) Bronkhorst (1915-2013). Ook zijn
er opmerkingen bewaard in de sfeer van 'oral history', aÍkomstig
van Andreas (H.C M) Maltha (1904-1994), die om studieredenen
in Remich verbleef (ca. 1930 1931), maar er niet geasslgneerd
was en dus geen lid van de communiteit met bijbehorende rechten en plichten.3
Monteiro behandelt in haar boek in twee hoofdstukken de
grote missies in de (voormalige) Nederlandse Antillen, Puerto
Rico en Zuid-Afrika, begonnen ln respectievelijk 1870, 1904 en
1932, met in een paragraaf 'mlssioneren in Europa' de kleinere missie Bornholm (1916-1972) en in een kadertekst Peru
(1965-19871 , te omschrijven als zielzorg annex landbouwproiect. Er zijn echter nog twee gebieden waaÍ Nederlandse predikbroeders gewerkt hebben: Luxemburg (1905-1931) en Trinidad

(1917 -1953) .4 Over de laatste is in het ENK geen
apart 1emma, over de eerste dus wel, a1s woonplek'bin nen' Nederland.

Dominicanen in Luxemburg: 1292'1712 in vogelvlucht
In de middeleeuwen vielen de Lage Landen grotendeels binnen het Heilige Roomse Rijk. Later
was er onderlinge verbondenheid binnen het
geheel van de Zeventien Nederlandse Gewesten.

Met de Restauratie na de Franse Revolutie zou
het vorstenhuis Oranje-Nassau zich stevig in de
Nederlanden nestelen, alhoewel dat voor België
slechts tot 1830 gold.
In j:uli 1292 vond in Utrecht een provinciaal
kapittel plaats van de provincie Teutonia, nagenoeg het hele Rijk omvattend en ca. 85-90 kloos,
ters tellend. Daarheen gingen Beatrix, gravin van
Luxemburg, en haar oudste zoon graaf Heinrich,
de latere kelzer Heinrich VII, met het verzoek om
een vestiging van de predikbroeders in 'Luxelbourgh'.5 De gravin en haar zoon zouden kerk en
klooster ult eigen middelen betalen. In UtÍecht
werd besloten enkele ordeleden te zenden, die
vanult de slotburcht de bouw van een klooster
aan de voet van de Bockfels tussen Altmunster
en Alzette zouden begeleiden. Het klooster werd
in 1299 betrokken. Eerder was er een stichting
van monialen . Zij waren in 1232 vanuit Straatsburg naar het graafschap 'Lutzelburg' gekomen en in 1248 als dominicanessen aanvaard.
Hun klooster, 15 kilometer noordwestelijk van
de stad, lag bij de burcht Hollenfels en had de
naam 'lMarienthal'. Het weÍd het meest invloedril'ke dominicanessenklooster in onze streken.
Vermoedelijk hebben adellijke monialen er de
hand in gehad dat de predikbroeders naar de
streek kwamen, waarbij 1292 als stichtingsjaar
wordt aangehouden. Over de oprichting zijn in

kopie stukken in het ENK bewaard gebleven.6
Ook is er een dossier over de geschiedenis van
het klooster tot 1796.,

Bij de splitsing van de ordesprovincie in
303 in Saxonia en Teutonia bleef het klooster
van Luxemburg - evenals die van 's-Hertogen1

- bij het laatstgenoemde
gebied horen. Wel is het diverse keren verplaatst. Na verwoesting in 1543 door Franse
troepen kreeg het convent in de binnenstad
een bescheiden gebouw, daarna rond 1600 bij
de Drievuldigheidskapel een groter klooster.'

bosch en Maastricht

De paters werden ingezet voor het parochiepastoraat, zowel in de omgeving (Ventingen,
Oberkirschen en Grund) als - vanaf 1628 - in

een van de twee stadsparochies, de Sint-Michlel.
Het stadsbestuur wenste evenwel dat ze bij de
kerk zouden gaan wonen, hetgeen geschiedde.
Hier zouden ze tot de Franse Revolutie blijven,

