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175 jaar Fraters van Tilburg (1844-2019)



Ten geleide
In dit tijdschrift staat de geschiedenis van de congregatie die in de volksmond nog 
steeds Fraters van Tilburg wordt genoemd centraal. Op 25 augustus 1844 begon de 
allereerste frater zijn noviciaat. Sindsdien wordt deze dag gevierd als de stichtings
dag, dit jaar bestaat de congregatie dus 175 jaar. Het jubileumjaar wordt een jaar van 
vieringen, herdenkingen, ontmoetingen en speciale activiteiten. Zo is Charles van 
Leeuwen, studiesecretaris spiritualiteit bij de fraters, verantwoordelijk voor een fraai 
jubileumboek dat binnenkort verschijnt. Voor ons tijdschrift gaat hij in zevenmijlslaar
zen door de geschiedenis.
De Fraters van Tilburg waren een onderwijscongregatie, en frater Caesarius Mom
mers een succesvol ontwikkelaar van onderwijsmethoden. Sjak Rutten, recent 
gepromoveerd op een biografie van Mommers, vertelt ons meer over deze legen
darische frater. In 2016 werd het roerende erfgoed van de fraters door Museum 
Catharijneconvent in Utrecht geïnventariseerd. Op dat cultuurgoed gaat kunsthistori
cus Joost van Hest uitgebreid in in zijn bijdrage. 
Naast Tilburg Kort een drietal andere artikelen van deskundige auteurs. Rien Vissers 
schrijft over het bijzondere archief van de fraters. Eerder deed hij dat in een boek dat 
verscheen in de reeks In Tilburg. Van de hand van Ton de Jong en Jeroen Ketelaars 
een artikel over de unieke Caraïbische fotocollectie van de fraters. De oudste foto’s 
dateren uit het einde van de negentiende eeuw. Ten slotte laat Ronald Peeters ons 
zien op welke plekken in de stad de 175jarige geschiedenis van de fraters ook in het 
straatbeeld valt te ‘lezen’.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Wie vandaag de dag het Generalaat van de 
fraters in Tilburg binnengaat, staat meteen 

oog in oog met een zelfbewuste presentatie 
van de corporate identity van de fraterge-
meenschap. Links naast de ingang wuift 
een kleurrijke tuil vlaggen van de landen 

waar op dit moment de ca. 240 fraters aan 
het werk zijn: naast Nederland en België zijn 

dat Indonesië, Oost-Timor, Kenia, Tanzania, 
Namibië en Brazilië; nog niet zo heel lang 
geleden stonden daar ook nog de vlaggen 

van de Nederlandse Antillen, Suriname en de 
Verenigde Staten tussen. 

Een beetje verstopt achter de vaandels ziet men op 
een grote zwart-wit foto het enorme terrein van het in 
1978 afgebroken Moederhuis van de fraters, een van 
de bijzondere, katholieke en groene oases die Tilburg 
rijk was. De tuin ervan liep van de Gasthuisring tot 
aan de oude werkplaats van de spoorwegen, tot er-
gens in de buurt van het gymnasium aan de Lange 
Nieuwstraat. Ze stond boordevol grote en kleine ge-
bouwen en beelden en telde uiteraard ook veel bij-
zondere planten en bomen (een paar staan er nog 
in wat nu de Spoorzone is). Elke bezoeker van het 
Generalaat, een naam die zijn eigen grandeur heeft, 
moet ook even langs het bronskleurige borstbeeld 
van de stichter van de congregatie, Mgr. Joannes 
Zwijsen (1794-1877). Het beeld is halverwege de 19e 
eeuw vervaardigd door de bekende Frans-Utrechtse 
beeldhouwer Edouard Georges en toont de aartsbis-
schop met de uitstraling van een streng generaal die 
zijn troepen monstert en misschien wel aanvuurt. Het 
is niet het sympathiekste, maar zeker wel een van de 
krachtigste portretten van de man die het fortiter in 
zijn wapenschild voerde en gewend was om te com-
manderen en gehoorzaamd te worden (en die zeker 
zijn eigen grandeur had). 

Zes momentopnames 
Het zijn drie indrukken die de argeloze bezoeker, die 
misschien op weg is naar de kapel, het archief of het 
fratermuseum en daarvoor een statige gang moet 
doorkruisen, meteen duidelijk maken dat de 175 jaar 
oude fratercongregatie een bijzondere en imposante 
geschiedenis heeft. Het is niet makkelijk om die ge-
schiedenis in kort bestek recht te doen, het gaat im-
mers over ongeveer 4000 religieuzen, die zeven ge-
neraties lang in veertien verschillende landen hun 
communiteiten, scholen en liefdadigheidsprojecten 
beheerden en dat werk vandaag de dag, op kleinere 
schaal, nog steeds voortzetten. 

We willen in dit artikel het verhaal van de fraters ver-
tellen door een aantal momenten uit hun geschiede-
nis iets uitvoeriger voor het voetlicht te brengen. We 
kiezen daarvoor de zes jubilea die de fraters eerder 
vierden en zullen aan de hand daarvan zes verschil-
lende momentopnames geven. De zes tableaus die in 
meer detail worden getekend, bieden samen zoiets 
als een fratergeschiedenis in hoofdlijnen. Wat daarbij 
allereerst opvalt is dat die jubilea niet altijd zo groots 
gevierd zijn: soms was er weinig te vieren omdat het 

De helpende hand van de fraters
175 jaar fratergeschiedenis in hoofdlijnen

C h a r l e s  v a n  L e e u w e n *

* Dr. Charles van Leeuwen 
is historicus. Hij werkt als 

docent aan de Universiteit 
Maastricht en als 

studiesecretaris bij de Fraters 
in Tilburg. Hij heeft zich 

gespecialiseerd in religieuze 
geschiedenis en publiceerde 

onder andere een aantal 
boeken over de geschiedenis 

en de spiritualiteit van 
de fraters.

Aquarel in feestbrevier 
J. Zwijsen, 1867 (zie p. 21). 

(Coll. Fraters van Tilburg)
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en het ideële karakter van de stichting. In Zwijsens tijd 
werden ook vaak de termen ‘liefdewerk’ en ‘werk van 
barmhartigheid’ gebruikt, vandaag de dag zouden we 
misschien eerder spreken van een ‘charity project’ 
of misschien gewoon van een ‘sociaal project’ of een 
‘goed doel’. 

Het ging Zwijsen, die toen nog pastoor was van de pa-
rochie ’t Heike, niet zomaar om enkele goede doelen, 
maar om samenhangende initiatieven op het gebied 
van armoedebestrijding, opvoeding, onderwijs en 
zorg, allereerst voor de mensen in nood die hij in de 
sloppenwijken en op het arme platteland rond Tilburg 
zag. Het was zijn stellige overtuiging, dat iets structu-
reels moest worden gedaan aan de armoede in de fa-
brieksstad Tilburg, want met een paar collectebussen 
op zondag zouden ze er nooit komen. De verpaupe-
ring kon in zijn ogen alleen worden tegengegaan met 
scholing, tenminste toch alfabetisering, en dat bracht 
hem ertoe om volksscholen op te richten en een zus-
ter- en broedercongregatie in het leven te roepen voor 
de leerkrachten daarvan. Die scholing zou de jeugd 
zelfredzamer moeten maken en in de praktijk ook paal 
en perk kunnen stellen aan de toen nog wijdverbreide 
kinderarbeid. Daarnaast zou het onderwijs een op-
voedend effect op het hele gezin kunnen hebben en 
op termijn in een verbetering van de levensstandaard 
in de Tilburgse samenleving kunnen resulteren. Even 
belangrijk in Zwijsens ogen was dat dit ook tot een 
verbetering van de zedelijkheid en de katholieke mo-
raal zou leiden. 

De twee liefdadigheidsinstituten die Zwijsen opricht-
te, beperkten zich bewust niet tot een paar volksscho-
len en, daaraan verbonden, enkele zondagsscholen. 
Zwijsens Zusters van Liefde, in 1832 begonnen, ont-
fermden zich ook over de bejaarden- en ziekenzorg in 
de stad (o.a. het Sint-Elisabethgasthuis) en de opvang 
van weeskinderen en gehandicapte kinderen. Ook de 
fraters, die in 1844 begonnen, verbreedden al snel 
hun missie en begonnen met weeshuizen, institu-
ten voor blinde, doofstomme en moeilijk opvoedbare 
kinderen en katholieke vrijetijdsverenigingen naast 
hun scholen. In de loop der jaren werd het katho-
lieke karakter van het onderwijs steeds belangrijker 
en verbreedde het aanbod van armenscholen zich 
tot een heel spectrum aan katholieke burgerscholen. 
Het bleef ook niet bij Tilburg alleen, want de congre-
gaties kenden in korte tijd een onvoorziene expansie. 
Zwijsens Zusters van Liefde werden de grootste zus-
tercongregatie van Nederland en zaten overal in het 
land; de iets later gestichte fratercongregatie groeide 
vooral uit tot een Brabants netwerk. Dat de zusters 
zoveel sneller groeiden dan de fraters, had er zeker 
mee te maken dat er meer vrouwen dan mannen wa-
ren die hun leven wilden inzetten voor een religieuze 
roeping – mannen hadden in de toenmalige maat-
schappij meer kansen dan vrouwen. Beide gemeen-
schappen zouden in de loop van de 19e en 20e eeuw 
hun missie uitbreiden tot diverse andere landen.

met de fraters niet goed ging, zoals in 1919-1920 en 
1969-1970, soms waren de tijdsomstandigheden zo 
moeilijk dat de viering moest worden uitgesteld, zoals 
in 1944-1945. Het tweede dat opvalt, is dat fraterju-
bilea vaak over twee jaar werden uitgespreid – zoals 
ook het stichtingsjaar feitelijk over twee jaar verdeeld 
was. Maar het interessantste aan die fraterjubilea is 
toch wel, dat het niet alleen jaren waren met een fees-
telijk karakter, maar ook jaren waarin de balans werd 
opgemaakt van de doeltreffendheid van religieus le-
ven en werken. Stelselmatig was er rond die jubilea 
sprake van een kritische dialoog met het verleden, 
die leidde tot het inslaan van een andere koers, tot 
een nadrukkelijke vernieuwing van de werkzaamhe-
den en de identiteit zelf van de congregatie. In die zin 
brengt onze rondgang langs de zes jubilea ons langs 
zes existentieel belangrijke momenten voor de frater-
gemeenschap – momenten dat het ergens over ging, 
momenten die het verschil gemaakt hebben. 

Liefdadigheidsinstituut
Oprichter Zwijsen zelf noemde zijn fratercongregatie 
een Instituut van Liefdadigheid. Er is een kort briefje 
van hem bewaard, van 26 augustus 1845, waarin hij 
de pauselijke internuntius in Den Haag op de hoogte 
stelt van de oprichting van zijn fratercongregatie. “Op 
15 september aanstaande zullen vier fraters en enkele 
weeskinderen hun intrek nemen in het Instituut voor 
Liefdadigheid dat ik in mijn parochie heb opgericht. Ik 
ben zo vrij om hiervoor uw gebed en bescherming te 
vragen.”1 Zwijsen spreekt in de religieuze taal van zijn 
tijd van een Institut de charité. Het woord Institut ver-
wijst niet alleen naar het gebouw, maar ook naar de 
organisatievorm. We zouden er vandaag de dag mis-
schien het woord ‘huis’ of ‘project’ voor gebruiken of 
wellicht spreken van ‘een katholieke NGO’. Het woord 
charité verwijst naar de maatschappelijke doelstelling 

Bronskleurig gipsen 
borstbeeld van mgr. 

J. Zwijsen (1794-1877), 
vervaardigd midden 19e 

eeuw door Edouard François 
Georges (1817-1895). 
(Foto Jan van Oevelen, 

Coll. Fraters van Tilburg)
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“eene buitengewone Communie op de dag van het 
feest” en een ‘Plechtige Heilige Mis en Lof’, maar ook 
“des middags aan tafel een glas wijn” en “een recre-
atiedag van de eerste klasse”, oftewel: met borreltje 
en sigaren en zonder te hoeven werken. Het feest liep 
nog even door, want ook op de vier volgende dagen 
was er “na den middag recreatie, met twee sigaren” 
(recreatiedag tweede klasse). Deze jubileumviering 
was dus vooral een interne aangelegenheid, er was 
eigenlijk niets voorzien voor familie of Tilburgse con-
tacten. Alleen op de feestdag van Sint Vincentius, 19 
juli, vond een maaltijd plaats met de Tilburgse gees-
telijkheid, die zo veel “drukte” gaf voor de keuken en 
de bedienende fraters, dat de congregatie besloot 
dergelijke feestmaaltijden voor pastoors en kapelaans 
voortaan niet meer te organiseren. 

De fraters hadden in 25 jaar heel wat opgebouwd. 
Ze beheerden in Tilburg twee armenscholen, de 
eerste bij de parochiekerk van ’t Heike, de kerk van 
pastoor Zwijsen, de tweede bij de kerk van ’t Goirke. 
We weten niet precies hoeveel leerlingen die samen 
telden, misschien wel 1000. In het Moederhuis be-
vonden zich ook een katholieke kweekschool en een 
kleine priesteropleiding, de eerste telde ongeveer 
vijftig leerlingen en de tweede een klein klasje van 5 
tot 10 kandidaten. Het Moederhuis had ook de zorg 
voor het al genoemde weeshuis met enkele tiental-
len jongens, met een gerenommeerde drukkerij, maar 
ook een bakkerij, kleermakerij en timmerwinkel. Er 
waren inmiddels ook vier fraterhuizen buiten Tilburg 
geopend. In het Belgische Maaseik runde een kleine 
communiteit sinds 1851 een doofstommeninstituut en 
een burgerschool. In Sint Michielsgestel was er sinds 
1852 een prestigieus jongensinternaat, Ruwenberg, 
waar een grote communiteit aan verbonden was. In 
Grave was er sinds 1859 een kleinere vestiging met 
een blindeninstituut en lagere school. En de jongste 
vestiging, die in Den Bosch van 1862, bediende in 
1870 al drie scholen: twee armenscholen en een bur-
gerschool. Naast deze uiteenlopende serie van onder-
wijsinitiatieven organiseerde de congregatie ook nog 
andere activiteiten voor de katholieke jeugd: cate-
chismusles, een Maria-congregatie, diverse broeder-
schappen en verenigingen en een of twee zangkoren. 
In het jubileumjaar telde de congregatie, afgezien van 
de 15 fraters die reeds waren overleden, 124 actieve 
fraters, waarvan er ongeveer vijftig in het moederhuis 
werkten, dertig in Ruwenberg en een vijftiental in elk 
van de andere ‘succursalen’ zoals de stichtingen ge-
noemd werden. 

De fraters waren toen dus al lang geen ‘fraters van 
Tilburg’ meer, zoals het bovenstaande rijtje vestigin-
gen aanduidt (van de eerste honderd fraters kwa-
men er overigens maar tien uit Tilburg). Ze werden 
soms genoemd met hun officiële naam, fraters van 
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, maar 
meestal toch aangeduid als ‘fraters van Zwijsen’, naar 
hun stichter die inmiddels was opgeklommen in de 
kerkelijke hiërarchie. Zwijsen was bij de oprichting 
van de congregatie pastoor van ’t Heike en hulpbis-

1869-1870: het jubileum van de 
Roomse strijdvaardigheid

Toen de fraters in 1869-1870 hun eerste jubileum 
vierden, was er alle reden om eens goed uit te pak-
ken. Er was namelijk een hele rij feestjes te vieren. 
Je zou denken dat het belangrijkste misschien op 
20 augustus 1870 plaatsvond, want op die dag had 
in 1845 het bevoegd religieus gezag zijn handteke-
ning gezet onder de oprichtingsakte van de frater-
congregatie. Maar dat was alleen maar een papieren 
kwestie en er leken wel belangrijker zaken om te 
vieren. Bijvoorbeeld het jubileum van het frater-
huis Sint-Jozef, door de fraters meestal gewoon 
Moederhuis genoemd en in officiële stukken aan-
geduid als Gesticht: dat grote complex vierde op 15 
september 1870 dat het 25 jaar in gebruik was. Het 
eerste project van liefdadigheid, het Rooms-Katholiek 
Jongensweeshuis, vierde de 25 jaar in november van 
datzelfde jaar. De algemeen overste, pater superior 
De Beer, kon in december van dat jaar zijn 25-jarig 
priesterfeest vieren. En dan was er uiteraard het zilve-
ren jubileum van de fraters van het eerste uur: er wa-
ren er nog drie van in leven. Omdat de congregatie de 
merkwaardige gewoonte kende de eerste dag van het 
noviciaat als referentie te nemen voor een religieuze 
verjaardag, waren dat dus drie verschillende feestjes. 
Wat weer eens de oude waarheid illustreert dat bijna 
nergens zoveel feest wordt gevierd als in een klooster. 
De heilige Augustinus zei het al: in domo Dei festivitas 
sempiterna est, het is altijd feest in het huis Gods. 

We vinden in de fraterkroniek diverse sporen van 
die feesten terug. Het officiële Jubilé werd gevierd 
op 25 augustus 1869, 25 jaar nadat de eerste kan-
didaat zich had gemeld. Dat illustreert een andere 
oude waarheid: het belangrijkste dat je als religieuze 
gemeenschap kunt vieren, zijn je mensen. De eerste-
ling was Petrus van de Ven, een 36-jarige schoen-
maker uit Veghel. Hij kreeg nauwelijks de tijd om in 
Tilburg te zijn, want hij werd door Zwijsen, die niet 
graag tijd onbenut liet, meteen doorgestuurd naar het 
Trappistenklooster in Meerseldreef, waar hij de kloos-
ternaam frater Basilius kreeg en aan zijn noviciaat 
begon. De kroniek vermeldt dat dit de 25e augustus 
1869 werd herdacht met gebed “tot voorbereiding”, 

De Vincentiusschool van het 
Heike in de Schoolstraat 

was de eerste fraterschool, 
gesticht in 1850. (Coll. 

Fraters van Tilburg)
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de stichting van de congregatie rond. De verschillende 
vieringen van later in 1870 waren dan ook een stuk 
vreugdevoller dan het tamelijk ingekeerde jubilé van 
augustus 1869. 

Maar er was nog een derde groot pijnpunt. Paus Pius 
IX, een goede vriend van Zwijsen, had niet alleen zijn 
oorlog verloren maar ook vrijwel al zijn internationale 
krediet. De paus zat in Rome verschanst en dat voel-
de voor de Romegetrouwe katholieken als een grote 
blamage. Er waren drie fraters die in de oorlog van de 
paus als zoeaaf meevochten, waarvan er één ernstig 
verwond thuis thuiskwam. Het dramatisch slechte 
verloop van de oorlog rond Rome overschaduwde 
alle festiviteiten van het fraterjubileum in Tilburg. 
Tekenend daarvoor is het volgende. Het misschien 
wel uitbundigste feest dat de fraters in dat jaar vier-
den, en het enige dat voor de stadsbevolking toegan-
kelijk was, was op 11 april 1869 ter gelegenheid van 
het 50-jarig priesterfeest van paus Pius IX. Dat werd 
gevierd met “een plechtige gezongen Heilige Mis” in 
de Sint-Vincentiuskerk, de grote publiekskerk die de 
fraters naast hun moederhuis hadden gebouwd. Ook 
die dag was er een feestmaaltijd en een recreatie 
eerste klasse. “De pauselijke vlag, gedecoreerd met 
de symbolen des Priesterschaps, wapperde uit den 
voorgevel.” Dat was niet alleen feestelijk gewimpel, 
maar ook een gebaar van solidariteit en protest. Het 
tekende de krachtige geest van roomse strijdbaarheid 
die de fratercongregatie in deze jaren kenmerkte. 

1894-1895: het jubileum van het 
nieuwe missiegevoel 

Het tweede jubileum, in 1894, werd wél groots aan-
gepakt. Er was ook alle reden voor: de congregatie 
floreerde en telde ongeveer 450 fraters, die in 13 
communiteiten woonden en een uitgebreid netwerk 
van 24 scholen bestuurden. Trots constateerde de 
kroniekschrijver dat er bijna 8000 kinderen op die 
fraterscholen zaten: er waren armenscholen bij, maar 
ook burgerscholen, weeshuizen en diverse kostscho-
len. Recent had de congregatie nogal wat nieuwe ves-
tigingen geopend in Brabant, waaronder Oss (1883), 
Reusel (1884), Cuijck (1888), Goirle (1890) en twee 
nieuwe huizen in Tilburg zelf (1894), terwijl een twee-
de communiteit in Den Bosch (1895) in voorbereiding 
was. Ook was er een nieuwe strategische vestiging 
elders in Nederland: Zwolle (1890). Nog steeds was er 
geen complete financiering voor de katholieke scho-
len, maar sinds 1889 wel een gedeeltelijke en dat ver-
klaart de versnelling in de expansie van deze jaren.

De stichting die het meest in het oog sprong en tijdens 
de jubileumviering verreweg de meeste aandacht 
kreeg, was die op Curaçao in 1886. Het jubileum-
boek sprak van “één der heerlijkste bladzijden in de 
gedenkboeken der congregatie”. Ofschoon de fraters 
ernaartoe gingen voor een relatief klein onderwijs-
project, was het algemene gevoel dat hiermee een 
nieuwe fase van de missie begon: de verspreiding van 
het katholieke geloof buiten Europa, om te beginnen 
in de overzeese gebiedsdelen van Nederland. In 1894 

schop van Den Bosch; in 1851 werd hij benoemd 
tot apostolisch vicaris van Den Bosch en in 1853 tot 
aartsbisschop van Utrecht, waarbij hij ook het bisdom 
Den Bosch mocht blijven leiden. Hij was het boeg-
beeld van katholiek Nederland geworden en de man 
van het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie, de 
man die de roomse emancipatie aanstuurde en tal van 
katholieke instellingen bestuurde – sommige direct of 
indirect via de twee congregaties die hij had gesticht. 

Een nauwe band met Rome
Vanuit Rome werd de betekenis van het werk van de 
fraters gezien. De paus erkende de fratercongregatie 
in 1861 en onderstreepte het caritatieve en pastorale 
karakter ervan: “welke fraters zich aan verschillende 
werken van barmhartigheid, en wel voornamelijk aan 
het onderwijzen van arme kinderen, het onderrich-
ten en verzorgen van doofstommen en blinden, van 
armen, wezen, enz. toegewijd hebbende, zich zeer 
verdienstelijk gemaakt hebben en nog voortdurend 
maken jegens de Godsdienst” (in de vertaling van de 
fraters zelf). Dat de fraters zich in de tussentijd even-
eens sterk als onderwijscongregatie ontwikkelden, 
was in de formulering van de doelstelling door de 
Propaganda Fide niet meer meegenomen. 

Er waren in dat eerste jubileumjaar niet alleen veel 
feestjes, maar ook drie echte pijnpunten. Het eerste 
was dat er in de schoolstrijd nog geen bevredigende 
politieke regeling was getroffen, althans in de ogen 
van de katholieken. Aartsbisschop Zwijsen had dat 
in 1868 met zijn Onderwijsmandement, meer een cri 
de coeur dan een duidelijk voorstel, nog eens onder-
streept. De consequentie daarvan was dat katholiek 
onderwijs geheel afhankelijk was van private finan-
ciering en de fraters hun onderwijs dus binnen zeer 
smalle marges moesten uitbouwen. Dat kon ook, 
omdat frateronderwijzers geen salaris hoefden te krij-
gen, maar de congregatie was daardoor wel zeer arm. 
Het tweede pijnpunt was dat Zwijsen al meer dan tien 
jaar wachtte op goedkeuring van de fraterconstituties 
door Rome, maar het overleg daarover verliep traag 
en moeizaam: er bleken telkens weer nieuwe aanpas-
singen nodig te zijn. Zwijsen vertrok in oktober 1869 
opnieuw naar Rome en zag zijn streven uiteindelijk 
gehonoreerd in april 1870. Pas tóen was in zijn ogen 

De armenschool van de 
fraters in de Goirkestraat 

naast de Goirkese kerk, werd 
in 1855 gesticht. Foto 1912. 
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namelijk zijn opleiding gekregen. Zo werden de toe-
spraken, vieringen, drankjes en sigaartjes nu ook in 
de krant verslagen, waarbij vooral de missieverhalen 
veel aandacht kregen. Het fraterjubileum werd in bre-
de kring gedeeld, omdat Tilburg in de laatste decen-
nia was getransformeerd tot een ware ‘kloosterstad’. 
Het waren met name de fraters geweest die gevluchte 
religieuze gemeenschappen uit Frankrijk en Duitsland 
hadden opgevangen en geholpen om zich in of rond-
om Tilburg te vestigen (o.a. Missionarissen van het 
Heilig Hart, Trappisten, diverse zustercongregaties). 
De stad was daar een stuk internationaler en een stuk 
katholieker door geworden. Het jubileumfeest ver-
toonde dan ook een rijke schakering aan talen, habij-
ten en katholieke kleuren.

De toon van de jubileumviering, met een hernieuwde 
toewijding aan het Heilig Hart van Christus, bleef diep 
religieus: “het is billijk, dat wij ons op dit feest ver-
heugen, maar het is ook billijk, dat wij dit feest vieren 
door God te bedanken voor de duizenden genaden en 
zegeningen, die Hij in die 50 jaren aan de congregatie 
heeft verleend”, sprak pater superior De Beer, “door 
Hem vergeving te vragen voor alle fouten en mis-
slagen… en door zijn zegen over de congregatie af 
te smeken, opdat alle fraters steeds met den waren 
geest mogen bezield blijven.”

Die mijmering over ‘de ware geest’ geeft al aan dat er 
in 1894 ook wel enkele pijnpunten waren. Het groot-
ste pijnpunt was waarschijnlijk, dat de congregatie zo 
dikwijls ‘nee’ moest verkopen op verzoeken die bin-
nenkwamen: een school hier, een instituut daar, een 
missiepost… Er waren wel fraters voor nieuwe ves-
tigingen, maar er was geen geld en misschien niet 
genoeg lef. Het bestuur wilde de activiteiten niet te 
veel versnipperen en voerde een terughoudend be-
leid inzake stichtingen. Zo werd in de jaren 1880-90 
‘nee’ gezegd tegen de mogelijkheid om naar Indonesië 
te gaan, terwijl de Tilburgse zusters daar wel naartoe 
gingen. Er werd ook diverse malen nee gezegd op ver-
zoeken uit de Verenigde Staten, Rusland en India. Een 
ander nee klonk op de uitnodiging van de redempto-
risten, met wie de fraters veel samenwerkten, om sa-
men de missie in Brazilië uit te bouwen. Dat was een 
missieproject dat nauwelijks te overzien was: de be-
jaarde en behoedzame De Beer (1821-1901) koos voor 
vestigingen dichter bij huis, een nieuwe communiteit 
in Deurne (1896), Oisterwijk (1899), Udenhout (1901) 
en – verwezenlijkt na zijn dood - in Vught (1903).
Dit brengt een tweede pijnpunt in beeld: de opvol-
ging van pater superior De Beer. Tot twee keer toe 
maakte de congregatie het voortijdig overlijden mee 
van een bekwame tweede man, met als gevolg dat 
de algemeen overste weer herkozen moest worden. 
Uiteindelijk zou De Beer, die ook tien jaar als deken 
van Tilburg functioneerde, 54 jaar leidinggeven aan 
de congregatie, van 1846 tot 1900, met alle voordelen 
en nadelen verbonden aan een zo lange concentratie 
van bevoegdheden in één hand. Hij kreeg trouwens 
een zeer bekwame opvolger in de persoon van pater 
Drabbe. Een derde pijnpunt was nog niet zo zichtbaar, 

waren er op Curaçao al drie kleine scholen, maar 
het zou nog wel dertig jaar duren voordat de missie 
er enigszins begon te bloeien. Dat was pas het geval 
toen de olie-industrie het eiland ontdekt had en er een 
enorme ontwikkeling plaatsvond, die zich in de vraag 
naar onderwijs weerspiegelde. In het begin waren de 
omstandigheden echter moeilijk en de fraters stonden 
voor een dilemma: een rijk pensionaat beginnen, zo-
als het hoofdbestuur wilde, of armenscholen opzet-
ten zoals ze vanouds gewend waren? Versterking van 
de koloniale structuren of onderwijs voor inheemse 
kinderen? Ze deden het allebei, maar werden nolens 
volens toch een verlengstuk van de Nederlandse kolo-
niale macht; op lange termijn werden hun scholen be-
langrijk, op korte termijn rendeerden ze niet. Een klein 
noviciaat voor inlandse kandidaten, al in de beginjaren 
opgezet, mislukte: het cultuurverschil was té groot. 

Enkele jaren na de jubileumviering begon de congre-
gatie ook met een missie in Suriname (1902). Hoezeer 
het idee van een overzeese missie onder de fraters 
leefde, blijkt uit het volgende. Omdat in Curaçao nogal 
wat jonge fraters aan tropische ziekten waren over-
leden, besloot het bestuur dat dit keer de uitzending 
op basis van vrijwilligheid zou plaatsvinden. Bijna 
honderd fraters meldden zich aan voor de eerste 
vier plaatsen die beschikbaar waren… De missie in 
Suriname zou niet zo explosief groeien als die op de 
Antillen, maar een constant aantal van ongeveer der-
tig fraters tellen en een drietal scholen, een internaat 
en diverse andere projecten – o.a. een drukkerij en 
een sigarenfabriek – beheren. De fraters kozen ervoor 
om in Paramaribo te blijven, er was zeker wel behoef-
te aan scholen in de binnenlanden maar dat leek lange 
tijd niet haalbaar. 

