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BERT DE BRESSER

* 27 maart 1922
† 6 augustus 2013
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Albertus Cornelis de Bresser
Bert, Br. Edmundo

Bert is geboren op 27 maart 1922 in Oirschot. Hij legde 
zijn Geloften af op 15 augustus 1943. Op 6 augustus 
2013 overleed hij in De Beyart te Maastricht.

In een eeuwenoud lied zingt onze kerkgemeenschap: ‘Waar aan-
dacht en liefde voor de medemensen is, daar is God aanwezig.’ 
Over de liefde ging het ook in de lezingen die u zojuist hoorde. 
‘Als ik de liefde niet heb, ben ik slechts een dreunende gong.’ 
‘Kinderen’, hoorden we, ‘zijn als een symbool van Gods aandacht 
en punt van zorg en toewijding voor ons. Elk mensenkind is uniek, 
belangrijk, met recht op een gelukkig leven’. Dát hield de Man van 
Nazareth ons voor. 

Jullie broer, oom en onze medebroeder heeft in deze levenshou-
ding gestaan. Hij wist dat iedere mens die hij ontmoette – bijzon-
der de zwakke en nietige mens – behoefte heeft aan liefde. Bert 
de Bresser had veel liefde te geven. God was voor hem de bron 
van liefde, de kracht tot liefhebben. Hij begreep dat hij die God 
van ‘Ik zal er zijn voor jou’ moest navolgen. Door er te zijn voor 
jullie en voor de mensen die zijn levenspad kruisten in Nederland, 
Spanje en Chili. In dit uur van afscheid en uitvaart, eren we hem 
om die kracht van liefde en danken we hem ervoor. 

Bert is op 27 maart 1922 geboren in Oirschot. Het gezin de Bres-
ser was negen kinderen rijk. Zijn vader, die erg creatief was in het 
verdienen van de kost als ondermeer kweker van nertsen, tuin-
man en bakker, overleed op jonge leeftijd. Zijn moeder, die veel 
met Bert op had, mocht hij nog op hoge leeftijd bij zich houden.

Wim Swüste
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 ‘Onze Bert lijkt precies op ons moeder’. En daar bofte hij mee. 
Drie zussen van hem volgden de opleiding tot onderwijzeres bij 
de zusters in Oirschot. En ook zijn twee broers die naar het juve-
naat van de broeders gingen, werden onderwijzer. 
Bert wilde ook graag broeder-onderwijzer worden. Maar de di-
recteur van de Kweekschool in Maastricht, ‘Pa Loyola’, was van 
mening dat hij beter een ander vak kon leren. Het werd: kleerma-
ker. Dat was voor Bert een heel groot kruis, dat hij maar moeilijk 
kon dragen. 

Na zijn professie in 1943 werkte hij kort op de kleermakerij in De 
Beyart. Hij ging werken op het Instituut voor Doven, waar hij zijn 
bevoegdheid tot ‘meester-kleermaker’ behaalde. Toen hij in 1956 
aan de Generaal Overste ging vragen of hij nu ook zijn diploma 
mocht halen om in het kleermakersvak les te geven, kreeg hij tot 
zijn verbazing te horen dat men andere plannen met hem had. 
Hij mocht naar Chili, waar hij Spaans zou leren van br. Bonaven-
tura Meijs, en hij kon daar ook zijn onderwijsbevoegdheid halen. 
Zijn moeder stemde met zijn nieuwe opdracht in. ‘Nu madde tóch 
nog het onderwijs in, jong! Krek wat ge altijd gewild hebt,’ was 
haar reactie. In september van dat jaar ging hij per vrachtboot ‘De 

Bert, Edmundo, was born one of nine in a family 
that had to be creative to make ends meet. He 
and two brothers became Brothers, and Bert 
started out a taylor. In 1956 it was decided that 
he should go to Chile and there he became a 
teacher after all. Bert was deeply touched by 
the poverty he found in Chile and showed his 
compassion teaching mentally handicapped 
children things they could use to make a living. 
Bert himself developed a hobby sculpturing in 
wood, and used it to express his beliefs. Bert 
was a warmhearted man who gave complete 
commitment to whatever he did. He just missed 
his seventy-year jubilee, going to his God whom 
he served so faithfully all his life. 
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Nestor’ naar Chili in het gezelschap van drie medebroeders. Ze 
arriveerden daar na een zeer avontuurlijke en stormachtige reis. 