Tot aan 1712 behoorde het Luxemburgse
klooster lot prövincia Teutoniae. Op provincieniveau was er geen band met de kloosters die
in 1515 bij Nederduitsland kwamen. Politiek
was het hertogdom voorwerp van onenig-
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heid tussen Habsburgers en Franse koningen.
Het koos de zljde van de Spaanse Habsburgers.
In 1684 stelde koning Lodewijk XIV van Frankrijk tijdens diens inval het klooster onder Franse
jurisdictie. Er kwam een 'commissaris van de
Franse provincie'. Maar bi;' de vrede van fu,;'swijk
(1698) sloten de dominicanen van Luxemburg
zich zonder enig protest weer bij de Teutonia
aan. Ze bleven in de parochiezielzorg werken,
gingen rond om te preken en hadden vanouds
termijnhuizen op het platteland in Luxemburg,
Wallonië en Lotharingen, met afspraken over
termijngebieden met de dominicanen van Trier,
Aken en Verdun.s

I

Overgang naar de Nederduitse
provincie in "1712
Toen in 1712 opnieuw een FÍanse invasie in
Luxemburg plaatsvond en het klooster wederom
speelbal werd tussen de Franse en Teutoonse
ordesprovlncie, was voor magister generaal
Antoninus Cloche de maat vol. Hij vond dat het
klooster deel moest ilitmaken van de Nederduitse provincie. Omdat dit hertogdom onderdeel was van de Nederlanden, moest Luxemburg

bij de Nederduitse ordesprovincie komen. Deze
provincie telde toen Zuidnederlandse kloosters,
ook die van Maastricht, Kalkar en SittaÍd, en
verder Noordnederlandse staties. Eerder was
Frans-Vlaanderen overgeheveld naar de provincie Francia, in 1680. Wat in 1515 op provincieniveau niet met Luxemburg was gebeurd,
geschiedde wel in 1712. Politiek gezien was
Europa in rep en roer. Bij de Vrede van Utrecht
(1713) gingen de Spaanse Nederlanden over
naar de Oostenrijkse Nederlanden.
De Luxemburgse predikbroeders voelden
zich niet thuis in het Vlaams-Waals-Hollandse
milieu en vroegen daarop om een terugkeer
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naar de Teutonia. Zowel het generaal als het
provlnciaal kapittel waren bereid toe te geven,
maar er kwam protest van de Staten van het
hertogdom en van de landsheer, koning Karel
VI van Oostenrijk (I7ll-1740). De oplossing
van de ordesmagister was een Salomonsoor-

deel. De dominicanessen keerden naar de
provincie Teutonia terug, de broeders bleven
bij Nederduitsland.
Na de Franse Revolutie werd het Luxemburgse klooster, dat ln 1786 nog 25 priesters
en 5 broeders telde, nogmaals door de Fransen

bezeÍ, maar nu was de slag voor het klooster
dodelijk. In december 1797 hield het klooster fei-

telijk op te bestaan. Het is nooit formeel opgeheven. In het ordesrecht betekent iets dergelijks

dat het klooster 'slapend' is en dat de criteria
voor heroprichting soepeler ziin dan bij de stichting van een nieuw convent.

De laatste fase van de predikbroeders
in het groothertogdom werd geregeld vanuit
Nederland en door Nederlandse dominÍca-

nen. Het Belgische deel van de orde had sinds
1860 een eigen provincie gekregen. Die splitsing hing ook samen met een verschil in kerkelijke hiërarchie waarbii de Belgen in de jaren
1834-1850 een apostolisch visitator voor de
regulieren had, mgr, Franciscus Thomas Corselis. Dit was niet bepaald bevorderlijk voor de
samenwerking.e Beide landen hadden ieder rond
1860 een voldoende aantal kloosters en leden
voor een eigen provincie.
Waar bleef Luxemburg in het dominicaanse

