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BRUSSEL
Petrus Jozef Triest werd geboren in Brussel op 31 augustus 1760 als negende
kind van Jan Triest en Cecilia Mello. De ouders van Triest waren welstellende
burgers van de stad. Vader Jan had zich opgewerkt tot deken van de gilde
van de grofsmeden en kon zich omwille van de bloeiende zaak heel wat
huizen en landerijen kopen. Ook zijn moeder was van welstellende afkomst en
uit bepaalde documenten kan zelfs worden opgemaakt dat Cecilia Mello een
rechtstreekse afstammelinge is van de oude families ’t Ser Huyghs en ’t Ser
Roelofs, twee van de zeven patricische geslachten waarvan de stamvaders
tot de stichters van Brussel worden gerekend in de tiende eeuw. Lang werd
gedacht dat de familie Triest verwant was met de adellijke familie Triest,
waarvan de 17de-eeuwse bisschop Antonius Triest (1576-1657) de meest
bekende figuur werd. De aanleidingen daartoe waren veelvuldig, zo was er
o.m. het feit dat Antonius Triest juist bisschop was geweest in Gent en daar
een gekende figuur was gebleven.

Sint-Niklaaskerk

Welstellend, maar niet van adel, zo kunnen we de familie Triest noemen
binnen de burgerij van het toenmalige Brussel, en hun welstellendheid was
opgebouwd door ernstig werk en goed beheer. Dat Jan Triest een bekwaam
vakman was, bewijst het feit dat hij reeds vroeg een leerjongen in dienst had
en dat hij in een akte van 1749 genoemd wordt als meester-spoormaker. In
1745 huwde hij zijn volle nicht Cecilia Mello, en in 1747 kregen ze hun eerste
kind, Jan-Jacob-Bartholomeus. Twee jaar later kwam Jacob-Jan-Jozef, die
echter op 3-jarige leeftijd reeds overleed. In 1751 werd een eerste meisje
geboren, Maria-Catherina. Daarna kwamen nog 11 kinderen, van wie de
negende in rij Petrus Jozef Triest was, geboren op 31 augustus 1760. ’s
Anderendaags werd het kindje gedoopt in de Sint-Niklaaskerk met Petrus
Jozef Tollenaers als peter en Begijn Catharina Vermunt (volle nicht van Cecilia
Mello) als meter.
Tot 1756 woonde de familie op de hoek van de Kaasmarktstraat en de
Hoedenmakersstraat, waarna ze verhuisde naar een groter huis “Den Spiegel”,
aan de andere kant van de Kaasmarkt, dicht bij het St.-Jansgasthuis. Dit
laatste was een verzamelplaats van vondelingen en krankzinnigen, en de buurt
had regelmatig last van het geschreeuw van de geagiteerde geesteszieken.
De familie Triest zou er blijven wonen tot in 1767, zodat we mogen
veronderstellen dat de jonge Petrus Jozef reeds heel vroeg in contact is
gekomen met geesteszieken, zij het via hun kreten en wanneer nieuwe zieken
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Geboorteplaats van Triest

werden aangebracht. Of dit een invloed heeft gehad op zijn latere interesse
voor de zorg van deze mensen blijft natuurlijk een open vraag. Jan Triest
stapte bij het einde van zijn dekenaat bij de grofsmeden over naar de
hoefsmeden. De hoefsmederij bouwde hij uit in een nieuwe woonst op
de Grasmarkt, en in een register daterend van 27 juni 1767 wordt Jan
Triest er beschreven als “Hoefmaker, ouderman onder de groote gulde”.
De nieuwe woonst lag strategisch buitengewoon goed en lag bij een druk
kruispunt. Naderhand kocht de familie Triest nog verschillende huizen en
landerijen, wellicht met de bedoeling om voor al hun kinderen een mooie
eigendom tegoed te hebben. Een van deze huizen was het z.g. ‘hotel
Triest’, gelegen in de Koningsstraat, dat later bij erfenis in de handen kwam
van Petrus Jozef. Van de negen in leven gebleven kinderen weten we dat
de oudste, Jacob-Jan-Bartholomeus in 1768 ingetreden is bij de witherennorbertijnen te Drongen, dat de dochters Maria-Catharina en BarbaraTheresia respectievelijk huwden in 1776 en 1779, dat Jan-Baptist-Karel
huwde in 1783 en Emmanuel, die de zaak van zijn vader overnam, in 1786,
terwijl Petrus Jozef en Joannes-Baptista-Carolus priester werden gewijd op
10 juni 1786, en dat de jongste zoon Jacob-Jozef ongehuwd bleef en zich
specialiseerde als hoedenmaker. Bij deze jongste zoon gingen Jan Triest en
Cecilia Mello in 1786 inwonen om er te genieten van hun oude dag. Hun
plan om ooit in het landelijke Gooik te gaan rentenieren werd nooit ten
uitvoer gebracht. Jan stierf op 4 juli 1807, 82 jaar oud en Cecilia op 28
april 1797, 70 jaar oud.
Hier ronden we dit portret van een mooi gezin uit de 18e eeuw af, dat
uitmuntte in werkzaamheid, ouderlijke zorg en gezonde godsdienstigheid,
en waarin een kind als Petrus Jozef Triest mocht opgroeien en gevormd
worden. Deze Petrus Jozef zullen we nu van meer dichtbij volgen.
Twee andere plaatsen in Brussel staan in verband met Vader Triest: de
Sint-Michielskathedraal en de Basiliek van Koekelberg.
Sint-Michielskathedraal
Brussel was de stad van het H. Sacrament. Elke Brusselaar kende de legende
van het Sacrament van Mirakel en wist te vertellen hoe in 1370 enige Joden
drie H. Hosties onteerden en doorstaken, en dat ze op wonderbare wijze
gingen bloeden. Het aandeel van de Joden in deze zaak is historisch niet
te bewijzen en wellicht onbestaande. De verering voor het H. Sacrament
bloeide rijkelijk te Brussel. Elk jaar in juli had met Brussel-kermis de grote
ommegang plaats, waaraan veel inwoners van hoog tot laag deelnamen.
Ook de jonge Petrus Jozef Triest nam in 1770, bij het vierhonderdjarig
jubileum van het Sacrament van Mirakel, deel aan de stoet.
Het is in deze kerk dat we het praalgraf voor Petrus-Jozef Triest kunnen
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vinden. In de eerste kapel van de rechter zijbeuk werd in 1846 een praalgraf
opgericht in witte marmer vervaardigd door de Luikse beeldhouwer Eugène
Simonis, leerling van G.-L. Godecharle. Dat gebeurde als resultaat van een
wetsvoorstel dat in december 1836 bij de Kamers werd ingediend om op
kosten van het Rijk een gedenkteken op te richten om het aandenken te
vereeuwigen aan de uitmuntende diensten het lijdende mensdom bewezen
door Petrus-Jozef Triest, de Belgische Vincentius a Paulo.
Op de sokkel staat in het Latijn: “Opgericht tot eer van God de Allerhoogste,
en tot vrome herinnering aan Petrus-Jozef Triest die met een bijzondere
belangstelling voor de behoeftigen en de armen al goeddoende rondging”.
Tegelijk werd op een marmeren plaat tegen de muur in het Frans een overzicht
gegeven van de belangrijke data uit het leven van de verdienstelijke man.
Bij het tweede eeuwfeest van zijn geboorte (1960) werd in de vloer een
bronzen gedenkplaat aangebracht met een Nederlandse tekst.
Het monument is een allegorie op de liefdadigheid. De voet is een
sarcofaag waarop de Latijnse tekst staat en twee engelen die een guirlande
vasthouden. In het midden van het monument prijkt een medaillon met
het portret van de weldoener. Een vrouw, symbool van de erkentelijkheid,
reikt een lauwerkrans naar de Belgische Vincentius a Paulo. Een engel met
(helaas gebroken) bazuin verkondigt over de wereld de weldaden en wijst
met de vinger naar God vanwaar alle goed komt. Ten slotte de voorstelling
van de weldadigheid: een vrouw met drie kinderen.
Basiliek van Koekelberg
De idee om te Brussel een Nationaal heiligdom te bouwen komt van koning
Leopold II. In 1880, het vijftigjarig jubileum van België, ontstond het plan
om op het Koekelbergplateau een nationaal Pantheon op te richten naar het
voorbeeld van Parijs en Rome. Geldgebrek maakte het plan onuitvoerbaar.
Later toen de werken aan de Sacré-Cœur in Montmartre bezig waren, vond
de koning er een andere bestemming voor. Tijdens een wandeling met
Henri Carton de Wiart, in de buurt van het paleis, legde hij zijn visie uiteen:
“Il y a là le mont de la Justice, il faut là-bas à Koekelberg le mont du Bon
Dieu, et ici le mont des Arts”.
De bouwwerken begonnen in 1905 en werden slechts in 1970 beëindigd.
De grootse plechtigheid op 29 september 1957 te Koekelberg, ter
gelegenheid van de nationale hulde aan de christelijke Caritas gebracht bij
het 150-jarig bestaan van de Congregatie van de Broeders van Liefde, werd
besloten met de plechtige inzegening van een kunstglasraam, werk van de
glazenier Jan Huet.
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Het linkerpaneel stelt Sint-Vincentius a Paulo centraal te midden van jeugdigen
die hij onderricht. Op de achtergrond ligt een stadswijk uit de 17de eeuw
met een symbolische voorstelling van de Sint-Vincentiusgenootschappen.
Beneden is een Broeder van Liefde aan het werk in de opvoeding van
de gehandicapte jeugd. Helemaal onderaan staat het wapenschild van de
Broeders van Liefde.
De onderste delen van de middenpanelen dragen de schenkingsformule:
“Congregatio fratrum a caritate et amici”: geschonken door de Congregatie
der Broeders van Liefde en hun vrienden. Lagereschoolkinderen omringen
het stichtingsjaar van de Congregatie: 1807; adolescenten uit het secundair
onderwijs dragen de aanduiding van het jubeljaar: 1957.
Het onderste tafereel van het rechterpaneel stelt de beoefening van de
lichamelijke werken van barmhartigheid voor door een Broeder-verpleger.
Hier ook staat de naam van de kunstenaar Jan Huet, met daarboven
de kenspreuk van de Broeders van Liefde: ”Deus Charitas est”, God is
Liefde.
Het rechterpaneel van het raam wordt beheerst door de nobele figuur
van Z.E.H. Kanunnik Triest, omringd door ouden van dagen, zieken en
afgeleefde mensen.
Bovenaan vindt men een symbolische voorstelling van de missieactiviteit
van de Congregatie.
Het centrale deel beeldt de parabel uit van de barmhartige Samaritaan.
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GEEL
Toen de Jezuïetenorde in 1773 werd opgeheven mocht Petrus-Jozef
niet verder studeren aan de nieuwe instelling die het afgeschafte SintMichielscollege te Brussel moest vervangen. Zijn ouders kozen voor hem
de vermaarde Latijnse School te Geel. Een goede opvoeding aanzagen zij
als het beste erfdeel dat men zijn kinderen kan nalaten. Zijn oudste broer
had daar ook gestudeerd. Het college telde toen ca. 300 leerlingen en bezat
geen internaat. De leerlingen logeerden bij een familielid, bij kennissen of in
huizen die door de rector werden aanbevolen.
De Latijnse School was gevestigd in dit gebouw aan de noorderkant van
de Sint-Amanduskerk. De Havermarkt, vlakbij, diende tot speelplaats. De
studenten was het streng verboden om drankgelegenheden te bezoeken.
Ook de herbergier riskeerde dan een straf.
Het Sint-Aloysiuscollege in de Collegestraat zet de meer dan vijfhonderdjarige
traditie van de Latijnse School verder. Het bewaart een palmares met
daarin de naam van Petrus-Jozef Triest bij de geslaagden in de Syntaxis,
het vierde jaar secundair onderwijs, dat hij dubbelde in 1777.
De gastvrijheid was ten andere in Geel een algemene eigenschap, daar
sinds de middeleeuwen geesteszieken aan huis werden verzorgd en
opgenomen.
Door de devotie tot de H. Dymphna, een Ierse prinses die op de vlucht voor
haar vader in de 7de eeuw in Geel werd vermoord en sindsdien als patrones
van de geesteszieken werd aangeroepen, was Geel een toevluchtsoord
geworden voor geesteszieken en was er een gewoonte ontstaan om
geesteszieken in huis op te nemen. In de periode dat Petrus Jozef als
student in Geel verbleef, heeft hij dus grondig kunnen kennismaken met de
zorg voor geesteszieken. De Stassart schrijft in zijn biografie dat de jonge
student regelmatig zieken ging bezoeken en hun versnaperingen gaf, die
hij met zijn eigen spaarcenten had gekocht. Dat dit contact de jonge Triest
zal tekenen, mogen we echt aannemen, zeker in het licht van zijn grote
gevoeligheid voor armen en zieken, die we in de verschillende etappen van
zijn verder leven zullen ontdekken. De Latijnse School, ook wel eens het
“boerencollege” genoemd, had een grote faam en leverde buitengewoon
goede resultaten. Vier jaar zal Petrus Jozef er studeren, nl. van zijn 16de
tot zijn 20ste jaar.
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St Dymphna’s Church with Shrine
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Sint-Dymphnakerk
De huisverpleging van geesteszieken, waarvoor Geel in de hele wereld
vermaard is en daarom de naam kreeg van “de Barmhartige Stede”,
dankt haar ontstaan aan de verering voor de H. Dymphna. Aan de kerk is
een Ziekenkamer gebouwd, want de zieken moesten negen dagen in de
nabijheid van de heilige blijven en dagelijks rond het altaar en doorheen
de poort onder de relieken kruipen. Door de toename van de bedevaarders
was de Ziekenkamer spoedig te klein. De zieken verbleven dan ook bij de
kanunniken, later bij de buren van de buren van de kanunniken.
In Geel is er ook een centraal psychiatrisch ziekenhuis van waaruit de
gezinsverpleging wordt georganiseerd.
Dit gebouw gelijkt zeer goed op het Dr. Guislainziekenhuis te Gent, want
het was architect A. Pauli die er de architect van was en Dr. Guislain die er
zijn visie op het bouwen voor psychiatrische patiënten doorgaf.

