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Herinnering aan fraters van Tilburg
Na een periode van 109 jaar zijn de fraters van Tilburg in 1995
gerepatrieerd en voorgoed van Curaçao vertrokken. Om de
geschiedenis van de fraters van Tilburg vast te leggen voor de
nieuwe generatie, vooral de geestelijke erfenis, het goede werk
dat zij gedurende een periode van 109 jaar voor onze gemeenschap met hart en ziel verricht hebben, werd door Elfried
Aniceto, secretaris van het bestuur van stichting Sint Thomascollege, het initiatief genomen om een documentatiecentrum/
permanente expositiezaal te verwezenlijken, uit dankbaarheid
voor alles wat de fraters voor onze bevolking gedaan hebben.
Tekst en foto’s Solange Hendrikse
e expositie werd
op 28 augustus
officieel geopend
door gouverneur
Lucille GeorgeWout. Speciaal hiervoor kwamen twee fraters over: frater
Adriano uit Brazilië en frater
Edward uit Tilburg. Gekozen
werd voor de datum 28 augustus, omdat dit tevens de geboortedag is van monseigneur
Joannes Zwijsen, de oprichter
van de congregatie van de Fraters van Tilburg. De expositie
in de kamers van Huize Scherpenheuvel is permanent en geopend gedurende weekdagen.
De stichting Sint Thomascollege is opgericht door fraters en zorgt voor de instandhouding van de onroerende
erfgoederen die de fraters bij
hun repatriëring aan de gemeenschap van Curaçao geschonken hebben: Huize
Scherpenheuvel, Sint Albertuscollege, Sint Thomascollege
bovenbouw, Sint Willibrordcollege, Emaus Kas di Orashon
en San Fernando. De stichting
bestaat thans uit leken en
heeft de taak om deze gebouwen te onderhouden voor de

D

Een schilderij van Frater Radulphus (18691961), die in 1892 op Curaçao aankwam, 23
jaar oud. In 1916 werd hij benoemd tot algemeen overste van de fraters. Hij was de
architect en bouwkundig opzichter van het
St. Thomascollege, bij de uitbreiding van het
gebouw in de jaren twintig en dertig. Hij verwerkte daarin zijn eigen Radulphus-stijl met
fraaie massieve bogen. Frater Radulphus vertrok in 1959 naar Nederland en is daar in
1961 overleden en begraven in Tilburg.

Op de foto vlnr. ex-‘mucha di fratu’ Ronald Thode, frater Edward uit
Tilburg, frater Adriano uit Brazilië en Elfried Aniceto, secretaris van het
bestuur van stichting St. Thomascollege.

De weesjongens woonden in het internaat te Scherpenheuvel. De fraters, die een eigen autobus hadden, vervoerden de jongens daarmee elke dag tussen Scherpenheuvel en de St. Vincentiusschool.

gemeenschap. Daarnaast moet
de stichting aandacht besteden
aan kansarme jongeren.
Om het werk van de fraters
levend te houden, ook voor de
toekomstige generaties en als
dank en waardering voor al het
werk dat de fraters voor meer
dan een eeuw verricht hebben
op het gebied van onderwijs en
opvoeding, heeft Elfried Aniceto in samenwerking met het
hoofd van het Nationaal Historisch Archief, Max Scriwanek,
het initiatief genomen om een
permanente expositie/documentatiecentrum op te zetten
in enkele kamers van het gebouw van Huize Scherpenheuvel. Daarbij dook hij in het archief van de fraters om materiaal te verzamelen voor de
expositie in Huize Scherpenheuvel, het bolwerk destijds
van de fraters van Tilburg. Max
Scriwanek ontwierp twaalf panelen met de hoogtepunten
van Mgr. Niewindt tot aan het

vertrek van de fraters. Verder
omvat de expositie ook foto’s
over het werk van de fraters en
zijn er enkele beelden.
De congregatie van de fraters van Tilburg werd in 1844
door Mgr. Joannes Zwijsen in
Nederland opgericht onder de
naam de Congregatie van O.L.
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid.
Vanaf 1857 liepen vanuit Curaçao verzoeken om fraters uit
Nederland over te laten komen
voor onderwijs op de parochiescholen. Dat gebeurde pas na
lang aandringen en toen op 13
november 1886 op verzoek van
Mgr. Niewindt de drie fraters
Mauritius Vliegendehond, frater Ludgerus Dülmer en frater
Patricius van der Pluym naar
Curaçao vertrokken, werd dat
een decennialange betrokkenheid van de Fraters van Tilburg
in de West.
Honderddertig jaar geleden
was er een gebrek aan veel za-

Een van de kamers die als gastenverblijf gehuurd kan worden. Op
de foto de allereerste trotse gasten, frater Adriano (links) die bij frater Edward op de kamer een kijkje komt nemen.