dlscours? Bij het Congres van Wenen kregen
Nederland, toen nog met het latere België, en
Luxemburg, een personele unie. Dit was van
1815 tot 1890 gerelateerd aan het vorstenhuis
Oranje-Nassau. In 1890 kwam een neef van
Willem III op de troon van het groothertogdom,
omdat koning Willem III geen zonen had.
In de jaren 1885-1892 was er opnieuw
een vestigi5rg van de predikbroeders, dankzij
een 'mystieke' vrouw. Anna Moes had a1s Klara
Dominika in 1 861 op de Limpertsberg, ten nooÍden van het centrum van de stad, een zuster
congregatie gesticht die er tot 2000 zov blijven
(thans Résidence des Dominicaines, onderdeel
van de Universiteit).r0 Zijijverde tevens voor de
terugkeer van de broeders. Magister generaal
Joseph-Marie Larocca zetle zich in 1881 bii zijn
visitatie van de Nederduitse (lees: Nederlandse)

provincie in voor een herleving van de orde in
Luxemburg. ook de blsschop van Luxemburg
stond er welwillend tegenover. Door toedoen
van de magister kwamen in 1885 drie paters uit
de oostenrijkse provincie wonen in het oude
dominicanessenklooster Marienthal. Hun proverplaatste twee jaar later het klooster
buurt van het station van Luxemburg,
daaruit meer zichtbaar te kunnen zijn.
het een stichting door de Oostenrijkse
provincie betrof, kwam dat huis in het Bahnhofviertel onder het rechtstreekse gezag van
de ordesmagister. Het heette 'convent van St.
Joseph', ofschoon het nooit een convent met een
prior is geworden. Artikelen over deze stichting
zijn bewaard gebleven in het ENK.r1 Overste
Albertus Weiss nam als hulp twee mannen aan,
die als broeder zijn ingetreden en er in 1 89 1 proíessie zouden afleggen. Zelf keerde hij al in de
herfst van 1887 terug naar Wenen. De twee
andere paters en de twee broeders bleven nog
tot 1892. Het huis werd 'verlaten'.r2 Van een off,ciële opheíflng is verder nergens in de gebruikelijke organen melding gemaakt.
vinciaal
naar de
om van
Hoewel

Nederlandse dominicanen in Merl
(1905-1910)

Ruim twaalí jaar later, in 1905, probeerde de
pas gekozen Franse generale overste Hyacinthe
CormÍeÍ wèer dominicanen voor de stad te krijgen. Nederlandkende een sterke toename van
het aantal leden. De orde was na 1853, toen het
katholicisme steviger in de Nederlandse samen-

leving verankerd werd, gegroeld. De paters
rekruteerden jongens uit hun parochies om

priester te worden. In de jaren 1901-1905 steeg
het aantal priesters van 141 naat 782. De generaal had in 1904 ook een Nederlander als
socius (assisteni) benoemd: Alanus (W,A.M.)
van Besouw (1 863-i907).r3
Provinciaal Ludovicus (A.B.H.) Theissling
(1856-l925,provlnciaal 1 896-1908) liet Cormier
weten dat hij wel een paar paters kon missen
voor Luxemburg. Theissling stuurde als gangmaker in de zomer van 1905 Angelus 0.D.)
Ianssen (1866-1939), prior van het klooster
aan het Mariaplein in Utrecht. Als tweede man
werd de pas gewijde Bartholomeus 0.1.) Proest
(1875-1930) aangewezen. Deze ging eerst een
paar maanden naar Keulen om in het Duits te
leren preken.