Gebed:
O Vader,
Gij die de zuiverheid bemint,
Gij die Uw gekwetste
martelares Dymphna
bijstond, toen ze besloot
deugdzaam te blijven,
laat haar,
die we vandaag
met eerbied vieren,
ons bijstaan met haar
verdiensten
en haar gebeden.
Door Jezus Christus,
onze Heer.
Amen.

S

int Dymphna is van koninklijken bloede en geboren in Ierland aan
het eind van de zesde eeuw. Haar vader was een heiden maar haar
moeder was een christen. Deze vrome vrouw wijdde veel aandacht aan
de christelijke opvoeding van haar geliefde kind.
ymphna groeide op als een deugdelijk jong meisje, maar de Duivel
probeerde haar voor zich te winnen. Om haar onschuld en zuiverheid
te bewaren, verliet Dymphna het huis van haar vader en vluchtte in het
gezelschap van Vader Gerebernus, haar raadgever en beschermer. Een
tijd later kwamen ze aan in Antwerpen, en bleven daar enkele dagen.
Om te ontsnappen aan de zoekacties besloten deze vluchtelingen zich
in Geel te vestigen.
e Koning van Ierland vervolgde haar vanaf het moment dat hij vernam
dat ze over het Kanaal gevlucht was. Hij kwam aan in de Kempen,
een streek in het Noorden van Vlaanderen, en ontdekte Iers geld dat
door zijn dochter besteed was, wat hem ertoe bracht te besluiten dat
zijn dochter daar ergens verbleef. Vader Gerebernus verweet de slechte
koning zijn onbetamelijk gedrag en moedigde Dymphna aan om niet
op te geven. Nochtans stierf hij als eerste in de handen van de brutale
koning. En Dymphna kon evenmin aan hem ontsnappen. Ze werd
onthoofd door haar eigen vader. Sinds dat moment werd ze geëerd als
martelares. Deze gebeurtenissen vonden plaats rond het jaar 600 na
Christus. De relieken van de Heilige Dymphna worden bewaard in de
Sint-Dymphnakerk in Geel.

D
D

13

14

LEUVEN
Na de zomervakantie van 1780 gaat Petrus Jozef tesamen met zijn jongere
broer Joannes-Baptista-Carolus naar Leuven en laat zich inschrijven aan de
universiteit: Petrus Jozef in de pedagogie “het Kasteel” en Joannes in “de
Lelie”, beide colleges waar de Artes werden gedoceerd.
De studenten van de Artes moesten op het einde een dubbele schriftelijke
proef doorstaan over de stof van twee jaar: logica, metafysica en fysica.
Petrus Jozef wordt er als 55ste geproclameerd op 111 geslaagden, terwijl
zijn jongere broer op 8 februari 1782 reeds naar het Grootseminarie te
Mechelen was vertrokken. Het resultaat van Petrus Jozef was zeer goed,
daar er in feite 351 studenten waren, onder wie slechts 111 slaagden, en
van wie hij de 55ste was. Ook over zijn studieperiode in Leuven is weinig
geweten en we kunnen slechts vermoeden welke indruk de armen- en
ziekenzorg, die in het Leuvense was ontwikkeld, op hem heeft gemaakt.
Zeker heeft hij kennis gemaakt met de zorg voor krankzinnigen die door de
Alexianen werd verricht. Ook was er een asiel voor ongeneeslijke zieken,
daklozen en bedelaars nabij de St.-Jacobskerk. Dit asiel werd geleid door
Pastoor Jan-Baptist Van Cauwenberghe die, sterk geïnspireerd door de leer
van Franciscus van Sales en naar het voorbeeld van Vincentius a Paulo,
in 1794 de liefdezusters of Zusters van Liefde van de H. Vincentius zal
stichten. Bij de stichting heeft hij zich laten leiden door twee West-Vlaamse
priesters, nl. Pastoor Valcke van Rumbeke en Kanunnik Van Roo van Ieper,
die beiden heel veel hebben gedaan om de verering van de heilige Vincentius a Paulo in onze streken ingang te doen vinden. Triest heeft dus de
vernieuwende geest van Franciscus van Sales en Vincentius a Paulo reeds
in Leuven leren kennen, hetgeen in zijn latere vorming nog zal versterkt
worden.

