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De Congregatie van Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid is een Rooms-katholieke broedercongregatie. Ze zetten
zich in voor de medemens. Op het gebied van speciaal onderwijs,
verpleging en missiewerk waren ze zeer actief.
De Fraters van Tilburg hebben veel scholen in Nederland gesticht,
voornamelijk voor onderwijs en opvoeding van doven, blinden, wezen en
verlaten kinderen. Daarnaast ontwikkelden ze onderwijsmethoden . Door
hun methode Veilig leren lezen leerden generaties schoolkinderen lezen.
De methode werd ontwikkeld door frater Caesarius Mommers, ook wel
beter bekend als de leesvader van Nederland. De Fraters beschikten over
een eigen drukkerij en later ook een uitgeverij. Die uitgeverij is later
overgegaan in het zelfstandige Uitgeverij Zwijsen, vernoemd naar de
oprichter van de congregatie.

Opgericht
1844 te
‘s-Hertogenbosch

Opgericht door
Mgr.
Joannes Zwijsen

Geboortedatum
Mgr.
Joannes Zwijsen
28 augustus 1794
te Kerkdriel

Overlijdensdatum
Mgr.
Joannes Zwijsen
16 oktober 1877
te
‘s-Hertogenbosch

Datum uitreiking
27 juli 1979

De fraters hebben verder een belangrijke rol gespeeld in het onderwijs,
de dovenzorg en de missie in Suriname en de Nederlandse Antillen. In
Suriname hebben de laatste fraters in 1982 het onderwijs verlaten.
Naast de oriëntatie op Nederland deden ze ook aan heemkunde. Ook voor
de heemkunde ontwikkelden ze eigen methoden, onder andere op het
gebied van biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
In Eindhoven gaven de Fraters, tijdens de crisis in de jaren dertig, warm
eten aan honderdvijftig kinderen. Verder zetten zij zich in voor onderwijs
aan volwassenen en stimuleerden zij veel sportactiviteiten, zowel voor jong
als voor oud. Ze waren ook betrokken bij de politieopleiding in Eindhoven.
Daarnaast ondersteunden de Fraters de activiteiten van veldbioloog
frater Simon Deltour. Vanwege hun grote inzet en betrokkenheid kreeg
niet één persoon een ereteken, maar werd het ereteken toegekend aan een
groep mensen. Dat is zeker een unicum.
Tegenwoordig is er nog maar één verblijfplaats voor de twintig resterende
Fraters van Tilburg in Nederland, dat is in Zonhoven. De congregatie telt
momenteel zo’n driehonderd leden, verspreid over negen landen:
Nederland, België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Namibië, Oost-Timor,
Suriname, Verenigde Staten (Californië).