ken op Curaçao. Er was geen
deugdelijk onderwijs of sociale
vorming en op het gebied
van sport en cultuur was er nagenoeg niets. De fraters hebben daar verandering in gebracht door ervoor te zorgen
dat er scholen gebouwd werden en onderwijsmateriaal
ontwikkeld werd.
Sinds 1842 was de congregatie van Zusters van Roosendaal
al met onderwijs voor zowel
meisjes als jongens actief,
maar de fraters hebben een
enorme integrale verandering
teweeggebracht.
De eerste school werd Colegio San Tomás naast het ziekenhuis. De naam is niet door
de fraters van Tilburg gegeven,
want vóór het begin van de
twintigste eeuw bestond het
Colegio Santo Tomás al; een
Spaans georiënteerd internaat,
met in totaal tachtig jongens.
Daar werd onderwijs gegeven
aan kinderen van welgestelden

uit de regio: Venezuela, de Dominicaanse Republiek en Panama.
Het St. Thomascollege aan
de Roodeweg werd de bekendste jongensschool op Curaçao.
Met de inkomsten van deze
school hebben de fraters scholen kunnen bouwen voor de lokale bevolking, die niet konden
betalen; ‘skol di pòrnada’ (gratis onderwijs).
Er moesten methodes geschreven worden voor de verschillende schooltypen. Voor
aardrijkskunde werd Nos Tera
geschreven, voor geschiedenis
Nos Patria, voor de natuurwetenschappen Onder de Tropenzon, voor het leesonderwijs De
Eerste Stap, voor het onderwijs
in het Spaans El Puente en Palabras, voor het Nederlands
Zonnig Nederlands, enz. Ook
Bunitesa den Sekura, een van
de eerste en zeer uitgebreide
inventarisaties van wat er
groeit en bloeit op Curaçao,

Uitzicht vanaf de veranda op het woongedeelte.

Ook het beeld in de tuin is onder handen genomen.

kwam tot stand door werk van
de fraters. Al deze methoden
werden al dan niet met andere
auteurs naast het gewone
schoolwerk geschreven en in
eigen beheer uitgegeven, vaak
door de schoolboekhandel van
de fraters, de beroemde St. Augustinus Boekhandel.
De filosofie van de fraters
was: zien, bewogen worden en
in beweging komen. Op de
eerste plaats zien zonder vooroordelen met een helder oog
en een zuiver hart. Op de tweede plaats bewogen worden om
ons te kunnen identificeren
met de hulpbehoeftigen en
hen helpen, zonder hen te
kwetsen met onze hulp en als
derde in beweging komen en
concrete acties ondernemen
om tot oplossingen te komen.
Ook op het gebied van sport,
cultuur en opvoeding hebben
de fraters baanbrekend werk
verricht. Voetbalclubs zoals
Jong Holland, Scherpenheu-

vel, Sithoc en Jong Curaçao
zijn door hen opgericht.
Andere takken van sport
werden opgezet en hebben
jeugdorganisaties - zoals de
Rooms Katholieke (RK) Verkennerij en de Jonge Wacht het licht gezien als gevolg van
de inspiratie en inzet van de
fraters.
Vele fraters waren actief op
cultureel gebied. Zangkoren
hadden zeer vaak een of meer
fraters als leden. Een van de
langst bestaande harmoniekorpsen, Sint Vincentius Harmonie is opgericht door de fraters. Vermeldenswaard is dat
deze zelfde Sint Vincentius
Harmonie de muziek verzorgde op de openingsavond van de
expositie.
Op het gebied van opvoeding hebben de fraters de
internaten opgericht: Internaat
Scherpenheuvel en San Fernando. Door gebrek aan subsidie van de overheid moesten
beide internaten helaas de deuren sluiten.
De expositie is permanent
en er wordt nog verder gewerkt
aan het project, dat de renovatie van het hele gebouw te
Scherpenheuvel beslaat en
waar reeds een hele metamorfose heeft plaatsgevonden en
alles onder handen wordt genomen. De bedoeling is het gebouw, het oude woongedeelte,
ook nuttig te gebruiken voor
bijvoorbeeld retraites, maar
ook als logeergelegenheid. De
zes kamers van het woongedeelte zijn gerenoveerd en ingericht en klaar voor de ontvangst van de eerste gasten.
Fraters Edward en Adriano viel
die eer te beurt. Met heel veel
plezier en trots hebben zij
daarvan gebruikgemaakt.
Op 13 november 2016 zal

De kapel. Het plan is om deze weer nuttig te gaan gebruiken en
hier eens in de maand een dienst te houden.

Het initiatief om in Scherpenheuvel een klein museum in te
richten komt van Elfried Aniceto. Het moet een plaats van herinnering zijn voor het werk van de fraters op de Nederlandse
Antillen. Max Scriwanek ontwierp de panelen met de hoogtepunten van Mgr. Niewindt tot aan het vertrek van de fraters.

het precies 130 jaar zijn dat de
eerste drie fraters op Curaçao
aankwamen en zal op die dag
een website van de stichting
gelanceerd worden.
De religieuzen en de fraters
van Tilburg in het bijzonder
hebben een stempel gedrukt
op de ontwikkeling van de gemeenschap op velerlei terrein.
Velen in de Curaçaose gemeenschap zijn zeer dankbaar
voor wat zij bereikt hebben
dankzij het goede werk uit
barmhartigheid van de fraters,
bij wie kwaliteit heel hoog in
het vaandel stond, in alles wat

ze deden. Als mens hebben enkelen ongetwijfeld ook fouten
gemaakt, maar de invloed die
ze gehad hebben op de volksontwikkeling is van onschatbare waarde.
De fraters in hun witte habijten met bengelend kruis om
de nek en met hun even witte
helmen vormden een deel van
het Curaçao van vroeger. De
huidige generatie zegt dat
niks, maar veel ouderen zeggen nog steeds vol trots: ,,Mi
tambe tabata un mucha di fratu” (Ik was ook een kind van de
fraters).