Tilburg kloosterstad
Terug naar de jubileumviering van 1894. Er bestond 
van oudsher een goede relatie tussen de plaatselijke 
journalisten en de drukkerij van de fraters; de heer 
Luijten, oprichter van de Tilburgse Courant, had er 

Frater Radulphus Hermus 
(1867-1961) te midden 

van leerlingen op Curaçao, 
1890. (Coll. Fraters van 

Tilburg
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van het bisdom om de paters op te nemen. Die laat-
ste maatregel bracht de congregatie financieel aan 
de rand van de afgrond. Het failliet werd nipt voorko-
men door het ingaan van een nieuwe wet op het lager 
onderwijs, in 1920, waardoor elke frater-onderwijzer 
recht kreeg op een salaris. De lasten van de scheiding 
zouden echter nog lang doorwerken en zorgen voor 
veel ressentiment (vooral richting bisdom). Omdat 
zich onder de uittredende leden ook een aantal van de 
dragende bestuurders en intellectuelen bevond, pa-
ters met een hoge opleiding, was de scheiding in de 
praktijk ook een verschraling en aderlating van talent. 

Er waren nog andere pijnpunten. Door de interne 
bestuurlijke kwesties waren noodzakelijke onder-
wijshervormingen uitgebleven. Wel was er in 1899 in 
Tilburg een gymnasium opgericht, speciaal bedoeld 
voor de hoger opgeleide paters (na 1916 raakten de 
fraters het dan ook kwijt). Maar Ruwenberg had het 
moment gemist om een HBS te worden en ook elders 
hadden scholen hun statuut niet voldoende versterkt. 
Er waren enkele nieuwe communiteiten gesticht, 
ook in nieuwe regio’s: Medemblik (1908) en Utrecht 
(1910), maar het algemene gevoel onder fraters was 
dat er zoveel méér mogelijk was geweest. Ook wer-
den er kansen gemist om een brug te slaan richting 
hoger onderwijs. De kweekscholen bleven tamelijk 
naar binnen gekeerd functioneren en de medewerking 
aan bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Leergangen 
bleef beperkt tot een enkele docent. Ook internatio-
naal was er sprake van stagnatie en isolement, in het 
tussen 1914 en 1918 grotendeels bezette België en de 
door de Wereldoorlog moeilijk bereikbare overzeese 
gebiedsdelen. Een pijnpunt van een heel andere orde 
was het verdriet om het wegvallen van een oude ge-
neratie. Het was in dit decennium dat veel fraters die 
vanaf de begintijd dragende krachten waren geweest, 
overleden. Bijvoorbeeld in 1917 de eerbiedwaardige 
frater Andreas van den Boer met zijn stille charisma, 
voor wie een proces van zaligverklaring werd opge-
start, en in 1922 frater Emilianus van Dijk, de wezen-
vader die zelf in het eerste groepje weeskinderen had 
gezeten en dus ongeveer heel de geschiedenis had 
meegemaakt. 

Opbouw en professionalisering 
Feitelijk moest de congregatie, die eind 1916 nog 
‘slechts’ 640 fraterleden had, geheel opnieuw begin-
nen. De opdracht voor het nieuwe bestuur was lastig: 
intern vertrouwen wekken en de eenheid herstellen, 
een oplossing vinden voor een groot financieel tekort, 
nieuw leiderschap introduceren en ook de missie op-
nieuw neerzetten. De eerste bestuursperiode lukte dit 
niet en algemeen overste Radulphus Hermus legde 
in 1920 zijn functie gedesillusioneerd neer. In de ja-
ren erna kwamen de nodige vernieuwingen er wel en 
lukte het om de congregatie een nieuwe identiteit te 
geven. De fraters van de reorganisatie waren de alge-
meen oversten Eligius Eligh en Tharcisio Horsten, de 
bestuurders van de opbouwperiode 1920-1938. 
De liturgie werd, op aangeven van Rome maar tegen 
het gevoel van veel fraters in, veranderd in een koor-

maar zou dat wel worden: er broeide een conflict 
tussen paters en fraters. En er was onrust onder de 
fraters (de grootste groep), die uitzagen naar vernieu-
wing op een aantal terreinen: vooral meer professio-
nalisering in het onderwijs, door betere interne oplei-
dingsmogelijkheden, een modernere bedrijfsvoering 
en iets meer vrijheid voor de immer hardwerkende 
leerkrachten. 

1919-1920: een nieuw begin na een 
pijnlijke scheiding

Het derde jubileum, in 1919-1920, hebben de fraters 
vrijwel niet gevierd. Er was op het eerste gezicht ook 
niet veel om te vieren. In 1916 was er een einde ge-
maakt aan een niet enorm maar wel sfeerbepalend 
conflict tussen de priesters en de broeders in de con-
gregatie, door een besluit van Rome dat alle paters 
dan maar moesten uittreden en verder gaan werken 
binnen het bisdom. Zwijsen had bij de stichting geko-
zen voor een gemengde congregatie van zowel pries-
ters als broeders, omdat hij voor bepaalde taken van 
zielzorg, bestuur en hoger onderwijs, priesters nodig 
had. Het model van een congregatio mixta was eigen-
lijk al gedateerd toen Zwijsen ermee begon, omdat 
Rome het niet graag zag: het idee dat de overste altijd 
een pater moest zijn, deed de fraters tekort; het idee 
dat paters soms onder het gezag van fraters zouden 
komen te staan, deed volgens Rome de betekenis van 
het priesterschap tekort. Problematisch kon ook zijn, 
in de ogen van Rome, dat onder fraters een soort blij-
vend verlangen naar het priesterschap zou groeien, 
wat tot onrust, frustratie en vertroebeling van alle roe-
pingen zou leiden. 

De oplossing van een ‘scheiding’ in 1916 was zeker 
pijnlijker dan de aanleiding tot het conflict, dat ging 
over leiderschap, interne privileges, opleidingskan-
sen en carrièremogelijkheden. Het pijnlijke kwam bij 
de zakelijke afhandeling van de scheiding pas echt 
in beeld. De congregatie verloor 28 van haar beste 
leden, met hun professionele horizon en soms een 
congregationeel verleden van 40-50 jaar. Ze verloor 
ook een aantal gebouwen, scholen en projecten. En 
ze moest de middelen vrijmaken voor uitbetaling van 
28 salarissen/pensioenen; dat was namelijk een eis 
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opzichten aan mee. Na nieuwe stichtingen op Aruba 
en Bonaire (1914) werd er vooral geïnvesteerd in het 
scholennetwerk op Curaçao zelf: de Antillen telden in 
de gloriejaren wel 80 fraters. Maar er kwam in het in-
terbellum ook eindelijk iets van de andere sinds lang 
gekoesterde droom, namelijk om in Oost-Indië aan het 
werk te gaan. De fraters begonnen in de grote archi-
pel aan twee kanten, enerzijds op Sumatra met scho-
len in Padang (1923) en Medan (1927) en anderzijds 
op Sulawesi met scholen in Manado (1924), Tomohon 
(1924) en Makassar (1936). Ook in dit geval kozen de 
fraters bij aanvang voor een relatief veilige context, 
die van de Hollands-Chinese scholen; er was angst 
om te beginnen met onderwijs in de inheemse cultuur, 
daar was de congregatie nog niet klaar voor. Dat zou 
pas vanaf 1950 aanvangen, in een overigens compleet 
andere politieke setting, met de opbouw van scholen 
voor de Indonesische leerlingen.

De crisis van rondom 1916 was pijnlijk, maar werd de 
facto de opmaat tot een nieuwe groei, die zich vooral 
manifesteerde in consolidering van het onderwijs-
karakter van de congregatie. Was het liefdewerk de 
aanvang van de fratermissie, in deze fase ging het 
eerder om schoolwerk en minder om de barmhartig-
heid. Dat neemt niet weg dat er niet met grote gedre-
venheid en zelfopoffering werd gewerkt: dat keiharde, 
bijna monomane werken zou wel een prijs hebben, 
zoals later zou blijken. Eind 1939 telde de congre-
gatie een indrukwekkend aantal scholen, zoals het 
jaarboekje trots vermeldt: 74 scholen, 2 weeshuizen, 
1 blindeninstituut, 2 voogdijgestichten, 4 pensionaten 
en 3 kweekscholen in Nederland; 3 scholen, 1 doof-
stommeninstituut en één normaalschool in België; 
12 scholen en 2 weeshuizen op de Antillen en in 
Suriname; 10 scholen en 2 internaten in Indonesië. Er 
waren ruim duizend fraters om dat onderwijs-imperi-
um te bemensen.

Het Rijke Roomse Leven
Dat het interbellum een moeilijke tijd was in het be-
stuur en alledaagse fraterleven, binnen een uiterst 
strak kader, werd verhuld door de triomfantelijke 
uitbouw en exuberante sferen van het Rijke Roomse 
Leven die ook de fraterwereld met zijn communitei-
ten, scholen, kapellen en tijdschriften kleurden. Het 
waren de jaren waarin de nationale katholieke ge-
meenschap floreerde en de fraters een overdadige 
katholieke kerk- en vrijetijdscultuur ondersteunden, 
met catechismusles, theater, muziek- en sportver-
enigingen en heel veel lectuur in de vorm van boeken 
en tijdschriften. Een deel van die uitbundig bloei-
ende vrijetijdscultuur was voor de betrokken fraters 
waarschijnlijk ook een vlucht uit een te eng en streng 
werkklimaat, maar het was zeker ook een opbloei van 
talent en menselijkheid. Het spanningsveld dat élk 
religieus leven kenmerkt, namelijk dat tussen pionie-
ren en consolideren, sloeg in deze jaren door naar de 
tweede pool, maar het pionieren blééf gebeuren in de 
marges van de vrije tijd en bijdragen aan de katholie-
ke cultuur. 

gebed dat vrijwel geheel in het Latijn was. De consti-
tuties uit de tijd van de stichter werden helemaal her-
schreven (1926-1928). In het onderwijs werd een ver-
regaande professionalisering doorgevoerd en ook de 
communiteiten werden ‘geprofessionaliseerd’, dat wil 
zeggen: het leven werd er steeds strakker geregeld 
en meer en meer georiënteerd op het werk. De fraters 
vormden vooral werkgemeenschappen en bij de inzet 
en overplaatsing van afzonderlijke fraters werd vooral 
gekeken waar iemand nodig was. Er lag een zwaar 
accent op de collectieve identiteit: eenheid in alles, 
altijd en overal, was een van de intimiderende motto’s 
van de nieuwe leefregel. Het was de tijd van het heilig 
moeten, van zelfopoffering en compromisloos werken 
voor de goede zaak.

Maar er waren niet alleen zorgpunten en pijnpunten, 
er waren ook kansen in het veld voor de verdere op-
bouw van de religieuze organisatie. Allereerst was er 
de uitbouw van het lager onderwijs in Nederland zelf, 
nu er eindelijk een wettelijk kader was waarbinnen 
het katholieke onderwijs niet werd achtergesteld. Er 
was ruimte voor nieuwe scholen en instituten, waar-
bij de fraters de moeilijke sectoren niet schuwden, 
zoals scholen voor bijzonder onderwijs en internaten 
voor moeilijk opvoedbare kinderen. De fraters konden 
de experimentele instituten La Salle in Boxtel (1909) 
en Nazareth in Tilburg (1916) groot uitbouwen en 
een enorme onderwijsexpansie in Brabant realiseren 
met verdere stichtingen in Raamsdonkveer (1912), 
Eindhoven (1923), Loon op Zand (1926), Tilburg (de 
vierde en vijfde communiteit in 1909 en 1934) en 
een derde groot huis in Den Bosch (1937). In de vo-
rige bestuursperiode was al een begin gemaakt aan 
uitbreiding in België, de gemeenschap had zich uit-
gebreid naar de Limburgse mijnstreek en een nieuwe 
communiteit in Waterschei (1910) en kweekschool in 
Hoesselt (1914) gekregen, maar door de wereldoorlog 
was er pas op de plaats gemaakt. Nu kwamen daar 
scholen en communiteiten bij in Zonhoven (1919) en 
Lanaken (1929) en werd Belgisch Limburg een frater-
rijk land.

Van liefdewerken tot schoolwerken
Het was in de wereldkerk de tijd van het grote mis-
sie-uur en de fraters deden daar in verschillende 

De zetterij van de 
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gezinde bisschop van Den Bosch, Mgr. Bekkers, die 
placht te zeggen: “waar de nood ‘t hoogst is, dienen 
de religieuzen op de bres te staan.” De meeste wer-
ken van de fraters hadden na decennia van opbouw 
een al te zeer geconsolideerd karakter: het waren 
scholen en instituten waar prachtig en zinvol werk 
werd verzet, maar misschien niet meer voor mensen 
van wie, vanuit het perspectief van de wereldkerk, “de 
nood ‘t hoogst was”. 

De congregatie richtte daarom haar aandacht op 
wat het armste continent van de wereld was, Afrika, 
en zond de nieuwe algemeen overste, frater Novatus 
Vinckx (1915-2007) samen met een medefrater naar 
Kenia, Oeganda, Kongo en Burundi voor een verken-
ning. Afrika roept was de titel van hun uitvoerige reis-
verslag, dat uitlegde welke projecten de congregatie 
waar op zou kunnen pakken. Zowel in Kenia als in 
Kongo namen de fraters een onderwijstaak op zich, 
voor het eerst in een andere taal dan het Nederlands. 
Iets later kwam het tot onderwijsprojecten in Namibië 
(1959) Brazilië (1960) en Californië (1963) en, voor 
de vorming van de internationale missionarissen, een 
studie-communiteit in Cork in Ierland. Om dit alles 
mogelijk te maken, werden enkele communiteiten in 
Nederland en de Antillen gesloten en de scholen daar-
van overgedragen aan leken-leerkrachten. Het idee 
erachter was: in Nederland was de doelstelling om 
een eigen katholiek onderwijsapparaat op te bouwen, 
lang en breed bereikt; er was misschien wel te veel 
energie in de consolidatie van een onderwijsnetwerk 
gestoken. Het was nu tijd om terug te gaan naar de 
kerntaak van onderwijs in de arme buitengebieden, 
om barmhartigheid weer op de eerste plaats te zetten.

Dat lukte ook in bijna al die landen, alleen niet in 
Kongo waar het proces van dekolonisatie zo complex 
en gewelddadig werd, dat voortzetting van het missie-
werk onmogelijk bleek. Maar in de hele congregatie 
bracht de nieuwe missie wel een enorm elan teweeg 
en een herbezinning op de zin van een religieuze roe-
ping. Ze maakte de prioriteit van het werken onder 
de armen zichtbaar en voelbaar, en suggereerde om 
ook andere projecten dan onderwijs aan te pakken. 
Zo verbreedde de missie zich in deze jaren aanzienlijk, 
met onder andere poliklinieken en kleine landbouw-
projecten, maar ook veel jeugdpastoraat, in de hoop 
dat jongeren in de nieuwe landen voor het fraterleven 
zouden kiezen. Dat laatste bleek moeilijk, het zou 
meer dan twintig jaar duren voordat het proces van 
acculturatie was doorlopen en de fratermissionaris-
sen de juiste taal spraken en de juiste houding hadden 
om een lokaal noviciaat tot bloei te kunnen brengen.

De uitdagingen van het aggiornamento 
Ook in Nederland en België werd in het decennium dat 
volgde, zelfs al vooruitlopend op het grote vernieu-
wingsconcilie dat Rome aankondigde, ingezet op ag-
giornamento, oftewel vernieuwing van apostolaat en 
religieus leven. Al in 1957 begon de congregatie met 
systematisch werk te maken van herbronning op de 
eigen spiritualiteit en identiteit – en daarmee ook de 

1944-45: eeuwfeest van bevrijding
en wederopbouw

Dat het eeuwfeest van 1944-45 niet uitgebreid ge-
vierd werd, is begrijpelijk. In de laatste weken van au-
gustus 1944 werd in Europa gevochten en sommige 
communiteiten lagen letterlijk onder vuur. Het jubile-
umcadeau was voor veel scholieren en fraters waar-
schijnlijk hun bevrijding. Voor de communiteiten ten 
noorden van de grote rivieren zou de oorlog nog een 
winter langer duren; in de Oost nóg langer. Het wa-
ren de fraters in Indonesië die in de oorlog het zwaarst 
getroffen waren: zij werden geïnterneerd, onder gru-
welijke omstandigheden. Veertien van hen zouden 
de kampen niet overleven en onder de fraters die wél 
terugkwamen, waren de meesten voor het leven met 
een kampsyndroom belast. 

In Nederland en België zelf waren de fraters vrij goed 
de oorlog doorgekomen, maar er was wel schade 
van een ander soort: sommige grote schoolgebou-
wen en kloosterpanden waren in beslag genomen 
door de Duitse bezetter en volledig uitgeleefd. Voor 
alle gebouwen, maar ook voor de schoolorganisaties 
en de leerkrachten zelf, gold dat er sprake was van 
jarenlange roofbouw door werken onder hoge druk, 
armoede, gebrek aan aandacht en uitstel van elke in-
vestering. Zoals overal, werd de wederopbouw na de 
oorlog geïnterpreteerd als een herstel van de voor-
oorlogse situatie: ook dat had een prijs, want feitelijk 
betekende dit een nog langere stagnatie in het model 
van religieus leven en werken. Het duurde tot ver in de 
jaren vijftig voordat kon worden nagedacht over ver-
nieuwing van het apostolaat en het religieuze klimaat 
in de leefgemeenschappen.

De missie-encycliek 
Fidei Donum van 1957

Maar toen gebeurde er veel in betrekkelijk korte tijd. 
Er woei sinds de missie-encycliek Fidei Donum van 
1957 van paus Pius XII een nieuwe geest door de 
wereldkerk en ook in eigen kring manifesteerde zich 
een sterke drang tot vernieuwing. Het generaal kapit-
tel van 1957 sprak zich uit voor een heroriëntatie van 
de zending, mede geïnspireerd door de vernieuwings-

(Coll. Ronald Peeters)

Symfonieorkest van de 
fraters in het moederhuis 

ter gelegenheid van de 
jubileumviering 1919-1920. 

(Coll. Fraters van Tilburg)
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Het was algemeen overste Novatus Vinckx die het 
complexe vernieuwingsproces van deze jaren leidde. 
Hij was een grand seigneur met een enorm religieus 
netwerk, die dikwijls naar Brussel en Rome ging om 
over de grote uitdagingen van die tijd te beraadsla-
gen. Frater Novatus slaagde er zeker in – en deed zijn 
naam daarmee eer aan – om de vernieuwing in eigen 
kring gestalte te geven. Tragisch was echter, dat die 
zorgvuldig uitgedachte en systematisch doorgevoerde 
modernisering van het religieuze leven niet alleen be-
vrijding bracht, maar ook onrust en onvrede en daar-
mee het gevoel van crisis versterkte.

1969-1970: het jubileum van crisis
en vernieuwing

Het jubileumjaar van 1969 stond kortom in het teken 
van crisis en vernieuwing. Niet alleen de vragen waren 
complex, ook de omvang van de congregatie maakte 
de vernieuwingsoperatie ingewikkeld: in 1969 waren 
er 919 fraters, waarvan 22 novicen, in tien landen. 
Frater Novatus maakte de keus om het jubileum niet 
te vieren, maar alle bestuurlijke kracht in te zetten op 
de begeleiding van het veranderingsproces. 

In de beleving van deze jubileumjaren stonden de 
pijnpunten voorop. Het was een periode van verlies, 
allereerst van mensen, omdat aan het eind van de ja-
ren zestig een golf van uittredingen op gang kwam. 
Er was ook verlies van werkzaamheden, omdat grote 
instituten en projecten, die soms meer dan een eeuw 
hadden gefunctioneerd, gesloten of overgedragen 
moesten worden. Dat betekende ook een verlies aan 
maatschappelijke functie en status als onderwijs-
congregatie. En daarbij was er het verlies van de ver-
trouwde religieuze identiteit waarmee iedereen was 
opgegroeid. Het is moeilijk om, terugkijkend, de om-
vang van dit verlies en rouwproces goed in te schat-
ten. Wie in het fraterarchief de adresboeken 1969 en 
1970 van de bestuurssecretaris doorneemt, ziet de 
onrust en het verdriet weerspiegeld in onbegrijpelijk 
veel verplaatsingen en verbijsterend veel doorhalin-
gen. De boekhouding van een veranderingsproces dat 
eigenlijk niet te overzien was.

Naast de pijnpunten van diepe crisis waren er zeker 
ook positieve dimensies. Er was enthousiasme om de 
nieuwe inzichten van het Concilie toe te passen en de 
missie en het religieuze leven aan de moderne tijd aan 
te passen. Er was sprake van menswording en veel 
bijzondere ontdekkingen op het gebied van werk en 
de maatschappelijke betekenis ervan, in de opbouw 
van de gemeenschappen, in nieuwe vormen van litur-
gie, op persoonlijk vlak. Het was een vernieuwings-
proces dat in de zestiger jaren begon maar waarvoor 
enkele decennia nodig bleken te zijn; en dat niet in alle 
communiteiten overal in de wereld in hetzelfde tempo 
werd doorlopen – sommige fraters liepen voorop, an-
deren volgden en velen aarzelden. Het was een proces 
dat zoveel aandacht vroeg dat de congregatie lange 
tijd vooral met zichzelf bezig was, zoals trouwens álle 
religieuze ordes en congregaties. Gelukkig was er de 
missie en het werk in maatschappelijke projecten, 

zending in Nederland en België opnieuw te doorden-
ken. In de jaren rond 1960 werden nieuwe communi-
teiten opgericht in steden als Den Haag, Amsterdam, 
Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Hasselt, met veel 
aandacht voor wat er in de moderne maatschap-
pij leefde en nieuwe accenten in werk en gemeen-
schapsleven. In die context veranderden ook de ge-
woontes van het eigen gemeenschapsgebed. Het 
bleek nodig opnieuw na te denken over de kernbegrip-
pen van het religieuze leven en een begin te maken 
aan een veel diepgaander studie van theologie, psy-
chologie, sociologie en pedagogie. Het werd beleid om 
fraters naar de universiteit of andere vormen van ho-
ger onderwijs te sturen. In 1965 ging de fratertoog uit 
en maakte plaats, aanvankelijk voor een deftig zwart 
pak, vervolgens voor een elegant grijs pak, enkele ja-
ren later voor gewone kleding. En in 1967 kwam er, 
omdat het generaal bestuur vooral internationaal ge-
oriënteerd was, een bestuurslaag bij, zodat Nederland 
en andere provincies en regio’s hun eigen bestuur 
kregen. Dat kreeg de (moeilijke) opdracht om al die 
veranderingen nadrukkelijker te gaan leiden – maar 
het betekende wel dat het eerst zelf moest uitvinden 
wat besturen was. 

Het werd geleidelijk aan duidelijk dat het verande-
ringsproces waartoe het Vaticaanse Concilie van 
1962-1965 aanzette, welbeschouwd een complete 
transformatie van het religieuze leven zou zijn: van 
communiteitsleven en zending, van vorming en lei-
derschap, van maatschappijvisie en mensbeeld tot 
en met de religieuze taal en ervaring zelf. Het klimaat 
waarin al deze vernieuwingen plaatsvonden, was ge-
spannen: het was een tijd van zoeken en experimen-
teren, hopen en teleurstellingen onder woorden bren-
gen, eindeloos discussiëren en eenzaam verwerken. 
In 1968, een jaar vroeger dan eigenlijk gepland, or-
ganiseerde de congregatie een grootschalig vernieu-
wingskapittel, want er waren veel kwesties die moes-
ten worden aangepakt. 

De kapel van het moederhuis 
versierd voor het eeuwfeest 
in 1944. (Coll. Fraters van 

Tilburg)
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congregatie de uitkomsten van het vernieuwingspro-
ces kon vieren en er zelfbewust mee naar buiten kon 
treden. Jarenlang was de congregatie tamelijk naar 
binnen gericht geweest, nu ging het erom de maat-
schappelijke en kerkelijke betekenis van de kern-
waarden barmhartigheid en broederschap breed uit te 
dragen. Het vorige jubileum was er geen enkele reden 
geweest voor een feestje, nu was het wél tijd voor een 
serieuze viering. Samen met een mediabedrijf werd 
de jubileumviering groots aangepakt, wat onder meer 
resulteerde in een aangrijpende televisieserie over 
de werken van barmhartigheid, enkele grote bijeen-
komsten in kerken en theaters, de inrichting van een 
museum over leven, werk en spiritualiteit van de fra-
ters, een nieuwe website, een aantal posters en een 
groot aantal publicaties. Ook volgde, in 1998, nog een 
prikkelende advertentiecampagne in landelijke bladen 
om nieuwe fraters en bondgenoten te werven. De ju-
bileumviering was niet alleen een vlotte presentatie 
naar buiten, maar tevens een versterking van de band 
tussen de over veel landen verspreid levende fraters 
– de formule van internationale bijeenkomsten zorgde 
voor een levendige dynamiek en een afstemming van 
beleid wereldwijd. Zo was het jubileum een soort vie-
ring van een tweede jeugd van de congregatie, die op-
bloeide in de jeugdige noviciaten in Azië en Afrika en 
nieuwe loten zag groeien aan de oude stammen van 
barmhartigheid en broederschap.

De jubileumviering bracht niet alleen enthousiasme en 
een grote uitstraling, want opnieuw deden de fraters 
van Tilburg van zich spreken, maar zou ook grote in-
vloed hebben op het beleid van de komende bestuurs-
periodes, waarin vanuit de kernbegrippen barmhartig-
heid en broederschap veel nieuwe initiatieven werden 
opgezet. Er kwamen nieuwe projecten van zending bij. 
In Nederland waren dat bijvoorbeeld een Beweging 
van Barmhartigheid die dit thema opnieuw op de 
maatschappelijke agenda zette en een ambitieus re-
traitecentrum ZIN, in Vught, waar velen in staat wer-
den gesteld om spirituele dimensies in het werk nader 
te verkennen. In Kenia kwam een groot nieuw geïn-
tegreerd AIDS-project van de grond in Oyugis, dat de 
zending breed aanpakte met de zorg voor duizenden 
weeskinderen en hun grootmoeders, naast gezond-
heidszorg, landbouw en onderwijs. Ook in Indonesië, 
Namibië en Brazilië kwamen er naast de klassieke 
scholen nieuwe sociale en pastorale projecten, waar-
in het ging om solidariteit met de armste en kwets-
baarste mensen in de samenleving. In diverse landen 
ontstonden Bewegingen van Barmhartigheid, overal 
kwam samenwerking op gang in de Vincentiaanse be-
weging met congregaties en lekeninitiatieven die ver-
gelijkbare caritatieve doelstellingen hadden. Overal 
ook werd het uitdragen van de spiritualiteit van barm-
hartigheid een aspect van de missie, niet alleen het 
vertrekpunt ervan, en ging het erom de spiritualiteit 
met anderen te delen. 

Een pijnpunt was echter, dat niet de hele congregatie 
in het geluk van die nieuwe bloei deelde. Het revita-
liseringsproces slaagde alleen in Indonesië, Kenia en 

maar buitensporig veel aandacht ging toch uit naar in-
terne processen van identiteit en vernieuwing. 

Herbronning en nieuwe zending
De fratercongregatie legde echter een opmerkelijk 
grote veerkracht aan de dag. Al in 1969 kwam ze met 
een nieuwe, voorlopige leefregel – die de basis zou 
zijn van de uiteindelijk in 1989 door Rome goedge-
keurde en een jaar later in werking getreden nieuwe 
constituties. Er werd enorm hard gewerkt aan ver-
nieuwing van het gemeenschapsleven, een van de 
pijlers van het frater-zijn, met als resultaat dat er veel 
kleine communiteiten bij kwamen, vaak met eigen 
projecten. Er werd vol ingezet op vernieuwing van het 
apostolaat, waarbij het begrip barmhartigheid, dat in 
de oudste naam van de congregatie was opgenomen, 
leidinggevend werd. Veel grote en klassieke missie-
werken, zoals het blindeninstituut in Grave-Nijmegen, 
het doveninstituut in Hasselt, de kweekscholen in 
Tilburg en Den Bosch, de eigen drukkerij in Tilburg, 
tal van internaten en scholen, werden verzelfstandigd 
en van de congregatie losgemaakt, die daardoor de 
ruimte en de fondsen kreeg voor nieuwe projecten. 
Daarbij werd serieus nagedacht over vernieuwing van 
de zending: wat was nu de armoede die vroeg om in-
zet van religieuzen? Waar moesten ze prioriteit aan 
geven, in welke context waren zij het hardst nodig? 
En hoe konden de religieuzen zich een houding van 
barmhartigheid toe-eigenen? Vernieuwing van religi-
eus leven moest beginnen vanuit de herbronning van 
de spiritualiteit van barmhartigheid en broederschap.

Ook in dit geval bleek de crisis dus de opmaat te zijn 
voor een ingrijpende vernieuwingsoperatie. Een van 
de aspecten daarvan was wel, dat de missie klein-
schaliger werd en de congregatie sterk afslankte: bij 
het nieuwste jubileum, in 1994, waren er nog onge-
veer 450 fraters, ongeveer de helft vergeleken bij het 
vorige jubileum. De meesten waren boven de vijftig.

1994: het jubileum van barmhartigheid 
en broederschap

Het jubileum van 1994 was een moment waarop de 

Luchtfoto van het 
moederhuiscomplex van 

de fraters, gezien vanuit het 
zuidwesten, 1925. Links de 

Paterskerk, in het midden 
het moederhuis en in het 
midden op de voorgrond 
het Gasthuis. Daar achter 
de kweekschool en latere 
Pedagogische Academie 

Sint-Stanislaus aan de 
Fraterstraat. De Paterskerk 

werd gesloopt in 1956, 
het Moederhuis in 1978 en 
de Pedagogische Academie 

in 1988.
(Coll. Fraters van Tilburg)
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dien het geluk dat ze een halve eeuw lang over com-
petente bestuurders beschikte die het vernieuwings-
werk van frater Novatus konden voortzetten: zo was 
er in de periode van 1978 tot 2014, met de besturen 
van de fraters Wim Verschuren, Harrie van Geene en 
Broer Huitema, een opmerkelijke continuïteit in de uit-
voering van het vernieuwingsproces en de omvorming 
van de missieprojecten en noviciaten aan de eisen 
van de tijd. Of het genoeg zal zijn om de congregatie 
ook op de lange termijn levensvatbaar te laten zijn en 
bijvoorbeeld nog enkele jubilea méér te laten vieren, 
tot bijvoorbeeld de 250 jaar aan het eind van de 21e 
eeuw, zal echter nog moeten blijken.