Vanaf het begin wordt Bert getroffen door de nood en de armoe-
de van de mensen en kinderen die hij ontmoet op school en op 
straat. In de jaren 1976 tot 1997 zal hij deze bewogenheid vooral 
vorm geven in zijn inzet voor de kinderen met een geestelijke be-
perking in Buin. In de leidraad voor ons leven als broeder, onze 
Konstituties, staat: ‘Wij noemen ons broeders en willen ook wer-
kelijk broeders zijn van elkaar en van alle mensen. Liefde ontvan-
gend en liefde gevend’. Bert zei daar zelf eens over: ‘In opvoeding 
en onderwijs bereik je niet te veel met een harde hand en met 
ongeduld. Je moet de kinderen die niet goed meekunnen, lang-
zaam laten ontdooien. Ik had dat blijkbaar in me om dat te laten 
gebeuren. Het lot van deze kinderen sprak me erg aan. Is het 
geen roeping voor ons allemaal om kleine mensen te bevrijden uit 
onmenselijke situaties? Hoort het niet tot onze roeping om overal 
gerechtigheid te laten geschieden en Gods liefde overal aanwezig 
te laten zijn? 
Onze bisschop Mgr. Gonzalez zei me eens: ‘Je moet je realiseren 
dat je bij het ouder worden steeds meer middelen en mogelijk-
heden verliest. Maar als je je blijft openstellen voor de noden van 
anderen, word je gevoed en gevormd en verval je nooit tot mid-
delmatigheid.’ Samen met een groep medebroeders in Buin leert 
hij deze kinderen om op een eenvoudige wijze werkzaamheden te 
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verrichten, waarmee ze later zelfstandig hun kostje kunnen ver-
dienen. ‘En je moet je dan als buitenlander goed realiseren dat je 
een lap bent op het gat in iemands broek,’ voegde Bert daar heel 
realistisch aan toe.

Bij een bezoekje aan zijn hobbyruimte, zo’n tien jaar geleden, liet 
hij me een doosje zien met erin twee mesjes. ‘Die stuurde me ons 
moeder in 1936 op toen ik naar het Juvenaat ging. Ze schreef erbij 
‘dat dit was om mee te knutselen’. Ik gebruik ze nu nog steeds 
als ik houten beelden maak.’ Hij keek me daarbij aan met zijn wat 
gebogen rug en met tranen in zijn ogen. ‘Ach, ons moeder...’ ‘Ik 
heb altijd veel liefde gehad voor de natuur. Dat heb ik van huis uit 
meegekregen. Gods schepping, mens en natuur, houdt me op de 
been’. 
Hij laat me enkele van zijn kunstwerken zien: een lijdende mens, 
met aan een kant een Christusfiguur en een Chileense man die 
gemarteld wordt. Ze staan met hun ruggen tegen elkaar aan. ‘Wat 
is het toch vreselijk wat mensen 
elkaar aan kunnen doen, hè!’ Hij 
vervaardigde Maria-afbeeldin-
gen, waarvan er éen op de bo-
vengang van onze Beyart staat. 
En een mooi groot beeld in de 
vorm van een kaarsenhouder, 
met de uitbeelding van onze 
drie geloften en mensenfiguren. 
Bij het heengaan van zijn mede-
broeder en broer Theobald werd 
dit beeld in ons mortuarium ge-
plaatst. 

In ontmoetingen toonde Bert 
zich een ontwapenende, kin-
derlijk vriendelijke man, met de 
uitstraling van Brabantse gezel-
ligheid en gemoedelijkheid. 
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Hij had steeds iets van onzekerheid over zich. Vinden ze het wel 
goed wat ik maak? Stellen ze wel op prijs wat ik doe? 
Maar van de andere kant kon hij ook onverzettelijk zijn, als hij 
eenmaal overtuigd was van een bepaalde wijze van handelen. ‘Hij 
kan dan zo onverzettelijk zijn als een degelijke Oirschotse stoel’, 
citeer ik br. Nico Coolen, die jarenlang met hem in Chili werkte. 
Die onzekerheid maar ook onverzettelijkheid toonde hij ook bij zijn 
verblijf in Spanje, waar hij in 1974 en 1975 het roepingenpastoraat 
moest beoefenen. Met grote tegenzin verliet hij even zijn dierbare 
Chili, maar zette zich wél met 100% in voor zijn opdracht. ‘Het 
was de meest vervelende tijd uit mijn lange leven als broeder.’

Een ander zwaar kruis kreeg hij te dragen in zijn laatste levensja-
ren. Zijn gehoor liet hem steeds meer in de steek en hij was nau-
welijks nog in staat de ander te verstaan. Het contact leggen met 
anderen, wat toch steeds zijn sterke kant was geweest, verviel 
hier voor een groot deel mee. Dat deed hem veel pijn. 

