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Br. Edesius, een naam om nooit te vergeten …. 

Deze titel mag gerust gegeven worden aan onze confrater die op 86-jarige leeftijd, waarvan 68 jaar trouw aan 
de congregatie, van ons is heengegaan. Wel onverwachts, maar niet verrassend, want zijn gezond-heid liet de 
laatste maanden te wensen over.  

Met het heengaan van Br. Edesius is de congregatie een “begrip” ontvallen. Inderdaad, van Br. Edesius kun je 
zeggen dat hij doorheen de laatste 25 jaar vooral in, maar ook buiten de congregatie, een gekend en geliefd 
persoon, een “begrip” geworden was.  

Als Amsterdammer (geboren in de Jordaan) kwam hij terecht bij de ‘Broeders van Dongen’, waar hij via de 
studies in de pedagogische afdeling (Normaalschool) zijn weg voortzette in het onderwijsmilieu. Als leraar 
geschiedenis werd hij gewaardeerd o.a. door zijn hulp bij het samenstellen van leerboeken geschiedenis en bij 
het afnemen van nationale examens. 

Maar ook de verantwoordelijken van de congregatie ontdekten zijn kwaliteiten en vroegen hem mee de zorg 
op zich te nemen bij de vorming van kandidaat-broeders in Nederland. Begrip, geduld en wijsheid kwamen 
hem daarbij uitstekend van pas.  

Zijn echte doorbraak en de start van zijn ‘congregationele bekendheid’ begon na zijn pensionering. De 
algemene overste Br. Patrick vroeg hem in 1979 mee te werken aan het archief Glorieux te Oostakker.  

Hij hielp daarbij niet alleen bij het deskundig klasseren van dit archief, maar ( en dat lag meer in de lijn van zijn 
opleiding als leraar geschiedenis) verdiepte hij zich in de persoon van onze Stichter Vader Glorieux. Dit zoek- en 
denkwerk resulteerde in de loop der jaren o.a. in het prachtige boek: “Een naam om nooit te vergeten”.  

Ook tientallen conferenties en artikels over de ‘spiritualiteit’ van Glorieux waren hiervan het resultaat. Er mag 
gerust gesteld worden dat een hele generatie jonge broeders tijdens hun vorming doordrongen zijn geworden 
van zijn zienswijze op de Stichter Glorieux. 

Br. Edesius was ook een rijkdom voor zijn convent “de Residentie” en voor het daar gevestigde Algemeen 
Bestuur. De bezoekende broeders uit binnen- en buitenland vonden - bij hem een dankbaar oor en een 
gezellige gesprekspartner. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur meer dan 12 jaar lang op hem een beroep 
kunnen doen als notulant, zowel voor de eigen bestuursvergaderingen als voor de vele kapittels en andere 
samenkomsten. 

Als notulant was volledigheid en nauwkeurigheid hem eigen. 

Latere onderzoekers van het archief zullen hem daarvoor dankbaar zijn.  

Binnen zijn drukke dagvulling en naast de tijden gereserveerd voor gebed en meditatie was er toch elke dag 
ook nog ruimte voor de zieke medebroeders; was het niet om voor te lezen bij een blinde broeder, dan was het 
om gewoon een babbeltje te maken.  



De jaren begonnen te wegen. Hij was van harte welkom bij zijn medebroeders in Nederland, maar hij verkoos 
in Oostakker te blijven. Oostakker was zijn thuis geworden.  

Hij mag nu rusten op het broederkerkhof te Oostakker in de buurt van Vader Glorieux en tussen de vele 
confraters voor wie zijn dagelijkse bezoekjes een echte troost en verpozing waren. 