Uitdagingen
Dat het vernieuwingsproces op lange termijn taai 
was, werd zichtbaar in de uitdagingen waar de fraters 
in deze bestuursperiodes van de modernisering voor 
stonden. Er werd succes geboekt, er was reden tot 
vreugde en dankbaarheid, maar er waren deze jaren 
na 1994 met een nieuwe inrichting van de zending 
toch ook veel zorgpunten. En die lagen niet alleen in 
het onvermijdelijke afbouwen van een groot verleden 
en het pijnlijke sluiten van tal van communiteiten en 
scholen. Een enorme uitdaging lag eveneens in de 
roepingenpastoraal – ook in zuidelijke landen bleken 
roepingen namelijk niet meer vanzelfsprekend te zijn 
en bleek het structureel versterken van het noviciaat 
moeilijk. Een andere lag in de vormgeving van de reli-
gieuze levensstijl, die door de consumptiemaatschap-
pij in de knel kwam, door secularisering, verburgerlij-
king en opdringerige media die zich overal in de we-
reld lieten gelden. Moeilijk bleek de ontwikkeling van 
nieuw leiderschap. Eigenlijk was er altijd Nederlands 
leiderschap geweest, maar zou het ook lukken om het 
leiderschap op termijn te vernieuwen met fraters uit 
alle landen en culturen? Er werd hard gewerkt aan 
een proces van internationalisering, maar hoeveel 
kans van slagen hadden international communities? 
Zou de acculturatie van religieuze waarden in het 
tijdsbestek van enkele decennia kunnen lukken? Of 
was daarvoor de interculturele dialoog te ingewikkeld 
en de taalkloof te groot? Er kwam een beleid van vier 
officiële congregationele talen (Engels, Nederlands, 
Indonesisch en Portugees, soms aangevuld met 
Swahili), waarbij vooral op het Engels werd ingezet, 
maar het bleek moeilijk om dat op niveau te krijgen en 
onderling te communiceren; er waren ook nog zoveel 
andere opleidingsdoelen. En dan was er de uitdaging 
van de verbreding van de fratermissie: het betrekken 
van leken daarbij lukte maar gedeeltelijk. Er kwam 
een beweging van geassocieerden op gang, er kwa-
men jongeren bij als ambassadors, er waren altijd 
veel vrijwilligers, en toch bleek de gedroomde, grote, 
hechte, solide gemeenschap die een internationale 
Beweging van Barmhartigheid eigenlijk veronderstel-
de, een moeilijk te realiseren doel. Dit waren zo enkele 
zorgpunten en beperkingen van de periode tussen het 
jubileum van 1994 en het huidige van 2019, kwesties 
die uiteraard allemaal speelden terwijl er ondertussen 
ook heel hard gewerkt moest worden om scholen en 
projecten zo goed mogelijk te laten draaien. 

Nederland, en slechts gedeeltelijk. In het thuisland 
lukte het niet om de vernieuwing te vertalen in nieuwe 
aanwas – wat de algehele situatie op termijn kwets-
baar maakte. Er kwam wel een nieuwe missie op 
gang in Oost-Timor (1988) en Tanzania (2005), aan-
gestuurd vanuit de buurlanden, maar die is nog jong 
en pril. In andere delen van de congregatie bleef de 
verjonging uit en sloeg de vergrijzing toe, wat de con-
tinuïteit in België, Suriname, en de Verenigde Staten 
definitief onhaalbaar maakte en de situatie in Brazilië 
en Namibië uiterst wankel. Hoe duurzaam kan het 
werk van een religieuze gemeenschap zijn, hoe toe-
komstbestendig haar charisma? Hoe lang moet een 
beweging van religieuze vernieuwing worden volge-
houden voordat opnieuw sprake is van enige mate van 
consolidatie? Deze vragen zijn op dit moment niet he-
lemaal te beantwoorden.

Succesvol revitaliseringsproces
Er waren voor de fratercongregatie welbeschouwd 
gunstige randvoorwaarden voor een toekomstgericht 
beleid – en die zijn er eigenlijk nog steeds wel. De 
congregatie heeft in haar lange vernieuwingsbewe-
ging álles gedaan, en relatief snel en onvervaard, wat 
in handboeken wordt aanbevolen voor een succesvol 
revitaliseringsproces van een religieuze gemeen-
schap: 1) aanpassen van de missie aan de eisen van 
de tijd; 2) loslaten van alle ballast uit het verleden in 
de vorm van oude grote gebouwen en verplichtingen; 
3) investeren in eigentijdse vorming; 4) herbronnen 
op het eigen charisma en de kernwaarden uit de tijd 
van de stichtingsperiode; 5) samenwerken en syner-
gie zoeken met gelijkgezinde organisaties; 6) en last 
but not least, verdiepen van het religieuze leven van-
uit de kernwaarden van het evangelie zelf.2 Dit alles 
werd ook door de fraters met vrucht nagestreefd. De 
herbronning van de missie werd in aansprekende be-
grippen en frisse taal uitgedragen, er werden veel le-
ken en vrijwilligers aangetrokken, de ‘ballast’ van het 
verleden werd overboord gezet voordat men het goed 
en wel in de gaten had... De congregatie had boven-

Vier algemene oversten, 
v.l.n.r.: fr. Harrie van Geene, 

fr. Novatus Vinckx, 
fr. Wim Verschuren en 

fr. Broer Huitema, 2005. 
(Coll. Fraters van Tilburg)
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zou het veel moeilijker worden om als congregatie 
naar buiten te treden, ook rond andere onderwerpen 
als spiritualiteit, zending, roeping en erfgoed.3

2019: het jubileum van de helpende hand
Zo kent ook de huidige jubileumviering terugkijkend 
en vooruitkijkend zijn zorgpunten en pijnpunten. Het is 
treffend dat de fraters voor het jubileum van 2019 een 
tekst uit hun leefregel hebben gekozen als motto:

dienen en verlichten
een verlossend woord spreken
een helpende hand zijn.

Terug naar wat essentieel is, zoveel wordt met die 
woorden dienen en verlichten wel uitgedrukt: het gaat 
om het dienen van de armen, zoals Zwijsen zelf het 
altijd verwoordde, en licht uitdragen in een wereld die 
vaak hard, grauw en donker is. Als er iets is wat van-
ouds de houding van de frater-onderwijzers en andere 
werkers van barmhartigheid typeerde, dan was het 
wel hun houding van dienstbaarheid en hun verlan-
gen om, in en door het werk, licht door te geven en 
iets als inspiratie, hoop en geloof over te dragen. Dat 
het ideaal van dienen en verlichten niet altijd verwe-
zenlijkt werd, dat de attitudes van hulpvaardigheid en 
liefdadigheid soms ook mislukten of ontspoorden en 
de helpende hand soms een dwalende of harde hand 
werd, is genoegzaam bekend. Maar dat het oogmerk 
was, en is, om de wereld door dienen en verlichten, 
door werken van onderwijs en opvoeding, iets men-
selijker en beter te maken, vanuit de inspiratie van het 
evangelie, mag nog steeds als de kern van de frater-
missie gelden. 

Het laatste deel van het motto, de helpende hand, is 
evenzeer typerend. Het drukt het verlangen uit om 
niet zomaar goed te willen doen, maar dit concreet en 
eenvoudig te doen; door de hand te reiken en bij te 
springen, zo direct en praktisch als maar mogelijk is. 
Een helpende hand kun je zien als symbool van kracht 
en van kwetsbaarheid. Het past een religieuze organi-
satie vandaag de dag om zich bescheiden op te stel-
len. Het is zelfs noodzakelijk om dat te doen en naar 
eenvoudige, lichte, flexibele en kleinschalige vormen 
te streven. Want het is niet alleen moeilijk om het hoe 
en waarom en waartoe van religieus leven uit te stra-
len, maar ook een onmiskenbaar gegeven dat mens-
kracht vaak tekortschiet, de vergrijzing snel toeslaat, 
de organisatie niet sterk genoeg blijkt en de middelen 
het onverhoopt kunnen laten afweten. Soms is wat je 
als katholieke ontwikkelingsorganisatie kunt doen, 
niet meer – maar ook niet minder – dan samenwerken 
met anderen en een helpende hand zijn. 

Misschien dat ook dit jubileum van 2019 weer de ge-
legenheid zal bieden om leven en werk van de fraters 
kritisch tegen het licht te houden. Eigenlijk moet dat 
elke 25 jaar en elke generatie opnieuw gebeuren, 
zoveel is duidelijk, want tijden en mensen verande-
ren snel en religieus leven is altijd tijdgebonden en 
kwetsbaar. Een toekomstbestendig “Instituut van 

Seksueel misbruik
Er kwam echter nog een ander ingewikkeld onder-
werp bij: in 2010 werd bekend dat in de religieuze 
wereld veel gevallen van seksueel misbruik waren 
voorgekomen. De Nederlandse en Belgische media 
begonnen met een systematische berichtgeving hier-
over, wat ertoe leidde dat veel gevallen die tot dan toe 
waren verzwegen, alsnog werden gemeld, ook met 
betrekking tot fraters en ex-fraters. Niet alleen de 
details van misbruikgevallen bleken weerzinwekkend 
en schokkend, pijnlijk was eveneens de grote schaal 
waarop het misbruik had plaatsgevonden: kon men 
nog spreken van incidenten, of was dit iets structu-
reels? Voor de fratercongregatie werden ongeveer 70 
fraters en ex-fraters aangeklaagd, over een periode 
van 70 jaar. Het generaal bestuur schreef in een intern 
verslag begin 2011, toen de ernst van het misbruik in 
beeld was: “Het is heel belangrijk dat we als congre-
gatie deze problematiek onder ogen zien. Wat is er 
gebeurd en hoe kon dat gebeuren? Wat betekende dit 
voor de slachtoffers? Wat hebben de besturen gedaan 
en wat hebben ze nagelaten? Wat moeten we als con-
gregatie nú doen, richting de slachtoffers en hun fa-
milie, richting samenleving? Hoe bespreken we dit in-
tern? Welk beleid moeten we ontwikkelen om te voor-
komen dat dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen 
zich herhalen, in Nederland of in andere provincies?” 
De misbruikgevallen legden niet alleen een groot be-
stuurlijk tekort bloot – de aandacht van leidinggeven-
den was lange tijd opgeëist door veel andere zaken en 
er was onvoldoende opgetreden – maar ook een groot 
menselijk tekort in de vorming en de religieuze le-
vensstijl. De meeste gevallen hadden zich voorgedaan 
in situaties waar fraters alleen en ongecontroleerd 
werkten. Het onderzoeken, bespreken en juridisch af-
handelen van de gemelde gevallen zou jaren in beslag 
nemen; tegelijk moest worden gewerkt aan preventie, 
interne communicatie en betere vorming van fraters, 
bestuurders en communiteitsoversten. Het was een 
onmiskenbaar feit dat de geloofwaardigheid van re-
ligieus leven ernstig was aangetast. Een structurele 
kwetsbaarheid was in beeld gekomen en voortaan 

Zeven fraters op weg naar 
Kenia, oktober 1958. (Coll. 
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der Congregatie van O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg 

[1844-1870], dat in 1870 aan pater superior De Beer werd aangeboden: 

onze citaten uit de kroniek zijn hieraan ontleend. Bij het tweede jubi-

leum verscheen van de hand van pater Victor Zwijsen het jubileumboek 

Gouden Jubeljaar van de Congregatie der Fraters van O.L.V. Moeder 

van Barmhartigheid (Tilburg, Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-

Weeshuis, 1894), de eerste echte geschiedenis van de congregatie. Bij 

het derde jubileum verscheen van de hand van frater Ludovicus van den 

Houdt, Levensschets van den Hoogeerwaarde Pater Maria Franciscus 

Salesius de Beer (Tilburg, Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis 

1919), niet alleen een biografie van de eerste algemene overste maar 

ook een met veel menselijkheid en humor getekend portret van de hele 

congregatie.

Het eeuwfeest vormde de aanleiding van de publicatie van de klassieke 

fratergeschiedenis door frater Tharcisio Horsten, De Fraters van Tilburg 

van 1844-1944. 3 dln. (Tilburg, Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis 

1946- 1952). Na het zesde jubileum werd aan frater Anthony Koning de 

opdracht gegeven om een Engelstalige geschiedenis te schrijven, die in 

eigen beheer verscheen: In a Worldwide Brotherhood Inspired by Mercy. 

The Brothers CMM 1844-2002 (Tilburg, Brothers CMM, 2004). Een 

uitvoerige bibliografische documentatie is opgenomen in het hiervoor al 

genoemde Dienen en verlichten en eveneens te vinden in de eerste twee 

delen van de Engelstalige geschiedenis van de fraters: Bishop Zwijsen 

and his First Brothers. The Founder, the Founding Generation and the 

Foundation History (Nijmegen, Valkhof Pers, 2014) en Conscientious 

and Caring. A Portrait of Father Superior De Beer (1821-1901) Nijmegen, 

Valkhof Pers, 2014), door Charles van Leeuwen (History of the Brothers 

of Our Lady Mother of Mercy, 1 & 2). 

Liefdadigheid”, om nog één keer die gevleugelde uit-
drukking van de stichter Joannes Zwijsen te gebrui-
ken, vraagt altijd weer om hervorming en herijking. 
En dat betekent: een scherpe analyse maken van de 
noden van de tijd, kijken wie de nieuwe armen zijn, 
durven loslaten van oude en al te geconsolideerde 
instituten, kiezen voor een professionele aanpak van 
nieuwe projecten, werken aan slagvaardig leider-
schap, aandachtige vorming, doeltreffende commu-
nicatie en een in álle details geïnspireerde en geloof-
waardige levensstijl. Niet meer maar eigenlijk ook niet 
minder. Dat vraagt om visie en geduld, geestkracht en 
uithoudingsvermogen, moed om opnieuw te beginnen, 
en altijd wéér om helpende handen. 

Noten
1 ‘Le 15 Septembre prochain 4 frères avec quelques orphelins pren-

dront possession de l’institut de charité érigé dans ma paroisse. 

Je prends la liberté de le recommander à vos prières et protection.’ 

Zwijsen aan Innocenzo Ferrieri te Den Haag, 26 augustus 1845. 

Copieboek Uitg. Corr. Zwijsen 1845, nr 333. Deze brief schrijft hij en-

kele dagen nadat apostolisch vicaris Den Dubbelden, op 20 augustus, 

de constituties van de congregatie officieel heeft goedgekeurd. 

2 Bijvoorbeeld Lawrence Cada e.a., Shaping the Coming of Age of 

Religious Life (New York, Sebury Press 1979).

3 Een uitvoeriger overzicht in het kapittelverslag Vol hoop en vertrouwen 

op de weg van barmhartigheid en broederschap (Tilburg 2015) p. 83-

92.

Rechts: Bronzen beeld 
‘Broederschap’ van Corrie 
van Ammerlaan in de tuin 

van het moederhuis, bij het 
150-jarig bestaan in 1994. 

(Coll. Fraters van Tilburg)

Internationale bijeenkomst 
in Brazilië over het thema 
leiderschapsontwikkeling, 

2009. (Coll. Fraters van 
Tilburg)

Omslag jubileumboek fraters 
uit 1894. 

(Coll. Ronald Peeters)
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Frater Theodoor Jansen, 
de eerste archivaris

Frater Theodoor Jansen (1902-1981) was van 1945 
tot en met 1963 lid van het generaal bestuur. Het was 
een markante frater die binnen het bestuur jarenlang 
de eigen onderwijsinspectie van de congregatie waar-
nam. Als hij op een school was geweest, wist hij wat 
er gaande was. Speciale aandacht had hij voor de jon-
ge fraters en leken die hun eerste schreden op het on-
derwijspad zetten. Met kleine praktische tips en uit-
gewerkte didactische overzichten wist hij hen op weg 
te helpen. Daarnaast schreef hij rapporten en talrijke 
brochures over schoolleiding en bepaalde schoolvak-
ken en werkte hij mee aan onderwijsmethodes. Hij 
werd gezien als een man met een scherp intellect en 
een enorm werkvermogen.

Toen hij in november 1963 aftrad als bestuurslid was 
frater Theodoor 61 jaar oud. Hij werkte nog aan het 
omvangrijke verslag van het generaal kapittel, bracht 
in opdracht van het nieuwe bestuur een werkbezoek 
aan Suriname waar hij zich verdiepte in negen aan-
dachtspunten betreffende het onderwijs, geformu-
leerd door frater Novatus Vinckx, de algemene over-
ste. In een brief aan hem, van 21 maart 1964, schreef 
frater Theodoor: ‘Het is een eenvoudige zaak die ik 
vraag: werk. Frater Superior laat me niet zonder werk 
zitten, want daar ga ik snel aan ten onder.’ Er moest 
iets substantieels voor hem gevonden worden. In de-
zelfde brief schrijft hij ‘ernstige bedenkingen’ te heb-
ben ‘tegen een leidinggevende functie of een functie 
waaraan enige eer of voorrang aan verbonden is’. Na 
achttien jaren hoofdbestuur wilde hij de luwte in en zo 
werd hij in de loop van dat jaar de eerste archivaris 
van de congregatie. 

Intussen was het generalaat in zijn geheel in gebruik 
genomen. Het omvangrijke souterrain tussen voor- en 
achterhuis werd bestemd voor het centraal archief. 
Tot die tijd vonden archivalia onderdak in het naast-
gelegen moederhuis waar vanaf 1844 het hoofbestuur 
zetelde. In de Mededelingen van het generaal bestuur 
van 1965 (nr. 33) vond ik het eerste levensteken van 
frater Theodoor uit zijn archief: ‘Dezer dagen is men 
in het archief klaargekomen met het ordenen van de 
daar aanwezige feestprogramma’s. Gebleken is dat er 
een rijke, mooi gevarieerde collectie aanwezig is en 
dat ook verschillende zeer curieuze zaken bewaard 
zijn gebleven. Jammer genoeg is van de laatste 12 a 

De in 1844 gestichte fratercongregatie ken-
de op haar hoogtepunt 1136 leden. Dat was 

in 1939. Vanaf 1965 kwam het ledental onder 
de 1000. Op 1 januari 2019 telde de congre-
gatie 260 leden waarvan er 35 in Nederland 

wonen. Een gemeenschap met een groot ver-
leden, met diverse internaten en tientallen 

scholen waar duizenden pupillen opgevoed 
en onderwezen werden. Tot 1916 telde de 

congregatie naast fraters ook paters. Vanaf 
het begin werd er gearchiveerd maar pas 

in 1964 ontstond het centraal archief in zijn 
huidige vorm. 

Vanaf 1962 werd het nieuwe generalaat aan de 
Gasthuisring in Tilburg, gelegen naast het in 1844 
gebouwde moederhuis, geleidelijk in gebruik ge-
nomen als residentie van het generaal bestuur. Het 
generalaat beschikte over een ruim souterrain. Hier 
zouden de archieven van de verschillende fraterhui-
zen in Nederland en elders worden geconcentreerd. 
Voorwaar een omvangrijke operatie. Wie zou dat moe-
ten gaan doen?

Het archief van de fraters

R i e n  V i s s e r s *

*Rien Vissers (1951) is 
sinds 2009 archivaris van 

de Fraters CMM. Na zijn 
pensioen in 2016 is hij nog 

part time werkzaam.

Fr. Theodoor Jansen 
(1902-1981) tijdens een 
werkbezoek aan Curaçao 

in 1959. (Coll. Fraters van 
Tilburg)
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met archivalia van de in Nederland en België opgehe-
ven fraterhuizen en die van nieuwe stichtingen, met 
name buiten Europa.
Momenteel wordt er gewerkt aan het ontdubbelen en 
het digitaal beschrijven van het archief. De stukken 
worden ondergebracht in zuurvrije omslagen en do-
zen. Het centraal archief van de fraters behoort tot de 
grootste van zijn soort in Nederland en het gaat nog 
wel enkele jaren duren voor dat proces is voltooid.

Caribisch Erfgoed
Een niet onbelangrijke deelcollectie in het archief 
bestaat uit tienduizenden foto’s. Ze illustreren het 
gevarieerde leven van fraters en leerlingen in frater-
huizen en scholen, ook tijdens buitenschoolse ac-
tiviteiten, in Nederland en overal elders waar fraters 
werkzaam waren. Een deel van deze collectie, de 
foto’s van Suriname en de Nederlandse Antillen zijn 
tussen 2009 en 2011 digitaal ingevoerd onder be-
heer van Stadsmuseum Tilburg in samenwerking 
met de Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch gebied 
& Nederland (CECN). Zo zijn de 12.725 foto’s onder 
de titel Caribisch Erfgoed beschikbaar gekomen op 
de website van Brabants Erfgoed (www.brabantserf-
goed.nl).

Eigen onderwijsmethodes
Een van de opmerkelijkste onderdelen van het archief 
wordt gevormd door de omvangrijke bibliotheek van 
eigen uitgaven. Toen de congregatie in 1844 werd 
gesticht kampte het katholiek onderwijs in Nederland 
met een bijna alomvattend tekort aan geschikt les-
materiaal. Nu was het zo dat de fraters zich vanaf 
het begin ontfermden over een groep weesjongens. 
Bisschop Zwijsen, de stichter van de congregatie, was 
even praktisch als doortastend. Hij kende de proble-
men, kocht een drukpers en fraters en weesjongens 
maakten een begin met wat de Drukkerij van het 
R.K. Jongensweeshuis (RKJW) werd, de voorloper 
van Uitgeverij Zwijsen. Fraters gingen lesmethoden 
vertalen en bewerken. En naarmate meer fraters di-
verse onderwijsakten behaalden was men in staat zelf 
nieuw materiaal te ontwikkelen. Het archief bewaart 
al die methodes voor vakken als godsdienst, taal en 
rekenen, geschiedenis, aardrijskunde, biologie. Maar 
ook publicaties over pedagogiek. Vooraanstaande 
fraters als Sigebertus Rombouts (1883-1962) en later 
Caesarius Mommers (1925-2007) met zijn beroemde 
methode ‘Veilig leren lezen’ stonden volop in deze tra-
ditie.

Niet zelden werd veel werk gemaakt van illustraties 
in de schooluitgaven. Bijvoorbeeld de bekende illus-
trator Bernard Reith (1894-1974), die op verzoek van 
Louis Couperus zijn sprookjes Psyche en Fidessa il-
lustreerde, maakte tussen 1920 en 1957 ruim 1800 
boekillustraties voor het RKJW. (N. Mulders) Ook de 
Tilburgse kunstenaarsfamilie Mandos, in de per-
sonen van Frans (1910-1977) en zijn broer Kees 
(1913-2001) waren jarenlang betrokken bij het illus-
treren van schoolmethodes en het jeugdtijdschrift De 
Engelbewaarder.

15 jaar bitter weinig aanwezig. Indien iemand hier of 
daar nog wat heeft liggen, zal het archief voor toezen-
ding uiterst dankbaar zijn.’ Tot 1976 werkte de kleine, 
energieke frater aan uitbreiding en ordening van het 
archief. Er werden nieuwe stalen rekken en archief-
dozen gekocht. Met de hem kenmerkende discipline 
hield hij zich al die jaren bezig met, zoals hijzelf zei: 
‘Verbuilen, verdozen en verrekken!’ Op 1 februari 
1976 werd hij ontheven van zijn zorg voor het archief 
en opgevolgd door frater Caesario Peters (1911-
1993). Frater Theodoor was toen 73 jaar oud en bleef 
de jaren erna zijn opvolger terzijde staan. 

Een soort familiearchief
De Nederlandse Archiefwet is van toepassing op over-
heidsarchieven. Alle overige archieven, waaronder 
kloosterarchieven, bepalen zelf wat en hoe er wordt 
bewaard, het al dan niet hanteren van bewaarter-
mijnen, enzovoort. Hetzelfde geldt voor de mate van 
toegankelijkheid. In de praktijk kunnen de kloos-
terarchieven onderling erg verschillen qua opbouw 
en ontsluiting. En binnen één kloosterarchief kunnen 
in de loop van de tijd ook nog verschillende regels 
zijn gehanteerd. Bij het Erfgoedcentrum Nederlands 
Kloosterleven te St. Agatha, waar sinds 2006 ruim 
100 Nederlandse orden en congregaties hun archief 
onderbrachten, kan men hierover meepraten. Het 
raadplegen en bestuderen van dit erfgoed is niet goed 
mogelijk zonder inleidingen op de afzonderlijke ar-
chieven.
Het centraal archief van de fraters is een soort fami-
liearchief waarin de neerslag van het wel en wee, de 
successen en mislukkingen, licht- en schaduwkanten 
zijn verzameld. Gaandeweg ontwikkelde men hierin 
een eigen ordening. Daarbij tekenden zich vier hoofd-
groepen af: het bestuursarchief; de fraterhuizen en de 
vandaaruit verrichte werkzaamheden; de persoons-
dossiers van fraters; boeken en voorwerpen. Hiervan 
afgezonderd is het archief van frater Andreas van den 
Boer (1841-1917) wiens zaligverklaringsproces lo-
pende is.
Frater Theodoor en zijn opvolgers hebben gewerkt 
aan de verdere uitbouw van het archief, onder andere 

Archivaris Rien Vissers in 
het archief van de Fraters 

van Tilburg aan de 
Gasthuisring, 2019. 

(Foto Jan van Oevelen)
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met bijzondere kwaliteiten. Zo schreef hij in 1868 op 
verzoek van mgr. Zwijsen het concept van het be-
langwekkend ‘Mandement over het Onderwijs’ van 
de Nederlandse Bisschoppen. Pater Ghijben nam 
werk op van vooraanstaande, ook niet-katholieke au-
teurs, zoals Bilderdijk. Bekende dominee-dichters als 
Ter Haar, Hasebroek en De Génestet ontbraken niet. 
Hij vertoonde hier een levensbeschouwelijke open-
heid die zeldzamer werd naarmate het Rijke Roomse 
Leven meer vorm kreeg. De Bloemkrans schonk veel 
aandacht aan poëzie en in 1891 werd het vroege ge-
dicht ‘De Mandelbeke’ van de toen in Nederland nog 
weinig bekende Guido Gezelle opgenomen. Het archief 
bewaart de brieven die Gezelle schreef aan frater 
Ludovicus van den Houdt (1848-1926), medewerker 
van Ghijben. Guido Gezelle dichtte in het Westvlaams 
en daartegen ontstond binnen De Bloemkrans oppo-
sitie. Het blad schreef immers voor studenten die een 
‘Hollands’ staatsexamen moesten afleggen. Hoewel 
Gezelle veel sympathie had voor De Bloemkrans, 
verdedigde hij in zijn brieven fel het belang van het 
Westvlaams. 

Ongetwijfeld het meest bekende tijdschrift was De 
Engelbewaarder. Het maandblad voor leerlingen van 
de lagere school verscheen vanaf 1885. Het werd 
aanvankelijk in Maastricht en later in Grave uitge-
geven. Sinds 1893 kwam het onder de hoede van 
het RKJW. Het blad richtte zich op leerlingen vanaf 
negen jaar. Later, vanaf 1946, kwamen er drie edi-
ties voor opeenvolgende leeftijdsgroepen tot en met 
het begin van het voortgezet onderwijs. In 1958, na 
ruim zestig jaar, werd het blad overgenomen door De 
Spaarnestad te Haarlem, waarna het opging in de 
eveneens populaire bladen Okki en Taptoe. Gedurende 
zijn lange bestaan gaf De Engelbewaarder zicht op 
de ontwikkeling van de katholieke kinderlectuur in 
Nederland. Het uitgesproken katholieke blad bevatte 
brieven- en vragenrubrieken, raadseltjes en vervolg-
verhalen die dan later vaak in boekvorm verschenen 
bij het RKJW. Veruit het beroemdste was Puk en Muk, 
geschreven door Frans Fransen, pseudoniem van fra-
ter Franciscus van Ostaden (1896-1961). Vanaf 1926 
publiceerde De Engelbewaarder het vervolgverhaal 
over de twee kleine jongens. Gaandeweg besteedden 
de fraters meer aandacht aan de vormgeving. Mede 
onder invloed van illustratoren als Piet Gerrits, Willem 
Hoogenboos, Frans Lazarom, de bovengenoemde 
Bernard Reith en de gebroeders Mandos steeg het 
aantal abonnementen. In 1949 telden de gezamenlijke 
edities zo’n 70.000 abonnees en in 1951 waren het er 
meer dan 100.000. Niettemin was eind jaren vijftig de 
snel toenemende secularisatie mede debet aan het 
verdwijnen van De Engelbewaarder.