Centrale Universiteitsbibliotheek

Het college waar Petrus-Jozef Triest gedurende twee jaar (1780-1782) te
Leuven verbleef, lag – gezien vanuit het centrum – aan de rechterkant in
de Mechelsestraat, tegen de Dijle, aan de Oratoriënbrug. Het gebouw werd
in de Franse periode gesloopt.
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De universiteit van Leuven werd in 1425 opgericht in de Lakenhalle. Zij
heeft zich sindsdien over Leuven en omgeving uitgebreid. In de 18de eeuw
lag hier nog altijd het zwaartepunt van de universiteit en op onze dagen
spelen de Hallen nog een belangrijke rol in de administratie.
Toen Petrus-Jozef Triest te Leuven studeerde en ook de speciale bijdrage
had betaald voor de toegang tot de Hallen, lag de universiteit in een vinnige strijd gewikkeld met de Oostenrijkse bemoeizucht. Nauwelijks had
keizer Jozef II het bewind van zijn moeder Maria-Theresia overgenomen
of hij bracht op 21 juli 1781 een bezoek aan de universiteit. Hij vond het
er allemaal te Rooms en het wetenschappelijk peil te laag. Datzelfde jaar
liet hij nog een tolerantie-edict verschijnen waardoor ook niet-katholieke
studenten toegang kregen tot de universiteit en ook niet-katholieke professoren door de Staat konden benoemd worden. Leuven verzette zich heftig
om haar vroegere rechten te behouden zodat een gespannen atmosfeer
ontstond en twijfel rees aangaande de rechtgelovigheid van de gedoceerde
cursussen.
Petrus-Jozef Triest wilde na zijn twee jaar hogere studies verder gaan voor
priester. Hij had daarvoor te Leuven een van de minstens twintig colleges
die opleidden tot het priesterschap kunnen kiezen, maar zijn voorkeur ging
naar het Groot-Seminarie te Mechelen, wellicht omdat hij en zijn ouders
niet meer geloofden in de orthodoxie van het onderricht te Leuven en omdat hij te Mechelen van een studiebeurs kon genieten.
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MECHELEN
Na het beëindigen van zijn filosofische studies te Leuven koos Petrus-Jozef
Triest voor het priesterschap en begon daartoe begin oktober 1782 zijn
opleiding in het Groot-Seminarie te Mechelen. Zijn broer Jan-Baptist was
er dan al sinds februari van dat jaar, zonder dat hij eindexamen aflegde
in de Artes te Leuven. Beiden genoten een studiebeurs. Elke seminarist
bezat als vormende lectuur minstens volgende boeken: “De Navolging van
Christus”, “De Geestelijke Strijd” en de “Inleiding tot de godsvrucht” van
Franciscus van Sales.
Jan-Ghislenus Huleu, president van het seminarie sinds 1775, was een vurig
ijveraar voor de verspreiding van de godsvrucht tot het H. Hart. Daarvan
getuigt nog een schilderij. Nabij de 18e eeuwse kapel is een schilderij te
zien van de Mechelaar C.J. Herreyns, dat in 1782 werd aangekocht. Het
stelt God de Vader voor in menselijke gedaante en naast tien engelenkopjes
een menselijk hart dat God de Zoon vertegenwoordigt; een voorstelling van
het H. Hart die later werd verboden.
In de spreekkamers getuigen geschilderde portretten van bisschoppen en
presidenten van het rijke verleden van het seminarie.
De Sint-Romboutskathedraal
In de grootse ruimte van deze kathedraal ontving Petrus-Jozef Triest samen met zijn broer en nog vele andere jonge mannen op 10 juni 1786, de
priesterwijding uit handen van de kardinaal Joannes-Henricus van Frankenberg. Een droom ging in vervulling.
Maar het zou niet alles gevoelerige godsvrucht zijn. Moeilijke tijden voor de
Kerk waren in aantocht. Reeds had keizer Jozef II de beschouwende orden
afgeschaft. De bisschoppelijke seminaries en scholastikaten van de kloosters zouden vervangen worden door een Algemeen Keizerlijk Seminarie te
Leuven. Tegenover de aanmatigende houding van de Oostenrijkse regering
openbaarde de kardinaal zich als een verdediger van de rechtgelovigheid
en de vrijheid van de kerk. Overal groeide verzet. Voor de priesters en
het gelovige volk was de kardinaal het lichtend voorbeeld van trouw. Een
figuur die ongetwijfeld indruk maakte op de nieuw-gewijde priesters.
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Sermoen, Blaasveld 1787, Asse 1790-1802 - Ter nagedachtenis van de overleden gelovigen
Om iemand te bewegen tot aandacht en medelijden voor een sukkelaar is er niets zo krachtig als de liefde,
die aan de oorsprong ligt van alles. De liefde, zeg ik, heeft een bijzondere kracht om iemand te bewegen en
de geest te overwinnen; de liefde is zo welsprekend dat zij zelfs het binnenste van het hart doordringt.
Het verzoek van de twee zusters, dat slechts steunde op de liefde, had zulk een kracht op het Hart van
Jezus dat, toen Hij de ellendige toestand van zijn vriend Lazarus zag, Hij zelfs tranen stortte. (…) Hier zien
wij, hoeveel de liefde vermag en hoe alleen door een eenvoudig beroep te doen op die liefde, de Heer Jezus
niet alleen geweend heeft over de staat waarin zijn vriend Lazarus zich bevond, maar hem ook uit de dood
heeft opgewekt.
Sermoen, 1789 - Feest van de rozenkrans
Maria heeft voor ons een moederlijk hart, een hart vol liefde, vol van tedere genegenheid, steeds bereid om
ons te helpen. Daarom twijfel ik er niet aan dat jullie allen een grote devotie hebben tot de Koningin van
hemel en aarde en dat je bijgevolg elke dag ter ere van haar en tot haar gedachtenis bidt. Maar onder alle
gebeden is het rozenkransgebed, waarvan wij vandaag de glorierijke instelling vieren, het aangenaamste
aan Maria.
Terwijl je zwoegt en slaaft, rust en slaapt, zijn er duizenden heilige en rechtvaardige zielen die op datzelfde
ogenblik godvruchtig de rozenkrans bidden voor jou en voor zichzelf. Zij smeken God onophoudelijk voor
jou genade en barmhartigheid af.
Vooral in het uur van de dood is zij waarlijk een Moeder van barmhartigheid.
Van iemand die met godsvrucht van de rozenkrans houdt, mag men met zekerheid zeggen dat hij als een
geestelijk bijtje is dat op de mooiste bloemen blijft zitten, m.a.w. op de voornaamste mysteries van het
leven van Jezus Christus zijn Zaligmaker, om daaruit de honing van de godsvrucht te halen.
Sermoen Hanswijk, 1797
Over het gebruik van de tijd zou ik drie zaken willen zeggen: de tijd is kostbaar, zodat we er veel belang
mogen aan hechten; de tijd is kort, zodat we hem goed moeten gebruiken en de tijd komt nooit terug, zodat
we hem niet mogen verkwisten. Word dan wakker en begin rustig te werken aan uw eeuwige zaligheid.
Tracht door een heilig gebruik van de tijd die u nog rest de verloren tijd weer goed te maken. Gedenk ten
slotte dat de dag die ge begint misschien wel de laatste dag van uw leven zou kunnen zijn; stel hem dan
ook geheel ten dienste van de Heer.
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Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle
De eerste benoeming die Petrus-Jozef Triest vanuit het Seminarie te beurt
viel, was een tijdelijke opdracht als onderpastoor in de parochie van OnzeLieve-Vrouw-over-de-Dijle in de O.L. Vrouwstraat. Hier gaf hij van 6 december 1788 tot half juni 1789 het voorbeeld van een toegewijd en zorgend parochiehelper.
Uit het doopregister blijkt dat hij 43 doopsels toediende en dat vijf daarvan
een kind golden dat door de ongehuwde moeder werd verstoten. Bij drie
staat in een later handschrift vermeld dat hij een pleegmoeder had gevonden.
Een eigenhandig geschreven sermoen bewijst dat hij zich ook terdege inzette voor de voorbereiding van de kinderen op hun eerste communie. In
een ander sermoen – Jozef II wilde de Kerk in zijn macht krijgen – zet hij
zijn toehoorders aan om, als reactie op de groeiende haat tegen de Kerk,
standvastig te blijven en zich te bekeren. Dat tweede sermoen was bestemd
voor de H. Drievuldigheidszondag. Jozef II had de “Broederschappen” of
“Confrerieën” al afgeschaft en wantrouwde het onderricht aan de gelovigen. Daarom werden vaak “luisterposten” in de kerk geplaatst die moesten
overbrengen wat er in het sermoen verteld werd. Zo is het te begrijpen dat
priester Triest vooral het grote kwaad dat de doodzonde is behandelde en
er zich voor hoedde actuele toestanden in zijn sermoen te betrekken.
Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk
In dit heiligdom van O.L.Vrouw-van-Hanswijk – bij de Mechelaars sinds de
middeleeuwen in hoge verering – mocht Petrus-Jozef Triest van 1791 tot
1797 Kerk en Volk dienen. Het was een oorlogsperiode met komen en gaan
van Oostenrijkse en Franse soldaten. Niet altijd mocht het mirakuleuze
beeld uitgestald blijven.
Vlak naast de mooie barokkerk in het voormalige klooster van de Dalscholieren had het Franse leger, naar het voorbeeld van het Oostenrijkse, een
militair hospitaal ingericht. Daar brak in 1795 een besmettelijke tyfuskoorts uit, die allen aantastte. Toen na een reeks sterfgevallen dokters en
verpleegsters het werk in de steek lieten stond onderpastoor Triest geheel
alleen in voor de geestelijke en lichamelijke verpleging. Van maart tot december was hij ziek en herhaaldelijk de dood nabij. Het leek de mensen
haast een wonder dat hij er nog bovenop kwam.
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ASSE
De woonplaats van Gilles Triest
Toen in 1789 onderpastoor Antoon Van Craen pastoor werd te Kapelle-opden-Bos solliciteerde Petrus-Jozef Triest, die dan nog in het seminarie te
Mechelen verbleef, voor die plaats en verkreeg de post voor een periode
van twee jaar.
Asse was hem niet onbekend. Er woonden toen nog minstens twee
gezinnen Triest, zijn vader had er een deel van zijn jeugd doorgebracht en
zijn grootvader Gillis Triest (28 jan. 1674 – 9 jan. 1734) was er in 1726
met zijn gezin komen wonen. Deze genoot er veel aanzien. Hij was immers
douanebeambte met de opdracht belastingen op de doorvoer van goederen
te innen. Bij weigering van het bedrag of als er iets verdachts aan de lading
was, mocht hij de wagen aan de ketting leggen. Ook was hij lid van de
Armenkamer en het zal wel omwille van die titel geweest zijn dat hij na zijn
dood in de Sint-Martinuskerk, onder de toren, werd begraven.
De kerk bewaart in haar vloer nog een menigte grafplaten uit de 18e eeuw,
maar het is niet geweten op welke plaats Gillis Triest begraven ligt.
Het overlijden zorgde in Asse wel voor heel wat beroering. Het kwam zelfs
tot voor de rechtbank. De avond daarvoor had Gillis ruzie gekregen met de
buurvrouw aangaande het ruimen van sneeuw op de stoep voor hun huizen.
Haar zoon had gemeend met een stok de argumenten van zijn moeder te
moeten ondersteunen. De dood van Gillis die er ’s nachts op volgde werd
aan die tussenkomst toegeschreven. De woning van grootvader Gillis Triest
stond op de plaats van dit zakenkantoor, in het centrum van de stad langs
de weg naar Aalst.
De Sint-Martinuskerk
Uit de archieven te Asse komt onderpastoor Triest naar voren als een
toegewijde en ijverige priester. Gedurende de twee jaren dat hij daar
