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In Memoriam

‘Dichtbij is  
zijn genade’

Het hart van deze zomereditie van Fraters 
CMM bestaat uit een fotoreportage van  
het generalaat. Daarmee opent een nieuwe  
rubriek: ‘Bestuurshuizen in beeld’. De buiten
wacht heeft vaak geen idee vanuit welke 
plekken de congregatie wordt aangestuurd. 
Met een reeks fotoreportages wil de redactie 
er aan bijdragen dat de lezers zich er wat bij 
kunnen voorstellen als er sprake is van het 
‘generalaat’ in Tilburg of de huizen van de 
provinciale en regionale besturen. Het hoofd
kwartier van de congregatie komt als eerste 
aan bod. Ook vier personen worden geportret
teerd: de algemene overste en drie vrouwen 
die een aanspreekpunt vormen voor bezoekers 
van het generalaat en daarmee het ‘gezicht’ 
ervan bepalen. Deze uitgave bevat verder  
weer het vertrouwde overzicht van nieuws  
en achtergronden uit en rond de congregatie. 
De algemene overste staat in zijn column stil 
bij het generaal kapittel dat van 23 mei tot  
en met 7 juni 2014 plaatsvindt in Tilburg.  
Het speciale ‘kapittelgebed’ waarvoor hij 
aandacht vraagt, is op pagina 10 opgenomen. 
Verder besteedt Fraters CMM ruim aandacht 
aan de intensieve spirituele voorbereiding op 
de komende Wereldjongerendagen in Rio de 
Janeiro van de honderd jongeren uit zeven 
landen die deel uitmaken van het CMMjonge
rennetwerk ‘Ambassadeurs van een wereld
wijde broederschap’. In Rio komen ze samen 
“met vele anderen uit de hele wereld die zich 
geroepen voelen door God en door elkaar,  
om te komen tot een wereldwijde broeder  
en zusterschap”, noteert Nathalie Bastiaansen 
die het netwerk coördineert. Meer hierover in 
het herfstnummer van Fraters CMM!

GEBED VOOR HET
GENERAAL KAPITTEL 2014

God, onze Vader,
U die ons met liefde en wijsheid omringt,
u was het die bisschop Zwijsen ingaf 
om met een fratercongregatie te beginnen.
In uw naam nodigde hij ons uit 
om te doen wat Jezus had gedaan:
 dienen en verlichten, 
 een verlossend woord spreken, 
 een helpende hand zijn.
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“Rombouts heeft een enorm pedagogisch oeuvre aan 
boeken en artikelen op zijn naam staan. Bovendien 
richtte hij in 1913 met twee confraters een eigen 
onderwijstijdschrift op, Ons Eigen Blad, en begon in 
1922 met de Pedagogische Brochurereeks, waarin 
talloze boekjes verschenen over pedagogische en 
didactische onderwerpen. ... Een belangrijk accent in 
het oeuvre van Rombouts vormt het taal en lees
onderwijs. Hij was enorm actief op het gebied van 
spelling van de Nederlandse taal waarin hij streefde 

‘ Frater Rombouts 
was zijn tijd ver 
vooruit’

Frater Sigebertus Rombouts (1883-1962) was tientallen jaren als leraar verbonden aan de kweekschool van  
de fraters in Tilburg. In 2012 publiceerde Marjoke Rietveld-van Wingerden een artikel over hem in ‘Lessen’,  
het twee keer per jaar verschijnend periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Hier volgen 
enkele citaten uit haar artikel, getiteld: ‘Frater Rombouts en zijn bemoeienis met dyslexie’.

naar een moderne vorm met een heldere structuur en 
logica. Zijn Ons Eigen Blad bevat menig artikel over  
de ontwikkeling van de taal bij het kind, de didactiek  
en methodes in het taal en leesonderwijs. De vele 
artikelen die verschenen bij jubilea van Rombouts,  
of net na zijn dood, verwijzen echter zelden naar zijn 
verdienste op het gebied van het bespreekbaar maken 
van dyslexie. Dat zegt niet zozeer veel over Rombouts, 
integendeel juist, maar het is meer een teken dat er van 
de zijde van de psychologie en pedagogiek tot ver in de 
tweede helft van de twintigste eeuw nauwelijks aan
dacht voor dyslexie was. ... Rombouts was de eerste die 
in de pedagogische literatuur aandacht aan dyslexie 
besteedde. In 1919 verscheen van hem een artikel in het 
Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer onder de 
titel ‘Kongenitale alexie’. ... Hij was in pedagogen en 
psychologenland echter een roepende in de woestijn. ... 
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam het onderwerp 
dyslexie in de belangstelling. ... Ondertussen verbaasde 
Rombouts zich over het lange stilzwijgen en vooral over 
het feit dat zijn artikel uit 1919 nauwelijks is opgemerkt. 
Ook toen waren er kinderen die moeite hadden met 
leren lezen en schrijven en eigenlijk woordblind waren, 
zo stelde hij. Rombouts weet dit aan het onjuist inschat
ten van het probleem: ‘lees en schrijfachterlijkheid’ zou 
ver oorzaakt zijn door domheid waartegen toch geen 
kruid gewassen was. ... Rombouts was in 1919 zijn  
tijd ver vooruit.”

Rien Vissers

Frater Sigebertus Rombouts in zijn werkkamer.

 6