Opvoedkundige Brochuren Reeks
In de reeks markante fraters is frater Sigebertus 
Rombouts niet de minste. Als jonge frater studeerde 
hij in de avonduren voor de akten Duits, Engels en 
Frans. Zo kon hij zich internationaal oriënteren op 
het gebied van opvoeding en onderwijs. Hij kon deze 
studies doen omdat in diezelfde tijd binnen de congre-

Eigen tijdschriften
Naast lesmateriaal voor het katholiek onderwijs was 
er al vroeg behoefte aan tijdschriften voor de opgroei-
ende jeugd, maar ook wel aan periodieken gericht op 
de opvoeders. We laten enkele van die tijdschriften de 
revue passeren.
Al in 1850 gaf het RKJW de Annalen van het 
Genootschap der Heilige Kindschheid, tot het doopen 
en vrijkoopen der ongeloovige kinderen in Sina en in 
andere afgodische landen uit. Onder deze veelzeggen-
de titel verschenen de Annalen tot in 1933. De Heilige 
Kindsheid was in 1849 opgericht door bisschop 
Zwijsen. In 1935 telde het genootschap in Tilburg 
maar liefst 11.250 leden. Op talloze plaatsen werd 
op Kindsheidsdag een processie gehouden waarin 
verklede kinderen meeliepen. Er golden verschillen-
de tarieven voor een slaaf, zuster, pater, bisschop of 
paus. Voor paus betaalde je natuurlijk nogal wat. De 
opbrengst kwam ten goede aan de Missie. 
Ook aan de opleiding van onderwijzers werd ener-
giek gewerkt. Daarbij moesten de kwekelingen wor-
den voorzien van goede, verantwoorde lectuur. Zo 
werd in 1883 begonnen met een eigen letterkundig 
tijdschrift: De Bloemkrans. Lectuur voor Katholieke 
Jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en let-
terkundige studie. Gedurende de dertien jaargangen 
van zijn bestaan stond het tijdschrift onder redactie 
van pater Bernardinus Ghijben (1840-1908). Deze 
erudiete pater, lid van de congregatie, was een man 

Fr. Sigebertus Rombouts 
(1883-1962) aan het biljart, 
jaren vijftig. (Coll. Fraters van 

Tilburg)

Kindsheidsprocessie van het 
klein weeshuis in de parochie 

Sint Anna, jaren dertig. 
(Coll. Fraters van Tilburg)
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chese, inzichten en uitzichten. De Inleiding had het 
over ‘Achterstand der katechetiek’ en ‘Eenzijdigheid 
van het godsdienstonderwijs’. Het geloofsonderricht 
op school moest volgens hem op de schop. Nu was 
het regel dat alle katholieke publicaties ter goedkeu-
ring werden voorgelegd aan de bisschop. Dat was met 
de OBR niet anders. In de praktijk was die goedkeu-
ring niet zelden een formaliteit. En hoewel brochure 
23 het Evulgetur van de vicaris-generaal van het 
Bossche bisdom vermeldde, gedateerd op 26 au-
gustus 1924, werd de verkoop van het boekje op last 
van het bisdom gestaakt. Men beriep er zich op dat 
de tekst ter perse was gelegd voordat de kerkelijke 
goedkeuring was afgekomen – iets wat overigens zo-
als gezegd niets ongewoons was. Het was voor de be-
trokken fraters duidelijk: de kritiek op het godsdienst-
onderwijs ging in de ogen van de clerus te ver. Het zou 
nog jaren duren voor zij zover was als frater Rombouts 
en het lijkt een onderwerp dat de moeite waard is ver-
der uitgediept te worden. De studieuze sfeer binnen 
de congregatie wierp velerlei vruchten af.

Typerend voor die tijd was, dat iemand als frater 
Rombouts enerzijds brochures schreef over de nieuw-
ste psychologische en pedagogische inzichten en in 
diezelfde tijd (rond 1930) een brochure schreef met 
als titel: Te wapen tegen ’t bederf onzer dagen! . In de 
tijdschriften van de fraters tekende zich een zelfde 
patroon af. De fraters hielden hun vak bij, gaven ruim 
baan aan de nieuwste vormen van lay-out en ze trok-
ken de beste illustratoren aan, maar alles stond ten 
dienste van de verdere uitbouw en versterking van de 
katholieke zuil. In zoverre was er sprake van een ge-
sloten katholicisme. De moderne cultuur kende kan-
sen maar toch vooral veel gevaren.
In de naoorlogse jaren groeide er in Nederland ge-
leidelijk een meer open houding en werden de gren-
zen tussen de zuilen poreuzer. Het Bisschoppelijk 
Mandement van 1954 probeerde deze ontwikkeling 
aanvankelijk nog af te remmen. Maar het is duidelijk 
dat vanaf de jaren ‘50 de pedagogische opvattingen 
van frater Rombouts gedateerd raakten, de pedago-
giek liet zich niet meer binden aan één bepaalde le-
vensbeschouwing. De OBR hield gelijke tred met de 
nieuwe ontwikkelingen. In 1993 verscheen de laatste 
brochure, nummer 338, van de hand van T. Boland, 
met als titel Het hoofd in de boeken. Waarvan akte.

Enkele fraters uit de schaduw
De archiefstukken van fraters als Andreas van den 
Boer, Sigebertus Rombouts en Caesarius Mommers, 
de leesvader van Nederland wiens biografie in 2019 
verschijnt, beslaan ieder voor zich vele meters. Het 
zijn fraters die niet zonder erkenning bleven.

Maar de kleinste dossiers kunnen op hun eigen ma-
nier indrukwekkend zijn. Vooral in de negentiende 
eeuw stierven vrij veel fraters op zeer jonge leeftijd, 
sommigen waren nog novice. Niet iedereen verdroeg 
het leven van grote soberheid en hard werken en 
daarnaast eiste de volksziekte tuberculose haar tol. 
Een persoonsdossier bestaande uit niet meer dan een 

gatie de aandacht toenam voor verdere professionali-
sering. Waar aanvankelijk aanvullende studies tot het 
allernoodzakelijkste werden beperkt, vanuit een spiri-
tualiteit van eenvoud en ascese, werd nu voortgezette 
studie gestimuleerd. De fraters voelden de noodzaak 
beter toegerust te zijn voor hun belangrijkste taak: de 
vorming van de jeugd. Frater Sigebertus Rombouts 
hoopte Nederlandse letteren te mogen gaan studeren, 
maar kreeg een studie middelbare pedagogiek opge-
dragen. Op deze basis ontwikkelde hij zich binnen de 
Nederlandse kerkprovincie tot een invloedrijk publicist 
op het gebied van katholiek onderwijs en katholieke 
opvoeding. Dankzij zijn ruime oriëntatie en scherpe 
pen wist hij relevante ontwikkelingen toepasbaar te 
maken voor de gewone onderwijzer in de klas. Deels 
vervulde hij zo de rol van popularisator. Hij schreef 
meerdelige handboeken die gedurende jaren op ka-
tholieke kweekscholen werden gebruikt. In diezelfde 
tijd drukte hij zijn stempel op uitgaven van het RKJW. 
Gespitst op nieuwe ontwikkelingen als hij was, zag hij 
de noodzaak van een up to date tijdschrift voor opvoe-
ders. Zo ontstond Ons Eigen Blad waarvan hij hoofd-
redacteur was. (Het tijdschrift bestond van 1913-1964 
en werd voortgezet als Jeugd in School en Wereld, 
1965-1995). Omdat zich allerlei onderwerpen aan-
dienden die verder moesten worden uitgediept, richtte 
hij in 1921 de Opvoedkundige Brochuren Reeks (OBR ) 
op. De eerste brochure, je zou bijna zeggen: natuurlijk 
door hemzelf geschreven, droeg de veelzeggende titel 
Voor alles idealen! . In de OBR publiceerden ook vele 
anderen op pedagogisch en didactisch gebied. Zelf 
schreef hij onder andere in 1931, onder het pseudo-
niem Govert Grazer, zijn invloedrijke Leesmetodiek en 
moderne psychologie (deel 60).

Een moment van frictie met de clerus
Eerder in de reeks, als nummer 23 in 1924, publiceer-
de frater Rombouts de brochure Katechismus en kate-

Tekening van Kees Mandos 
in ‘De Meiboom’ 1, 1947. 

(Coll. Fraters van Tilburg)

‘Opvoedkundige Brochuren 
Reeks’ uit 1923 en ‘De 

Engelbewaarder’ uit 1951. 
(Resp. Coll. Ronald Peeters 

en Coll. Ed Schilders)
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Hij wilde het met ons hebben over de anglo, een krui-
pend kruid met gele bloemetjes die je na een regenbui 
overal zag. De jongens op de achterste banken kropen 
zonder te vragen dichterbij om vooral niets te mis-
sen. (…) De hele klas luisterde aandachtig en keek 
verwonderd naar de frater die zo liefdevol sprak over 
een bloem, waar we nooit enige aandacht aan schon-
ken. Enthousiast vertelde ik aan buren en kennissen 
over de frater die ons les gaf over onze eigen platen en 
bloemen. Met stomme verbazing keek ik in hun boze 
gezichten. De frater moest zijn tijd niet aan onzin ver-
knoeien, daar betaalde je geen schoolgeld voor. Het 
was een grof schandaal!’ (blz. 148-149).

Overigens kregen ook andere bekende Antilliaanse 
schrijvers als Cola Debrot, Tip Marugg en Frank 
Martinus Arion les van de fraters. In boeken en inter-
views geven ze daar blijk van. Tip Marugg noemde 
een frater die voor zijn literaire vorming van groot 
belang was: frater Franciscus de Paula van Dieten 
(1899-1985).
Overal besteedden de fraters veel tijd en energie aan 
buitenschoolse activiteiten. Talloze fraters bege-
leidden voetbalclubs of deden met de kinderen aan 
toneel of muziek. Gedurende de eerste helft van de 
vorige eeuw, een tijd zonder televisie en met weinig 
welvaart, gaven al die activiteiten meer kleur aan het 
leven van hun leerlingen. De dossiers van fraterhuizen 
en afzonderlijke fraters bevatten hierover schatten 
aan informatie, waaronder vele duizenden foto’s.
En dan zijn er ook fraters die je op terreinen tegen-
komt waar je ze niet direct verwacht. De Belgische 
frater Florent Melotte (1911-1988) slaagde in 1940 
voor zijn diploma tuinbouw en schreef in de jaren erna 
in Maaseik enkele monografieën over land- en tuin-
bouw. Al in 1924 hadden de fraters in Maaseik een 
lagere Land- en Tuinbouwschool opgericht, waarvan 
frater Florent in 1940 directeur werd. In Tilburg en 
omgeving was frater Silvius Mutsaers (1903-1984) 
een dierbaar begrip. Hij behaalde land- en tuinbouw-
aktes en een diploma Bijenteelt en was leraar aan de 
Middelbare Tuinbouwschool in Breda en docent aan 
– hoe bijzonder klinkt dit – de Sierteeltdagschool. Hij 
was medeoprichter van Tilburgs oudste volkstuin-
complex, verzorgde cursussen en schreef jarenlang 
een rubriek voor tuinders. 

of twee A4’tjes met soms een fotoportretje waarop 
een jong en ernstig gezicht, is dan het enig nagelaten 
spoor.

Het archief bevat een veelvoud aan dossiers van fra-
ters met opmerkelijke verdiensten. Meestal raakten 
ze in de vergetelheid. Soms vullen de persoonsdos-
siers informatie aan over fraters die elders in publica-
ties opduiken. In 1986 verscheen het boek Kinderen 
van de fraters van de Antilliaanse schrijver Jules de 
Palm (1922-2013). Hij was een oud-leerling van de 
fraters en hoewel hij zijn boek aan hen opdroeg, is hij 
zeer kritisch en laat hij zien dat de fraters kinderen 
van hun tijd waren. Maar hij schrijft ook over enkele 
fraters die hun tijd ontstegen.

Zo verschijnt op bladzijde 126 een jonge frater, 
Anthimus Smit: ‘Hij zag er helemaal niet uit als een 
frater, hij had meer iets weg van een filmster’. Hij 
ging niet achter de lessenaar, maar op een bank zit-
ten. En de jongens wisten dat dat eigenlijk niet mocht. 
Hij voetbalde enthousiast mee in de hete zon. ‘Op ze-
kere dag dribbelde hij behendig de beste voetballers 
voorbij, legde aan voor een trefzeker schot toen hij op 
het laatste moment werd geblokkeerd en – schater-
lachend – languit over de speelplaats rolde. Hij had 
pech dat het hoofd der school er met zijn neus boven-
op stond en hoofdschuddend opmerkte: “Anthimus, 
zou je niet liever normaal surveilleren?” Sinds die 
dag heeft hij nooit meer gevoetbald. Hoe openhar-
tig hij anders ook was, op de vraag of het voetballen 
hem van hogerhand was verboden, gaf hij heen ant-
woord. Hij lachte maar en zei, dat hij andere plannen 
had’ (blz. 134). Later richtte hij de padvinderij op en 
reed met de verkenners ‘in een krakkemikkige bus’ 
over het eiland. Het zonnige hoofdstuk over frater 
Anthimus Smit eindigt abrupt: na een kortstondige 
ziekte sterft hij op 20 december 1935, slechts 28 jaar 
oud.
Gelukkig schrijft De Palm ook prachtig over frater 
Realino Janssen (1889-1977). ‘Frater Realino kwam 
op zekere dag voor de klas met een schrift waarop ge-
schreven stond: ‘Plantkunde van Curaçao’. Hij lachte 
verlegen toen hij ons vertelde dat hij ons uit zijn eigen 
schrift les zou moeten geven omdat er geen boeken 
waren die hij voor het vak plantkunde geschikt vond. 

V.l.n.r.: Fr. Anthimus Smit 
in Willemstad begin Jaren 
dertig, fr. Silvius Mutsaers 
plant een boom in 1948, 

fr. Domitianus Simons 
gebeeldhouwd door Niko de 

Wit in 1976 en fr. Caesario 
Peters. (Coll. Fraters 

van Tilburg)
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Het verdwenen hoofd van 
frater Domitianus Simons

Een archief is een constructie. Stukken worden hope-
lijk weloverwogen bewaard of vernietigd. En hoeveel 
raakt gaandeweg verloren, nog voor besloten kan 
worden het al dan niet te archiveren? In dit verband is 
het opmerkelijk dat uitgerekend van frater Domitianus 
Simons (1888-1979), de man die onvermoeibaar ge-
schiedenissen ontrafelde en beschreef, iets bijzon-
ders ontbreekt in het archief: zijn door beeldhouwer 
Niko de Wit geboetseerde kop. 
Frater Domitianus sleet jarenlang ontelbare uren 
in archieven. Men trof hem met zijn ascetisch hoofd 
met gouden bril gebogen over archivalia, zowel in 
de bibliotheek van het oude moederhuis als in het 
Tilburgse gemeentearchief. Zijn werk is van onschat-
bare waarde voor de geschiedschrijving van de con-
gregatie, maar hij verzamelde en publiceerde ook veel 
over het verleden van Tilburg, stedelijk en kerkelijk. 
Ook plaatsen rond Tilburg als Oisterwijk, Waalwijk en 
Hilvarenbeek hadden zijn aandacht. 
In 1976 woonde frater Domitianus, intussen 88 jaar 
oud, in het fraterhuis Joannes Zwijsen, de opvol-
ger van het in 1971 gesloopte moederhuis aan de 
Gasthuisring. Op zeker moment wandelde daar de 
jonge beeldhouwer en overbuurman Niko de Wit 
(1948) binnen. Het fraterhuis werd op dat moment be-
woond door negenenzestig overwegend bejaarde fra-
ters en de beeldhouwer hoopte onder al die oude fra-
ters een geschikt model te vinden. Frater Pancratius 
van Iersel, de overste, zei wijzend op de grote groep 
fraters die net koffie zat te drinken: ‘Kijk maar eens 
rond’. De aandacht van De Wit werd snel getrokken 
door het markante hoofd van frater Domitianus en 
die stemde toe. De maanden erna stak hij regelma-
tig de Gasthuisring over. Zelf noteerde hij: ‘Bij mijn 
eerste komst in de werkplaats waren daar drie jonge-
mannen en een jongedame. Ze wilden het allen eens 
proberen. Uiteindelijk is in oktober 1976 alleen het 
werkstuk van De Wit gereedgekomen’. De portret-
kop van frater Domitianus hing later in het fraterhuis 
Joannes Zwijsen tot dat in 2003 werd gesloopt en de 
fraters gedurende enkele jaren onderdak vonden aan 
de Bredaseweg, in afwachting van de nieuwbouw van 
het Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Ergens rond 
die verhuizing verdween de kop uit zicht. Aan iemand 
meegegeven, door iemand meegenomen, kapot? Wie 
zal het zeggen. Bij verhuizingen en opheffingen van 
fraterhuizen is veel verloren gegaan.

En zo eindigt dit artikel over één van de grootste 
kloosterarchieven in Nederland met een verzuchting 
over iets dat niet bewaard is gebleven. Een paradoxaal 
einde, maar niet slecht voor het realiteitsbesef van zo-
wel de schrijver als de lezer van dit verhaal. Overigens 
mag dit besef niet het zicht ontnemen op de rijke 
geschiedenis van de Fraters van Tilburg, de Fraters 
CMM, en de neerslag hiervan in hun archief. De af-
gelopen jaren hebben navorsingen van promovendi in 
het archief geleid tot drie proefschriften. En werkelijk, 
het centraal archief bevat materiaal genoeg voor nog 
veel studies in de toekomst.

Voor geschreven portretten van een twintigtal be-
kende en onbekende fraters uit verschillende peri-
oden verwijs ik graag naar het boek Enigen uit velen 
dat in 1994 in Tilburg verscheen onder redactie van 
Joep Eijkens. Het laatste portret, geschreven door 
Tom Tacken, is gewijd aan de tweede archivaris, 
frater Caesario Peters, met als titel ‘Het zuivere ge-
nieten van Caesario’. Het bevat prachtige typeringen 
van deze kleurrijke frater die onder het pseudoniem C. 
Keldermans veel schreef over allerlei wetenswaardigs 
uit de fratergeschiedenis. Frater Caesario liet anderen 
graag delen in zijn grote kennis van zaken en dat nooit 
zonder humor.

Sprekende voorwerpen
Het archief biedt ook ruimte aan voorwerpen, va-
riërend van sigarenbandjes en schilderijen tot reli-
kwieën. Over sigarenbandjes gesproken. Er werd in 
het verleden veel gerookt – gereglementeerd maar 
met toewijding. Daarbij waren sigaretten tot ver in 
de twintigste eeuw ‘n beetje wuft en mondain en dus 
taboe. Pijpen en vooral sigaren waren favoriet en het 
archief bewaart veel foto’s van fraters in de recreatie-
zaal van hun fraterhuis, waarbij de ongeïnformeerde 
buitenstaander de grijze rookwalm ten onrechte aan-
ziet voor wazigheid. Bij een Gouden Kloosterfeest 
kreeg de jubilaris een kistje sigaren voorzien van siga-
renbandjes met daarop zijn naam gedrukt. 

Veel van deze tot de verbeelding sprekende voorwer-
pen komen aan bod in het boek Uit het archief van de 
fraters dat ik samen met Han van Meegeren schreef 
in 2014. Maar er is natuurlijk altijd meer. Zo bewaren 
de fraters met veel zorg het eerste deel van het bre-
vier dat ze hun stichter mgr. Zwijsen aanboden bij zijn 
‘Zilveren Bisschopsjubileum’ in 1867. (zie afb. op p.3) 
Voorafgaand aan de titelpagina is een rijk geïllustreer-
de opdracht toegevoegd voorzien van een in het Latijn 
gestelde tekst die in vertaling luidt: ‘De dankbare zo-
nen, die de hier afgebeelde huizen van de congregatie 
bewonen, geven dit verblijd aan hun dierbare vader 
Joannes Zwijsen, die 25 jaar bisschop is’. Weelderig 
omrankt ziet men vervolgens de eerste vijf huizen 
van de congregatie afgebeeld, met de klok mee: het 
Moederhuis geflankeerd door de Paterskerk 15 sep-
tember 1845; Sint Michielsgestel 6 oktober 1852; 
’s-Hertogenbosch 7 juli 1862; Grave 22 september 
1859; Maaseik 2 januari 1852. 

Fragment uit een brief 
van Guido Gezelle aan fr. 

Ludovicus van den Houdt 
van 10 maart 1893. 

(Coll. Fraters van Tilburg)
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leven stonden, illustreren kunsthistorische ontwikkelin-
gen of zijn simpelweg gewoon mooi. 

Inventarisatie 
Omdat er nogal wat kloosters en kerken de deu-
ren sluiten is het belangrijk om een helder overzicht 
te hebben van het roerende erfgoed. Als kenniscen-
trum van de christelijke cultuur in Nederland heeft 
Museum Catharijneconvent de taak dat erfgoed zo 
goed mogelijk in kaart te brengen. De gegevens wor-
den opgeslagen in de speciaal daarvoor ontwikkelde 
database Kerkcollectie Digitaal. De waarderingscri-
teria waarmee wordt gewerkt zijn vastgelegd in de 
mede door het museum samengestelde Handreiking 
roerend religieus erfgoed (2011). Zo kan bijvoorbeeld 
worden uitgegaan van de actuele waarde. Met andere 
woorden staat de beleving en emotionele beteke-
nis voorop, ofwel wat betekent een voorwerp voor de 
kloostergemeenschap zelf? Bij de historische waarde 
gaat het om de kerkhistorische, algemeen historische 
en kunsthistorische betekenis. Zegt een voorwerp iets 
over de geschiedenis van het klooster? Of wat is het 
artistieke belang? Tegelijk wordt erop gelet of een 
voorwerp zeldzaam is of tot een stilistisch ensemble 
behoort. Op die manier wordt het duidelijk wat wel of 
niet belangrijk genoeg is om te behouden. 

Generalaat 
De Fraters van Tilburg lieten het Catharijneconvent 
het erfgoed in het Generalaat en het naastgelegen 
woonzorgcentrum Joannes Zwijsen (Burgemeester 
Brokxlaan) inventariseren. In laatstgenoemd gebouw 
ging het om de kerkruimte en de voor de fraters be-
stemde woonverdieping. Het Generalaat is integraal 
bekeken. Er werd een groot aantal objecten uit het 
vroegere moederhuis en de dochter- of succursaal-
huizen aangetroffen. Denk bij dit laatste aan bijvoor-
beeld het onderwijsinstituut de Ruwenberg in Sint-
Michielsgestel of het fraterhuis Franciscus van Sales 
in Goirle. Al tijdens het veldwerk is aan de hand van de 
waarderingscriteria een schifting gemaakt. Zo vallen 
de vele wierookvaten, processiekruizen of kruisbeel-
den zonder een bijzondere kunst- of cultuurhistori-
sche waarde al vrij snel af. Ze worden wel ingevoerd 
maar niet in de zogeheten kerncollectie opgenomen. 

Kerncollectie
De kerncollectie omvat met name de objecten die 

De afgelopen jaren lieten de Fraters van 
Tilburg hun historie aan de hand van enkele 

nieuwe publicaties vastleggen. Het resultaat 
is een reeks die met een eigentijdse blik aan-

dacht besteed aan de congregatie.1 Tegelijk 
lieten zij in 2016 hun roerende erfgoed door 

Museum Catharijneconvent in Utrecht inven-
tariseren. Wat was er aan tastbare relicten 
overgebleven sinds de congregatie in 1844 
door Joannes Zwijsen was opgericht? Het 
moederhuis is allang gesloopt en de vele 

dochterhuizen verloren hun functie.  
Wat overbleef van de inventaris kwam 

‘op zolder’ in het Generalaat aan de 
Gasthuisring. 

Dit verschilt niet van de praktijk in een doorsnee huis-
houden. Onze zolders staan nogal eens vol met afge-
dankte spullen. Zulke plekken zijn een heerlijke grabbel-
ton voor wie geïnteresseerd is in het verleden. Maar vaak 
stel je je de vraag of het allemaal wel zo belangrijk is om 
te behouden. Kan het ook in de container, verkocht wor-
den of naar de kringloop? Zeker als het om het klooster-
lijk erfgoed gaat is het van belang om zorgvuldige afwe-
gingen te maken. Historische voorwerpen weerspiegelen 
immers onze identiteit. Ze leren ons hoe mensen in het 

Inventarisatie van het cultuurgoed 
van de Tilburgse Fraters
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van belang zijn voor de identiteit van de congregatie. 
Zwijsen richtte de congregatie op omwille van het ka-
tholieke onderwijs. Tegelijk speelden de fraters een 
grote rol bij de opvang van wezen en voogdijkinderen, 
maar bijvoorbeeld ook doofstommen. En ze richtten 
zich op de missie, onder meer op Curaçao. Het dage-
lijkse werk van de Tilburgse fraters is dan ook ken-
merkend voor het zogeheten ‘actieve kloosterleven’. 
Dit in tegenstelling tot de eeuwenoude ordes zoals 
de benedictijnen die zich binnen de muren van hun 
kloosters meer op het contemplatieve of beschouwe-
lijke leven richten. Bovendien gaat het in vergelijking 
met andere kloosterlingen om subtiele verschillen die 
samenhangen met de eigen spiritualiteit en invals-
hoeken. Zo is bij de fraters de liefdadigheidsheilige 
Vincentius a Paulo de inspirerende figuur, zoals dat 
bij franciscaanse kloosterlingen Franciscus van Assisi 
is of bij de norbertijnen de H. Norbertus van Gennep. 
Vooral de diversiteit van de Nederlandse kloostercul-
tuur is doorslaggevend voor de tijdens het inventari-
satiewerk te maken keuzes. 

Een goed voorbeeld van een in de kerncollectie 
opgenomen object is een in 1928 gemaakte teke-
ning van enkele fraters die verhuizen naar het in dat 
jaar in gebruik genomen nieuwe fraterhuis aan de 
Papenhulst in Den Bosch. Men verhuisde toen van de 
bij de Sint-Jan gelegen locatie aan de Torenstraat. 
Tekenaar Leo van Grinsven (geb. 1912) – illustrator 
bij de door de fraters opgezette Drukkerij van het R.K. 
Jongensweeshuis – beeldde de fraters tamelijk ludiek 
af, terwijl ze met hun beddengoed, potten en pan-
nen op weg gaan naar de nieuwe locatie. Zo’n teke-
ning heeft geen hoge kunsthistorische waarde, maar 
geeft wel een beeld van de kloostercultuur van de 
Fraters van Tilburg tijdens het interbellum. Mocht het 
zo zijn dat de tekening op den duur afgestoten moet 
worden, dan is het advies om hem over te dragen aan 
het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint 
Agatha (Cuyk), waar de meeste Nederlandse kloos-
terarchieven worden bewaard. Door tijdige invoering 
in de database van het Catharijneconvent is een in-
tegraal overzicht gewaarborgd van de cultuur van de 
fraters, als onderdeel van het Nederlandse klooster-

landschap. Bovendien worden er de gegevens van 
kunstenaars en ateliers opgeslagen, in dit geval dus 
van de illustrator Leo van Grinsven. Van hem zijn in 
het bijzonder zijn tekeningen voor het R.K. jeugdblad 
De Engelbewaarder en de boekenreeks Puk en Muk 
bekend, allebei uitgaven van de fraters. 

Herkenning en identiteit
Hoe men het ook wendt of keert, in de afgelopen halve 
eeuw transformeerde Tilburg van een uitgesproken 
katholiek bolwerk naar een stad waar de seculari-
satie haar sporen naliet. Niet alleen verdwenen een 
groot aantal markante kerkgebouwen maar zijn ook 
de aan de hand van hun habijt of toog te herkennen 
religieuzen uit het stadsbeeld verdwenen. Als erf-
goedconsulent mocht ik het erfgoed van de fraters 
inventariseren en dit betekende voor mij meteen een 
duik in mijn eigen verleden. Als oud-Tilburger had ik 
namelijk les gehad op scholen waar nog enkele frater-
onderwijzers stonden. Hun toog was inmiddels ver-
wisseld voor burgerkleding en slechts in een enkel ge-
val gebruikten ze nog hun kloosternaam. Tijdens het 
inventarisatiewerk was ik dus tegelijk een ervarings-
deskundige. Zo herkende ik op het Generalaat meteen 
het beeld van de H. Stanislaus dat in mijn middelba-
reschooltijd in de aula van de vroegere kweekschool 
Sint-Stanislaus aan de Fraterstraat stond. Dit door 
de Limburgse kunstenaar Charles Vos (1888-1954) 
gesneden beeld was in 1950 door de kwekelingen 
aangeboden bij het honderdjarig bestaan van de 
school.2 Het gebouw is in 1985 gesloopt. Inmiddels is 
het betreffende deel van Tilburg door de nieuwe in-
richting van de spoorzone zelfs haast onherkenbaar 
geworden. Maar het Stanislausbeeld is een tastbaar 
relict dat verwijst naar de historie van de school die 
niet alleen binnen de congregatie maar ook in Tilburg 
en daarbuiten een grote rol speelde. Herkenning en 
identiteit gaan zo hand in hand en onderstrepen het 
belang van registratie. 

Portretten van stichters en oversten
In de Tilburgse historie speelt Joannes Zwijsen een 
grote rol. Wie artikelen in het blad Tilburg leest, ziet 
zijn beeltenis nogal eens langskomen. Als pastoor 
van de parochie ’t Heike richtte hij in 1832 de congre-
gatie van de Zusters van Liefde op, enige jaren later 
dus gevolgd door hun mannelijke pendant, de Fraters 
van Tilburg. Uiteraard verbaasde het niet dat er bij de 
fraters nogal wat portretten, borstbeelden en andere 
memorabilia van Zwijsen zijn. Een belangwekkend 
voorbeeld is het door de Amsterdamse schilder W.C. 
Chimaer van Oudendorp (1822-1873) gemaakte stich-
tersportret dat Zwijsen speciaal voor de congregatie 
bestemde.3 Dit schilderij dateert uit 1847-1848. Het 
is bekend dat het moeizaam tot stand kwam want 
Zwijsen had het te druk om regelmatig te poseren. 
Zelfs stelde de schilder voor om het werk maar niet 
af te maken en het doek voor iets anders te gebrui-
ken. Er zou dan niets in rekening worden gebracht. 
Uiteindelijk liep het met een sisser af en kwam het 
werk toch af. Als stichtersportret uit de vroege pe-
riode van de congregatie is dit schilderij erg belang-

Leo van Grinsven maakte 
deze tekening bij de 

verhuizing van de fraters in 
Den Bosch 1928. 

(Foto Joost van Hest, 
Coll. Fraters van Tilburg)
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de meeste portretten ad hoc tot stand kwamen – bij-
voorbeeld als geschenk bij een jubileum – gaat het 
om de portretten van de eerste overste tot de meest 
recente. Enkele oversten zijn door de gerenommeerde 
Brabantse portretschilder Jan van Delft (1879-1952) 
vastgelegd. Piet Slager (1841-1912), telg uit de be-
kende Bossche kunstschilderfamilie, portretteerde 
in 1894 de eerste overste, Superior de Beer (1821-
1901). De in 1958 geboren Tilburgse kunstenaar Paul 
van Dongen maakte in 2010-2011 de portretten van 
de tweede en derde algemeen-overste, de paters Leo 
Drabbe (1852-1909) en Barnabas Verhoeven (1868-
1938). Van hen bestonden alleen fotografische af-
beeldingen. Van Dongen legde ze respectievelijk in 
inkt en potlood vast. Deze nieuwe portretten comple-
teren de historische reeks. 