Miranda de Ebro, 1974. 
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De mensen om hem heen, de medewerkers van onze verzorgings-
afdeling, maar zeker ook de leden van ons Lokaal Bestuur: Leon, 
Wilma, Sylvia en Ellie, hebben ondanks zijn handicap, hem met 
veel geduld en toewijding geholpen. Ook zijn familie, met name 
Jan en Corrie, speelden hierbij een grote rol. 

Over enkele dagen zou hij zijn zeventigjarig jubileum vieren. Het is 
zo’n zeldzaam jubileum dat er niet eens een naam voor bestaat. 
Hij viert het nu samen met zijn dierbaren in de hemel. Wellicht dat 
hij ( en wij) ons kunnen vinden in een gedicht van Gerard Reve uit 
1968 als deze schrijft:

‘Eigenlijk heb ik moeite met geloven. 
Soms twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik dat Gij Liefde zijt. En eenzaam. 
En dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U.’ 

Dankbaar voor zijn leven met ons, familie en medebroeders, ge-
ven we hem zonder enige twijfel over aan die Liefde van God, zijn 
Schepper die hij zo trouw diende als broeder van mensen.
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Onzen Bert

We nemen vandaag, 12 augustus 2013, definitief afscheid van 
broeder Edmundo de Bresser of, zoals gebruikelijk te zeggen in 
de familie: ‘onzen Bert’.

Bert werd geboren in Oirschot op 27 maart 1922 als derde telg in 
het gezin De Bresser. Het gezin zou uitgroeien tot negen: vijf jon-
gens en vier meisjes. Het inkomen voor het gezin moest verdiend 
worden op een gemengd land-en tuinbouwbedrijf. Enkele keren 
werd verhuisd naar een groter bedrijf om het inkomen toereikend 
te houden voor het groeiende gezin. Door de ouders moest veel 
werk worden verzet, voorzover mogelijk werden ook de kinderen 
daarbij ingeschakeld. Dat waren goedkope arbeidskrachten want 
er moest ‘op de kleintjes worden gelet’!

Toch lieten de ouders hun eerste drie zoons vanaf hun twaalf-
de jaar opleidingen volgen bij instellingen van de Broeders van 
Maastricht: als eerste Henk, gevolgd door Bert en Harrie. Alle drie 
traden toe tot de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria. Zij legden daartoe de eeuwige geloften 
af: gehoorzaamheid, kuisheid en armoede.

In het gezin namen de drie broers een bijzondere plaats in. Zij 
werden altijd aangeduid als ‘ons jongens’. Daarmee werd bedoeld 
aan te geven dat het drietal een speciaal deel van het gezin vorm-
de. Vooral ons moeder was daar erg trots op. In huis hingen, goed 
zichtbaar, foto’s van de drie broers. Als ze met vakantie kwamen 
(slechts enkele dagen in het jaar!) waren dat hoogtijdagen. In huis 

Jan de Bresser
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en daarbuiten werd flink gekuist en de zondagse kleren kwamen 
uit de kast! Ook de maaltijden kregen extra aandacht. ‘Ons jon-
gens’ genoten van dat alles met volle teugen!

Bert was duidelijk sociaal ingesteld en liet dat al vroeg blijken.
Zo verzamelde hij in de Tweede Wereldoorlog tijdens de vakanties 
eieren bij de boeren voor zijn collega’s. Hij spoorde zijn familie op 
die op het laatst van de oorlog moest evacuëren naar Boxtel. Hij 
ging in de bossen hazelnoten plukken om ze vervolgens te delen 
met anderen. Als hij na de vakantie weer vertrok stopte moeder 
een zakje haverstrobrokken in zijn koffer; hij legde er altijd enkele 
onder het hoofdkussen van zijn broers en zussen!

Zijn wens elders in de wereld te gaan werken voor zijn medemens 
werd vervuld. In 1956 vertrok hij samen met Harrie per boot naar 
Chili. Daar heeft hij zijn beste krachten gegeven voor de ontwik-
keling van jonge Chilenen en mensen met een geestelijke en/of li-
chamelijke beperking. Hij nam de Chileense nationaliteit aan want 
hij wilde Chileen met de Chilenen zijn! Ver over de pensioenleeftijd 
is hij weer Nederlander geworden en op De Beyart in Maastricht 
gaan wonen.

In de laatste jaren van zijn leven heeft hij zijn geliefde hobby, het 
houtsnijwerk, met veel ambitie en succes verder ontwikkeld.