verbleef (24 juni 1789 tot eind oktober 1791) doopte hij 143 kinderen.
Verscheidene keren ging het om een natuurlijk kind. Het getuigt van zijn
nauwgezetheid en verantwoordelijkheid dat hij er in een later handschrift
bijschrijft dat het kind werd gewettigd door het huwelijk van de ouders.
Op 19 oktober 1791 vond men langs de grote steenweg naar Aalst, nabij
de Kalkoven, een kindje. Het doopboek vermeldt zeer zorgvuldig dat men
het vond om zes uur ’s morgens en dat de boreling één dag oud leek.
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Sermoen, 1791 - Kruisverheffing
Men aanbidt U op het kruis, maar bijna niemand heeft de moed om het uwe of het zijne op te nemen.
Men moet het kruis ook dragen en liefhebben; men moet het dragen en niet slepen, liefhebben en er niet
over morren of klagen.
Er is geen enkele levensstaat zonder kruis: er zijn er in het huwelijk, er zijn er in de ongehuwde staat, er
zijn er in de wereldlijke wandel, er zijn er in de kloosters, er zijn er in de verste wildernis. Men kent zoveel
ziekten, zoveel moeilijkheden en misnoegdheden, zoveel lichamelijke ongesteldheden, zoveel droevige
gebeurtenissen! Armen voelen pijnlijk de ellende aan die hun armoede meebrengt. Rijken hebben te lijden
door de angstige zorgen en door de onafgebroken ongerustheid die bijna altijd de rijkdom en de overvloed
vergezellen. Tot zelfs de vorsten toe voelen de last van de waardigheid waartoe zij verheven zijn; en de
kroon die schittert op hun hoofd overvalt hen dikwijls met haar gewicht.
‘Maar vermits men noodzakelijk moet lijden, is er veel aan gelegen hoe men het lijden draagt,’ zegt Augustinus.
En daar ieder zijn kruis heeft, is het beste dat men doen kan het kruis omhelzen en liefhebben.
Of je ongehuwd bent, magistraat, heer, vader, meester van het huisgezin, of niets, allen zijn jullie gehouden
in de voetstappen van Christus te wandelen. Dat kan je maar doen als je Hem volgt; en je kan Hem slechts
volgen als je doet wat Hij heeft voorgedaan; en dit kan je niet doen tenzij je je kruis draagt in diezelfde geest
als Jezus dit gedaan heeft!
Ik vraag je minstens het te dragen met wat liefde en overgave aan de wil van God.
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Onderpastoor Triest doopte het en wist zijn broer Jaak-Jozef uit Brussel
die toevallig op bezoek was, het peterschap te doen aanvaarden. De jongen
ging de wereld in als Jaak-Jozef Den Kalckhoven.
Enkele bewaarde preken uit Asse getuigen dat Triest van op de kansel
(gemaakt in 1732) de gelovigen opriep tot devotie tot het H. Sacrament.
Dat gebeurde vooral op de dag van de Eerste Communie en bij het jaargetijde
van de Broederschap van het H. Sacrament (gesticht in 1731) die een
veertigtal leden telde waaronder de notabelen van de gemeente. Ook zijn
notities bewaard voor een sermoen over de H. Rozenkrans. Hij vergelijkt
daarin de vurige bidder van de Rozenkrans met een geestelijke bij die zich
op de mooiste bloemen neerzet, en hij verduidelijkt, ik wil zeggen, op de
voornaamste mysteries uit het leven van Jezus Christus, zijn Verlosser, om
er de honing van de godsvrucht uit te puren.
In de H. Kruiskapel worden twee H. Kruisen vereerd. Het mirakuleuze kruis
van Kruisborre staat boven het tabernakel.
Begin 1791, ten tijde van coadjutor Triest, wordt pastoor Ringler van
Asse door een ziekte getroffen in zijn fysische en psychische vermogens,
wat zich uit in infantiliteit en zonderling gedrag, zelfs in heftige woedeuitbarstingen. De pastoor is dan 67 jaar. Hij verblijft nog op de pastorie,
maar hij is niet meer in staat enig werk te verrichten. Het dienstpersoneel
verzorgt en bewaakt hem, want hij is een lastige kameraad. Op 20
maart 1791 breidt de kardinaal de opdracht van coadjutor Triest uit tot
gevolmachtigd coadjutor voor alle pastoorstaken: een duidelijk teken van
vertrouwen vanwege de hoogste kerkelijke instantie. Niet iedereen was het
met die uitbreiding van ambt eens, zeker niet de familie van E.H. Ringler,
en allerminst zijn schoonbroer, Dr. Jozef Dillens, geneesheer te Brussel.
Deze was vooral geïnteresseerd in een mogelijke erfenis en de financiële
gevolgen van de benoeming van Triest. Graag had hij het geldelijk beheer
van de parochie waargenomen en deed daartoe vele pogingen. Op aanraden
van zijn overheid ging Triest hierop niet in en ijverde ervoor om pastoor
Ringler in een rusthuis te doen opnemen. De moeilijkheden groeiden en om
Triest meer zeggingsmacht te geven werd hij bevorderd tot desservant, d.i.
vervanger van de pastoor. Daarop weet Dr. Dillens zich te laten aanstellen
tot zaakgelastigde voor de persoon en de goederen van de zieke. De
onderlinge verhoudingen worden er niet beter op. Triest zou de knecht en
de meid in zijn dienst genomen hebben en de pastoor zou daardoor geen
zorgen meer krijgen. Dr. Dillens neemt dan de pastoor bij zich te Brussel en
wil ook het handboek van de pastoor waarin alle bezittingen en inkomsten
van de parochie zijn opgetekend, meenemen, maar Triest weigert dat.
Advokaten worden aangesproken en het dreigt een rechtszaak te worden.
De dood van pastoor Ringler op 12 augustus 1791 maakte een eind aan
deze weinig verkwikkende, maar menselijke historie.
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Sermoen Blaasveld 1787, Asse 1791, Hanswijk 1792 - Sacramentsdag
Veel geestelijke schrijvers hebben de indruk dat het vuur van de goddelijke liefde verdwijnt in de mate dat
in de Kerk de vurige ijver van de eerste christenen voor het regelmatig ontvangen van het allerheiligste
sacrament van het altaar vermindert.
Ook de H. Thomas van Aquino drukt dezelfde gevoelens uit waar hij zegt dat de eerste christenen zolang
de vurigheid van het geloof bewaarden als zij regelmatig en waardig de heilige communie ontvingen. Maar
naargelang die ijver verminderde, verdween ook de geestelijke honger naar dit goddelijk voedsel en daarmee
ook alle vurigheid in het geloof.
In veel gelovige katholieken is nog slechts een oppervlakkige schijn van godsdienstigheid te merken. Zelden
vindt men nog de ongeschonden trouw bij de gehuwden, de bescheidenheid bij de maagden, de vrees bij de
jongeren, de eerbied bij de kinderen, de raad en de voorzichtigheid bij de ouderen, de barmhartigheid bij de
rijken, de rechtvaardigheid bij de armen. Als wij dat vaststellen, mogen wij besluiten dat veel christenen de
vrije teugel laten aan de ongeregelde passies omdat zij vergeten het goddelijk voedsel te ontvangen.
Als je ziel gewond is, dan moet je het goede geneesmiddel gebruiken. “De wonde is de zonde, het
geneesmiddel is het aanbiddelijk sacrament van het altaar”, zegt de H. Ambrosius.
De H. Bernardus verzekert de zieken dat zij door de kracht van het allerheiligste lichaam en kostbaar bloed
van Jezus Christus de overwinning zullen behalen op de verkeerde neigingen van de zinnen. (…) ‘Wie is
toch machtig genoeg om het geweld van de passie te breken? (…) Betrouw op Gods hulp die je nooit zal
ontbreken en opdat je hiervan zeker zou zijn, heeft Hij je als onderpand van zijn liefde zijn vlees en bloed
nagelaten’ (H. Bernardus) …
Hij die met eerbied tot dit heilig sacrament nadert, zal in zich een weldadige ommekeer ondervinden …
Jullie moeten toegeven dat het goddelijk voedsel zo vaak je kracht en overwinning was in de strijd, maar
van zodra jullie het regelmatige gebruik van de heilige communie achterwege lieten, heeft de vijand de
overmacht over je gekregen en worden jullie door de driften overwonnen.
Ik zou wensen dat God mij de genade zou geven bij alle gelovigen die vurigheid en liefde voor dit aanbiddelijk
sacrament te doen toenemen …
Gebed
O mijn God, ik beken mijn onachtzaamheid en zie nu dat, hoe meer ik mij verwijderde
van uw heilige tafel, hoe dieper ik gevallen ben in de afgrond van de zonde waarvoor ik
mij schaam. Maar nu wil ik door de biecht mijn hart zuiveren opdat ik er U waardig mag
ontvangen. Ik wil behoren tot uw regelmatige genodigden. Omdat ik zwak ben, wil ik mij
voortdurend sterken. Omdat ik ellendig ben, wil ik voortdurend uw vertroosting zoeken.
Geef dat de vurige godsvrucht van wie U dikwijls ontvangt mij met heilige schaamte
vervult en mij een heilige ijver schenkt. En zoals ik U steeds meer en meer moet beminnen
en beter dienen, zo moet ik U ook vaker en met christelijke gesteltenis ontvangen. Geef
mij, Heer, deze gesteltenis. Maak mij los van de wereld en maak mij waardig dat ik in
het ontvangen van uw aanbiddelijk lichaam en bloed de zoetheid mag smaken die daarin
verborgen is, zodat – terwijl ik altijd verzadigd – toch steeds blijf hongeren naar dat
brood van de uitverkorenen. Dan zal ik waarlijk op aarde een voorsmaak vinden van dat
onzichtbare brood waarmee wij eeuwig in de hemel zullen verzadigd worden. Amen.
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E.H. Triest heeft zich in deze zaak moedig getoond en trouw aan de
richtlijnen van zijn bisschop. De verlenging van zijn taak als desservitor tot
de benoeming van een nieuwe pastoor, wijst allerminst op een afkeuring
van zijn gedrag, maar is een duidelijke felicitatie met zijn beslistheid en
onverzettelijkheid.
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RONSE
Ronse behoorde in die tijd tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel en was gekend
door zijn College van Kanunniken van de collegiale St.-Hermeskerk. Reeds in
860 werden de relikwieën van de H. Hermes naar Ronse overgebracht vanuit
Sankt-Kornelimünster. De toenmalige St.-Pieterskerk werd tot collegiale kerk
verheven en de aanwezige monniken werden reguliere kanunniken. Ronse werd
een bedevaartsoord voor lijders aan geestesziekte en hondsdolheid, omdat de H.
Hermes bij traditie de genezer was van de krankzinnigen. In 1129 werd een grotere
kerk ingewijd, de St.-Hermeskerk, die bediend werd door seculiere kanunniken,
terwijl de St.-Pieterskerk en de nabijgelegen St.-Maartenskerk annexen werden
van de collegiale St.-Hermeskerk. Heel gekend was het feit dat de proost van
het kapittel gemachtigd was een attest te verschaffen aan de familie van de
geesteszieke op voorwaarde dat ze trouw de noveen hadden gedaan. Dit attest
gaf natuurlijk geen garantie op genezing, maar kon wel als officieel bewijs dienen
dat de betrokkene ziek was en geen misdadiger, en bij suïcide mocht de zieke
toch kerkelijk begraven worden. Vanaf de 16de eeuw was de St.-Hermesverering
in verval geraakt, mede door de misbruiken die ontstonden bij het beheer van de
gelden. De gelden, die bestemd waren voor het onderhoud van de St.-Pieterskerk
en de St.-Maartenskerk kregen andere doeleinden, zodat beide kerken een
vervallen indruk maakten. Pas rond 1750 werd de restauratie ingezet van de St.Maartenskerk, maar voor de St.-Pieterskerk waren geen middelen voorhanden.
Deze viel verder in puin, zodat de pastoor zijn diensten deed in de naburige St.Hermeskerk.