,anssen betrok een huis in Merl, destijds buiten
Luxemburg-stad gelegen, nu in de stad opgenomen. In augustus 1905 werd hier de huiskapel

ingewijd. In november werd de situatie vastgelegd in een overeenkomst (conventio) tussen
de Nederlandse provincie en het convent van
Sint-Joseph.l4 Er werd over convent gespÍoken, maar zoals gezegd was er sprake van een
slapend voortbestaan; wellÍcht een bewuste
constÍuctie.
De overeenkomst begint met de vermelding van de doelstelling: opdat de orde in het
groothertogdom melius propagari possit oftewel
beter gepropageerd kan worden. Het convent
zou zelístandig blijven onder het directe gezag
van de magister generaal, maar de Nederlandse
provinciaal werd vicaris generaal in het groot-

hertogdom, ook over mogelijke toekomstige
vestigingen. Deze vicaris generaal kreeg alle
volmachten van een provinciaal. In Luxemburg
ingetreden ordeleden zouden niet tot de Nederlandse provincie behoren, maar we1 in ons land
hun noviciaat maken en eventueel hun studies
om priester gewijd te kunnen worden.
In juni 1906 kwam PÍoest naar Merl en
werd hij benoemd tot syndicus (econoom)
en broedermeester (leiding over de niet-gewijde
lekènbroeders) Het zogeheten 'convent van de
generaal' had toen geen eigen prlesters, we1
twee 'broeders van de generaal'. Zij hadden destijds in Luxemburg proíessie gedaan en kwamen
daarheen terug.

Die twee broeders waÍen RupeÍt (Jakob)
(* 1852 in Aigelsdorf in Oberbayern), in
Marienthal ingetreden, en Joseph (doopnaam
onbekend) Hertges, volgens de overlevering
een Luxemburger, geboren in 1869 en als jongeman van 18 jaar eveneens in Marienthal
ingetreden. Het is onbekend waar beÍden na
1892 zijn gebleven. Het tweetal keerde in de
Sànger

loop van 1906 terug naar het 'moederhuis'. In de
Nederlandse cataloog van begin 1906 staat de

vestiging in Merl nog niet vermeld als dominicaans huis. Een jaaÍ later was dat wel het geva1,
conflorm de overeenkomst van 1905 als convent.rs Naast de twee paters was in 1906 nog
een derde broeder gekomen. Deze in 1863 in
Epgert (Rheinland) geboren Goar Klein had vermoedelijk in Venlo in 1881 (klooster van de
Teutonia) proíessie aígelegd en had gewerkt in
kloosters in zowel Duitsland als Frankrilk.l6 Het

is onduidelijk oí hij door zijn provincie oí door
'de generaal' naar Luxemburg gestuurd is.
Twee op 15 augustus 1906 tot priester
gewijde Nederlanders werden aangewezen voor
Luxemburg, maar moesten eerst naar een Duits
klooster om de taal te leren spreken en daarin
te preken: BaSilius (H.l.l.) Schaab (1880-1956,
provinciaal 1932-1945\ en Alvarus (V.l.l.M.)
de Bièvre (1881-1947). Schaab kwam na een
verblijf in het klooster in Keulen tn 1907 naat
Merl en bleef er tot september 1910. De Bièvre
in september 1908 vanuit Dusseldorf. Maar toen
hij in Luxemburg kwam, keerde vicaris (in de
betekenis v an vicarius domus, huisoverste) Janssen naar Nederland terug. Proest werd huisoverste van een communiteit met drie Nederlandse
paters en dríe niet-Nederlandse broeders.
Wat de paters betreft, is niet zo duidelijk
watze in Luxemburg deden. Ze hadden geen

openbare kerk, alleen een huiskapel. Janssen
was in Nederland een goede pastoor geweest,
maar de Luxemburgse geestelijken wilden niet
dat er onder hun duiven geschoten werd. Naar

verluidt stond Proest 'door zijn eigenzinnig
optreden' niet in de gunst van de seculieren;

de twee l'onge pateÍs preekten behoorlijk, maar
werden alleen gevraagd ter assistentie. Schaab
heeít later eens gezegd, dat zijn voornaamste
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werk bestond ult het Mislezen en het dineren bij
een graaf in diens villa.