Met zijn gezondheid ging het de laat-
ste jaren steeds meer bergafwaarts.
Zijn gehoor reduceerde tot nagenoeg 
nihil. Het vermogen om met anderen 
te communiceren ontbrak vrijwel ge-
heel. Hij kon moeilijk overweg met het 
isolement waar hij in terecht kwam.

Bert zal in onze herinnering blijven als 
een aimabel, sociaal en bedachtzaam  
man. Wij hopen dat ‘Ons jongens’ 
weer herenigd zijn in Gods Rijk.
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1936, Zevenaar: op 
het juvenaat / at the 
FIC teaching institute.

Onder/below: 1993, 
Helmond, profes-
siefeesten; Edmundo 
zittend, twee broers 
staand ( jubilees;  Ed-
mundo seated, both 
brothers standing 
behind.)
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En Memoria de Bert de Bresser 
Hno. Edmundo

Hoy, 12 de Agosto de 2013, nos despedimos en forma definitiva 
del Hno. Edmundo de Bresser, o de ‘Bert’ como nosostros fami-
liarmente decíamos.

Bert nacio en Oirschot (Holanda) el 27 de Marzo de 1922, como 
tercer hijo de la familia de Bresser. La familia contaba de 5 varo-
nes y 4 mujeres. Los ingresos para la familia venían del trabajo 
agrícula y jardinería. Algunas veces cambiaron hacia otro campo 
para aumentar el ingreso de acuerdo con el número creciente 
de miembros de la familia. Los padres tenian harto trabajo y los 
hijos participaban en ello - a la medida que se podía. Esa fuerzas 
de trabajo servían y... eran baratas. Porque se necesitaba cada 
moneda...!

A pesar de aquello, los padres dejaron que sus primeros tres hijos 
podían seguir estudiando desde sus 12 años en una de las insti-
tuciones de los Hermanos de Maastricht: el primero era Henk, 
seguido por Bert y finalmente Harrie (Teobaldo).
Los tres entraron e hicieron su profesión en la Congregación de la 
Inmaculada Concepción de Maria. Hicieron los votos perpétuos 
de obediencia, castidad y sobriedad. 

En nuestro hogar los tres hermanos ocupaban un lugar preferen-
cial. Sobre todo nuestra mamá era muy orgullosa de ellos. Las 
fotos de los tres fueron colocadas en la casa en lugares bien visi-
bles. Los dias en que volvían a casa para vacaciones - que eran 
pocos, se notaba muy bien: la casa fue barrida con más deten-
ción y la mejor rupa fue sacada del mueble. Y las comidas fueron 

Jan de Bresser
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más ricas. Los tres hermanos gozaban mucho de todo aquello!
Bert, desde un principio, mostraba claramente sus intereses para 
lo social. Durante la guerra mundial , durante las vacaciones, jun-
taba huevos para sus colegas. Investigó le lugar donde se en-
contraban sus familiares, que por la guerra tenían que trasladarse 
a la localidad de Boxtel. Cuando después de las vacaciones su 
madre le ponía dulces en su maleta, siempre dejaba, antes de 
partir,  algo de ello bajo las almohadas sus hermanas y hermanos! 

Deseaba ir a otras partes para ponerse al servicio de su prójimo. 
En 1956 partió junto a su hermano Harrie (Teobaldo) , en barco a 
Chile. Allí dio lo mejor de sus fuerzas a los jóvenes chilenos y a las 
personas con limitaciones físicas y síquicas. Tomaba la nacionali-
dad chilena, porque quiso ser chileno con los chilenos!
Muchos años después de su jubilación volvió a tomar la naciona-
lidad holandesa y se fué a vivir en De Beyart en Maastricht. 

Durante los últimos años de su vida se capacitaba aún más en su 
querido hobby: talla en madera. Su salud se disminuía notable-
mente en los últimos años. La capacidad de oir disminuía hasta 
prácticamente una sordura total. La posibilidad de comunicarse 
con otros le fue prácticamente imposible. Le era difícil llevar el 
aislamiento en que se iba a encontrar cada día más. 

Bert continuirá en nuestra memoria como una persona 
amable,social, sabio y prudente.
Esperamos que los tres sigan ahora unidos en el Reino de Dios. 

Buin, 1994: Tatianus Peters, Ed-
mundo, Martin Smits wachtend 
op het vliegtuig naar Nederland / 
waiting for the plane to The Ne-
therlands.
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Talca, 1962, 
1e klas van de 
San Bernardo 
school /1st form, 
San Bernardo 
School. 

Santiago 1961: uitje 
naar Parral / excursion 
to Parral.
Edmundo staand, met 
hoed / Edmundo stan-
ding, wearing a hat. 

Aimabel en sociaal /
always amiable. 