De eed van haat

Op 1 september 1797 werd de antigodsdienstige wet integraal van toepassing en
werd officieel gesteld dat alleen de priesters die de ‘eed van haat aan ’t koningdom
en aan de monarchie, en van trouw aan de Republiek en haar Grondwet’ hadden
afgelegd, hun priesterlijke functie mochten uitoefenen. De kardinaal werd in
oktober van dat jaar aangehouden en naar Duitsland weggevoerd, waarna alle
kerkelijk bezit verbeurd werd verklaard. Alleen de beëdigde priesters kregen
nog een vergoeding en mochten hun kerk of kapel verder bedienen. Ondanks
deze dramatische gebeurtenissen zal onderpastoor Triest getrouw deelnemen
aan de jaarlijkse examens of concursus om de functie van pastoor te verkrijgen.
Hij verschijnt op de lijsten van 1793, 1794, 1796 en 1797 samen met vele
anderen, en dit voor een beperkt aantal vacante parochies. Dat Triest in 1795
niet deelnam aan de concursus, had zeker te maken met zijn ziekte, en dat hij
slechts de vierde maal werd weerhouden voor een benoeming tot pastoor, had te
maken met het feit dat er inderdaad slechts een beperkt aantal parochies vacant
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Barmhartige God,
in Uw goedheid
hebt Gij ons
de martelaar Hermes
als beschermheilige gegeven.
Verleen op zijn voorspraak
dat wij trouwer geloven
in uw liefde
en bevrijd van alle kwalen
van de geest
meer in uw Liefde samenleven,
door Christus, onze Heer . Amen
St. Hermes, bid voor ons.
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waren en dat er steeds een aantal priesters konden genieten van één of andere
voorkeursbehandeling.
Triest werd in 1797 weerhouden op de inschrijvingslijst en werd op 28 augustus
van dat jaar benoemd als pastoor van de St.-Pietersparochie te Ronse. Zijn
weigering om de fameuze eed af te leggen maakte hem tot een onbeëdigd
priester, die voortaan ondergedoken moest leven. Een officieel afscheid van de
Hanswijkparochie is er niet geweest noch een officiële aanstelling in Ronse, maar
op 27 september zijn de eerste sporen van de nieuwe pastoor Triest in Ronse te
vinden. Een nieuwe periode breekt aan, maar Triest zal opnieuw op een weinig
comfortabele manier zijn pastorale opdracht moeten vervullen. En toch is ook deze
periode van groot belang geweest voor de verdere vorming van de persoonlijkheid
die Petrus Jozef Triest zou worden.
De pastoor van St.-Pieter, E.H. Gosse, was op 23 januari overleden en tijdelijk
vervangen door onderpastoor Fransman die tot de komst van de nieuwe pastoor
Triest als deservitor optrad. Op 29 september is er een eerste begrafenisinschrijving
ondertekend met “P.J. Triest, Pastor Scti Petri”. Samen met zijn twee onderpastoors,
Fransman en Magherman, zal Triest er ondergedoken moeten leven, daar ze alle
drie besloten de eed van haat niet af te leggen. Deze benarde situatie zal tot 1802
duren, het jaar waarin Napoleon een concordaat tussen kerk en staat zal afsluiten.
Van deze 4 jaren zijn weinig gegevens bewaard gebleven, omdat alles in het
grootste geheim moest gebeuren. Doopsels, huwelijken en begrafenissen werden
in schuren verricht, en voor de zondagseucharistie werden mondelinge afspraken
gemaakt, steeds met de vrees ontdekt te zullen worden. Vanaf augustus 1797
was een brigade Franse gendarmen constant in Ronse aanwezig, die moesten
toezien dat de Franse wetten werden nageleefd. Deze groep van drie, onder de
leiding van brigadier Cotton, verbleef in het St.-Eligiusgasthuis dat voor deze
groep ontruimd had moeten worden. Cotton, een jonge Fransman uit Nancy,
kreeg vlug de reputatie van een niets ontziende kerkvervolger. De kerken werden
ontheiligd, behalve de St.-Hermeskerk, daar een aantal kanunniken de eed van
haat hadden afgelegd. In 1798 verergerde de toestand quasi dagelijks en werden
verschillende onbeëdigde priesters gevangengezet. Ook de twee onderpastoors
van Triest werden in december weggevoerd naar Gent en gevangengezet.
Verschillende priesters werden verbannen naar het eiland Oléron; van de twee
onderpastoors Fransman en Magherman weten we dat ze pas in februari 1800
terug in Ronse verschenen. Bij decreet van 28 december 1799 werd een einde
gesteld aan de vervolging van de priesters, maar in realiteit bleven de meeste
onbeëdigde priesters ondergedoken leven, daar er nog steeds een eed werd geëist
waarmee de meesten zich niet konden akkoord verklaren. Dat Triest zichzelf uit
de handen van de vervolger kon houden is zeker te verwonderen, daar we weten
dat hij zich in deze tijd niet spaarde. Hij was wel voorzichtig en had blijkbaar
voldoende contacten om steeds op het juiste moment te verdwijnen. Ook zou hij
zichzelf nooit aangeven op de vraag die regelmatig officieel werd gesteld; anderen
deden dit wel en werden dan ook gevangengenomen.
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Voor Triest was deze beloken tijd ook een tijd van loutering en gebed. Daarvan getuigt zijn dagorde welke hij schreef in 1799:
“Na de meditatie Priemen en Tertsen bidden, dan sermoenen en onderrichtingen voorbereiden. Daarna me gereed maken voor de H. Mis, een
tientje van het rozenhoedje bidden; vervolgens studeren.
Te 11 uur: Seksten en Nonen lezen, in de kerk Aanbidding houden van
het Allerheiligste Hart, tweede meditatie doen uit het boekje Pugna Spiritualis (De geestelijke strijd), gewetensonderzoek, middagmaal en colloquium.
Te 2 uur: Vespers lezen, een tientje van het rozenhoedje, studie of bezoek aan zieken, enzovoort.
Te 5 uur: Aanbidding, rozenhoedje, Metten en Lauden lezen.
Te 7 uur: Avondmaal.
Te 9 uur: Op mijn kamer, avondgebeden, en tot 10 uur elke dag geknield
een hoofdstuk uit de H. Schrift lezen en een fragment uit de Aforismen
van Steyaert en een hoofdstuk uit een of ander geestelijk boek.”
Deze indrukwekkende dagorde zal voor Triest de handgreep geweest zijn
waaraan hij zich vasthield om deze moeilijke tijd door te komen. Tegelijk
licht ze een tipje van de sluier van de inwendige Triest: we zien hier een
man die regelmatig bidt, het kerkelijk gebed zeer hoog in ere houdt, trouw
is aan de eucharistische aanbidding en Jezus liefdevol tegemoet gaat in
zijn Allerheiligste Hart, de dag doorspekt met het gebed tot Maria en zijn
evangelisch leven voedt met de lezing van de Schrift. Bij het aanhalen van
de boeken die hij leest, valt het op dat hij speciaal melding maakt van de
Aforismen van Steyaert, het basiswerk dat hij grondig bestudeerde in zijn
seminarietijd. We mogen er zeker van zijn dat ook de andere werken van de
seminarietijd aan bod bleven komen, onder meer de werken van Franciscus
van Sales en Vincentius a Paulo. Ook al geleken de vier jaren Ronse eerder op een kluizenaarsbestaan, wellicht waren ze nodig om de naderhand
zo actieve priester van binnenuit te inspireren en een degelijke geestelijke
basis mee te geven. Hij moest de woestijn door om naderhand met nog
grotere zelfzekerheid het evangelie te verkondigen en te beleven.
Een aantal voorvallen getuigen terecht van een moedig optreden van Triest
en bij de 40-jarige priester is ook het verlangen gerijpt om armoede en
onrecht ook op een meer gestructureerde wijze aan te pakken. Een sterk
verhaal is dat met brigadier Cotton. Deze was in 1799 gehuwd met de
dochter van de plaatselijke veldwachter De Smet, en op 6 februari 1800
werd een dochtertje Camilla-Eleonora geboren. Het kind overleed echter
reeds op 14 februari en een week later, op 21 februari, overleed ook de
moeder Isabella-Rosa De Smet. Zoals reeds aangehaald verbleef Cotton in
het St.-Eliguisgasthuis, net als zijn echtgenote en kind. In stervensnood en
bij afwezigheid van haar echtgenoot smeekte Isabella-Rosa om een priester
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te zien en om het H. Oliesel te mogen ontvangen. Wellicht is het haar vier
jaar jongere broer Jan-Baptist die pastoor Triest daarvan verwittigd heeft.
Heeft Triest getwijfeld of zelfs gedacht aan een mogelijke list vanwege brigadier Cotton, feit is dat Triest naar het St.-Eligiusgasthuis trok om daar de
stervende vrouw bij te staan. Net op het ogenblik van de berechting kwam
Cotton thuis en stond hij oog in oog met pastoor Triest. We laten biograaf
Pieter De Decker aan het woord om dit tafereel te beschrijven:
“Op zekeren nacht komt men hem, in zyne schuylplaets, zeggen dat
de vrouw van den brigadier der gendarmen op sterven ligt. Wat zal
hy doen? Zal hy deze vrouw, zonder den troost van den godsdienst,
van deze wereld laten scheyden? Of wel zal hy zich in de muyl van de
wolf gaen werpen, in de handen van den brigadier, die hem met zulke
woede vervolgt? Hy luystert niet dan na zyne pligt, begeeft zich naer de
woonst van den brigadier, gaet regelregt zynen dienst aenbieden aen de
stervende vrouw: den brigadier komt t’huys, hy vind den pastor Triest
by het ziekbed zyner vrouw gezeten en is, door deze edelmoedigen akt,
zoo inniglyk getroffen, dat hy onder eed verklaert nooyt meer eenen
priester aen te houden.”
Na 1800 werden in Ronse inderdaad geen priesters meer lastig gevallen.
Gebruik makend van deze grotere vrijheid durfde Triest het aan om nog
in 1800 samen met de postbeambte François Soudan een weeshuis op
te richten. We lezen daarover in het register van het ‘Weesenhuys’ te
Ronse:
“Het Werckhuys van liefde begonst in ’t jaer 1800, onder de bestieringe
van den Eerweirden heer pastoor Triest van St.-Pieters te Ronse, beneven my Franciscus Soudan hebben aangesteld voor moeder Anne Theresia Bruneel en tot medehulpe Anne Maria Beatse en Elisabeth Bufkens,
beneven Johanna Vande Walle.”
Hoewel het initiatief niet tot volle uitgroei is geraakt mede omwille van
de politieke situatie, mogen we aannemen dat het in de bedoeling lag van
Triest om het op termijn te laten uitgroeien tot een “Vergadering van godvruchtige Dochters”. Wel is het zo dat Triest ook later vanuit Gent de armenschool is blijven volgen en ook financieel is blijven steunen. We kunnen
alvast dit “Werckhuys van liefde” beschouwen als een voorsmaakje van
zijn latere stichtingen.
Ook al was na het voorval met brigadier Cotton de controle heel wat minder
scherp, toch heeft Triest nog moeten ervaren dat hij als onbeëdigd priester
in de illegaliteit verbleef. Op 4 februari 1801 werd hij verrast terwijl hij
samen met zijn twee onderpastoors Fransman en Magherman en nog een
vierde priester Van der Gauwen de begrafenis celebreerde in het sterfhuis
van een zekere Arnold Van Cauwenberghe. In een kroniek uit Ronse wordt
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dit feit als volgt beschreven:
“Op 4 february 1801 wierden Mijnheer Triest pastor van Sinte Pieters
met zijn twee onderpastoors en Mijnheer Vandergauwen, priester, terwijl
zij in het heymelijk het uytvaert deden van Arnoldus Van Cauwenberghe
ten huyze van den overledene gevangen genomen door den Commissaris van Politie en door de gendarmen, maer door dien men in tijde de
zaeke afgeloopen en verbede heeft en de handen gevult heeft van de
gendarmen heeft men hun losgelaeten.”
Alhoewel volgens de kroniek Triest en zijn medepastoors werden vrijgekocht, waarbij Cotton zeker wel een rol zal hebben gespeeld, weten we
uit het vervolg van het verhaal dat er naderhand toch een onderzoek werd
ingesteld, waarbij zowel de politiecommissaris als de burgemeester werden
geschorst en vervangen. Op 8 juni 1801 werd Ferdinand-Eugène Fostier
tot nieuwe burgemeester benoemd, en hoewel hij oud-student was van de
oratorianen, was hij toch uitgesproken antiklerikaal en laaide de vervolging
van de priesters weer op. Triest moest daardoor dubbel voorzichtig zijn, en
van mei 1801 tot begin 1802 verdwijnt hij letterlijk uit de circulatie. Wat
hij gedurende deze periode heeft gedaan en waar hij zich ophield, is ons
onbekend; wel weten wij dat hij op 12 september in Kevelaar op bezoek
was en er de H. Mis opdroeg.
Het Concordaat dat de verhouding tussen Kerk en Staat moest regelen,
werd voorlopig getekend op 15 juli 1801 en door Paus Pius VII bevestigd
op 15 augustus. Pas het volgende jaar, op 8 april 1802, werd het door
Napoleon als wet afgekondigd en konden de bisdommen hun functies opnieuw opnemen. Ronse behoorde staatkundig tot het Scheldedepartement
met G. Faipoult als prefect, maar behoorde tot aan het Concordaat tot
het aartsbisdom Mechelen. Vanaf 2 juni 1802 werden de grenzen van de
bisdommen gelijkgesteld aan de grenzen van de departementen, en kwam
Ronse bij het bisdom Gent waar Etienne Fallot de Beaumont sinds 10 april
tot bisschop was benoemd. Zo kwam Pastoor Triest onder de jurisdictie
van de bisschop van Gent.
Na meer dan vier jaar ondergedoken te hebben geleefd, mocht pastoor
Triest op Hemelvaartsdag 27 mei 1802 voor de eerste maal opnieuw openbaar optreden en hij sprak niet zonder emotie zijn met zorg voorbereid en
volledig neergeschreven sermoen uit. Enige passages zijn echt aangrijpend
en tekenen Triest ten voeten uit:
“O gelukkige dag waarop ik voor het eerst mijn stem tot mijn lieve parochianen mag richten … Wat mij betreft, ik heb sinds lang aan mijn
vijanden vergeven. Ik herhaal het voor u allen in het openbaar, dat ik ze
uit de grond van mijn hart vergeef; ik geef hun de kus der ware broederliefde en wens geen andere wraak dan ze met God te kunnen verzoenen
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… Let op de bediening die gij ontvangen hebt van de Heer om ze te
volbrengen (Paulus). … Mijn derde plicht, naast onderricht en voorbeeld,
is mijn dienst: ik moet u mijn waken, mijn zorg, mijn arbeid, mijn rust
geven, niet enkel in één gelegenheid, maar altijd, alle dagen en nachten,
niettegenstaande verre, vuile wegen. Roept mij als het u zal believen, en
spaar mij niet en vreest niet mij te verontrusten. Gelukkig als ik ben dat
ik naar het exempel van Jezus Christus, mijn meester, voor ulieden mag
geven mijn rust, mijn gezondheid en zelfs mijn leven …”
De laatste passage kan als een samenvatting beschouwd worden van de
wijze waarop hij de voorbije vier jaar geleefd en gewerkt had, en is tegelijk
een intentieverklaring voor zijn verder leven als priester in dienstbaarheid
aan velen. De idee om in Ronse, en meer bepaald in de St.-Pietersparochie een mooie pastoraal uit te bouwen werd al vlug doorkruist door
de bemoeizieke en antiklerikale burgemeester Fostier. Ook al had hij geen
wettelijke basis meer om strijd te voeren tegen de onbeëdigde priesters,
toch probeerde hij hun het leven zuur te maken. Zo diende hij herhaaldelijk
klacht in bij prefect Faipoult dat er tussen de priesters en de verschillende
parochies van Ronse grote onenigheid heerste. Prefect Faipoult gaf dit op
zijn beurt door aan bisschop de Beaumont die zich verplicht voelde in te
grijpen. Zo werd de St.-Pietersparochie op 30 november 1802 afgeschaft
en Triest werd pastoor van de St.-Maartensparochie. Daartoe legde hij op
26 december tijdens een plechtige mis in de St.-Baafskathedraal te Gent na
het Evangelie de door het concordaat overeengekomen eed en belofte van
trouw af aan de regering, en dit in de handen van prefect Faipoult. Op 3
januari 1803 werd hij plechtig ingehuldigd als pastoor van de St.-Maartensparochie. Bij deze gelegenheid paste natuurlijk een feestelijk gelegenheidssermoen waaruit we volgende passages onthouden:
“In de hoedanigheid dat de Voorzienigheid van God mij gesteld heeft,
heb ik twee zaken te doen, te weten als Christen en als herder. Als
Christen moet ik arbeiden voor mijn zaligheid, als herder moet ik arbeiden voor uw zaligheid, moet ik mezelf helemaal aan uw dienst besteden.
Ik moet u een goed voorbeeld geven om u tot de deugd op te wekken; ik
moet u onderwijzen om u uw plichten te laten kennen en ik moet u mijn
gedienstigheid geven om u te helpen in alle noodwendigheden. … Wat
mag ik van jullie verwachten: uw liefde en uw erkentelijkheid. God is getuige dat ik u bemin en dat ik u alle goed toewens wat ik ook aan mezelf
toewens. Het troost me dan ook te weten dat jullie mij ook liefhebben.
En uw erkentelijkheid bestaat juist in die vriendschap, in uw vertrouwen
in mij, in uw ondersteuning en in uw gebed. Bid dan voor mij, gij kinderen, want God houdt van het gebed van de kleinen. Bid voor mij, gij
jongeren, ik draag u in mijn hart. Bid voor mij, gij vaders en moeders, ik
deel in uw zorgen voor uw huisgezin. Bid voor mij, gij ouderlingen, ik zal
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u steeds bijstaan en beschermen. Bid voor mij, gij armen, want jullie zijn
mijn lijdende ledematen die ik wil eren, beminnen en helpen. Bid voor
mij, gij zieken, want voor u wil ik delen alles wat ik heb.”
Op het einde van zijn homilie kijkt hij even achterom en reflecteert over de
moeilijke periode die ze gezamenlijk hebben doorgemaakt:
“Ik kan mij niet weerhouden van tranen te storten als ik terugdenk aan
de ongelukkige staat waar wij allen ondergedompeld waren, en als ik
dan denk aan al die wensen en zuchten die gij in die bedroefde tijden
tot de hemel hebt gestuurd, word dan stil, houd op met schreien, want
onze wensen zijn volbracht.”
Wellicht wist Triest niet dat burgemeester Fostier ondertussen opnieuw
een klacht had ingediend bij prefect Faipoult, waarin hij pastoor Triest ervan beschuldigde huwelijken te hebben ingezegend vooraleer ze burgerlijk
geregistreerd waren. De wet van 8 april 1802 bepaalde inderdaad dat een
kerkelijk huwelijk slechts mocht ingezegend worden nadat de wettelijke
formaliteiten waren vervuld en het huwelijk dus burgerlijk geregistreerd
was. Triest werd ervan beschuldigd twee huwelijken te hebben ingezegend: één op 23 november 1802 waarbij hij te goeder trouw had gehandeld, omdat dit huwelijk ook reeds voorzien was op het stadhuis. Enige
dagen na de kerkelijke huwelijksinzegening viel de bruidegom ziek en stierf
zonder wettelijk te zijn gehuwd. De tweede klacht ging over een inzegening op 9 januari 1803, opnieuw enige dagen vooraleer men ten stadhuize
burgerlijk ging trouwen. Vooral het eerste geval gaf complicaties, daar de
betreffende vrouw beweerde in verwachting te zijn, maar geen aanspraak
kon maken op het erfrecht voor haar kind, daar de burgemeester het kerkelijk huwelijk niet wou erkennen. Het werd dus een gerechtelijke zaak,
waarbij pastoor Triest ter verantwoording werd geroepen bij prefect Faipoult. Deze laatste begreep wel dat Triest geviseerd werd door Fostier en
was zo wijs om de zaak door te geven aan de bisschop die oordeelde geen
sanctie te nemen. Maar toen Faipoult enige dagen later het tweede dossier toegestuurd kreeg van Fostier, kon hij er niet meer omheen en vroeg
aan de bisschop om ‘passende’ maatregelen te nemen. Het beste was om
Triest een andere benoeming te geven. Op 4 februari 1803 schrijft Mgr.
De Beaumont aan Triest het volgende briefje: “Het spijt me grotelijks U te
moeten verwittigen dat U niet langer te Ronse kunt blijven … Ik zie uit naar
een voor U passende pastorij. Ik ga over de uwe beschikken, maak U dus
gereed te vertrekken.”
En daarmee was de periode in Ronse voor Triest afgesloten.