Inspiratie
Tot de sloop van het moederhuis werd daar met 
veel zorg de kamer in ere gehouden waar Zwijsen in 
1863-1864 verbleef na de verijdelde aanslag op zijn 
leven.4 In zijn tijd hingen daar vier in sierlijsten opge-
nomen chromolithografieën die tijdens de inventa-
risatie op de ‘rommelzolder’ zijn teruggevonden.5 Ze 
laten enkele sleutelmomenten zien uit het leven van 
de Parijse aartsbisschop Denis-Auguste Affre (1793-
1848), een sociaal bewogen prelaat die omkwam bij 
de revolutie van 1848. Bij een eerste oogopslag was 
de conclusie dat het litho’s waren zoals je ze wel va-
ker tegenkomt in de gangen of spreekkamers van een 
klooster. Toen eenmaal duidelijk was geworden dat ze 
in Zwijsens kamer hadden gehangen, gaven ze door 
hun thematiek inzicht in diens motivaties en beweeg-
redenen. Voor hem als initiator van twee congregaties 
die zich in het bijzonder op de arbeidersklasse en de 
opvang van wezen richtten, was de Parijse bisschop 
blijkbaar inspirerend genoeg om zijn levensverhaal 
blijvend voor ogen te houden. Zulke prenten zijn zo 
ook van belang voor de geschiedschrijving van het 
Nederlandse katholicisme waarin Zwijsen een cruci-
ale rol speelde. Registratie staat dan ten dienste van 
wetenschappelijk onderzoek.

Tweede Wereldoorlog
Bij welke organisatie of stichting ook heeft de Tweede 
Wereldoorlog haar sporen nagelaten. Zo is van de abdij 
van Koningshoeven bij Tilburg het trieste verhaal bekend 
van de drie trappisten van joodse afkomst die tezamen 
met hun zussen uit het nabijgelegen trappistinnenkloos-
ter Koningsoord naar Auschwitz zijn weggevoerd en daar 
vermoord. Bij de Fraters van Tilburg werden enkele in-
gelijste foto’s aangetroffen van de veertien fraters die 
tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
zijn omgekomen. Ze waren werkzaam in de missie te 
Medan en werden geïnterneerd in het interneringskamp 
Menado.6 Aan de hand van de ingelijste foto’s en twee 
bijbehorende naamborden werd de herinnering aan deze 
confraters levend gehouden.

Frater Andreas
Van een heel andere aard zijn de relicten die naar 
frater Andreas van den Boer (1841-1917) verwijzen. 

rijk. Op de achtergrond is het eerste kloostergebouw 
op de Locht te zien, de latere Gasthuisring, waar het 
gebouw in de loop van de tijd deel ging uitmaken van 
een alsmaar groter wordend complex. Een portret als 
dit staat in de traditie van de stichters- en abtsport-
retten in oude abdijen, zoals ze bij de benedictijnen, 
norbertijnen of andere ordes zijn te vinden. Door de 
portretten van stichters en oversten lieten de in de ne-
gentiende eeuw opgerichte congregaties zien hoezeer 
zij wilden aanknopen bij de op een eeuwenoude oor-
sprong stoelende kloostercultuur. 

In die betekenis is ook de portrettengalerij van de al-
gemene oversten van de fraters van belang. Hoewel 
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geboren frater trad in 1859 in en werd onderwijzer 
op het door de fraters geleide instituut Ruwenberg 
in Sint-Michielsgestel. Daar zou hij zo’n vijftig jaar 
werkzaam zijn. Hij stond er bekend om zijn beminne-
lijke aard en nam er dan ook een opvallende positie 
in. Zozeer zelfs dat na zijn dood een heiligencultus 
ontstond. Als inspirerend voorbeeld spreekt hij nog 
steeds veel mensen aan en er loopt een proces voor 
zijn zaligverklaring. Zijn bewaard gebleven persoon-
lijke objecten hebben de status van reliek. Juist omdat 
het om een eigen medebroeder gaat zijn ze wezenlijk 
voor de identiteit van de fraters.7 

Kloosterkapel 
Reeds in 1971-1972 ging het moederhuis aan de 
Gasthuisring onder de slopershamer verloren. Het was 
de periode waarin in Tilburg diverse markante katholieke 
bouwwerken verdwenen, niet alleen kerken maar ook 
kloosters en gestichten. Het meest bekend is de sloop 
van de Noordhoekse kerk, niet ver van de Gasthuisring. 
De sloop van het moederhuis omvatte ook de bijbeho-
rende imposante kapel uit 1886, een ontwerp van de 
Tilburgse architect A.G. de Beer (1844-1898). Die ar-
chitect had in het laatste decennium van de negentiende 
eeuw een belangrijk stempel gedrukt op het stadsbeeld. 
Hij was familie van Superior de Beer, de hierboven al ge-
noemde eerste algemeen-overste van de fraters. In het 
katholieke netwerk van zijn tijd haalde hij menige op-
dracht binnen. Zijn chef d’oeuvre is het immense en nog 
steeds voor zijn oorspronkelijke doel dienende kloos-
tercomplex van de Trappisten van de Koningshoeven 
(1894). Andere nog steeds bestaande voorbeelden 
zijn het Missiehuis aan de Bredaseweg (1890), het 
Clarissenklooster aan de Lange Nieuwstraat (1891) en 
de Hasseltse kerk (1898), gebouwen die inmiddels hun 
functie hebben verloren. Met de kloosterkapel van de 
fraters leverde de architect het eerste bewijs van zijn 
kunnen. Hoewel Superior de Beer aanvankelijk aarzelde 
om hem die opdracht toe te vertrouwen, was hij uiteinde-
lijk zeer tevreden. Tekenend is een vermelding uit 1919: 
”Onze kapel is het eerste groote werk, dat hij geleverd 
heeft. Kleiner werk had hij bij ons aan huis en werkplaat-
sen genoeg verricht en altijd ten genoege der oversten, 
waarom P. Superior hem bij het eerstvolgende groote 
werk niet gaarne voorbijging. Maar wijl hij voor eene on-
derneming als nu voor de hand lag, nog een nieuweling 
was, althans zoo ’t scheen, aarzelde P. Superior eenige 
tijd en raadpleegde andere vakkundigen.”8 Het resultaat 
mocht er dus toch wezen. De Beer schiep een rijzige 
driebeukige kapel in neogotische trant, op een kruisvor-
mig grondplan, met een driezijdig gesloten koor en een 
dakruiter. Inwendig vielen de hoge pijlers en het siermet-
selwerk op.

Afgezien van de eerste steen en de torenhaan resteert 
van het gebouw niets. Ook het glas-in-lood uit de werk-
plaatsen van Capronnier in Brussel ging verloren. Door 
de recente herinrichting van het gebied is zelfs de pre-
cieze locatie moeilijk te achterhalen, ongeveer ter hoogte 
van de Burgemeester Brokxlaan. Maar van de inventa-
ris bleek toch nog verbluffend veel over te zijn. Zo zijn bij 
de inventarisatie de houten beelden van Maria en Jozef 

Bij dit onderwerp denk ik tegelijk aan de reliekenten-
toonstelling die Museum Catharijneconvent in 2018 
organiseerde. In hun klassieke betekenis zijn relieken 
de resten van heiligen. We kennen ze in de vorm van 
botjes, schedels of plukjes haar. Andere voorbeelden 
zijn de zogeheten aanrakingsrelieken, dat wil zeggen 
objecten die door de heiligen zijn aangeraakt of tegen 
een bestaande reliek zijn gehouden. Denk dan aan 
stukjes textiel of een splinter van het H. Kruis. Ook nu 
nog zijn dergelijke objecten reden voor mensen om op 
bedevaart te gaan naar plekken waar de betreffende 
heiligen worden vereerd en hun relieken te zien zijn. In 
de katholieke traditie spelen relieken een belangrijke 
rol, maar op een vergelijkbare manier kennen we ze 
van de islam of het boeddhisme. 

Bij de fraters geniet Andreas van den Boer een bijzon-
dere verering en er zijn van hem verschillende me-
morabilia, zoals zijn hoed en bril of het kruisje dat in 
zijn kloostercel hing. Frater Andreas is bijgezet in de 
kapel van het Generalaat en er is een speciaal Frater 
Andreasbureau voor zijn verering. Deze in Udenhout 
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het bewaard gebleven deel van de Fraterstraat, is 
het Generalaat aan de Gasthuisstraat het laatste 
bouwwerk dat getuigt van de aanwezigheid van de 
Tilburgse fraters op de Locht. Dit door Jos Bijnen in 
1962 opgeleverde gebouw (gemeentelijk monument) 
werd nog als een klassiek kloostergebouw opge-
zet, dat wil zeggen met een kapel, refter, kapittel-
zaal en enkele binnenhoven die nog min of meer aan 
een pandhof doen denken. Voor de inrichting van de 
kapel werd de bekende kunstenaar Luc van Hoek 
(1910-1991) uit Goirle ingeschakeld.12 Dit betekende 
meteen een grote opdracht voor diens Ateliers voor 
Liturgische Kunst die hij in 1961 aan de Tilburgse 
Spoorlaan had opgericht. Het atelier was een voort-
zetting van het atelier J. Verbunt en leverde tot pak-
weg 1970 liturgische gebruiksvoorwerpen en com-
plete kerkinrichtingen. Het behoorde tot de laatste 
nieuwe werkplaatsen voor de periode van secularise-
ring en kerksluiting. 

Van Hoeks modernistische ontwerpen voor de kloos-
terkapel markeren een periode waarin de kerkelijke 
kunst een nieuwe weg insloeg. Na de negentiende-
eeuwse neogotiek en de traditionalistische ontwik-
kelingen die tot ver na de Tweede Wereldoorlog het 
beeld van de kerkelijke kunst bepaalden, weerspie-
gelen de ontwerpen uit van Hoeks latere periode de 
vernieuwende taal van Vaticanum II. Dit in 1962-1965 
gehouden concilie moderniseerde de katholieke kerk 
en was tekenend voor de op verandering en vernieu-
wing gerichte tijdgeest. Het voor de fraters gemaakte 
en uit een altaarkruis, tabernakel, kandelaars, leze-
naar en wierookvat bestaande altaarensemble toont 
geen traditionele of klassieke vormen meer. Van Hoek 
richtte zich juist op een abstracte en expressieve 
vormgeving. Typerend is bijvoorbeeld het kruis met 
een gestileerde en kleurige Christusfiguur. Het taber-
nakel bekleedde hij met een bont patroon van kleurige 
strookjes emaille, gecombineerd met enkele kristal-
len. Zeker omdat het hier om een gaaf bewaard geble-
ven ensemble gaat, is de registratie van deze objec-
ten van belang voor een helder beeld van de jongere 
ontwikkelingen op het gebied van de kerkelijke kunst. 
Immers, als het om oudere objecten gaat is men ge-
woonlijk wel overtuigd van de noodzaak ze goed te 
documenteren. Maar wat nog niet zo heel erg lang 
geleden werd gemaakt, geniet veelal niet voldoende 
waardering. Raken zulke objecten door afstoting op 
drift dan gaat ook de kennis vaak verloren.

Toekomst
Al met al geeft de inventarisatie van een klooster 
inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van de be-
treffende orde of congregatie. Ontstaan, bloei en 
verandering komen in beeld aan de hand van de 
objecten die hun geschiedenis illustreren. In de hui-
dige tijd vallen de congregaties minder op en zijn ze 
vooral op de achtergrond actief. Vaak hebben ze in 
hun vroegere missiegebieden nogal wat aanwas. In 
landen als Indonesië of op de Filippijnen zijn jonge 
kloosterlingen die in grote lijnen hetzelfde werk doen 
als eertijds in bijvoorbeeld Tilburg. Een generaal be-

aangetroffen die op de zijaltaren stonden. Ze moeten 
uit de beginperiode van de kapel dateren en zijn ge-
maakt door het bekende atelier Cuypers-Stoltzenberg uit 
Roermond.9 Hetzelfde atelier leverde werk voor de kapel 
van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. Cuypers-
Stoltzenberg had overigens een goede klant aan de 
Tilburgse kloosters, want toen de fraters in 1894 hun 
gouden jubileum vierden, polychromeerde het atelier de 
kloosterkapel. Op de koorwanden kwamen figuratieve 
schilderingen. Tegelijk werd de opdracht verleend om 
de feestversiering te ontwerpen. En bovendien lieten 
de dochterhuizen dit atelier de door hen aangeboden 
Calvariegroep maken die op het kloosterkerkhof achter 
de kapel kwam te staan.10 

Bij hetzelfde jubileum kwam de uit hout gesneden com-
muniebank tot stand, een geschenk van architect De 
Beer. Ook dit onderdeel werd op de ‘rommelzolder’ te-
ruggevonden. In de door de fraters bijgehouden kronie-
ken is te lezen dat hij dit ruim zes meter brede kerkmeu-
bel op de feestdag zelf, 25 augustus 1894, in de vorm 
van een tekening had geschonken.11 Aanvankelijk was 
het de bedoeling om de communiebank van koperen re-
liëfs te voorzien, maar op verzoek van Superior de Beer 
werd hij geheel in hout uitgevoerd. Een jaar later was 
de communiebank klaar en kon hij in de kapel worden 
geplaatst. Het kerkmeubel was voorzien van gesneden 
reliëfs met eucharistische symbolen zoals een kelk met 
hostie en de Ark van het Verbond. Ze werden afgewis-
seld door de eveneens in hout uitgevoerde panelen met 
de Lijdenswerktuigen van Christus. Dat architect De 
Beer zijn opdrachtgevers nogal eens iets cadeau deed, 
blijkt ook uit het Mariabeeld dat hij bij de voltooiing van 
het Trappistenklooster schonk. Zie het als de relatiege-
schenken van zijn tijd! 

Kunstenaar Luc van Hoek
Afgezien van een klein stukje kloostermuur aan 
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razzo uitgevoerde plaquette waarop het wapenschild van 
de congregatie. Het hing boven de tochtdeuren van de 
toegangshal van ‘Stanislaus’ waar ik een deel van mijn 
middelbareschooltijd meemaakte. De plaquette was in 
1950 bij het schooljubileum geschonken door de vader 
van een van de kwekelingen en door hemzelf gemaakt.13 
Deze terrazzowerker was naamgever van het vooraan-
staande bedrijf Andrean dat in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog een begrip was in de bouwwereld. Menig 
terrazzo- of granitoproduct werd door dit bedrijf gele-
verd. De plaquette was bij de sloop van de school vei-
liggesteld. Voor mij is dit voorwerp een herinnering aan 
de periode dat ik aan het begin van de schooldag onder 
dit wapenschild doorliep. Tegelijk is het een historisch 
object zoals er in allerlei variëteiten zoveel zijn, het ene 
belangrijker dan het andere. Maar of er nu wel of geen 
sprake is van hoge kunst- of cultuurhistorische waarde, 
al die objecten kleuren het beeld van de geschiedenis. 
Door ze in kaart te brengen wordt de historische kennis 
overgeleverd.

stuur wordt dan nogal eens overgeplaatst naar de 
nieuwe kerngebieden. Het vroegere moederhuis of 
generalaat is veelal nog de enige Europese locatie en 
een verzamelplek voor het historische cultuurgoed. 
Zoals hierboven geschetst leiden de bij een inventa-
risatie gehanteerde criteria tot het opnemen van de 
belangrijkste objecten in de kerncollectie. Wanneer 
een klooster de deuren sluit wordt geprobeerd om ze 
binnen de congregatie te herbestemmen, maar dit is 
slechts beperkt mogelijk. Eventueel gaan ze naar een 
museum of een erfgoedcentrum. Te denken valt aan 
het Catharijneconvent of het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden, maar ook het Katholiek Documentatie 
Centrum in Nijmegen of het Erfgoedcentrum Neder-
lands Kloosterleven in Sint Agatha. Op die manier 
wordt geprobeerd het kloosterlijk erfgoed ook in de 
toekomst een plek te geven.

Herinnering
Objecten roepen herinneringen op. Ik wil dit artikel ein-
digen met een object dat net als het hierboven genoem-
de Stanislausbeeld niet alleen met de historie van de 
Tilburgse fraters verweven is, maar ook binnen mijn ei-
gen historie past. Bewaard bleef namelijk ook een in ter-
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ook hier kwamen er permanent gevestigde studio’s.

Maar in de West bleef de ontwikkeling van de fotogra-
fie duidelijk achter wanneer die vergeleken wordt met 
de ontwikkeling in het koninkrijksdeel in de Oost. Zo 
bleef het aantal fotostudio’s in Suriname in de periode 
1839-1939 beperkt tot enkele tientallen, terwijl dat er 
in Nederlands-Indië maar liefst 450 waren. Mogelijk 
komt dit door het feit dat de Oost voor het moeder-
land economisch veel belangrijker was dan de Antillen 
en Suriname, en dat er een verband bestaat tussen 
‘economisch gewin en grote daden in een kolonie’ en 
het al dan niet totstandkomen van ‘een grote fotopro-
ductie’. Hierdoor is slechts een beperkt visueel histo-
risch beeld van de West bewaard gebleven en in dat 
opzicht mag de uitgebreide collectie van de Fraters 
van Tilburg een zeer welkome aanvulling genoemd 
worden.

Onaangeboorde bron
Deze vooralsnog onaangeboorde bron was tot een 
aantal jaren geleden vrijwel onbekend buiten de con-
gregatie. Slechts sporadisch zijn foto’s uit het uitge-
breide aantal dozen gehaald en bijvoorbeeld voor 
een publicatie gebruikt. Maar al met al komt het erop 
neer dat dit uitgebreide beeldmateriaal onaangeroerd 
bleef. In 2009 kwam daar verandering in. Toen toog 
een delegatie van Stadsmuseum Tilburg (Ronald 
Peeters) en de Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch 
gebied & Nederland (Eardly van der Geld) samen 
met hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld en journalist/
onderzoeker Jeroen Ketelaars naar het generalaat 
om een eerste grove inventarisatie van de fotocol-
lectie te maken. Daar vloeide een project uit voort 
dat onder meer de digitalisering en beschrijving van 
de Caribische fotocollectie beoogde. Dit omvangrijke 
karwei zorgde er niet alleen voor dat de foto’s niet 
verloren zouden gaan, maar maakte het daarnaast 
mogelijk om de collectie toegankelijk te maken voor 
eenieder die erin geïnteresseerd is. Het was namelijk 
de bedoeling dat de Caribische foto’s op internet te 
bekeken konden worden.3

Een eerste indruk van wat de verzameling zoal be-
vat, werd in de periode 27 oktober 2009 tot en met 
31 maart 2010 tentoongesteld in het Peerke Donders 
Paviljoen.4 Daar waren zo’n vijftig ‘onderwijsgerela-
teerde’ foto’s te zien die gemaakt waren op de Antillen 
en die de fraters en hun leerlingen toonden. “De foto’s 

Dozen en dozen vol met foto’s bevinden zich 
in het archief van de Fraters van Tilburg. In 

een groot aantal van die dozen, die bewaard 
worden in de kelder van het generalaat aan 

de Gasthuisring, zijn de foto’s opgeslagen 
die de fraters maakten op de (voormalige) 
Nederlandse Antillen en in Suriname. Dat 

‘Caribische’ deel van de fotocollectie bestaat 
uit naar schatting zo’n dertigduizend afbeel-
dingen die tussen 1886 – het jaar waarin de 
eerste drie fraters naar Curaçao vertrokken 
– en ergens aan het einde van de twintigste 

eeuw zijn gemaakt.1

De tienduizenden foto’s vormen een schat aan beeld-
materiaal, afkomstig uit een gebied dat van ouds-
her maar een marginale betekenis in de fotografie 
heeft gehad.2 Nadat de ontdekking van de fotografie 
in 1839 wereldkundig was gemaakt en zich over de 
wereld verspreidde, kwam die nieuwe uitvinding ook 
op de Nederlandse Antillen en in Suriname terecht. 
Caribische en Amerikaanse rondreizende fotografen 
deden ook de Antillen en Suriname aan met voorna-
melijk portretfotografie. De fotografische activiteiten 
breidden zich in deze gebieden steeds meer uit, en 
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eind negentiende, begin twintigste eeuw. Met name in 
de portret- en panoramafotografie was deze belang-
rijke, voor die tijd moderne Antilliaanse fotostudio erg 
bedreven.6 Een andere bekende fotograaf die aspec-
ten van het fraterdomein op de Antillen fotografeerde, 
was Willem van de Poll (1895-1970).7 In zijn boek De 
Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en 
volk is een aantal foto’s te vinden die Van de Poll bij 
de fraters maakte. In de tekst die aan de foto’s vooraf 
gaat, beschrijft de fotograaf zijn bezoek aan de reli-
gieuzen: “Oostwaarts trekken wij, langs de weg naar 
Sa. Rosa, waar wij een ogenblik gastvrijheid genie-
ten bij de ‘Fraters van Tilburg’ in hun St. Vincentius 
Stichting. Hier, in het koele, moderne gebouw, boven 
op de heuvel, trachten 15 fraters, onder leiding van 
een directeur missie-overste, ruim 130 verwaarloosde 
en losgeslagen knapen tot fatsoenlijke en waardevolle 
werkkrachten op te voeden. (…) In de schoenmakerij 
zit een ploegje het gehele jaar door geen ogenblik zon-
der reparatie voor het huis zelf. Zo gaat het ook in de 
stoffeerderij, de timmerwinkel, de kleermakerij en de 
wasserij, terwijl de drukkerij – met eigen cliché-inrich-
ting – en de autoreparatiewerkplaats gelegenheid ge-
ven om ook nog karweitjes voor derden op te knappen. 
Geen wonder, dat pupillen, die tot hun 19de jaar goed 
opgepast hebben, overal, als goedgeschoolde krach-
ten, graag te werk gesteld worden.” 8 

Maar behalve werk van beroepsfotografen bevat de 
collectie zoals gezegd enorm veel foto’s die gemaakt 
zijn door fraters zelf, door amateur-fotografen dus. 
Deze ‘kiekjes’ werden geschoten bij allerlei feestelijke 
gelegenheden (zoals kloosterjubilea en feestdagen) 
en bezoeken, en tijdens excursies en uitstapjes. De 
lokale bevolking, maar met name de fraters zelf en 
de omgeving waarin zij werkten, zijn erop vastgelegd. 
Zo geven ze inkijkjes in de scholen en het leven in de 
fraterhuizen. Een potje kaarten in de recreatiezaal van 
een fraterhuis, genoeglijk met een groepje medefra-
ters een drankje nuttigen, genieten van een sigaar, 
dergelijke alledaagse beelden werden ook gefotogra-
feerd. 

Vertrek vanuit Tilburg
De fraters hebben tussen 1886 en 1995 in ‘West-
Indië’ (Curaçao en Suriname) gewerkt en gewoond 
en in die 110 jaar vonden er zowel in Nederland als in 
deze twee rijksdelen kolossale veranderingen plaats. 
De eerste fraters die in 1886 per boot aankwamen op 
Curaçao zijn nauwelijks te vergelijken met de laatste 
fraters die in 1995 met een Boeing 747 teruggingen 
naar Nederland. 
Aan het vertrek van de Fraters van Tilburg naar zo-
wel de Nederlandse Antillen als Suriname ging stevig 
getouwtrek tussen kerkelijke hoogwaardigheids-
bekleders vooraf. De eerste oproep van mgr. M.J. 
Niewindt (1796-1860), destijds apostolisch vicaris 
van Curaçao, legden de fraters naast zich neer. Zijn 
opvolger mgr. P.A.H.J. van Ewijk O.P. (1827-1886) riep 
Rome te hulp, van waaruit op 4 oktober 1882 een brief 
kwam9 waarin hun komst bijna werd bevolen: ‘… dat 
hij dringend eene religieuze Congregatie van noode 

zijn strikt juridisch gesproken eigendom van de fraters, 
maar moreel en gevoelsmatig vormen zij erfgoed dat 
ook aan de Antillianen toebehoort”, zei Rien Vissers, 
archivaris van de congregatie, erover.5 Later werd de-
zelfde expositie overgebracht naar Curaçao, waar de 
foto’s te zien waren bij het erfgoedhuis van het eiland.

Uiterlijk en aard van de collectie
Sommige van de Caribische foto’s uit de verzameling 
van de fraters zijn als losse stapeltjes in bruine en-
veloppen gestopt, andere zijn in fotoalbums geplakt. 
Ook zijn er veel met lijm op – niet-zuurvrije – vellen 
papier geplakt. Deze lijm was overigens veelal al aan 
het loslaten en heeft vlekken op het fotopapier achter-
gelaten: conservatie door digitalisering was dus geen 
overbodige luxe. Op de enveloppen waarin de foto’s 
bewaard worden, is in veel gevallen met pen een korte 
notitie gemaakt om aan te geven wat er op de foto’s in 
die betreffende envelop te zien is. Andere zijn zonder 
verdere aanduiding of beschrijving opgeborgen.

De Caribische foto’s werden vaak door de fraters zelf 
gemaakt, maar ook is er in de collectie werk te vin-
den dat afkomstig is van beroepsfotografen of fotobu-
reaus. Singer, Fischer en verschillende andere namen 
van professionele makers zijn op de foto’s terug te 
vinden. Een fraai, zij het in omvang relatief klein on-
derdeel, is een boek dat foto’s bevat van vader Robert 
Soublette en diens zoon Tito. Opererend onder de 
naam Soublette et Fils legden zij het Curaçao vast van 
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College. In 1970 werd ten slotte ook nog een School 
voor Middelbaar Administratief Onderwijs opgericht. 
Gezien het grote aantal onderwijsinstellingen dat de 
fraters van de grond kregen, is het niet verwonderlijk 
dat veel foto’s uit de Caribische collectie op het on-
derwijs betrekking hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
klassenfoto’s waarop de fraters met hun leerlingen te 
zien zijn, foto’s waarop de bouw van de diverse fra-
terscholen is vastgelegd, taferelen in de klassen en 
albums vol foto’s van individuele leerlingen. Het Sint-
Thomascollege komen we tegen, net zoals de Sint-
Vincentiusschool, de Sint-Dominicusschool, de Sint-
Jozefschool en het Richardus- en Stephanuscollege.

Ook zien we hoe de leerlingen op de speelplaatsen 
van de scholen voetballen en daarbij aangemoedigd 
worden door een frater. Het is een beeld dat de fo-
tografische verbeelding genoemd kan worden van 
een tafereel dat auteur Jules de Palm in zijn boek 
Kinderen van de fraters (1986) beschrijft. De Palm 
werd in 1922 op Curaçao geboren, kreeg daar les van 
de fraters en legde die schoolervaringen vast in zijn 
boek. “Op de speelplaats maakte hij de onderste kno-
pen van zijn toga los en voetbalde in die hete zon en-
thousiast mee”, schrijft De Palm over frater Anthimus 
Smit (1908-1935), die van 1930 tot zijn overlijden op 
Curaçao werkzaam was.10 “Als hij aan een slalom 
begon, kon niemand hem bij- of tegenhouden. Op ze-
kere dag dribbelde hij behendig de beste voetballers 
voorbij, legde aan voor een trefzeker schot toen hij op 
het laatste moment werd geblokkeerd en – schaterla-
chend – languit over de speelplaats rolde.”

Wie bij het doornemen van de Caribische fotocollec-
tie de afbeeldingen voorbij ziet komen van fraters die 
zich op de speelplaats gezamenlijk met hun leerlingen 
sportief vermaken, ziet dat het citaat van De Palm op 
waarheid moet berusten. De verhouding tussen de 
Nederlandse fraters en hun Antilliaanse leerlingen 
mag dan een paternalistische zijn geweest, ingegeven 
door de zendingsdrang die een missionaris eigen is, 
luchtiger momenten zijn er zeker ook geweest, zo ver-
tellen de foto’s. De leerlingen rennen lachend over de 
speelplaats terwijl zij een band voortrollen. En na een 
tropische regenbui is het een drukte van jewelste in 
de ontstane plassen. 
Op weer een andere foto zien we hoe scholieren be-
zig zijn in de schoenmakerij op Scherpenheuvel, dat 
behalve fraterhuis ook weeshuis was en later tehuis 
voor voogdijkinderen. Het is slechts één voorbeeld 
van de onderwijstaferelen die op Scherpenheuvel 
werden gefotografeerd. Op die locatie kwam namelijk 
een ambachtsschool tot stand waar de leerlingen een 
opleiding voor allerlei beroepen kregen. Er was onder 
andere een timmerwinkel, een schoen- en kleding-
makerij, een smederij en een zetterij en een drukkerij. 
Ook zij die automonteur of chauffeur wilden worden, 
konden op Scherpenheuvel terecht.11 

De leerlingen hadden het goed bij de fraters. Dat is het 
beeld dat de collectie lijkt te presenteren. De scholie-
ren gingen met alle plezier naar school en in de pau-

heeft om aan deze de opvoeding der Katholieke jeugd 
toe te vertrouwen, en dat geen andere instelling ge-
schikter zou zijn om zulk een weldaad aan zijne Missie 
te bewijzen dan de uwe.’
Nog steeds konden de fraters niet voldoen aan het 
verzoek, twee jaar later opnieuw niet, maar bij de 
vierde smeekbede in 1885 was het raak. Kort voor-
dat de eerste drie Fraters van Onze-Lieve-Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid, op 16 oktober 1886 naar 
Curaçao vertrokken, werden zij op foto vastgelegd, 
samen met pater superior De Beer. Op 13 november 
1886 arriveerden de drie per stoomboot. Het waren 
de fraters Mauritius Vliegendehond (1838-1911), 
Ludgerus Dülmer (1853-1887) en Patricius van der 
Pluym (1857-1906). De foto die kort voor hun vertrek 
van hen werd gemaakt, is het fotografische beginpunt 
van de collectie die met vele duizenden aangevuld zou 
worden. 