Nederlandse dominicanen in

Luxem bu rg-centru m (19'l 0-'1921)

In 1910 probeerde PÍoest een bredere basis te
verkri;'gen door van het landelijke Merl naar het
centrum van de stad te verhuizen. Hij vertrok
met De Bièvre en de drie broeders naar een
'dubbel woonhuis' aan de Nillesstrasse nr. 57, nu
Rue de StrasbouÍg, niet veÍ van het Centraal Station. Hier was ook een flinke lap grond bij - te

denken valt aan tuin, weiland of boomgaard waar de broeders werk vonden naast hun huishoudelijke taken. In augustus 191 1 stieríbroeder
Rupert op S9-)arige leeftijd. In zijn plaats kwam
de Nederlandse broeder Martinus (W.) Meljer,
(1886-1984); geboren in Didam, meteen na zljn
professie in 191 1 oveÍgeplaatst naar Luxemburg
en daar tot 1930 gebleven. Bij zijn benoemlng
zal meegespeeld hebben dat men in zijn geboortestreek, de Liemers, een mondje Duits sprak.
Naast zijn zorg voor het vee was hij werkzaam
als tuinman. Hij bleef dat laatste heel zijn leven
lang en, ook a1 werd hij stokdoof, nam geen blad
voor de mond.rs
Proest was vicaris (huisoverste) in Merl (op
papier tot december 1912?) en ln Luxemburg-stad
tot 1 915. Volgens de overlevering is Merl door zijn

nalatigheÍd mislukt. A1s overste kwam daarna
Antoninus (H.N.A.) Uijen (1861-1936), eerder

ín Nederlandl

Inmiddels was in de wereldoorlog de neutraliteit van het groothertogdom geschonden door
de Duitsers. De Bièvre nam in augustus 1914 een

revolver mèe naar Nederland en werd door de
douane gepakt. In januarl 1915 verbleef hij in

leraar en prefect aan het Dominicus College

Berlijn voor zielzorg onder Duitsers. Ook hij

(Nijmegen, Nieuwstraat), vervolgens procuÍator
in Fribourg (Zw.) en prior van 'den Olde' (Rotterdam, Van Oldenbarneveltstraat). Uijen, die in
1914 naar Luxemburg kwam, had duidelijk meer
in zijn mars. Hij had ook enig gezagbij de c1erus.

bleeí in Luxemburg geassigneerd, maar daarna
van 191 8 tot en met 1922 wee.;r in het groothertogdom werken.
Tijdens de oorlog was Paulus (A.) van der
Biezen (1883-1957) zowel slmdicus (econoom)
van het huis als sacrista (iemand die de missen
regelt inclusief misstipendia). Hij kwam er op
20 augustus 1913, bleef er íormeel tot 24 september 2019, maar was al in 1918 vanwege
gezondheidsproblemen naar Nederland teruggekeerd. Hij werd in die functies opgevolgd
door Carolus (W.F.) Oijen (1890-1948 uit de
orde getreden), die vermoedelijk op 7 november 1 918 kwam, of anders minstens tijdens de
zomeï van 1919. De bronnen geven daarover
geen uitsluitsel. Hij heeft noolt goed Duits leren
spreken en had dan ook geen jurisdictie, wat
inhoudt dat hij daar geen verlof had om biecht te
horen. Hi;' keerde in 1922 Íerug naar Nederland,

Drie paters hebben kort in Luxemburg

gewoond en gewerkt: Philippus (W.F.) Elsensohn
(1875-1944) van25 sept. 1909 tot en met oktober 1911, die een kunstenaaÍstalent had maar
vanwege gezondheid vaak overgeplaatst werdle;
Lambertus (H.P.L.) Verwilst (1879-1940) verbleef

vermoedelijk van 9 oktober 191 1 of mogelijk a1
vanaf augustus i911 tot en met 13 december
1912; en Stanislaus 0.1.) van den Broek (18801964\ van 1912-1914. Laatstgenoemde mocht
na een vakantie in Nederland in 1914 niet naar
Luxemburg terug. Hij bleef er tot het eind van

de oorlog wel geassigneerd, maar verbleeí

in Nederland.
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maat zov zich in 1927 weer begeven naar het
groothertogdom, nu naar Remich.