36

37

38

LOVENDEGEM
De reis van Ronse naar Lovendegem duurde een maand, en wellicht is Triest
langs geweest bij zijn familie in Brussel om even op verhaal te komen. Hij
had wellicht niet gedacht dat hij het gelegenheidssermoen dat hij uitsprak
op 3 januari 1803 reeds opnieuw zou moeten uitspreken op 26 maart
van datzelfde jaar, de dag dat hij officieel werd aangesteld als pastoor
van Lovendegem. Bij een eerste kennismaking met zijn parochianen viel
het Triest op dat de woorden van de bisschop zeer juist waren. In een
herderlijk schrijven van augustus 1802 had Mgr. Fallot de Beaumont het
volgende geschreven: “Al te velen onder u geven zich ’s zondags over aan
kopen en verkopen, tot grote ontstichting van de weldenkenden, alsook
aan verderfelijke dronkenschappen en uitspattingen, aan zottelijke pracht in
de herbergen, met schaamteloze dansen, liedekens en spelen.”
Pastoor Triest zal erop reageren, en in één van zijn eerste sermoenen
formuleert hij het als volgt: “Indien men meer tot Maria zou bidden,
dan zouden drie hoofdzonden van mijn parochie verminderen, nl. de
dronkenschap, de godslastering en de onkuisheid. Gedenk dat Maria zal
aanwezig zijn in het uur van uw dood. Zij zal u zeggen: ‘Gij hebt mij zo
dikwijls gegroet tijdens uw leven, hier ben ik om genade aan u te schenken;
gij hebt zo dikwijls gezegd dat de Heer met mij is, nu mag ik u troosten dat
gij voor eeuwig in de Heer zult zijn; gij hebt mij de gezegende genoemd, nu
mag ik u de boodschap brengen dat ge gezegend zult zijn voor eeuwig.”
Naast het aangeven in alle duidelijkheid van de misbruiken die hij meende op
te merken, gaf de nieuwe pastoor ook de middelen om eraan te verhelpen:
het regelmatig ontvangen van de sacramenten, de godsvrucht tot Maria
en het bidden in familiekring. In een ander sermoen gaf hij de volgende
wenken: “Het is natuurlijk en redelijk dat een zieke zijn toevlucht zoekt
bij een geneesheer, een leerling bij zijn meester, een kind bij zijn vader of
moeder, iemand met problemen bij een jurist. Maar toch vraag ik mij af welke
nog de plaats is van Jezus in ons leven. Durven we nog onze problemen
aan Hem toevertrouwen, durven we nog rekenen op zijn genade? Geloven
we nog dat Jezus werkelijk aanwezig is op deze aarde en dat Hij met ons
begaan is, dat Hij ons liefheeft? Waar blijven we dan met onze wederliefde
en hoe zit het met ons vertrouwen? Als we de Heer echt liefhebben, zullen
we regelmatig bij Hem gaan en onze zorgen aan hem toevertrouwen.”
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De parochiekerk
De parochiekerk van Lovendegem, toegewijd aan de H. Martinus, dateert
uit de 15e eeuw, maar werd eind 19de eeuw volledig herbouwd in neogotische stijl. Toen pastoor Triest hier arriveerde en op zaterdag 26 maart
1803, veertien dagen voor Pasen, plechtig werd ingehuldigd, was het
kerkje verwaarloosd. Het buitengebruik stellen tijden de Franse Revolutie
had er geen goed aan gedaan en de klok was in 1797 meegenomen als
kanonnenspijs.
Samen met zijn nieuwe onderpastoor en de meid Marie-Anne De Meester, die
zijn huishouden verzorgde sinds de dagen te Asse, bewoonde hij de pastorie
“Het Gulden Huys”. Ze lag op een paar stappen van de kerk, en er was een
park aan verbonden dat strekte tot aan het huidige gemeentehuis.
Stichting van de Zusters van Liefde
Als pas benoemde pastoor in Lovendegem, waar hij geconfronteerd werd
met behoeftige en verwaarloosde kinderen, kwam al vlug de idee bij Triest
op om een religieus genootschap op te richten.
De geschiedschrijfster van de Zusters van Liefde M.V.D. (Maria van Doorne)
beschrijft het als volgt: “Getroffen door de erbarmelijke toestand waarin de
arme wezen van zijn parochie verkeerden en door het gevaar waaraan hun
deugd was blootgesteld vanaf hun geboorte, bij gebrek aan christelijke
opvoeding, kwam bij pastoor Triest het verlangen op om een vereniging
van zuivere zielen te vormen en verlangde haar de opvoeding van arme
kinderen en wezen van zijn parochie toe te vertrouwen.”
De eerste die hij aansprak was Maria-Judoca Lammens, een werkzame
dochter uit een eenvoudig christelijk arbeidersgezin. Vader Lammens was
leidekker geweest en daarna wever en haar moeder was blind. Door te
spinnen droeg Maria bij in de broodwinning van het gezin met zes kinderen.
De vraag van pastoor Triest om mee te helpen in de opvoeding van de
arme kinderen overviel haar, en na een eerste weigering ging ze toch in
op zijn vraag. Om het werk te kunnen starten vroeg Triest een financiële
ondersteuning bij de kerkmeesters en de voogden van de weeskinderen.
Deze gaven hem zes Brabantse florijnen per maand, waarmee hij een kamer
kon huren aan de Noesche weg. Daar bracht hij een groepje volkskinderen
samen voor de catechismusles, waarna Maria Lammens de les inoefende
met de kinderen. Na enige tijd kwam Jacoba-Theresia Claeys, dochter
van een arme wever en eveneens 30 jaar oud, Maria vervoegen, waarna
Catharina Wieme, een devote kwezel als derde het groepje kwam aanvullen.
Van Catharina Wieme is geweten dat ze wat huisgerief meebracht, hetgeen
ze bij haar vertrek later op het jaar allemaal weer meenam. Op 24 oktober
1803 bood zich Maria-Anna Convent aan, afkomstig uit Mechelen,
die Triest nog had gekend toen hij er coadjutor was in Hanswijk. Nadat
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deze vier juffrouwen hun bereidheid getoond hadden om een religieuze
gemeenschap te vormen, stelde Triest de vraag aan bisschop Mgr. Fallot
de Beaumont om een kloostergemeenschap te mogen starten. De bisschop
zal wel blij geweest zijn te vernemen dat Triest zich na zo een korte tijd
reeds goed had ingeburgerd in Lovendegem en verleende hem de toelating.
Dankzij een gift van Juffrouw Limnander kon Triest een woning huren
in de wijk Appensvoorde waar voortaan het klooster en de armenschool
zouden gevestigd zijn. Het klooster kreeg de naam “Onze-Lieve-Vrouwter-Engelen”. Vooraleer het huis te betrekken, deden de postulanten een
retraite op het kasteel van Juffrouw Limnander.
Daarmee had Triest zijn eerste congregatie gesticht: de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria. M.V.D. geeft nog de volgende commentaar bij dit prille
begin: “Sedert lang had de Geest Gods hem een grote ijver ingegeven die,
gepaard aan zijn vurig en levendig karakter, voor hem gedurende vele jaren
een zware beproeving was. Hij zag het kwaad gebeuren zonder eraan te
kunnen verhelpen.”
We moeten maar terugdenken aan de voorbije jaren die Triest had beleefd
om te begrijpen wat M.V.D. daarmee bedoelde. En ook biograaf De Decker
verhaalt hoe Triest op hogere leeftijd dikwijls terugdacht aan dit begenadigd
moment: “M. Triest kwam, gedurende zijn laatste jaren, graag op dat
beslissende tijdstip terug en sprak met tranen over de goedheid van God
die zijn ijver had aangemoedigd en hem in zijn bestendige pogingen voor
het welzijn van zijn medemens op aanzienlijke wijze ondersteund had.”
Met de aankomst van Johanna De Martelaere van Welden in 1804 en met
het stijgend aantal kinderen die de school kwamen volgen, werd het huisje
in de Appensvoordewijk te klein. Het was opnieuw Juffrouw Limnander
die tussenbeide kwam en met haar financiële steun kon Triest op 27 maart
1804 negen kleine woonhuizen kopen gelegen in een besloten erf aan de
Molendreef. Pastoor Triest ondertekende de akte, Juffrouw Limnander
betaalde. Op 1 mei 1804 kwam Maria-Theresia Van der Gauwen zich
aanbieden. Jacoba Claeys peilde naar haar motieven en vaardigheden. Maar
aangezien ze niet kon spinnen, werd ze niet geacht te kunnen meewerken
en werd ze naar huis gezonden. Toen Triest dit achteraf hoorde, was hij
niet weinig verbaasd, want de familie Van der Gauwen uit Etikhove nabij
Ronse kende hij zeer goed. Maria-Theresia was novice geweest in de
cisterciënzerinnenabdij Maegdendael te Pamele bij Oudenaarde, en was dus
reeds gevormd voor het kloosterleven. De abdij van Maegdendael was bij
de Franse Revolutie in 1796 opgeheven en in 1797 verkocht en had tot nu
toe niet de kans gekregen zich opnieuw te organiseren. Het huidige Franse
bewind liet alleen deze groepen toe die zich uitdrukkelijk aan liefdewerken
wijdden en stond zeer weigerachtig tegenover de beschouwende orden.
Maria-Theresia kwam terug en na haar kwam nog Isabelle Claeys, zodat
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ze begin juni 1804 met zes zusters waren. Met dit groepje wenste Triest
definitief te kunnen starten, en hij richtte een verzoek aan de bisschop
met de vraag of deze zes zusters geloften zouden mogen uitspreken. De
bisschop antwoordde positief en op 2 juli 1804 spraken de zes zusters in
de parochiekerk hun geloften uit: “Ik belove aan God Suyverheyd, aan myn
Overste Gehoorsaemheyd en Gewillige Aermoede.” De zusters behielden
hun naam, behalve Maria-Theresia die Zuster Placida werd, vermoedelijk
de naam die ze te Maegdendael had. Deze laatste werd eveneens verkozen
tot overste en werd prompt Moeder Placida genoemd. Twee anekdoten
geven een beeld van de geest waarin deze zusters leefden en werkten. Op
de dag van de eerste professie voelde Maria Lammens, de eerste volgelinge
van Triest, zich onwaardig om zuster te worden, en vroeg aan Triest om
gewoon dienstmaagd te mogen zijn van de zusters. Triest wist echter welke
goedheid in Maria aanwezig was en gaf haar het simpele antwoord: “Spoed
u maar naar de kerk; ik kom dadelijk ook.” Het is dezelfde Maria Lammens
die later overste werd in Lovendegem en ook nog novicenmeesteres en
vicares van de algemene overste. In het register van de professie valt het
ook op dat drie van de zes zusters een kruisje zetten bij hun naam, en dus
niet konden schrijven. Het zijn nochtans deze eenvoudige vrouwen die de
grondslag legden van een machtig caritatief werk.