Pas zestien jaar nadat de fraters op Curaçao waren 
gearriveerd en zich daar al volop hadden toegelegd op 
het onderwijs, kwamen de eerste naar Suriname. Ook 
aan díe stap hadden ettelijke verzoeken ten grondslag 
gelegen. 

Het frateronderwijs
De fraters verrichtten echt pionierswerk op de 
Antillen. Op onderwijsgebied was er een gigantische 
achterstand, mede veroorzaakt door het slavernij-
verleden. Op Curaçao begonnen zij met een chique 
internaat, het Colegio Santo Tomás. Dit ‘oude’ Sint-
Thomascollege, waarvan foto’s zijn opgenomen in de 
collectie, schakelde na enige tijd over van Spaanstalig 
naar Nederlandstalig onderwijs. Later stichtten zij 
volksscholen voor lager onderwijs en vervolgens ook 
muloscholen. In 1914 werden vanuit Curaçao frater-
huizen gesticht op Bonaire en Aruba.
In de eerste vijftig jaar vanaf het moment van vertrek 
van de eerste drie fraters – tot 1936 dus – werden 
135 fraters uitgezonden. In dat jubileumjaar gaven de 
fraters les aan 2700 leerlingen.

Rond 1950 hadden de fraters de leiding over niet 
minder dan zestien lagere scholen op Curaçao en 
twee op Bonaire. Op Aruba waren zij in 1939 opge-
volgd door de Broeders van de Christelijke Scholen. 
Verder bemanden zij vijf muloscholen (waarvan één 
op Bonaire) en een hbs op Curaçao: het Radulphus 
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niale gezagsverhoudingen de bekering en de vorming 
gemakkelijker zouden verlopen. Zo gezien hadden de 
kerk en de Nederlandse staat een wederzijds belang 
bij elkaars aanwezigheid.

Die wederzijdse betrokkenheid tussen fraters en 
‘wereldlijke’ hoogwaardigheidsbekleders lijkt ook te 
spreken uit de vele foto’s die gemaakt werden bij al-
lerlei festiviteiten en gedenkwaardige momenten. Dan 
moeten we denken aan bijvoorbeeld het huwelijk van 
de dochter van de gouverneur en de opening van de 
koloniale raad. De fraters behoorden tijdens hun ver-
blijf in de West tot de maatschappelijke elite. Bij be-
langrijke gebeurtenissen met een publiek karakter 
liepen ze zij aan zij met de gouverneur en anderen die 
de toplaag van de toenmalige maatschappij vormden.

Een niet gering deel van de collectie is ook gewijd aan 
feesten en momenten die op een of andere manier te 
maken hebben met het Nederlandse koningshuis. En 
ook op die feestdagen werden de geestelijkheid en de 
seculiere fine fleur lachend samen op de foto gezet. 
“De Oranjefeesten, die waren geweldig. Die dagen 
waren euforisch, met een hele massa kinderen op het 
plein”, herinnert zich frater Louis Holtackers (1928-
2010), die zowel op Curaçao als in Suriname werkte. 
“Er werden ook aubades gehouden. Volgens mij orga-
niseerde Fidelius van der Mierden die. Het ontvangst-
comité liet ons weten welke liederen gezongen zouden 
gaan worden, en ik oefende die dan met de leerlingen 
tijdens de zangles.” 13

Voor frater Desideratus Wiercx (1870-1953), die 
vanaf 1905 een kleine dertig jaar op Suriname werk-
zaam was, vormden de Koninginnedagen zelfs zowat 
de enige momenten die het eentonige leven, dat be-
stond uit lesgeven en een enkel uitstapje, doorbraken. 
Koninginnedag was het jaarlijkse hoogtepunt waarop 
‘de geestelijkheid samen met de bestuurlijke auto-
riteiten en hoofdmannen der bosnegers aanzat aan 
het diner in het Gouvernementshuis in Paramaribo’.14 
(Die ‘hoofdmannen der bosnegers’ – de zogenoem de  
‘granmannen’ – hebben overigens ook in de Caribi-
sche fotocollectie een plaatsje gekregen.) 

Maar goed dus dat Koninginnedag ieder jaar voor 
zo’n aantrekkelijk feest zorgde en dat leden van het 
koninklijk huis de kolonies in de West verschillende 
keren bezochten. Van die heuglijke gebeurtenissen 
bewaarden de fraters ruimschoots foto’s. In 1944, om 
een voorbeeld te geven, deed prinses Juliana Curaçao 
aan. We zien hoe zij, met zonnebril op, geflankeerd 
wordt door gouverneur Piet Kasteel en onderwijzer 
en politicus John Horris Sprockel. Op het bordes heb-
ben de gouverneur en frater Radulphus Hermus naast 
de prinses plaatsgenomen, terwijl aan hun voeten 
frater Canutus Zebregs (1888-1969) het kinderkoor 
dirigeert. Vanzelfsprekend werd ook een fotorepor-
tage gemaakt van het bezoek van prins Bernhard aan 
Scherpenheuvel in januari 1950. Zo zien we bijvoor-
beeld hoe hij een oorkonde ondertekent die hij kreeg 
toen hij het Sint-Vincentiusgesticht bezocht.

zes was het een vrolijke bedoening. Was er dan niets 
mis, was er geen kritiek, geen straf? Natuurlijk wel, 
maar van de minder leuke momenten zien we op de 
foto’s niets terug. Wat we wél zien, is hoe een jongetje 
wat verlegen lachend voor het bureau van een frater 
verschijnt, terwijl medescholieren nieuwsgierig door 
het raam kijken. En ook hoe een groep pupillen zich 
samen met een frater bij een pick-up heeft verzameld 
om een plaatje te draaien. In die zin toont de collectie 
ook zaken níet. De gedenkwaardige, leuke, gezellige 
of gewoon illustratieve beelden vinden we volop terug 
– zoals dus in een familiealbum ook de verjaardagen 
en vakanties met hun mooie bezienswaardigheden 
zijn terug te vinden –, maar keerzijdes laten de foto’s 
ons niet zien. En die waren er ook. 

De fraters en de seculiere elite
De Tilburgse congregatie bleef ook na de Tweede 
Wereldoorlog veel in dit missiegebied investeren. Dat 
blijkt alleen al uit het aantal fraters dat er werkte. In 
1960 waren het er meer dan tachtig. Vaak wordt dat 
vreemd gevonden: zoveel fraters voor een paar kleine 
eilanden. Eén reden was dat de financiële gelijkstel-
ling van het bijzonder onderwijs en het openbaar on-
derwijs op de Antillen veel later werd ingevoerd dan 
in Nederland. Tot die tijd waren alleen religieuzen in 
staat rond te komen van de lage salarissen die de ka-
tholieke schoolbesturen konden betalen.

De religieuzen die naar Curaçao gingen en de ordes 
die hen stuurden, hadden in principe dezelfde beke-
ringsagenda die in andere missiegebieden werd ge-
voerd. Maar waarom gingen er zoveel? Liefst 1200 
religieuzen in 150 jaar. Alleen al in de periode 1920-
1940 steeg het aantal fraters dat op de Antillen en in 
Suriname werkzaam was van 64 tot 102.12

Curaçao en de andere kolonies Suriname en Indonesië 
waren delen van het Koninkrijk. Die situatie bracht 
niet alleen rechten maar ook plichten met zich mee. 
Omdat die koninkrijksdelen ‘van Nederland waren’, 
voelde de katholieke kerk zich verplicht een extra in-
spanning te leveren. Maar wellicht dachten de leiders 
van de congregaties en ordes ook dat door de kolo-
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nersgroepen en daarmee vergelijkbare organisaties 
van de grond. Anthimus Smit, de frater die hierboven 
al voorkwam als de enthousiast voetballende onder-
wijzer in de herinneringen van Jules de Palm, stond 
in het begin van de jaren dertig aan de basis van de 
verkennergroep Sint-Tharcisius en was de eerste hop-
man.18 De collectie van de fraters bevat tal van foto’s 
waarop we jongemannen afgebeeld zien die gekleed 
zijn in het tenue van de verkennerij. Kampen, bivak, 
van die momenten waarop de fraters met hun jongens 
eropuit trokken werden kiekjes genomen. Ook de 
Jonge Wacht en de Zeeverkenners vinden we terug.
Er was geen verschil met de methodiek van de fra-
ters in het moederland: de jeugd onderwijzen en nut-
tig, dat wil zeggen pedagogisch verantwoord, bezig-
houden buiten schooltijd. Een kopie van het Rijkse 
Roomsche Leven, maar wel met een koloniale inbed-
ding. 

Volkscultuur
Het is gezien de houding van de fraters ten opzichte 
van de Curaçaose samenleving begrijpelijk dat zij zich 
met de lokale volkscultuur als voorwerp van onder-
zoek nooit hebben bezighouden. Slechts een enkele 
frater heeft zich verdiept in de geschiedenis van de 
Antillen. Op het Thomascollege was een klein muse-
umpje ingericht, bestaande uit een paar vitrinekas-
ten, meer niet. De aandacht voor (het verdwijnen van) 
de volkscultuur op de eilanden ontstond überhaupt 
pas na de Tweede Wereldoorlog. De eerste die er 
een standaardwerk over probeerde te schrijven, was 
Curaçaoenaar Nicolaas van Meeteren (1881-1953). 
Hij zag vooral teloorgang van de folkore. ‘Hier op ons 
eiland heeft daaraan niet minder meegewerkt de po-
ging om het volk in een minimum van tijd een vreemde 
cultuur bij te brengen. Waar de Europeesche bevolking 
eeuwen voor heeft nodig gehad, moest op Curaçao in 
een paar jaartjes worden bereikt. De gevolgen hier-
van zien wij op het platteland, waar een geslacht op-
groeit met een kunstmatig ingehamerde oppervlakkige 
volksvreemde beschaving, voos en zonder ziel, die 
haar hoogste uiting vindt in het nadoen van alles, wat 
uit den vreemde komt en niet vrij te pleiten is van een 
zeker gevoel van minderwaardigheid, dat zich in aan-
stellerij verraadt. Van culturele waarden slechts een 
armzalig restje.’19

Hij wijdt maar een paar zinnen aan het museum van 
de fraters in het Sint-Thomascollege waar zich een 
‘prachtig geciseleerde’ waterschepper bevond. Verder 
worden de fraters in het 250 pagina’s dikke boek 
waarin de hele volkscultuur de revue passeert, van 
muziek tot volksfeesten, niet één keer genoemd. 

Ook in de twee jubileumuitgaven ter gelegenheid van 
de honderdjarige aanwezigheid van de fraters op 
Curaçao vinden we geen woord over de invloed op 
de (volks)cultuur. In het boekje waarin prominente 
Curaçaoënaren de betekenis van de fraters schetsen, 
zou dit aspect zeker de revue hebben gepasseerd in-
dien het ook maar het geringste belang had.20

Nogmaals: de fraters waren ‘in de West’ voor het on-
derwijs en zinvolle vrijetijdsbesteding naar Europese 

Vrijetijdsbesteding georganiseerd 
door de fraters

De opdracht voor de fraters was onderwijs geven, on-
derwijs en nog eens onderwijs. De schaarse tijd die 
resteerde, brachten de fraters vooral door in een af-
gesloten kloostergemeenschap. Hun leven speelde 
zich dus niet midden in de samenleving af. Buiten 
schooltijd kwamen zij hun leerlingen nog wel tegen bij 
voetbalclub, toneelvereniging en postzegelclub, maar 
altijd was er toch een zekere afstandelijkheid. 

De buitenschoolse activiteiten werden aanvankelijk 
niet door de fraters, maar door de paters georgani-
seerd. Vanaf omstreeks 1930 gingen de fraters mee-
helpen. Zij zorgden voor continuïteit door er onnoe-
melijk veel tijd en energie in te stoppen. De priesters 
hadden daar geen tijd voor. De fraters organiseerden 
de voetbalsport, richtten de jeugdbeweging op, sti-
muleerden muziekbeoefening. Veel van die clubs en 
verenigingen bestaan nu nog en in de fotocollectie zijn 
ze vastgelegd. Daar komen de voetbalteams voorbij 
en daar zien we de harmonieën en andere muziek-
groepen die onder leiding van de fraters stonden. In 
1933 richtte frater Stephanus Schreuder (1899-1970) 
bijvoorbeeld de Sportvereniging Scherpenheuvel op, 
‘zodat de internen van het internaat aan de offici-
ele voetbalcompetitie konden deelnemen’.15 Het doel 
van de verschillende jeugdverenigingen die de fra-
ters oprichtten, was er niet alleen op gericht om de 
jongeren een aangename vrijetijdsbesteding te bie-
den, maar ook om het contact ‘tussen de zielzorgers 
en de schoolvrije jeugd’ te versterken, ‘welk contact 
een der hoofdbedoelingen van de jeugdorganisaties’ 
was.16 Toen aan het begin van de jaren dertig van de 
vorige eeuw een avondschool het prille begin van de 
jeugdactiviteiten vormde, was daaraan dan ook een 
godsdienstcursus verbonden. Maar daarnaast was 
er ook een wereldser aanbod. Dat omvatte onder 
meer een houtbewerkingcursus, lessen Nederlands, 
Engels en Spaans en de verkennerij. Die laatste be-
weging had in de beleving van de fraters het voordeel 
‘het gehele jeugdtijdperk te bestrijken’.17 De verken-
nersbeweging had voor de fraters dus als pluspunt dat 
zij door de gelaagdheid van de organisatie er de jeugd 
van alle leeftijdscategorieën mee konden bereiken. 
Vanuit de fraterschool kwamen er dan ook verken-

‘Fr. Franciscus 25 jaar 
in Suriname.’ 

(Coll. Fraters van Tilburg)
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Broeders schreef op dit gebied verschillende boeken, 
waaronder Zakflora van Curaçao, Aruba en Bonaire, 
Handleiding tot het gebruik van inheemse en inge-
voerde planten op Aruba, Bonaire en Curaçao en 
Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse 
Antillen. 
De dierenwereld die de fraters in hun missiegebieden 
aantroffen, werd bovendien niet vergeten. Onder an-
dere leguanen, de ‘kinikini’ (een valksoort) en struis-
vogels hebben een plaatsje gevonden in het fotoar-
chief.

Weer een ander deel bestaat uit foto’s die gemaakt 
werden wanneer de fraters op excursie gingen of 
in hun vrije tijd in de omgeving eropuit trokken. Een 
tocht naar de Christoffelberg op Curaçao, bijvoor-
beeld, werd op foto vastgelegd, maar ook een boot-
tocht op het Rifwater, een wandeling, een autotocht, 
studiereizen, een excursie in de ‘knoekoe’, of een 
bezoek aan de grot van Hato of een zwempartij in de 
baai van Knip ‘na een klimpartij’. Ook als zij gingen 
kamperen, of op jacht, ging het fototoestel mee.
Tal van bezienswaardigheden werden ook vastgelegd, 
waaronder landhuizen en vuurtorens. Aparte fotose-
ries werden dan weer aangelegd van bijvoorbeeld 
vliegtuigen, zoals de beroemde ‘Snip’, die in 1934 op 
Curaçao landde, en schepen die de haven binnenvoe-
ren of er aanlegden.

Ook maakten de fraters foto’s van personen die zij 
in hun omgeving tegenkwamen. Oude vrouwen die 
snoep verkopen, bijvoorbeeld, groepen jongens die 
op straat aan het spelen zijn en andere personen die 
soms onder het kopje ‘volkstypen’ bijeen werden ge-
bracht. En lokale ambachtslieden of arbeiders wer-
den gekiekt. In die categorie treffen we onder meer 
hoedenmakers, vissers, steenbrekers en waterdra-
gers aan. Daarnaast vinden we afbeeldingen van 
plantages, aloëvelden en zoutpannen. Wat de fraters 
eveneens in hun fotocollectie hebben opgenomen, 
zijn stadsgezichten en andere ‘topografische’ afbeel-
dingen. Zo is er een groot aantal foto’s waarop de 
Emmabrug te zien is, de pontonbrug in de Curaçaose 
hoofdstad Willemstad. En er zijn veel foto’s van bij-
voorbeeld het Schottegat en de Sint-Annabaai.
Ook blijkt uit de foto’s dat bepaalde fraters wel oog 
hadden voor de lokale cultuur en de plaatselijke 
Antilliaanse en Surinaamse gebruiken en de oor-
spronkelijke bevolking en die ook vastlegden wanneer 
zij die tegenkwamen. “De fraters keken erg verschil-
lend tegen de inheemse cultuur aan”, zegt frater Louis 
Holtackers. “Van zeer waarderend tot zeer afwijzend. 
Je had onder de fraters echte koloniaaldenkenden, 
maar ook fraters met een ruimere visie.” 22

Naar de invloed van de kerk op de cultuur van de Afro-
Curaçaoënaars heeft antropologe Rose Mary Allen 
veel onderzoek gedaan. ‘De protestante koloniale 
overheid had niet als prioriteit om Afro-Curaçaoënaars 
mondig en zelfstandig te maken en zij werden daarbij 
voorbeeldig geholpen door de kerk. De zwarte bevol-
king moest omgevormd worden tot gehoorzame en 

maatstaven. Aan de bewustwording van de bewoners 
van hun roots en cultuur hadden zij geen boodschap. 
In een interview over zijn boek The Yard zegt Jopi Hart 
het in de weekendbijlage van het dagblad Amigoe zo: 
‘Het gekke is dat we vroeger, op school bij de fraters, 
niets wisten over de geschiedenis van Afrika. Wel 
werd er zilverpapier ingezameld om de zendelingen te 
helpen met spullen voor de arme kindertjes in Afrika. 
Waar we nooit iets over hoorden was de prachtige cul-
tuur die Afrika bezat.’ 21

Wat op de foto’s wel te zien is, zijn elementen van de 
volkscultuur zoals die in Nederland bestond. Zoals ook 
in het moederland gebruikelijk was, en zoals de fra-
ters gewend waren vanuit hun katholieke thuisbasis 
in Nederland, werd het jaar voor een groot deel be-
paald door de kalender van de katholieke kerk en de 
seizoensfeesten die ‘thuis’ gevierd werden. Die mo-
menten in het jaar werden ook in de kolonies gevierd. 
In een totaal andere omgeving dan de fraters van huis 
uit gewend waren, maar met een Nederlandse ‘pet’ 
op zetten de fraters de feesten en feestdagen op de 
Antillen en in Suriname voort. Op de foto’s zien we hoe 
de religieuzen met Kerstmis de kerststal hebben neer-
gezet en dat zij het Sinterklaasfeest met hun leerlin-
gen vieren. 

De fraters hadden echter toch ook oog voor wat er 
in hun missiegebieden al aanwezig was. Zo schreef 
bijvoorbeeld frater Solanus Essers (1916-2002) het 
boekje Surinaamse zangvogels en andere en is in 
het archief van de congregatie van hem een (hand-
gemaakt) boekje terug te vinden dat de titel Vogels 
in Suriname draagt. Frater Engelbert Verrijt (1901-
1998), die in Suriname werkte, schreef op zijn beurt 
Het bloeiende leven. Plant- en dierkunde voor het 
zesde leerjaar. Ook frater Arnoldo Broeders’ naam 
is geregeld terug te vinden op foto’s van de lokale 
flora en fauna. Hij was dan ook degene die naam 
verwierf als dé kenner op dit terrein. Aanvankelijk 
was de studie van onder meer de planten op de 
Boven- en Benedenwindse Eilanden nog een vrije-
tijdsbesteding voor hem, maar van lieverlee groeide 
deze belangstelling uit naar een hoger niveau. Frater 

‘Sinterklaasfeest op het 
Thomascollege op Curaçao.’ 
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congregaties actief: de Zusters van Schijndel, de 
Fraters van Tilburg, de Broeders van Dongen, de 
Zusters van Breda en de Zusters van Roosendaal. 
Deze Brabantse religieuzen hebben het onderwijs, de 
gezondheidszorg, de bejaardenzorg en de zorg voor 
sociaal zwakkeren opgebouwd. Het niveau van die 
zorg staat daardoor nog steeds op een hoger peil dan 
op andere Caribische eilanden.
Tussen 1946 en 1960 werden veertig fraters van-
uit Tilburg naar de Antillen gezonden. Er was in die 
jaren een grote behoefte aan leerkrachten in het 
sterk groeiende onderwijs. De opleiding van eigen, 
Antilliaanse onderwijzers leverde toen nog te weinig 
op. Maar, aldus frater Anton van Oirschot in 1996, 
‘de crisis van het religieuze leven trof de Fraters van 
Tilburg evenzeer als andere congregaties en orden. Zij 
leidde tot uittredingen, ook van enkele fraters op de 
Antillen. Bovendien waren er in Nederland en België 
nagenoeg geen jonge mensen meer die zich aanmeld-
den’.29 Het aantal fraters op de Antillen nam dus af, 
zoals blijkt uit bijgaande tabel30: 

1956 1966 1975 1981 1986 1995

84  69  45 31 17 9

Geleidelijk moesten de fraters steeds meer scholen en 
werkzaamheden afstoten. In december 1995 keerden 
de laatste negen terug naar Nederland, waarmee na 
ruim honderd jaar een einde kwam aan de aanwe-
zigheid van de Fraters van Tilburg op de Antillen.31 
Dertien jaar daarvoor hadden de fraters zich al terug-
getrokken uit het onderwijs in Suriname.
Dat de tijden veranderden, blijkt ook uit de foto’s die 
zich in het archief van de congregatie bevinden. In 
Nederland was de samenleving veranderd, maar ook 
in de West gebeurde dat. De jongerencultuur die in de 
jaren zestig in Nederland opkwam, met beatmuziek en 
dansfuiven, stak bijvoorbeeld ook in Suriname de kop 
op. ‘Eerste dansfuif met de meisjes van het internaat 
aan de Gravenstraat in onze zaal!’, luidt het bijschrift 
bij twee foto’s. Ze dateren van augustus 1968 en to-
nen jongeren – jongens en meisjes – die schijnbaar 
onbekommerd aan het swingen zijn. ‘Beatband The 
Devils’ en ‘The Soul Explosions’, vermelden bijschrif-
ten bij weer andere foto’s. Stilletjesaan was niet al-
leen de maatschappij in het seculariserende moeder-
land aan het veranderen, in de kolonies was het niet 
anders. Net zoals thuis begonnen de fraters ook in de 
West aan kracht in te boeten.

Na de opstand op Curaçao van mei 1969 werd alles 
anders. De blanke bestuurlijke elite werd daarna deels 
vervangen door Afro-Curaçaoënaars. De Nederlandse 
religieuzen verdwenen geleidelijk uit de zorg, het 
onderwijs en het pastorale werk. De overgebleven 
fraters gingen zich in de zijlijn bezighouden met on-
derwijsbestuur en sociaal werk. Op de ‘witte burcht’ 
Scherpenheuvel bouwden de fraters langzaam maar 
zeker hun leven en werk op Curaçao af. Zij zagen in 

vooral oppassende burgers.’23 Het beschavingswerk 
van de katholieke kerk was dan ook gericht op het 
uitbannen van die culturele elementen die werden ge-
associeerd met een Afrikaans verleden. De ‘zwarte’ 
cultuur duikt in de fotocollectie dan ook vaak op als 
curiositeit. 
Allen constateert dat de katholieke kerk op Curaçao 
een grote rol heeft gespeeld bij de culturele verande-
ringen van de Afro-Curaçaoënaar. ‘De kerk had veel 
aandacht voor onderwijs en sociale hulp. Dat ging 
gepaard met een beïnvloedingsproces. Culturele uitin-
gen met een duidelijk Afrikaanse erfenis mochten niet 
meer, zoals het dansen van de tambú en het vieren 
van de seú, het oogstfeest. Die moesten ineens op een 
‘christelijke’ manier gevierd worden.’ 24

In de kolonie Curaçao was de Nederlandse macht 
daardoor overal aanwezig, in de kerk, de staat en de 
economie. In het gedenkboek De fraters van Zwijsen. 
100 Jaar Fraters van Tilburg op de Nederlandse 
Antillen uit 1986 constateert René Romer dat het ka-
tholicisme in een geprefabriceerde vorm naar Curaçao 
kwam: “De missionering viel ten offer, misschien ge-
heel ongewild, aan de koloniale cultuurpolitiek.” 25 
Nederland domineerde op alle gebied. Het was ook 
de onmacht bij de geestelijken om het ingewikkelde 
patroon van het Antilliaanse gezins- en familieleven te 
doorzien en de kloof te overbruggen26: het is altijd wij-
Antillianen en zij-geestelijken gebleven. Dat verklaart 
ook waarom er nauwelijks roepingen zijn geweest op 
de Antillen.

Carlos Sprockel, te midden van zijn confraters regel-
matig afgebeeld op foto’s uit de collectie, is de enige 
frater geweest die uit de ‘West’ afkomstig was, tot de 
Fraters van Tilburg toetrad, en tot zijn overlijden lid 
van de congregatie bleef. Ook frater Arturo Bernabela 
(1935) was weliswaar net als Sprockel uit Curaçao af-
komstig, maar hij verliet de congregatie na enkele ja-
ren.27 Hij is wel nog te zien op foto’s uit de Caribische 
collectie. De in 1896 geboren Sprockel daarentegen 
bleef een Frater van Tilburg tot hij in 1986 in het fra-
terhuis ‘Joannes Zwijsen’ in Tilburg overleed.28

Afname en vertrek
Er waren op de Antillen vijf grote, Noord-Brabantse 
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dat hun oorspronkelijke doelstelling, de bewoners 
van de West door onderwijs omvormen tot ‘rustige, 
bedaarde burgers’ naar Nederlands model, was ach-
terhaald en dat de Antillen afstevenden op autonomie 
zonder Nederlandse betutteling.

Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de fotocol-
lectie. Werd in de voorliggende decennia geregeld 
de camera ter hand gekomen bij allerlei gelegenhe-
den, en werden er toen nog foto’s gemaakt van het 
‘bijzondere’ of fotowaardige dat de fraters om zich 
heen zagen, daar kwam de klad in. Dat is althans de 
indruk die de fotocollectie na een eerste bestudering 
geeft. De foto’s die in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw gemaakt werden, lijken vrij eentonig te 
zijn. Geen florerend kloosterleven meer, geen spe-
lende kinderen, lesgevende fraters, feestelijke be-
zoeken of bruisende jeugdverenigingen. Het grootste 
deel van de foto’s die tussen pakweg de jaren zestig 
en het midden van de jaren negentig zijn gemaakt, to-
nen groepjes fraters – inmiddels behoorlijk op leeftijd, 
want nieuwe aanwas kwam er niet – die zich in een 
wereldje lijken te bevinden dat steeds kleiner wordt. 
Hoe jonger de foto’s, hoe ouder de fraters die erop 
staan. Het habijt dat de fraters eerst droegen en dat 
hen voor iedereen duidelijk herkenbaar maakte, is 
verruild voor ‘gewone kleren’. Ook wat dat betreft zijn 
de fraters letterlijk steeds minder zichtbaar geworden 
in de Caribische landen waar zij werkzaam waren.

‘Jong Curaçao met 
fr. August Biemans.’ 

(Coll. Fraters van Tilburg)
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jaar stichtte hij een zusterscongregatie, de Zusters 
van Liefde. Die hielden zich bezig met de verzorging 
van zieken, het opvangen van weeskinderen en het 
geven van onderwijs. Twaalf jaar later stichtte Zwijsen 
een tweede congregatie, nu voor mannen. De directe 
aanleiding was dat de weeskinderen de zusters let-
terlijk boven het hoofd groeiden. Zwijsen vond het ook 
geen goed idee dat opgroeiende jongens door zusters 
werden opgevoed. De jongens werden overgedragen 
aan de Fraters van Tilburg. Om de weesjongens aan 
het werk te zetten begon Zwijsen een drukkerij, de 
Drukkerij van het Rooms Katholiek Jongensweeshuis. 
(RKJW). Dat getuigde van een vooruitziende blik. 
Zwijsen verwachtte dat het katholiek onderwijs gelei-
delijk zou groeien en dat er dan behoefte aan katholie-
ke leermethoden zou ontstaan. In 1848 werd de vrij-
heid van onderwijs vastgelegd in de Grondwet, samen 
met de vrijheid van vereniging en vergadering en de 
vrijheid van drukpers. De vrijheid van onderwijs hield 
in dat iedere levensbeschouwelijke groep zonder toe-
stemming van de overheid eigen scholen kon stichten. 
Dat bood de mogelijkheid om naast de bestaande 
openbare scholen bijzondere scholen te stichten. 
Maar het bijzonder onderwijs kreeg geen cent subsi-
die van de overheid. De bekostiging van het bijzonder 
onderwijs werd de inzet van de schoolstrijd.
 

Onderwijsmandement
In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. 
De katholieken konden vanaf dat moment onder lei-
ding van de bisschoppen werken aan de organisatie 
van de katholieke kerk, die sinds de tachtigjarige oor-
log een verborgen bestaan had geleid. Zwijsen werd 
benoemd tot de eerste aartsbisschop van Utrecht en 
tevens tot bisschop van Den Bosch. De bisschoppen 
ijverden voor katholiek onderwijs. In 1868 brachten 
ze het Onderwijsmandement uit, waarin ze ouders 
opriepen om hun kinderen naar een katholieke school 
te sturen en de katholieke gemeenschap om katho-
lieke scholen te stichten. Het bezoeken van de open-
bare school was alleen toegestaan als een ‘droevige 
noodzakelijkheid’ bij het ontbreken van een katholieke 
school. Omdat bijzondere scholen niet door de over-
heid bekostigd werden, was het alleen mogelijk om 
katholiek onderwijs te geven met behulp van congre-
gaties van zusters, broeders en fraters, die door hun 
levensstijl in staat waren om gedisciplineerd en voor 
weinig geld te werken. Door de inzet van religieuzen 
was het mogelijk om in Brabant katholieke scholen op 

Frater Caesarius Mommers (1925- 2007) 
is de meest succesvolle ontwikkelaar van 

onderwijsmethoden uit de Nederlandse 
onderwijsgeschiedenis. Met zijn methode 

Veilig leren lezen hebben sinds 1960 al tien 
miljoen kinderen in Nederland en Vlaanderen 
leren lezen. De Fraters van Tilburg waren een 

onderwijscongregatie. Zij drukten met hun 
scholen en internaten, maar misschien nog 

meer met hun onderwijsmethoden, hand-
boeken en tijdschriften een belangrijk stem-
pel op het katholieke onderwijs en daarmee 

op de emancipatie van het katholieke  
volksdeel. 