Nederlandse dominicanen in Remich

('t92't-'t931)

tn 1921 kreeg Uijen van een (vrouwelijke) biechteling, wellicht een lid van'zijn' Derde-ordeafdeling (een beweging van betrokken leken
buiten het klooster), de tip dat in het stadje
Remich een dubbel herenhuis te koop was.
Hij had kennelil'k laten merken dat hij weg
wilde uit Luxemburg-stad. Maar wat kan hem
en provinciaal Bernardus Dominicus 0.C.A.)
van Breda (1867-1948, vicaris van de provincie 1918-1920 en van 1920-1928 provinciaal)
bewogen hebben om buiten de stad te opereren? Kon een 'huls van de generaal', zoals eertijds bedoeld maar aan de Nederduitse provincle

toevertrouwd, wel verplaatst, nlet opgeheven
worden? Helaas zijn er geen notulen van het
provinciaal consilie uit die jaren bewaard en ook
is er geen correspondentie.

Het grote huls in Remich, 'La Clazette'

geheten, lag dicht bij de Moezel, op 200 meter
verwijderd vaí de brug tussen het groothertogdom en het Duitse Saarland, en werd'voordelig
aangekocht' en volgens een ander verhaal zelfs
ten'geschenke gekregen.20 Remich had ook een
wijnberg en hooilanden en een bos, waarvan
elk jaar een stuk werd gekapt. Uijen ging naar
Remich en aldaar op feestdagen biechthoren en
in de parochÍe assisteren. Naar dit huis trokken
begin 1922 tevens de broedersioseph, Goar en
MaÍtinus. De Bièvre en Oijen keerden toen terug
naar Nederland, maar Oijen kwam later naar
Remich. Ook daar deed hii weinig aan zielzorg.
Inmiddels was in Luxemburg in 1922 het huis
(ingang Rue Cecile 29-31) en de grond in de Rue
Nilles bij openbare veiling verkocht.
In het generaal archief in Rome ligt de
briefwisseling uit de jaren 192l-1922 tussen de
Nederlandse oldesmàgister en oud-provinciaal
Ludovicus (B.A.H.) Theissling (generaal 19161925\ en de provinciaal overste van de Belgische provincie Ceslas Rolin. Theissling stelde
hem voor een klooster te stichten in Luxemburg. Hij meende dus dat dit territorium goed
aansloot btj de provincia Sanctde Rosde in Belgio.

Rolin moest hem echter teleurstellen: in dle tijd
was zowel de toekomst van het huis te Lier a1s
van dat te Tienen hangende, zodat hij niet bereid

was te investeren in een missie waarvan het
succes allerminst gegarandeerd was.2r Ik vermoed dat Theissling, die zelf eerder de aanzet
had gegeven tot de Nederlandse stichting in de
stad Luxemburg, teleurgesteld was in de vérplaatsing naar Remich en het nu bij de Belgen
probeerde.