De Grafsteen van Petrus-Jozef Triest
Petrus-Jozef Triest werd te Lovendegem begraven op het kerkhof rond de
kerk aan de voet van een kruis ten oosten van de kerk. Bij het begin van de
twintigste eeuw werd een nieuw parochiaal kerkhof in gebruik genomen.
Ook het graf van pastoor Triest werd overgebracht en de grafsteen werd
aan de noorderkant van het koor tegen de buitenmuur gemetst.
Het monument draagt aan de zijkant de naam van de beeldhouwers P.
Parmentier en broer, 1839. Toen het medaillon reeds klaar was stelde men
vast dat een ereteken ontbrak. Het is goed zichtbaar dat het er later werd
aan toegevoegd. Het fronton draagt in halfverheven beeldhouwwerk een
kelk, druiven en korenaren.
De grafsteen toont een Latijnse tekst met volgende inhoud:
Tot eer van God de Allerhoogste en tot vroom aandenken
aan de Eerw. Heer Petrus-Jozef Triest
voor de aarde geboren te Brussel, voor de hemel te Gent.
Hij was eerst Pastoor van Sint-Pieter en van Sint-Maartens te Ronse
daarna Pastoor te Lovendegem.
Hij stichtte hier de Congregatie der
Zusters van Liefde van Jezus en Maria,en te Gent de Broeders van Liefde,
de Broeders van Joannes de Deo en de Zusters van de Kindsheid Jesu.
Hij was Kanunnik-titularis van Sint-Baafs, Bestuurder van de Burgerlijke
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Hospitalen en van andere Liefdadige Genootschappen de onvermoeibare Helper.
Hij stierf als de Belgische Vincentius a Paulo
op 24 juni 1836.
Dat hij ruste in vrede.
De Grafkapel
De Zusters van Liefde te Lovendegem hebben aan de rand van hun tuin een
eigen kerkhof voor aanvankelijk de begrafenis van de eerste kloosterzusters,
en later nog alleen voor de overledenen in het eigen huis. Ook de algemene
oversten werden daar begraven. Graag hadden de Zusters dat ook Vader
Triest daar kon rusten.
In 1904 gaf Mgr. Stillemans, bisschop van Gent, en het gemeentebestuur
van Lovendegem de toelating om het stoffelijk overschot van de Stichter
over te brengen naar de begraafplaats van de religieuzen. Om de toeloop
van nieuwsgierigen te vermijden moest de overbrenging ’s nachts gebeuren.
De houten kist was geheel vergaan; de zinken kist die daarin zat was een
weinig platgedrukt en bevatte nog goed herkenbaar alle beenderen. De
verkleurde priesterstool werd eruit genomen; een groot stuk kregen de
Zusters van Liefde en stukjes werden aan Broeders van Liefde doorgegeven.
De aalmoezenier van het huis nam drie tanden, gaf er twee van verder en
bewaarde er zelf één. Al het overige werd in een nieuwe kist gelegd samen
met een fles waarin een perkament steekt met daarop de namen van de
getuigen.
Later werd een grafkapel gebouwd op de plaats waar Vader Triest voor de
derde maal werd begraven. De grafkelder bevat acht nissen. Naast Vader
Triest rust zijn eerste opvolger Kan. Benedictus De Decker en vijf generale
oversten van de Zusters van Liefde.
Gebed om de voorspraak van Kanunnik Petrus Jozef Triest te verkrijgen
Hemelse Vader, God van liefde,
Gij hebt uw dienaar Petrus Jozef Triest met uitzonderlijke gaven begunstigd
om de meest noodlijdende als mens te benaderen.
Wij danken U om uw liefde die Gij ons door hem hebt getoond en waaraan wij deelachtig mogen worden.
Wij vragen U om op voorspraak van Petrus Jozef Triest
met eenzelfde liefde naar onze medemensen te mogen gaan en hen te mogen dienen
zoals we U zouden dienen.
Op zijn voorspraak vragen wij ook de gunst van een genadevol leven en speciaal …………….
(specifieke gunst vermelden).
Laat de liefde groeien in ons leven tot we eenmaal in uw liefde mogen delen in eeuwigheid.
Amen.
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GENT
Abdij Terhagen
De abdij Terhagen was één van de vijf cisterciënzerabdijen voor vrouwen die
te Gent waren gevestigd op het moment van de afschaffing in 1796 door
de Franse bezetter. De abdij, die oorspronkelijk was ontstaan in een dorpje
in Zeeuws-Vlaanderen, werd na lange omzwervingen in de Molenaarsstraat
te Gent gevestigd in 1606. Daar bleef ze tot het ogenblik waarop de 19
zusters, 1 novice en 8 lekenzusters op 27 december 1796 uit het klooster
werden gedreven. De lokalen werden aan verschillende personen verhuurd,
tot het stadsbestuur in 1803 eigenaar werd met het oog op de oprichting
van een hospice voor ongeneeslijke zieken. Het zou echter nog twee jaar
duren eer Triest en de Zusters van Liefde er hun intrek zouden nemen.
Het opnieuw bewoonbaar maken van de abdij was een zware opgave en
dat was dan ook de eerste opdracht van Triest en de zusters. De eerste
dagen hadden ze zelfs geen bed om in te slapen, en moesten ze de nacht
doorbrengen op een stoel. Eind augustus kwam er concrete hulp vanwege
prefect Faipoult, namelijk een som van 3.500 frank voor het herstel en de
eerste inrichting van het gebouw. Na enige weken kwamen ook reeds de
eerste zieken. Omdat er te weinig bedden waren, stond Triest zelf zijn bed
af en sliep een tiental dagen op een stoel. Ondanks al deze moeilijkheden
konden de zusters schrijven dat ze “gastvrij in hun armoe, vol vreugde
en vertrouwen hun roeping van dienstmeisjes van de armen beleefden”.
Dat Triest echt de spil was van dit nieuwe initiatief horen we uit het
verhaal van M.V.D.:“In korte tijd en met weinig middelen gelukte het de
Algemene Overste alles te herstellen. Hij zag dat de communiteit ruimte
genoeg gevonden had in heel het kloosterinterieur, verwaarloosde geen
enkel middel om haar zo te vormen dat hij er in de toekomst al het nut kon
uithalen, wat voor de dienst aan de armen wenselijk was. … Hij moest de
zusters vooreerst zelf vormen tot het inwendig en volmaakt leven, zonder
hetwelk men nutteloos werkt en zichzelf uitput in de dienst der armen.
De middelen waarvan hij zich bediende waren o.a. de stipte en strenge
stilzwijgendheid en gehoorzaamheid en het inwendig gebed en vooral de
nederigheid die hij als grondslag legde. Dan zal God alles in alles zijn en
men zal in alle oprechtheid en eenvoud zeggen: ‘God alleen en zijn Heilige
Wil.” Was Triest inderdaad bekommerd om de zorg van armen en zieken,
even bekommerd was hij om de uitbouw van het religieus leven van zijn
zusters. Het één kon niet zonder het ander. In verschillende teksten van
Triest vinden we deze visie terug.
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“Zij die tot de taken van het actieve leven geroepen zijn, moeten er zich
heel zeker trouw op toeleggen. Anders te werk gaan zou een afwijking
van Gods plan teweegbrengen. Maar toch moeten ze zich hoeden voor
begoocheling. Daarom is het nodig op regelmatige tijden zich te keren tot
God en ook een beschouwend leven te leiden.”
“Verricht uw liefdewerken altijd met geest van geloof, de blik op God
gevestigd. Geef u, vergeet u in alle edelmoedigheid. En zijt ge moe en leeg
gegeven, ga dan bij de Heer, klop aan bij uw enige Meester.”
“Wie op eigen kracht wil steunen, bedriegt zichzelf. Gods almachtige hand
trekt zich van de eigenmachtigen terug; zij worden overgelaten aan hun
ontoereikendheid en hun onmacht. Om uit alle kracht te kunnen beminnen,
moeten wij een beroep doen op de genade, voortdurend gaan aankloppen
bij onze barmhartige God.” “Leef naar de wenk uit het Evangelie en houd
nooit op te bidden. Iemand die de geest van gebed mist, is als een strijder
zonder wapens, als een stad zonder vestingen, als een levenloos lichaam.
Het gebed verkwikt de mens. Het heft hem boven al het vergankelijke uit
en laat hem toeven in God alleen, die hem geschapen en verlost heeft.”
“Ge moet u met uw hele wezen richten tot de Heer. Evenals het uw plicht
is ieder ogenblik zieken te dienen, moet uw hart ieder ogenblik openstaan
voor gebed. Leef steeds in Gods tegenwoordigheid.”
Het woonhuis van Vader Triest
Het was een gelukkig initiatief getuigend van piëteit voor de Stichter, toen
de Zusters van Liefde het woonhuis van Vader Triest van de ondergang
redden en er een Zustergemeenschap installeerden. Huize “Effeta” gelegen
in de Brandweerstraat 6 te Gent is een deel van de vroegere Abdij Ter
Haegen en vertoont nog sporen van het vroegere interieur.
Het woonhuis omvatte aaneensluitend volgende lokalen: spreekkamer,
eetplaats, keuken, salon, koetspoort, paardenstal en wasplaats. Zijn
slaapkamer was op de eerste verdieping, meer naar de kant van de
Molenaarsstraat, zodat vanuit het raam de kapeltoren te zien was en
de binnenkoer aan de hoofdingang. Op het gelijkvloers tegenover de
hoofdingang was zijn bureel. In het binnentuintje, langs de kant van de
koetspoort, stond een prieeltje met een vogelkooi.
In deze omgeving woonde Vader Triest vanaf 1805 tot aan zijn dood in
1836. Zelf gebruikte hij een slaapkamertje naast de ziekenzaal van de
mannen om ’s nachts zo vlug mogelijk te kunnen helpen. In de beginfase,
toen het aantal zieken ver de opvangmogelijkheden overtrof, stond hij tien
dagen lang zijn eigen kamer af en bracht de nacht door op een stoel.
Hier ontstond geleidelijk het knooppunt van alles wat te Gent met
liefdadigheid te maken had; hier klopte een warm hart voor al wat zwak
en noodlijdend was; hier laaide de vlam van een Goddelijke Liefde in staat
om anderen mee te voeren tot een Godgewijd Leven. Meer dan dertig jaar
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lang mocht Vader Triest van hieruit zorgend voor het Rijk Gods in de wereld
staan.Na een korte ziekte is hij op 24 juni 1836 overleden. Hij stierf als een
heilige, verenigd met God en vetrouwend op Maria, bekommerd om het
voortbestaan van zijn Congregaties die zo belangrijk zijn voor de armen.
Zijn laatste woord was: “Date et dabitur vobis” – Geef en u zal gegeven
worden. Hij was geliefd bij het gewone volk als “de goede Mijnheer Triest”
en zijn dode lichaam werd gedurende twee dagen aan het rouwende volk
tentoongesteld.