Frater Caesarius Mommers is de laatste ontwikkelaar 
van onderwijsmethoden uit de geschiedenis van de 
congregatie. Met zijn leesmethode bouwde hij voort 
op een lange traditie. Vanaf het midden van de negen-
tiende eeuw gaven de fraters onderwijsmethoden uit 
via hun eigen uitgeverij, de Drukkerij van het Rooms 
Katholiek Jongensweeshuis, die in 1958 werd ‘omge-
doopt’ tot de huidige Uitgeverij Zwijsen. Om het werk 
van frater Caesarius te kunnen plaatsen is het nodig 
om eerst iets te zeggen over de Fraters van Tilburg, 
met name over hun onderwijsmethoden en hun uitge-
verij.

Een eigen uitgeverij
De Fraters van Tilburg zijn in 1844 opgericht door 
Joannes Zwijsen. Zwijsen werd in 1832 pastoor van 
de Tilburgse Dionysiusparochie (’t Heike). In hetzelfde 

Frater Caesarius Mommers
(1925-2007)

De leesvader van Nederland
S j a k  R u t t e n *

* Sjak Rutten (Siebengewald, 
1951) studeerde 

onderwijskunde in Nijmegen, 
waar hij o.a. het college 

vakdidactiek aanvankelijk 
lezen van Caesarius 

Mommers volgde. Hij 
werkte onder andere bij de 

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en bij het 

onderwijsadviesbureau 
Sardes. Na zijn afscheid bij 
Sardes begon hij aan een 

biografie van Caesarius 
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lieke onderwijs. Omdat de kosten van de gebouwen 
en de leerboeken vanaf 1920 ook voor het bijzonder 
onderwijs werden vergoed, hoefde niet alles meer op 
een koopje en kon de kwaliteit van leerboekjes wor-
den verbeterd: een betere opzet, een groter formaat, 
meer kleur en meer illustraties.
 

Aanvankelijk lezen
Op dat moment hadden de Fraters van Tilburg al de 
nodige ervaring met de ontwikkeling van onderwijs-
methoden. Vrijwel vanaf de oprichting hadden ze die 
via het RKJW uitgegeven. Aanvankelijk waren het 
bewerkingen van boekjes uit het openbaar onderwijs 
die ze met een katholiek sausje overgoten, maar vanaf 
het begin van de twintigste eeuw hadden ze voldoen-
de deskundigheid opgebouwd om zelf methoden van 
hoge kwaliteit te ontwikkelen. De fraters brachten 
methoden uit voor vrijwel alle schoolvakken, maar in 
de rest van dit verhaal zal ik me beperken tot de me-
thoden voor aanvankelijk lezen. 

In 1910 bracht het RKJW de succesvolle methode 
ik lees al van de fraters Jozef Reynders en Nicetas 
Doumen uit. Deze methode was een analytisch-syn-
thetische methode. Dat wil zeggen dat de kinderen 
aan de hand van een beperkt aantal woorden de let-
ters van het alfabet onder de knie moesten krijgen. De 
beginwoorden van Ik lees al waren aap – roos – zeef 
– muur. De methode werd het katholieke leesplankje 
genoemd omdat zij volgens dezelfde methodiek werk-
te als de methode Hoogeveen, (aap – noot – mies), 
die vooral in het openbaar onderwijs en een deel van 
het protestants-christelijk onderwijs werd gebruikt.

In de jaren dertig kwamen de fraters met een me-
thode die op dat moment in het Nederlandse leeson-
derwijs volkomen nieuw was, Echt lezen van frater 
Cassianus Versteeg. Deze methode was gebaseerd 
op de toen nieuwe Gestaltpsychologie, bekend van het 
principe dat het geheel meer is dan de som der delen. 
Een bos is meer dan een verzameling bomen, een me-
lodie is meer dan een verzameling tonen en een tekst 
meer dan een verzameling letters. Een volwassen le-
zer leest een tekst niet door alle letters afzonderlijk op 
zich in te laten werken. Zijn ogen gaan sprongsgewijs 
over de tekst. Hij maakt gebruik van karakteristieke 
patronen en voorkennis om een tekst snel te lezen. 
Volgens de methode Echt lezen leerden de kinderen 
korte zinnetjes lezen in de veronderstelling dat ze na 
enige tijd de klank-letterkoppeling spontaan of met 
een beetje hulp zouden ontdekken. De analytisch syn-
thetische methoden en de globaalmethoden concur-
reerden tot het eind van de jaren vijftig met elkaar.

De structuurmethode
Frater Caesarius Mommers werd in 1925 in ’t Goirke 
geboren als zoon van een arbeider in de wollenstof-
fenindustrie. Hij bezocht de Leo XIII lagere school, 
een school van de Fraters van Tilburg, die vrijwel alle 
jongensscholen in Tilburg in handen hadden. Daar 
leerde hij lezen met Ik lees al. Op de leeftijd van ze-
ventien jaar trad hij in het noviciaat van de fraters en 

te richten. Die scholen moesten van leerboekjes wor-
den voorzien. De Drukkerij van het RKJW produceerde 
ze: simpel, sober en goedkoop. 
 
Het eerste resultaat in de schoolstrijd boekten de 
katholieken en de gereformeerden in 1889. Het eer-
ste confessionele coalitiekabinet onder leiding van 
MacKay verplichtte de gemeentebesturen om dertig 
procent van de loonkosten van het bijzonder onder-
wijs te vergoeden. Daarmee was de schoolstrijd niet 
ten einde. Zij ging onverminderd door, nu met als inzet 
de volledige financiële gelijkstelling van het bijzonder 
met het openbaar onderwijs. Die strijd werd in 1917 
beslecht met de onderwijspacificatie en voor het 
eerst uitgewerkt in de Lager onderwijswet van 1920. 
Die wet betekende een keerpunt in het bestaan van 
de Fraters van Tilburg. Door de financiële gelijkstel-
ling van het bijzonder met het openbaar onderwijs 
kwamen elke maand zevenhonderd volwaardige on-
derwijssalarissen bij de congregatie binnen. Dat geld 
gebruikten de fraters om meer katholieke scholen te 
stichten, in Nederland en de overzeese gebiedsdelen. 
Het bijzonder onderwijs groeide snel. In 1920 was in 
Nederland tweederde van de scholen openbaar en 
een derde deel bijzonder. In 1940 was die verhouding 
precies omgekeerd. De Fraters van Tilburg investeer-
den ook een deel van de extra inkomsten in de ont-
wikkeling van leermiddelen voor het groeiende katho-
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bezwaren tegen de globaalmethoden zijn nog ernsti-
ger. De manier waarop volwassenen lezen mag niet 
worden geprojecteerd op het leren lezen door kin-
deren die de klank-letterkoppeling nog moeten le-
ren. Lang niet alle kinderen komen spontaan tot het 
analyseren van woorden die ze globaal hebben leren 
lezen. Zwakke lezers zijn niet in staat die stap zelf-
standig te maken. Voor hen is systematische analyse 
en synthese van woorden door gerichte instructie en 
intensieve oefening noodzakelijk. Caesarius pleitte 
voor een structuurmethode, waarin de sterke kanten 
van de analytisch-synthetische en de globaalme-
thode zouden worden gecombineerd. Het bestuur van 
de congregatie gaf hem daarop de opdracht om met 
een groep fraters een structuurmethode te maken. 
De persen van de Drukkerij van het Rooms Katholiek 
Jongensweeshuis stonden in die tijd vaak stil en het 
bestuur hoopte ze met een nieuwe leesmethode weer 
draaiend te krijgen.

Een neutrale versie
De structuurmethode Zò leren lezen werd in 1960 op 
de markt gebracht door Uitgeverij Zwijsen zoals de 
Drukkerij van het Rooms Katholiek Jongensweeshuis 
inmiddels heette. Zò leren lezen was bedoeld voor het 
katholieke onderwijs. De leermiddelenmarkt was op 
dat moment nog volledig verzuild. Katholieke scholen 
kochten hun methoden bij een katholieke uitgeverij, 
protestants-christelijke scholen bij een protestants-
christelijke uitgeverij en openbare scholen bij een 
algemene uitgeverij. Iedere richting bestreek onge-
veer een derde deel van de scholen in Nederland. Zò 
leren lezen werd gunstig ontvangen. De structuurme-
thode kwam op het juiste moment. In de jaren vijftig 
ontstond vanuit de onderwijspraktijk, de wetenschap 
en de onderwijsinspectie kritiek op de globaalmetho-
den. Ook buiten het katholieke onderwijs viel de on-
derwijskundige kwaliteit van de methode op. Maar er 
was één groot bezwaar: de inhoud werd te katholiek 
gevonden. Protestanten zetten geen bloemen voor 
een Mariabeeld en pastoors en missionarissen ken-
nen ze niet. Na het nodige wikken en wegen bracht 
Uitgeverij Zwijsen in 1963 daarom een neutrale versie 
van Zò leren lezen uit onder de titel Veilig leren lezen. 
De fraters aarzelden omdat ze niet konden geloven dat 
een protestants-christelijke of openbare school ooit 
een methode van een katholieke uitgeverij zou kopen, 
ook al was die methode zorgvuldig van al te katholieke 
inhoud ontdaan. Maar op dat gebied waren de onder-
wijswereld en de samenleving aan het veranderen. 
Vanaf de jaren zestig werden overal in het land onder-
wijsbegeleidingsdiensten gesticht om de scholen te 
ondersteunen bij het onderwijs. Die regionale onder-
wijsbegeleidingsdiensten werkten voor scholen van 
alle richtingen omdat de gemeenten verzuilde diensten 
per levensbeschouwelijke richting veel te duur vonden 
en er niet voor wilden betalen. Iedere schoolbegelei-
dingsdienst had een leermiddelencentrum waar scho-
len zich konden laten voorlichten wanneer ze voor een 
vak een nieuwe methode nodig hadden. Scholen kre-
gen op die manier ook methoden onder ogen die tot 
dat moment buiten hun gezichtsveld lagen. 

volgde tegelijk een opleiding tot onderwijzer op Sint 
Stanislaus, de eigen kweekschool van de fraters. In 
1946 ging hij werken aan Heilig Hartschool aan de 
Elzenstraat in de Noordhoek. Daar stond hij zeven 
jaar voor de eerste klas en leerde zeven jaargangen 
Tilburgse jongens lezen met de globaalmethode Echt 
lezen. Hij merkte dat een deel van de kinderen het le-
zen met deze methode niet goed onder de knie kreeg. 
In 1958 studeerde frater Caesarius, hij was inmid-
dels leraar opvoedkunde aan Sint Stanislaus, MO-B 
pedagogiek aan de Katholieke Leergangen. Als on-
derwerp voor zijn eindscriptie koos hij voor het aan-
vankelijk lezen. Hij vergeleek alle 27 methoden voor 
aanvankelijk lezen die op dat moment in Nederland 
werden gebruikt en geen enkele kon zijn goedkeuring 
wegdragen. Zijn bezwaar tegen de analytisch-synthe-
tische methoden was dat kinderen veel te lang bezig 
waren met het leren van klanken en letters alvorens 
aan lezen toe te komen. Voor veel zesjarigen is dat 
veel te abstract en mede daardoor demotiverend. De 
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bleem niet oplossen maar het werken met de beste 
methode voor aanvankelijk lezen kon wel een bijdrage 
leveren aan een goede start van de schoolloopbaan.

Aansluiting tussen kleuteronderwijs 
en lager onderwijs

De kleuterschool en de lagere school waren aparte 
schoolsoorten. Kinderen konden vanaf hun vierde 
verjaardag de kleuterschool bezoeken. Alle kinderen 
gingen op 1 september van het jaar dat ze zes wer-
den naar de lagere school. Sommige kinderen zijn al 
bijna zeven jaar als ze naar de lagere school gaan, an-
dere kinderen, de zogenaamd ‘gunstig jarigen’ zijn net 
zes. Op die leeftijd is dat een enorm verschil wat nog 
eens versterkt wordt door het gegeven dat de oudste 
kinderen bijna drie jaar kleuteronderwijs hebben ge-
had als ze naar de lagere school gaan en de jongste 
amper twee jaar. Onderzoek wees uit dat de jongste 
kinderen, de ‘gunstig jarigen’ veel vaker in de eerste 
klas van de lagere school bleven zitten. Toen dat be-
kend werd probeerden veel kleuterscholen de kinde-
ren met speciale programma’s voor te bereiden op de 
lagere school en hen ‘schoolrijp’ te maken. Steeds 
meer drong echter het besef door dat de fout niet bij 
de kinderen maar bij het starre klassikale schoolsys-
teem lag. Het kind is niet ‘schoolzwak’, de school is 
‘kindzwak’. De vraag kwam op of de scheiding tussen 
kleuteronderwijs en lager onderwijs niet kleiner kon 
worden door ze samen te voegen. In 1985 leidde dat 
tot de invoering van de basisschool. Tot die tijd kon-
den de gevolgen van de falende aansluiting worden 
verzacht met een goede methode voor aanvankelijk 
lezen.

In dat maatschappelijk klimaat komt de methode 
Veilig leren lezen van frater Caesarius Mommers bo-
vendrijven. Toen Mommers de methode maakte was 
hij bedoeld als een nieuwe klassikale methode voor 
het katholiek onderwijs. De onderwijskundige kwali-
teit, met name de strakke en duidelijke structuur en 
de vele praktische oefeningen, zorgden ervoor dat de 
methode ook buiten het katholiek onderwijs ingang 
vond. In de loop van de jaren zeventig kreeg Veilig 
leren lezen een marktaandeel van negentig procent 
in Nederland en ook in Vlaanderen werd de methode 
zeer succesvol. Gezien de problemen bij het leeson-
derwijs was het de juiste methode op het juiste mo-
ment. Toen Mommers zijn methode maakte was zijn 
doel om een betere leesmethode voor het katholiek 
onderwijs te maken, niet om de problemen rond het 
zittenblijven, de ongelijkheid van kansen en de aan-
sluiting tussen het kleuteronderwijs en het lager on-
derwijs op te lossen. Maar toen die problemen promi-
nent op de onderwijsagenda kwamen, was zijn me-
thode Veilig leren lezen wel het meest geschikt om bij 
te dragen aan een oplossing. Het katholieke Zò leren 
lezen was toen al van de markt verdwenen. Katholieke 
scholen bleken vanaf het begin van de jaren zeventig 
geen behoefte meer te hebben aan een herkenbaar 
katholieke methode en kozen massaal voor de neu-
trale parallelversie.

Problemen met lezen
De verzuilde markt voor onderwijsmethoden werd 
vervangen door een nationale markt. Maar dat ver-
klaart nog niet waarom bij het vak aanvankelijk lezen 
uitgerekend de methoden Zò leren lezen en Veilig leren 
lezen van frater Caesarius Mommers kwamen boven-
drijven. Dat had alles te maken met drie hardnekkige 
problemen rond het aanvankelijk lezen die in de jaren 
zestig prominent op de onderwijsagenda kwamen te 
staan: het zittenblijven, de ongelijkheid van onder-
wijskansen en de gebrekkige aansluiting tussen het 
kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Zittenblijven
Elk jaar opnieuw bleef in de eerste klas van de lagere 
school ongeveer elf procent van de kinderen zitten. 
De belangrijkste oorzaak was dat kinderen niet goed 
hadden leren lezen. Tot de jaren zestig werd het zit-
tenblijven als een logisch en onontkoombaar gevolg 
van het klassikale onderwijs gezien. Er was wei-
nig aandacht voor de effecten van het zittenblijven. 
Kinderen ervaren zittenblijven als een straf. Ze heb-
ben het gevoel te falen. Hun zelfvertrouwen loopt al 
op jonge leeftijd een gevoelige deuk op en het kind 
verliest vaak zijn motivatie om te leren. De stemming 
rond het zittenblijven veranderde snel, onder andere 
onder invloed van een rapport met de pakkende ti-
tel Opstaan tegen het zittenblijven. Van een normaal 
verschijnsel wordt zittenblijven in korte tijd een pro-
bleem. Het besef groeide dat een goede methode voor 
aanvankelijk lezen niet alle problemen oplost, maar 
geen school kon het zich nog veroorloven om niet met 
de beste leesmethode te werken.

Gelijke kansen
In de jaren zestig ontstond grote aandacht voor de on-
gelijkheid van onderwijskansen. Het werd niet langer 
normaal gevonden dat wie voor een dubbeltje geboren 
is nooit een kwartje kon worden. Op dat moment had 
een kind van ouders met een hogere opleiding nog 
een 43 maal hogere kans om naar de universiteit te 
gaan als een kind van een arbeider. Er werd veel on-
derzoek naar gelijke kansen gedaan en daaruit bleek 
dat kinderen van arbeiders al in de eerste klas van de 
lagere school veel slechtere prestaties leverden bij het 
lezen. Ook hier kon een goede leesmethode het pro-
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Wetenschappelijke onderbouwing
Mommers is zijn methode steeds blijven perfectio-
neren. De bijbehorende speelleesset bood extra oe-
fenstof en maakte het voor meer kinderen mogelijk 
om op hun eigen niveau te werken. In 1966 stapte 
Mommers over naar de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen. In het begin van de jaren zeventig begon hij 
aan een onderzoek naar het lezen door blinden, waar-
op hij zou promoveren. Voor dit onderzoek moest hij 
zich grondig in de wetenschappelijke theorieën rond 
het lezen verdiepen. Hij kwam tot de conclusie dat 
zijn structuurmethode, die hij had ontwikkeld op ba-
sis van zijn praktijkervaring in de eerste klas de toets 
van de wetenschappelijke kritiek kon doorstaan. Met 
het onderzoek dat hij op de universiteit deed naar het 
lezen kon hij zijn methode verder ontwikkelen en bij 
de tijd houden. Dat leverde wel eens gefronste wenk-
brauwen op wegens mogelijke belangenverstrenge-
ling, maar een serieus probleem werd daar niet van 
gemaakt. Het werd juist gunstig gevonden dat weten-
schappelijke inzichten over lezen snel ingang konden 
vinden in het leesonderwijs door het werk van een fra-
ter die de praktijk van het leesonderwijs door en door 
kende en die ook na zijn overstap naar de universiteit 
met een voet in de praktijk was blijven staan.

Plaatsvervangend overste
Opvallend is dat het succes van frater Caesarius 
Mommers begon op het moment dat de fraters al 
bezig waren zich uit het onderwijs terug te trek-
ken. In hun hoogtijdagen, vlak voor en na de Tweede 
Wereldoorlog bestond de congregatie uit meer dan 
1000 fraters en hadden ze ongeveer 130 scholen en 
internaten. In Tilburg was hun positie oppermachtig. 
Op drie na alle lagere jongensscholen waren van de 
fraters. In 1958 moesten ze door het gebrek aan intre-
dingen en vergrijzing tien scholen tegelijk sluiten, ook 
al omdat ze gehoor gaven aan een oproep van paus 
Pius XII om meer in het onderwijs in Afrika te gaan 
werken. Met het zicht op het onafhankelijk worden 
van de koloniën wilde de paus dat er voldoende ka-
tholiek kader in de nieuwe Afrikaanse regeringen zou 
komen. De sluiting van scholen ging in de jaren zestig 
en zeventig in snel tempo door. Hun bekende blinden-
instituut Sint Henricus was een van de laatste instel-
lingen die aan een lekenbestuur werd overgedragen.
Toen Frater Caesarius Mommers in 1990 op de 
Nijmeegse universiteit met pensioen ging, werd hij 
gekozen tot plaatsvervangend overste van de Fraters 
van Tilburg. Internationalisering was toen het belang-
rijkste agendapunt voor de congregatie: het ombou-
wen van een Brabantse congregatie met vestigingen 
in de overzeese gebiedsdelen en missiegebieden tot 
een internationale congregatie met Brabantse wor-
tels. In Indonesië en Kenia, de enige landen waar 
jongeren uit de landen zelf tot de congregatie waren 
toegetreden, moesten nieuwe activiteiten worden op-
gebouwd terwijl de activiteiten in Nederland, België, 
Suriname en de Antillen op een ordelijke manier 
moesten worden beëindigd. Om dit beleid uit te voe-
ren was frater Caesarius Mommers ieder jaar zo’n 
twee tot drie maanden in het buitenland. 

Blijvende betekenis
Na zijn bestuurslidmaatschap ging frater Caesarius 
zich weer met lezen bezighouden. Hij was nog betrok-
ken bij twee grote herzieningen van Veilig leren lezen 
en schreef tot zijn overlijden nog tientallen artikelen 
over lezen in vakbladen voor de onderwijspraktijk. 
Hij is de meest succesvolle ontwikkelaar van onder-
wijsmethoden in de Nederlandse onderwijsgeschie-
denis. Niet alleen vanwege het enorme bereik van 
zijn leesmethode. In Nederland leren, tien jaar na de 
dood van frater Caesarius, nog altijd vier van de vijf 
kinderen met zijn methode lezen. Maar ook omdat hij 
voor consensus heeft gezorgd over de manier waarop 
kinderen het beste kunnen leren lezen. In het buiten-
land, met name in de Angelsaksische wereld is dat 
veel minder het geval. Daar bestrijden aanhangers 
van verschillende methoden elkaar tot op de dag 
van vandaag en wordt de term reading wars niet ge-
schuwd. De consensus over de manier waarop kinde-
ren het beste kunnen leren lezen wil niet zeggen dat 
er geen verbetering in het aanvankelijk lezen mogelijk 
is. Integendeel. Maar die kan niet bereikt worden door 
een radicaal andere aanpak, maar door betere scho-
ling van leerkrachten in de methodiek van het lees-
onderwijs, meer aandacht voor de voorbereiding op 
het lezen, beter rekening houden met de verschillen 
in niveau tussen de leerlingen en vroeger onderken-
nen van dreigende leesmoeilijkheden. Dat vergt jaar 
op jaar een grote inspanning. De erfenis van frater 
Caesarius is allerminst een veilig bezit. 

Literatuur
- Sjak Rutten, De leesvader van Nederland. Frater Caesarius Mommers 

en zijn betekenis voor het leesonderwijs. Academisch proefschrift, Den 

Haag 2019. 

Een handelseditie verschijnt in de loop van 2019 bij het Zuidelijk 

Historisch Contact.

- J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877. Tilburg, 

1996.

- Joos van Vugt, Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamhe-

den van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 

1840-1970. Nijmegen, KDC, 1994.

- M.J.C. Mommers, Lezen met de vingers. Academisch proefschrift. Den 

Haag, Staatsuitgeverij, 1977.

- Ton Kox, Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van 

de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916. Tilburg, 

Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2014.

- Caesarius Mommers en Ger Janssen, Zwijsen, een passie voor uitge-

ven. Tilburg, Zwijsen, 1996.

- Ger Janssen, Ik ben van boom roos vis. Over leren lezen. Tilburg, 

Zwijsen, 2017.

- Ger Janssen, Frater Caesarius Mommers, de leesvader van Nederland. 

In Brabant, 2018, (2), p. 8-15.



41

kelijke hiërarchie in 1853. Hij was de stichter van de 
twee grote Tilburgse kloostergemeenschappen, in 
1832 van de Congregatie van de Zusters van Liefde 
van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid en in 
1844 van de Fraters der Congregatie van Onze Lieve 
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid.

Generalaat van de Fraters van Tilburg
Gasthuisring 54 – Gemeentelijk monument
Het oorspronkelijke Moederhuis van de Fraters van 
Tilburg dat op de Locht (nu Gasthuisring) stond, 
is in 1845 gebouwd en het werd in 1971 gesloopt. 
Architect J. van Hoof ontwierp dit sober huis in tra-
ditionele baksteenvormen. Het huidige generalaat 
(op de plaats van de vroegere Paterskerk) is in 1962 
door architect Jos Bijnen uit Oss ontworpen. Het 
is een markant gebouw met stijlelementen van de 
Wederopbouwarchitectuur en de Bossche School. 
Naast het generalaat is in 1972, eveneens naar ont-
werp van Bijnen, een nieuw fraterhuis gebouwd. Dit 
gebouw is gesloopt en in 2008 vervangen door het 
nieuwe woonzorgcentrum WZC Joannes Zwijsen, 
een ontwerp van Molenaar en Koeman Architecten. 
Het biedt onder andere onderdak aan de communiteit 
Joannes Zwijsen, waar oudere fraters wonen en als 
het nodig is verzorging en verpleging ontvangen.

Sint Antoniusgesticht
Capucijnenstraat 76 – Rijksmonument
Het Sint Antoniusgesticht aan de Capucijnenstraat 
was het klooster en (sinds 1911) weeshuis van de 
Fraters van Tilburg. Het is in 1894 gebouwd in een 
sobere bouwtrant naar ontwerp van architect Henri 
van den Abeelen (1815-1916). De vormgeving is be-
invloed door de neorenaissance. In 1933 werd achter 
het klooster een kapel gebouwd naar een ontwerp 

Standbeeld Joannes Zwijsen
In een plantsoen naast de Heikese kerk aan het 
Stadhuisplein staat tegen de kerkmuur het bron-
zen standbeeld op een sokkel van travertijn van mgr. 
Joannes Zwijsen (1794-1877). Het is in 1933 ver-
vaardigd door beeldhouwer Toon Dupuis (1877-1934). 
Oorspronkelijk stond het beeld tegen een monumen-
tale wand van travertijn, die de afscheiding vormde 
tussen de Monumentstraat en het voorterrein van het 
Paleis-Raadhuis. Sinds 1972 staat het op deze plek. 
In de muur zijn vier bronzen medaillons aangebracht, 
afkomstig uit de oorspronkelijke achterwand. Het 
stellen negentiende-eeuwse katholieke voormannen 
voor: J. Smits (1813-1872), oprichter van het katho-
lieke dagblad De Tijd, en de politici mr. J.B. van Son 
(1804-1876), mr. J.L.A. Luyben (1786-1859) en mr. 
J.A. Mutsaers (1805-1880). Voor het beeld is in 2005 
een hekwerk geplaatst met daarin twee teksten die 
repeterend zijn verwerkt: MANSUETE ET FORTITER 
(zachtmoedig en sterk), de lijfspreuk van bisschop 
Zwijsen, en DURVEN EN DULDEN. 
Zwijsen was van 1832-1854 pastoor van de parochie 
’t Heike en later bisschop van ’s-Hertogenbosch en 
aartsbisschop van Utrecht na het herstel van de ker-

Onroerend erfgoed van de Fraters van 
Tilburg in het Tilburgse straatbeeld

R o n a l d  Pe e t e r s *
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is oud-gemeentearchivaris 
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In de gemeente Tilburg staan nog verschil-
lende gebouwen die door de Fraters van 

Tilburg zijn gesticht. De meeste hebben te-
recht een beschermde monumentale status 
gekregen en deze zullen dus in de toekomst 
een herinnering blijven vormen aan een be-
langrijk episode uit de Tilburgse religieuze- 
en de onderwijsgeschiedenis. Deze bijdrage 
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die zijn gemaakt door 
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dit katholieke instituut. Naast de hoofdingang bevindt 
zich de eerste steen uit 1916. 

 Fraterhuis Petrus Donders
Kardinaal de Jongplein 15 – Rijksmonument
In 1934 betrokken de Fraters van Tilburg aan 
de Houtstraat (Kardinaal de Jongplein) een door 
Constant Panis (1891-1972) ontworpen klooster. 
Het gebouw had voor Tilburgse (katholieke) begrip-
pen een nogal expressionistische architectuur, maar 
ook een vrome uitstraling, want de buitengevels be-
vatten maar liefst 48 grote en kleine gemetselde 
kruizen. Het fraterhuis werd vernoemd naar Petrus 
(Peerke) Donders CSsR. Hij mocht eigenlijk niet als 
beschermheilige dienen omdat hij immers nog niet za-
lig, laat staan heilig was verklaard. Om de eigenwijze 
Tilburgse opvatting omtrent diens persoon te bena-
drukken, werd in de gevel zelfs een beeld van Peerke 
geplaatst, vervaardigd door Manus Evers (1903-
1981). Van hieruit verzorgden de fraters voornamelijk 
het onderwijs in de parochie ’t Goirke. In 1956 werd 
door Nico Molenkamp (1920-1998) in de kapel een 
kruisweg aangebracht. De laatste 22 fraters verlieten 
het complex in 1999 en tegenwoordig biedt het onder-
dak aan Poolse arbeidsmigranten.

Fraterhuis Saint-Denis
Kruisvaardersstraat 32 – Gemeentelijk monument
Het Fraterhuis Saint-Denis bestaat uit een kloos-
ter en een kloosterkapel, gebouwd in 1952 naar een 
ontwerp van architect Jos. Bedaux (1910-1989). Het 
pand werd betrokken in 1954 en verlaten in 2008. 
Het is een mooi voorbeeld van de architectuur van de 

van Constant Panis (1891-1972). In 1990 vertrok-
ken de fraters uit het pand en kreeg het klooster een 
woonbestemming en werd de kapel omgebouwd tot 
geluidsstudio Chapel Studio. Het kloostergebouw is in 
1998 voor bewoning in gebruik genomen.