In Remich was evenals in Luxemburg-

stad slechts een hulskapel.ltr 1925 kwam daar
broeder Canisius (A.E. F.M. ) Nicolai (1 87 8- 1 9 53)
naartoe. Op dat moment waren er twee Nederlandse en twee Duitstalige broeders in Remich.
Van broeder Joseph wordt verteld dat hij in dit
huls kleermaker werd, dat hij niet op zondag
werkte en dat hij dan wel behoefte had aan een
praatje. Hij was een goedmoedig man, vond de
Oostenrijkers nogal streng en de Nederlanders
gemoedelijk. Broeder MaÍtinus vertÍok in 1930.
Hij werd opgevolgd door de zwljgzame Zeeuw
Dalmatius (C.H.) Vermue (1901-1 983).
Op 17 februari 1931 ging vicaris Uijen,
die al vanaf 1913 overste in Luxemburg was
geweest, wegens ziekte naar Nederland terug.
Ook Oijen, sinds 1927 in Remich, en de vier
broeders verlieten in die tijd het huis in Remich.
Coar ging mee naar Nederland, alwaar hij in
1937 in Huissen stierf, en loseph vertrok naar
Graz,waar hij nog in 1931 kwam te overlijden.
La GlazetÍe werd in mei 1931 verkocht aan het
bisdom Luxeinburg. In offlciële stukken van
de orde is er over de jaren hierna niets meer
te vinden, De aanwezigheid van Nederlandse
dominicanen in het groothertogdom stierf een
zachte dood.

Slot: Luxemburg als exclave van
Nederlandse ordesprovincie
Op drie plekken in het groothertogdom hebben
tussen 1 905 en 1 93 1 tien Nederlandse paters en
drie Nederlandse broeders gewoond en gewerkt;
sommigen van hen geruime tijd, anderen korter.

Daarnaast waren

er drie niet-Nederlandse

broeders van wie er twee eerder in Luxemburg
gewoond hadden. Maltha, die in Remich verbleef, maar geen lid van de communiteit was,
heb ik niet meegeteld. In de wereldoorlog zijn
De Bièvre en Van den Broek, op papier althans,
in Luxemburg woonachtig gebleven.
De pateïs waren in Luxemburg vooral werkzaam in het parochiepastoraat, a1 dan niet in
de assistentie. De seculiere geestelijkheid wilde

135

globaal beschouwd niet dat de paters aanztelzorg deden. Dominicanen in Nederland waren
na 1853 sterk betrokken op de parochies, die
destijds ontstaan waren ult de staties. Die men-

r-rl t.-

taliteit bleef ook bestaan in Luxemburg, in
tegenstelling tot elders in Europa, waar ook
wetenschap werd bedreven en veel aan categoriale zielzorgwerd gedaan. In Nederland waren
destijds alleen in Huissen en Zwolle studiehuizen. Overigens: vanuit Luxemburg kwam geen
nieuwe aanwas.
Zoals de politieke geschiedenis van het

groothertogdom eeuwenlang bepaald werd
door geopolitieke verhoudingen, zo gold ook

voor de predikorde daÍ deze ingeklemd was

door grote buren. In 1712 wetd teruggegrepen
naar de Nederlanden van weleer. Europees
gezien spraken de predikbroeders in Nederland alleen bij Bornholm van een mlssio. Voor

Luxemburg gold het dominicaanse 'klooster'
van 1712-1797 en van 1905-1931 als een huis
van de Nederduitse provincie, soms met de
(tltulaire) aanduiding convent. Uit Nederland
zelf waren alleen in laatstgenoemde periode

predikbroeders aÍkomstig. ordeshistorisch
gezien zou ik Luxemburg noch als mlsslo, ook
niet als extrd provinciam wlllen t),?eÍen, maar
als een Nederlandse exclave. Die term ontleen

A. Uijen [Provinciaal ArchieÍvdn de Dominianen in Nedet]dndl

ik historiograflsch aan de toestand in het graafschap Lingen aan het einde van de zestiende

Drs. E.H. (Guus) BaLy (.1945) is tbLedoog en his-

nen in Luxemburg voortleven.

brede redactie van de D/K. -^/d diverse eerdere
onderzoeksterreinen richt hij zich de laatstevijftien jaar op de orde der predikers (dominicanen).
ehbary@planet.nl

eeuw, dat kerkelijk bij het bisdom Deventer
behoorde en staatkundÍg ook met de Oranjes
verbonden was. Dankzij archivalia in het ENK
kan de collectieve herinnering aan dominica-
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toricus. Hij is erdid van de VNK en lid van de
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