Huize Nazareth 
Nazarethstraat 46 – Gemeentelijk monument
Huize Nazareth is het vroegere voogdijgesticht, een 
internaat voor ‘verlaten en misdeelde kinderen’ dat 
in 1916 is opgericht door de Fraters van Tilburg. Dit 
complex is een ontwerp van architect Jos. Donders 
(1898-1940). Het 140 meter lange gebouw omvatte 
een eigen kapel, een recreatiezaal, een tuin, sport-
velden, een openluchttheater en een school voor bij-
zonder lager onderwijs. De pupillen waren lid van de 
eigen toneelvereniging, harmonie of voetbalvereniging 
van Huize Nazareth. In 1972 gaven de fraters de zorg 
over aan leken. In 1994 is het hoofdgebouw gerestau-
reerd en ingericht met wooneenheden. De tuin ging 
deel uitmaken van het openbaar Stadspark Oude Dijk. 
Bij de voormalige hoofdentree in de Nazarethstraat 
herinneren heiligenbeelden en gevelmozaïeken aan 
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Fraterhuis H. Dionysius – Saint-Denis
Antoniusstraat 5 
In 1882 namen de Fraters van Tilburg de leiding van 
de Saint-Denisschool aan de Antoniusstraat op zich 
(gesloopt in 1969). Zij huurden tijdelijk de onderwij-
zerswoning uit 1877, die bij die school lag en richtten 
deze in tot fraterhuis. Op de eerste verdieping kwam 
een kapel. In 1894 werd het huis ingewijd als suc-
curaalhuis (dochterklooster) van de H. Dionysius, de 
patroonheilige van Tilburg. In 1908 is er een verdie-
ping op het tweelaagse pand geplaatst. Het kapelletje 
werd in de loop der jaren onder andere door kunst-
schilder Karl Itschert (1876-1936) uit Berkel-Enschot 
versierd. De fraters verhuisden in 1954 naar het nieu-
we fraterhuis Saint-Denis aan de Kruisvaardersstraat. 
De gevel eindigt in een stenen kruis en het bevatte in 
de top een heiligenbeeld. Daaronder een groot glas-
in-loodraam. Het is tegenwoordig in particuliere han-
den.

Straatnaamgeving
Behalve naar de stichter van de Fraters van Tilburg, 
mgr. Joannes Zwijsen, zijn er in Tilburg nog enkele 
straatnamen genoemd naar de fraters van Tilburg.

Fraterstraat
De straat lopende vanaf de Lange Nieuwstraat te-
genover de Stedekestraat, zuidwaarts tot aan de 
Burgemeester Brokxlaan. Deze straatnaam stamt al 
uit 1900, maar liep toen nog tot de spoorlijn Tilburg-
Breda en daarna westwaarts langs de noordzijde van 
die spoorweg tot de Gasthuisstraat (Gasthuisring).

Superior de Beerstraat 
De straat lopende vanaf de Houtstraat ten noorden 
van de Veldhovenring westwaarts tot het Smidspad 
even ten zuiden van de Goirkezijstraat is in 1928 ge-
noemd naar de Tilburger Johannes Antonius de Beer 
(1821-1901). Hij was een van de vier fraters die als 
eersten in de door mgr. J. Zwijsen in 1844 gestichte 
Congregatie van de Fraters van Tilburg waren getre-
den. In 1846 werd frater Franciscus Salesius de Beer 
tot eerste overste (superior) van de fraters aange-
steld, en in 1861 tot eerste algemeen overste (supe-
rior-generaal) van de gehele congregatie. Onder zijn 
bestuur werd begonnen met het oprichten van de 
fraterscholen. Hij was medeoprichter van de druk-
kerij van de fraters, de latere Drukkerij van het R.K. 
Jongensweeshuis. Hij stichtte ook een weeshuis, een 
kweekschool, een blindeninstituut en een jongens-
kostschool. In 1882 werd De Beer tot deken van het 
dekenaat Tilburg benoemd. 

Frater Romboutshof
Het hof gelegen aan de Schoolstraat en omsloten door 
de Schoolstraat, Vincentiuspad, Nieuwlandstraat en 
Korte Schijfstraat, in 1987 genoemd naar Godefridus 
Franciscus Rombouts (1883-1962). In 1900 was hij 
als frater Sigebertus ingetreden in de Congregatie 
van de Fraters van Tilburg. Vanaf 1911 publiceerde 
hij over pedagogiek en hij behartigde de belangen 
van het katholiek onderwijs en speciaal de katholieke 

Wederopbouw en het maakt onderdeel uit van het en-
semble Fatima dat Bedaux hier na de oorlog aan de 
Ringbaan-Zuid, Kruisvaardersstraat, Fatimastraat en 
Wethouderslaan realiseerde. Het omvatte een dok-
terspraktijk, winkels, scholen, bejaardenpensioen 
St. Jozefzorg, (nood)kerk, fratersklooster, verpleeg-
huis, pastorie en officierswoningen. Er is nu o.a. 
Wijkcentrum Koningshaven in gevestigd. 

Klooster Sint Petrus
Slimstraat 21-23, Udenhout – Rijksmonument
In 1901 werden voor de Fraters van Tilburg naast 
de St. Lambertuskerk in Udenhout door architect 
Theo de Surmont de Bas Smeele (1863-1929) uit 
Kaatsheuvel een fraterhuis en school gebouwd. Het 
fraterhuis is uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele 
bouwstijl met neogotische elementen. Aanvankelijk 
heette het Sint Jozefs Gesticht, en het bood huis-
vesting voor vijftien fraters. Na twintig jaar verving 
men deze naam door de naam Sint Petrus. De fra-
ters hebben decennia lang het basisonderwijs aan 
de Udenhoutse jongensschool verzorgd. Vanaf 1988 
wordt het klooster gebruikt voor de opvang van uit-
geprocedeerde asielzoekers onder de naam De 
Vuurhaard.
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St. Vincentiuskerk aan de Gasthuisstraat te Tilburg 
(1861). Ook was hij bouwmeester van de fraterhuizen 
in Maaseik (1851) en ‘s-Hertogenbosch (1867). 

Frater Mattheushof
Het hof gelegen tussen de Capucijnenstraat en het 
Gardiaanhof, in 1994 genoemd naar Hendrikus de 
Rooij (1846-1907). Hij is in 1864 ingetreden in het 
noviciaat van de Fraters van Tilburg en werd daar in 
1868 geprofest als frater Mattheus. In 1869 werd hij 
belast met de leiding van de nieuw opgerichte jon-
gensschool St. Aloysius in de wijk Korvel, waar hij 
spoedig daarna in 1871 werd benoemd tot hoofd, 
wat hij tot zijn dood zou blijven. Hij werd in 1894 de 
eerste overste van het Sint Antoniusgesticht aan de 
Capucijnenstraat. 

Literatuur
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niet verschenen.

- J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-

Brabant (Alphen a/d Maas, 2010).

opvoeding. Zijn bibliografie (over de periode 1911-
1949), bestaande uit 771 publicaties, verscheen bij 
zijn vijftigjarig jubileum in 1950. In 1931 werd hij be-
noemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, in 1932 tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau en in 1951 tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Frater Paulussehof
Het parkeerterrein nabij de kruising Schoolstraat-
Vincentiusstraat, in 1991 genoemd naar Gerardus 
Poulusse (1822-1881; en niet Paulusse). Hij deed in 
1846 zijn intrede in de pas opgerichte Congregatie 
van de Fraters van Tilburg. Reeds spoedig werd fra-
ter Maria Antonius Poulusse econoom en later alge-
meen procurator van de congregatie. In 1852 werd 
hij algemeen procurator van de Ruwenberg in St. 
Michielsgestel. Hij is nauw betrokken geweest bij 
onder andere de uitbreidingen en nieuwbouw van 
de Ruwenberg en het moederhuis te Tilburg, de 
bouw van het blindeninstituut te Grave (1859) en de 

Standbeeld in brons 
van twee fraters in de tuin 

van het voormalige 
Sint Antoniusgesticht in de 

Frater Mattheushof, geplaatst 
op 25 augustus 1994 

ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de 

Fraters van Tilburg
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Tilburg kort
Tilburg signalement XCI

George Bedaux e.a., MoNUmenten in Tilburg 
201-300, deel 3 (Tilburg, Heemkundekring 
Tilborch, 2018), p. 201-310, e 12,50.

Theo van Etten, Het kanaal van mijn groot-
vader. Hoe een Oosterhoutse polderiongen 
de basis legde voor een Tilburgse familie 
(Tilburg, eigen uitgave, 2019), 70 blz., geb.

Felix, Hans en Klaartje Gimbrère, Gimbrère. 
De Familiegeschiedenis (2019), 76 blz., 
geb., e 25,00. www.boekenbestellen.nl/
boek/NF/30380, toegangscode 05111.

Ludo Hermans, Cahier Verweven Stad 
(Tilburg, gemeente Tilburg, 2018), 67 blz.
N.B. Te downloaden via: https://view.publi-
tas.com/osinga/verweven-stad/page/1 

Paul Huys Janssen, De geur van succes. 
Gerard & Cornelis van Spaendonck, bloem-
schilders in Parijs (Zwolle, W Books, 2019), 
112 blz., ISBN/EAN: 978 94 625 8312 2, e 
24,95.

Albert Latijnhouwers, Van secretarie naar 
strategie. 40 jaar Tilburg (Tilburg, 2018), 48 
blz.
N.B. Betreft 23 beschrijvingen van een aan-
tal belangrijke ruimtelijke en volkshuisves-
telijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in 
Tilburg. 

Wies van Leeuwen, ‘Kerkelijke kunstateliers 
en corporatisme in de negentiende eeuw’, in: 
Noordbrabants Historisch jaarboek, dl. 35, 
2018, p. 125-149.
N.B. Tilburg passim (ateliers kerkelijke kunst 
in Tilburg).

Joost van der Loo, De horecageschiede-
nis van Udenhout (Udenhout, Stichting De 
Brand, 2019), e 25,00. Info: joostvander-
loo@hetnet.nl 

Christiaan Meurrens, Jorgen Janssens en 
Lars Versteege, Beekse Bergen 50 jaar 
(Hilvarenbeek, Libéma, 2018), 128 blz., geb.

Ronald Peeters, m.m.v. Kees Cools, 
Jeruzalem, Koningshoeven en Armhoefse 
Akkers (Tilburg, Gianotten Printed Media, 
2019), In Tilburg, deel 22, 192 blz., ISBN/
EAN 978-90-6663-096-3, e 18,95.

Ronald Peeters, Vincent van Goghroute 

Tilburg. Een wandeling met Vincent door 
Korvel en de binnenstad (Tilburg, Winkellint 
Korvel, 2019), 64 blz., e 7,50

Ineke van Pelt, Mijn rooie, roomse oma. 
Rooms-Katholiek én socialist. Dat ging heel 
lang niet samen (Opzij, 2019), 192 blz., 
ISBN/EAN: 9789492851024, e 17,95.
N.B. Betreft Marie van Pelt-Moelands (1890-
1973).

Hans Schippers m.m.v. Arnoud-Jan 
Bijsterveld, ‘Noord-Brabant en het corpora-
tisme: romantische droom en realiteit in de 
lange twintigste eeuw’, in: Noordbrabants 
Historisch jaarboek, dl. 35, 2018, p. 187-
203.
N.B. Tilburg passim (o.a. R.K. Economische 
Hoogeschool)

Henk Smulders, 04-06-1962 – Spectaculaire 
Tijdreizen (Uitg. SchrijversHuis, 2018), 408 
blz., ISBN/EAN: 9789492908230, e 22,50. 
Info: www.henksmulders.com
N.B. Tilburgse auteur.

Paul Spapens, Fatima in Tilburg (Tilburg, 
Stichting Erfgoed Fatima, 2019), 282 blz., 
geb., e 6,00. info@stichtingerfgoedfatima.
nl 

Emy Thorissen en Ronald Peeters, ‘Het 
Brabantse boerenleven gezien door de ogen 
van Vincent van Gogh’, in: Brabeau, 2019, nr. 
1, p. 30-35.

Corry Vervest, Een eeuw kerken in Broek-
hoven en Koningshoeven in Tilburg 1913-
2018 (Tilburg, Uitgave Parochie De Goede 
Herder, 2018), 228 blz., geb., ISBN/EAN: 
978-90-818326-2-5, e 10,00.

Ton Wagemakers en Ronald Peeters, Tilburg-
se textiel in 50 verhalen, een stalenboek 
(Tilburg, Gianotten Printed Media, 2019), In 
Tilburg, deel 21, 132 blz., ISBN/EAN 978-
90-6663-095-6, e 14,95.

Ronald Peeters

Jeruzalem, Koningshoeven en 
Armhoefse Akkers

Ronald Peeters is sinds zijn (vervroegde) 
pensioen ijverig bezig met de productie van 
boeken. Hij weet als geen ander de toe-
gangen tot informatie en vooral beeld. Hij 
weet ook de publicatiemogelijkheden te 
vinden en hij zorgt ervoor dat wat er wordt 
gepubliceerd goed verzorgd is. Dat ging zo 
met zijn publicatie over Broekhoven en die 
over de Hasselt. Het boek over Jeruzalem, 
Koningshoeven en Armhoefse Akkers dat nu 

verschenen is past in deze traditie, al heb ik 
wel een serieuze opmerking over de werk-
wijze. 

Sacrament
In mijn optiek horen of hoorden Jeruzalem 
en Koningshoeven bij elkaar en was 
Sacrament de andere wijk. De naam 
Armhoefse Akkers bestond vroeger niet! 
Heel vroeger – voor de bebouwing – natuur-
lijk weer wel, maar Sacrament was decen-
nialang de gangbare benaming. Ik ken de 
wijken goed, omdat mijn opa en oma een 
meubelzaak hadden in de Van Heutszstraat 
en ik in Jeruzalem ben opgegroeid, waarbij 
de Koningshoeven met de Leij en de tex-
tielfabrieken tot ons speelterrein behoorde. 
Maar ook ik werd verrast over wat er alle-
maal bijeen staat in de 192 pagina’s die het 
boek telt. En dan mis ik nog legendarische 
mensen uit dit gebied als hoofdonderwijzer 
Piet Lockefeer van de St. Paschalisschool 
en pastoor Vissers van de kerk OLV van 
Lourdes.

Parochiegebonden
De arbeiderswijk Jeruzalem en de midden-
standswijk Sacrament liggen in de zuidoos-
telijke hoek van de stad, maar hadden verder 
eigenlijk weinig met elkaar. De scheiding 
van waar je naar school ging was altijd op-
merkelijk en helemaal conform de toen-
malige ideeën over de parochiegebonden 
indeling van het katholiek onderwijs. Aan 
de zuidelijke kant van de Oisterwijksebaan, 
op de Hogendries en een deel van de St. 
Josephstraat en Hoogvensestraat ging je 
net als Jeruzalem en Koningshoeven naar 
de jongens- of meisjesschool (later ge-
mengd) aan de Havendijk en later op het 
Lourdesplein. Woonde je aan de overzijde 
van de Oisterwijksebaan dan ging je naar de 
scholen op het Sacrament. Dat werd strikt 
toegepast.

Het roemruchte ‘veldje’
Van mijn 6e tot mijn 21e heb ik in Jeruzalem 
gewoond. Mijn ouders waren met drie op-
groeiende kinderen, maar wat blij dat ze in 
1958 eindelijk een huis kregen met voor en 
achter een tuin dat ze niet hoefden te delen. 
Sterker nog ik sta (zit) op een van de foto’s 
in het boek op p. 76. Met vriendjes Andre 
van Oort, Kees Zbinden en Wil van Helvoirt 
(die nog naam maakte als wielrenner wat 
hij 1 jaar volhield bij de profs) in druk over-
leg op wat we ‘de balken’ noemden. De foto 
is genomen op wat wij ‘het veldje’ noem-
den, een tamelijk groot speelterrein waar 
door de talrijke jeugd uit met name oud-
Jeruzalem, het gedeelte ten zuiden van de 
Caspar Houbenstraat, naar hartenlust werd 
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gespeeld. Er is (vooral) veel gevoetbald, ge-
knikkerd, touwtje gesprongen er werd fik-
kie gestookt, de zandbak diende om ver te 
springen en onder een afdak/passage ver-
zamelde zich de opgroeiende tieners vooral 
ook tijdens de avonduren. Het staat niet in 
het boek van Ronald Peeters, logisch want 
hij heeft deze informatie niet. Ik geef dit 
voorbeeld omdat dit genre boeken voor ve-
len herkenning zal oproepen, maar anderen 
zal het weinig of niets zeggen eenvoudigweg 
omdat het hun wijk niet was. De serie boek-
jes over de verschillende wijken in Tilburg 
zijn in mijn optiek dan ook vooral nostalgisch 
bedoeld. Daar is overigens niets op tegen. In 
alle eerlijkheid kwijt Peeters zich dan beter 
van zijn taak dan allerlei anderen die zich 
ook op dit terrein wagen. Vooral zijn kennis 
van het beeldmateriaal is ongeëvenaard.

Opzet
Peeters heeft in zijn indeling de vroegste 
geschiedenis van het gebied ter hand ge-
nomen. Dan volgt de ontwikkeling waarbij 
de wijken tot stand komen. Koningshoeven 
is het oudste, Sacrament verscheen in de 
jaren tussen de beide wereldoorlogen en 
Jeruzalem kwam als een soort noodvoor-
ziening na de oorlog. Ooit, begin jaren vijftig, 
waren de huizen bedoeld voor 25 jaar, maar 
anno 2019 en twee renovaties later staat 
er nog steeds een gedeelte al zijn de voor-
malige flats aan de Twentestraat, Caspar 
Houbenstraat en Veluwestraat definitief ver-
dwenen. Na het historisch gedeelte komen 
de straatgezichten, het leven van alledag, 
het in Tilburg onvermijdelijke Rijke Roomse 
Leven, het verenigingsleven en ontspanning, 
het onderwijs, zorg en welzijn, verdwenen 
bedrijven, de middenstand en feitelijk als ge-
heel apart thema de Tweede Wereldoorlog. 
Allemaal fraai weergegeven met begelei-
dende teksten. 

Verantwoording?
Wat ik mis in deze uitgave is een verant-
woording. Over de foto’s staat die in het co-

lofon. Maar waar komt alle informatie die bij 
de vele foto’s staat vandaan? Is dat allemaal 
info van Ronald Peeters zelf? Nee, het is ont-
leend aan allerlei publicaties en research 
van anderen. Een literatuurlijstje had wat 
dat betreft niet misstaan, en ja inderdaad 
niet in het minst omdat ik veel uit mijn eigen 
research en publicaties teruglees. Peeters 
had daarmee ook heel mooi de tegenwoordig 
heersende trend van ‘alles maar overnemen 
zonder bronvermelding’ kunnen doorbreken. 
Als voormalig archivaris en beheerder van 
de rijke fotocollectie van Regionaal Archief 
Tilburg weet hij dit als geen ander. Toch?

Henk van Doremalen

Ronald Peeters, m.m.v. Kees Cools, 
Jeruzalem, Koningshoeven en Armhoefse 
Akkers (Tilburg, Gianotten Printed Media, 
2019), In Tilburg, deel 22, 192 blz., ISBN/
EAN 978-90-6663-096-3, e 18,95.

50 stalen uit de Tilburgse textiel
Tilburgse textiel in 50 verhalen is het 21e 
deel van de serie In Tilburg, de boeken-
reeks met de kenmerkende vierkante vorm. 
Het boek is opgezet als een stalenboek. 
Tweemaal per jaar brachten de (wollen)
stoffenfabrikanten een stalenboek uit met 
stukjes stof – staaltjes – die men kon leve-
ren. Deze stalen waren zeer divers qua tex-
tuur, kleur en motief. Auteurs Wagemakers 
en Peeters geven in Tilburgse textiel in 
50 verhalen een overzicht van (al dan niet 
sterke) staaltjes, bijzondere gebeurtenissen 
uit de geschiedenis van de Tilburgse tex-
tiel. Hiervoor gebruiken ze zeer divers bron-
nenmateriaal: brieven, liedjes, toespraken, 
officiële verslagen, dagboeken, politierap-
porten, pamfletten, vakbladen, anekdoten, 
reglementen, krantenartikelen, memories en 
interviews. Het boek is – toepasselijk – op-
gedragen aan het hoofd van de stalenkamer 
bij firma Gebrs. Diepen, Netje Smeulders, ‘en 
alle, nog onbekende, werkers in de Tilburgse 
textiel’.

50 verhalen is opgedeeld in acht ‘sta-
len’: opkomst, roerige tijden, bewustwor-
ding, Eerste Wereldoorlog, crisis, Tweede 
Wereldoorlog, jaren vijftig, teloorgang. 
Elke ‘staal’ is onderverdeeld in jaartallen, 
waaraan de auteurs een bijzondere of ge-
denkwaardige gebeurtenis koppelen uit de 
Tilburgse textielgeschiedenis. Tilburgse 
textiel begint in het jaar 1827, met het (ver-
meende) oproer van textielarbeiders tegen 
de komst van de eerste stoommachine in de 
fabriek van Pieter van Dooren. De arbeiders, 
bang om hun werk te verliezen, dreigden 
met vernieling van het ‘heksentoestel’ en 

gooiden de ramen van het woonhuis van Van 
Dooren in. Tot echte ongeregeldheden kwam 
het niet, al was de situatie wel bedreigend. 
Toen er enkele maanden later ook stoom-
machines geplaatst werden bij Diepen, 
Jellinghaus & Co, was er geen spoor te be-
kennen van onrust. Hadden de arbeiders bij 
de actie tegen Van Dooren al hun kruit al ver-
schoten?

Ook de ‘Parlementaire Enquête naar de 
toestand in fabrieken en werkplaatsen’, 
beter bekend als de ‘Arbeidsenquête van 
1887’, ontbreekt niet in het boek. Christiaan 
Mommers, als een van de grote Tilburgse 
fabrikanten, verscheen op 2 februari 1887 
voor de commissie. Na enig aandringen van 
de commissie wilde Mommers wel toege-
ven dat zijn arbeiders in de zomermaanden 
zestien uur per dag werkten, van vijf uur 
’s ochtends tot ’s avonds negen. Zijn argu-
ment was dat zijn mensen dat zélf wilden. 
De commissie kon er niet mee lachen. Naar 
aanleiding van de enquête kreeg de commis-
sie verschillende anonieme brieven, waar-
schijnlijk geschreven door arbeiders. Van de 
acht brieven uit of over Tilburg, hadden er 
vier betrekking op de slechte behandeling en 
werkomstandigheden bij C. Mommers & Co. 
De klachten gingen over loonsverlagingen, 
extreem lange werktijden, het ontbreken 
van voldoende schafttijd en de gevolgen van 
afmatting van de arbeiders. ‘Liever in een 
tuchthuis dan werken bij Mommers’, zo ver-
meldt een van de brieven.

De oprichting van de Tilburgsche R.K. 
Weversbond in 1895, de crisis van de jaren 
dertig en – natuurlijk – de textielstaking 
van 1935, krijgen een rechtmatige plaats 
in Tilburgse textiel. Ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn er enkele ‘staaltjes’ over-
geleverd, zoals de inventieve manieren 
waarop sommige fabrikanten (AaBe, Pieter 
van Dooren) hun arbeiders wisten te sparen 
voor de Arbeitseinsatz. Eind jaren veertig 
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wordt er nog een grote advertentiecampag-
ne gelanceerd (‘Een mooie toekomst voor 
vader en zoon’) om jongeren te stimuleren in 
de textiel te gaan werken. De jaren vijftig lij-
ken nog veelbelovend, maar in de jaren zes-
tig zet de teloorgang van de Tilburgse textiel 
in. De jaren zeventig en tachtig laten zien dat 
een voor een alle textielfabrieken in Tilburg 
de deuren sluiten. In 1996 sluit een van de 
laatste fabrieken, De Regenboog, de deuren. 
Tilburg als textielstad is niet meer. Een treu-
rig einde.

Een van de meest bijzondere staaltjes (en 
voor mij helemaal nieuw) vond ik ‘het uur-
werkers-loonlied’ van kapelaan Lambert 
Poell uit 1912, gecomponeerd op de cadans 
van de machines: ‘het moet omhoog, om-
hoog, dat loon’. Het zal de lezer niet ver-
bazen dat de fabrikanten niet heel erg blij 
waren met de kapelaan. Een ander knap 
staaltje is de ‘Fabrieksmeisjesstage’ uit 
1955. Maria Schreurs, die een opleiding 
maatschappelijk werk – of een soortgelijke 
studie – volgde, liep zes weken stage bij de 
firma Andre van Spaendonck als fabrieks-
meisje op de stopperij. Haar verslag (te vin-
den in de collectie van het TextielMuseum) 
geeft een fascinerend beeld van de meisjes 
en vrouwen in de stopperij en hun werk- en 
belevingswereld.

Tilburgse Textiel geeft in 50 verhalen de op-
komst, bloei en ondergang van de Tilburgse 
textielindustrie weer. Het kan met recht een 
stalenboek genoemd worden: de stukken 
zijn beknopt, divers en hebben allemaal een 
andere ‘textuur’. Het boek nodigt ook uit tot 
door- en terugbladeren, net als bij een sta-
lenboek, om dat ene verhaaltje nog even 
terug te lezen of om verwachtingsvol vooruit 
te bladeren. Het is goed geschreven, anek-
dotisch en lekker leesbaar. Net als alle an-
dere boeken uit de reeks In Tilburg is ook 
Tilburgse textiel overvloedig geïllustreerd 
met mooie foto’s (ook uit stalenboeken) en 
tekeningen.

De lezer kan ook een order plaatsen. Tips, 
verhalen en suggesties kunnen gestuurd 
worden naar een van de auteurs, Ton 
Wagemakers. Misschien komt er dan nog 
een vervolg (of vijf) op Tilburgse textiel. 
Want, zeg nou eens eerlijk, er zijn toch veel 
meer dan 50 verhalen te vertellen over de 
textielindustrie in Tilburg? 

Astrid de Beer

Ton Wagemakers en Ronald Peeters, 
Tilburgse textiel in 50 verhalen, een sta-
lenboek (Tilburg, Gianotten Printed Media, 

2019), In Tilburg, deel 21, 132 blz., ISBN/
EAN 978-90-6663-095-6, e 14,95.

Kerkelijk leven in het 
zuidoostelijk deel van Tilburg

In zijn voorwoord heeft pastoor Jeroen 
Miltenburg het over ‘de kerk van 
Broekhoven’ om er al snel terecht aan toe 
te voegen dat we het eigenlijk niet over dé 
kerk van Broekhoven moeten hebben, maar 
over de kerkén van Broekhoven. Want te-
genwoordig mag er dan nog maar eentje 
zijn – die bevindt zich ongeveer waar de 
Bisschop Zwijsenstraat en de Piusstraat bij 
elkaar komen –, maar in het verleden wa-
ren er meerdere katholieke gebedshuizen in 
Broekhoven.

Aan die gebouwen en bijbehorende paro-
chies, en andere kerken in het zuidoostelijk 
deel van Tilburg, wijdde Corrie Vervest een 
flink boekwerk. Een mooi, gebonden boek, 
met veel illustraties. Een eeuw kerken in 
Broekhoven en Koningshoeven in Tilburg 
1913-2018 kreeg de publicatie als titel en 
dat eerste jaartal slaat op het jaar waaruit de 
nu nog bestaande kerk dateert. Dé kerk van 
Broekhoven, in de volksmond, maar officieel 
heet die ‘kerk van Onze Lieve Vrouw Moeder 
van Goede Raad’. 

Maar in de ruim honderd jaar die daarop 
volgde, gebeurde er een heleboel. Tilburg 
breidde zich uit, er kwamen nieuwe wij-
ken en parochies, en dus ook nieuwe 
kerken. Voor het gebied waar theologe 
Corrie Vervest het in haar boek over heeft, 
gaat het dan om de kerk van de Heilige 
Familie (in Broekhoven II, grofweg tus-
sen de Groenstraat en de Ringbaan-Zuid), 
de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria 
(in de wijk Fatima), de Heilige Pius X-kerk 
(in Broekhoven III, ten zuiden van de 
Ringbaan-Zuid) en de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk in de wijk Koningshoeven. 

“Bij elke stadsuitbreiding hield men re-
kening met ruimte voor een complex met 
kerk, scholen, een klooster en een patro-
naat”, schrijft Vervest, van wie eerder al 
een boek over de kerk op Korvel verscheen. 
In Een eeuw kerken in Broekhoven en 
Koningshoeven in Tilburg 1913-2018 be-
schrijft de auteur de bouw van de kerken, 
architecten die bij de ontwerpen van de be-
dehuizen betrokken waren, de interieurs, 
de opkomst van en ontwikkelingen binnen 
de verschillende parochies, de pastoors en 
de taken die zij vervulden, de scholen, paro-
chiebladen, het wijkwerk, jeugdactiviteiten 
en nog veel meer. En ja, ook hoe de paro-
chies uiteindelijk ook weer ten onder gingen.

Rond 1900 stonden de zaken er nog heel 
goed voor. De kerk was toen ‘dominant 
aanwezig (…) en de kerkgebouwen waren 
duidelijke herkenningspunten in de buurt’, 
aldus Vervest. “Het was de periode van het 
Rijke Roomsche leven, met veel uitingen van 
godsdienstigheid: H. Hartbeelden, proces-
sies, een Mariabeeld in elk huis, jeugdwerk 
begeleid door de kapelaans en geloofsop-
voeding op school door zusters en fraters. 
De parochie was een samenleving in het 
klein, veilig en overzichtelijk, maar soms ook 
erg benauwend.” 

Maar na pakweg 1960 boette de kerk aan 
invloed in en kerkgangers bleven steeds va-
ker weg. “De groeiende welvaart, de indivi-
dualisering en de secularisering waren hier 
debet aan.” Ook in het zuidoostelijk deel van 
Tilburg voltrok dit proces zich en uiteindelijk 
zouden verschillende kerkgebouwen met de 
grond gelijk gemaakt worden. In haar net-
jes verzorgde uitgave heeft Corrie Vervest 
in ieder geval opgetekend wat voor een rijk 
kerkelijk leven dit deel van de stad ooit heeft 
gekend.

Jeroen Ketelaars

Corry Vervest, Een eeuw kerken in Broek-
hoven en Koningshoeven in Tilburg 1913-
2018 (Tilburg, Uitgave Parochie De Goede 
Herder, 2018), 228 blz., geb., ISBN/
EAN: 978-90-818326-2-5, e 10,00, te 
koop bij het parochiesecretariaat aan de 
Broekhovenseweg 2.
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