Gebed in de sterfkamer >Gebed voor de zaligverklaring<
Heer Jezus,
Naar uw voorbeeld heeft uw dienaar Petrus Jozef Triest zijn hart geheel
geopend voor de liefde van de Vader.
Hij werd daardoor een in liefde bewogen priester, bezorgd voor armen,
zieken en lijdenden. Door hen te helpen en te steunen wou hij hen nu reeds
laten delen in uw verrijzenisvreugde.
Met hen die hem volgden heeft hij uw evangelische liefdesboodschap
vertaald in zijn tijd en een spoor van caritas getrokken overal waar hij
kwam.
Laat ook vandaag zijn herinnering verder leven op alle plaatsen waar
mensen vanuit zijn inspiratie leven en werken.
Laat zijn aanwezigheid ook levendig worden in de Kerk door hem als
voorbeeld te verheffen boven alle gelovigen.
Dan zullen we nog beter begrijpen dat God liefde is en dat het uw enige wil
was in zijn liefde te leven. Amen.
“Hoogst beminnelijk hart van Jezus,
omdat U mijn hart vraagt,
geef ik het U.
Alleen U bent het waardig en alleen U kunt het gelukkig maken.
Ik geef het U zodat U het kan genezen van al zijn wonden
van hoogmoed, eigenliefde en gehechtheid aan het aardse
en een nog grotere gehechtheid aan mezelf,
en een gebrek aan liefde voor mijn naaste;
in een woord, van al mijn wonden.
Laat geen wonde blijven,
Behalve de wonde die uw liefde teweegbracht.
Jezus Christus, mijn God,
Ik verlang slechts één ding:
Een plaats in uw hart.”
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Bijloke
• stichting van de Broeders van Liefde
Door zijn lidmaatschap van de Commissie der Godshuizen en zijn
bestuursfunctie in het Burgerlijk Hospitaal, kwam Kanunnik Triest in direct
contact met het Oudemannenhuis in de Bijloke. Sinds 1805 waren vanuit
het St.-Antoniushof de oude mannen ondergebracht in een leegstaand pand
van de Bijlokeabdij. Een oud-franciscaner broeder Theodorus Caluwaert
was er de econoom-verantwoordelijke en moest met een aantal werkwillige
bewoners het huis runnen. De toestand was er allesbehalve goed: er werd
“gebrast, geschonken en gedronken, en er gebeurden ongeoorloofde
dingen”, aldus de kroniek. Eind 1806 hield Caluwaert het voor gezien en hij
werd vervangen door een andere oud-franciscaner pater Balduinus Caesens,
maar ook die kon geen orde brengen in het tehuis. Triest, die getroffen
was door dit wanbeheer, dacht aan een aantal jongemannen die hij kende
vanuit Lovendegem, en die misschien wel bereid zouden zijn om voor de
ouderlingen te zorgen. Na een paar van deze jongemannen aangesproken
te hebben, richtte Triest zich tot de burgemeester della Faille, die positief
stond tegenover het voorstel. Op 24 december 1807 zette Triest zijn plan
op papier, om het op 26 december voor te leggen aan de commissie, die
het onmiddellijk aanvaardde.
“Met uw goedvinden breng ik in het oudemannenhuis vijf deugdzame
jongelingen in wie ik de talenten meen te bespeuren die nodig zijn om zich
naar behoren te kwijten van de bedieningen waartoe wij ze bestemmen
… Als een onbetwistbare waarheid durf ik staande houden dat, als niet
een christelijke en belangeloze liefde de personen bezielt die de dienst
van de behoeftige ouderdom op zich nemen, het absoluut onmogelijk
is, dat zij er zich naar behoren van kwijten. … Die jongelingen zouden
een communiteit vormen onder de bescherming en het toezicht van de
Godshuizen-Commissie, een Communiteit beheerd door de burgerlijke
bestuurder van het gasthuis wat de diensten van het huis betreft en voor
alles wat het geestelijke en het reglement aangaat onder een geestelijke
bestuurder door de bisschop te benoemen. Om niet als kloosterlingen
met plechtige geloften te worden aangezien, zouden ze de volstrekte
eigendom van hun persoonlijke goederen behouden, alsook de inkomsten
en de opbrengst van hun werk, en hun wettige erfgenamen behouden
het recht op hun nalatenschap.”
Triest toonde zich opnieuw de praktische doch geïnspireerde organisator die
werkelijk aan alles had gedacht. De stipulatie in verband met de plechtige
geloften had natuurlijk te maken met de moeilijkheid die hij voorzag om deze
nieuwe gemeenschap ook officieel te laten erkennen. Maar de uitlating over
de motivatie van de jongemannen drukt zijn visie uit op de wijze waarop
goede zorg moest gegeven worden, nl. vanuit een religieuze grondhouding,
getekend door de liefde. Ergens zal hij dit als volgt uitdrukken:
“Gij moet met eerbied tot de zieken gaan en in hen de lijdende Christus
zien. Een vast geloof is daartoe bekwaam. Schrikt uw gevoeligheid terug
voor weerzienwekkende wonden, stel dan dit sterk geloof te werk. Het is

48

waar, dat zulke verzorging dikwijls indruist tegen de natuur, maar in het
licht van het geloof zal liefde de natuur vervangen. Liefde geeft krachten
die de natuur niet geven kan.”
Zijn bedoeling was dus duidelijk: een nieuwe religieuze gemeenschap
stichten, ditmaal van mannen, en hun de verantwoordelijkheid geven van
de zorg voor de arme ouderlingen. Praktisch zouden ze functioneren onder
de verantwoordelijkheid van de Commissie, en Triest zelf zou zorgen voor
hun rekrutering, vorming en begeleiding. Hij stelde voor hen ‘broeders’ te
noemen en de “oude mannekens zullen de broeders onderdanigheid en
gehoorzaamheid moeten bewijzen en niet murmureren”. Met de goedkeuring
van de Commissie op zak liet hij er geen gras over groeien, en twee dagen
later, op 28 december 1807, bracht hij reeds drie jongemannen naar de
Bijloke: Jozef de Caster uit Drongen, die huisknecht en hovenier was bij
pastoor Triest in Lovendegem, Pieter De Neve en Alexander Struyvelt,
beiden uit Lovendegem en wever van beroep. Samen met de burgemeester
werden zij rondgeleid in het oudemannenhuis, en aan de econome van
het hospitaal werd gevraagd hun voorlopig eten en slaapgelegenheid te
verschaffen. Hun eerste avond in het tehuis was eerder deprimerend. Ze
voelden zich echt alleengelaten en de oude mannen toonden zich tamelijk
vijandig, wetende dat hun onbeperkte vrijheid weldra zou ten einde zijn. ’s
Anderendaags kwam Kanunnik Triest bij hen om de opdrachten te verdelen.
Eén werd verantwoordelijk in de keuken, de andere op de ziekenkamer en
de derde aan de poort. Aan de oudjes werd nogmaals uitdrukkelijk gesteld
dat ze de jonge broeders moesten eerbiedigen en gehoorzamen.
Op 2 januari 1808 kwam dan de vierde kandidaat, Antonius Blaton uit
Etikhove, die tevens econoom en overste werd. Zo kon de kleine communiteit
van start gaan. Op 21 januari keurde burgemeester della Faille het herwerkte
reglement goed, waarin een aantal artikelen waren opgenomen die een
echte kloostersfeer moesten garanderen. “Silentium onder de maaltijden
en op de slaapzalen; opstaan, aan tafel gaan en zich naar de kapel begeven
op het teken van de klok; op de heiligdag geen uitgang; dagelijks naar de
Mis met kerkboek of rozenkrans; morgengebed in de kapel; voor en na de
maaltijd devotelijk gebed, enz. Inzonderlijk het artikel 26 drukt sterk de
geest uit welke Triest in het tehuis wou brengen:
“Zoohaest de oude mannekens ’s avonds op de slaapkamer gekomen zijn,
zullen zij aldaer de alderstrikste stilzwygendheyd moeten onderhouden, om
zoo de ruste niet te storen van die welke hun willen begeven tot het gebed
ofte overdenkinge der goddelijke zaeken, want d’oude mannekens moeten
altijd indagtig zijn dat het inzigt der Fondateurs ofte oprechters van dit huys
niet alleen geweest is om hunne lichamelyke hulpmiddelen te bezorgen,
maar wel naementlyk alle slag van geestelijke voordeelen om door de hulp
zelve zich allengskens te bereyden tot de gelukzalige eeuwigheid.”
Was dit reglement bestemd voor de ouderlingen, ook van de broeders
werd verwacht dat ze dit reglement naleefden en voorleefden. In de eerste
maanden van 1808 traden nog nieuwe kandidaten toe: Livinus de Greve uit
Bassevelde, Jan van Hoelen uit Evergem en Jan Provoost uit Etikhove en
Leopold De Vos van Lovendegem.
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Artikel 1: De broeders zullen voor oogen hebben dat het eynde van deeze
vergaederinge is te dienen de aude en zieke mannekens van dit hospice alsook
andere werken van Liefde ten dienste van aerme en ellendige menschen volgens
dat syne hoogweirdigheijt den Bisschop zal goed vinden, en waer toe sy zullen
van de oversten gezonden worden.
Artikel 2: Zy zullen niet min voor oogen hebben een ander eynde van deeze
vergaederinge dat de broeders met bezonderen iver betragten moeten hun eygen
zaligheyd en de volmaektheyd van het H. Evangelie daer om zullen zy zig aenzien
als persoonen geroepen tot het religieus leven en zullen zig tot deezen eynde
aan Godt toeeygenen door de dry religieuse beloften van gehoorzaemheyd,
aermoede en zuyverheyd welke beloften hun zullen verbinden voor zoo lang zy
zullen met Godts gratie verblyven in de vergaederinge.
Artikel 3: De oodmoedigheyd, zachtmoedigheyd, verduldigheyd, maetigheyd,
gehoorzaemheyd, zuyverheyd, liefde tot den aermen en boven al de liefde Godts
en de waere liefde tot den evenmensch en bermhertigheyd tot de bedrukte en
ellendige litmaeten Christi, is volgens de geest van Jesus Christus den goeden
geest geweest van den H. Vincentius a Paulo naer den welken alle de broeders
van deeze vergaederinge der liefde moeten tragten met grooten iver.”

Bijlokeschool
De eerste jaren na de stichting, zowel van de Zusters als van de Broeders
van Liefde, ging de aandacht vooral naar de zorg voor ongeneeslijk zieken,
arme bejaarden en geesteszieken. Dit gebeurde in dienst van de Commissie
van de Burgerlijke Godshuizen van Gent en van de andere steden en
gemeenten, waar Triest gevraagd werd om een aantal broeders of zusters
te zenden. Bij de Broeders van Liefde liet Triest bij een canoniek bezoek
in 1809 toch reeds de vraag stellen aan de toenmalige postulanten of ze
bereid waren “de opvoedinge van aerme kinders tot het eynde van de
vergaederinge te beschouwen”. We herinneren ons ook het initiatief van
Br. Jan Bertyn die vanuit zijn portiersloge in de Bijloke aan de kinderen van
de buurt wat les gaf. In 1814 lezen we in een brief van Vader Bernardus:
“In onze vrije tijd leren wij, zonder enige vergoeding, de kinderen lezen”.
Mogelijk wijst dit erop dat de Bijlokeschool ondertussen een gegeven was
geworden, want in een inspectierapport van 1826 kunnen we lezen dat de
school reeds tien jaar bestond. Ondertussen had men ook een huis gekocht
op het Bijlokeplein waar de school werd ondergebracht.
“Neem uw taak van opvoedster ter harte. Werk aan het geestelijk en
aan het stoffelijk welzijn van de kinderen. Wees altijd vriendelijk. Als
gij berispen moet, doe het dan zachtmoedig. Laat nooit sympathie of
voorkeur blijken, maar zie in elk kind het gelaat van de Heer Jezus.”
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En in de bijzondere regels was ook een hoofdstuk voorzien voor de “schoolen
en de school-meesteressen”.
“Ze zullen een grote genegenheid hebben voor alle kinderen zonder
onderscheid, en de weerstanden verdragen uit liefde tot God en hun
medemens die ze tegenover bepaalde kinderen zouden voelen. Ze
zullen nooit berispen in een gevoel van gramschap, maar, nadat deze is
overgegaan, met liefde aan de kinderen hun fouten voorstellen. Ze zullen
nooit berispen vanuit een passie. Ze straffen de kinderen zelden, maar
gebruiken de weg van de zoetigheid, van de rede en van de godsdienst.
Ze zullen de kinderen nooit slaan. Ze zullen de kinderen leren spellen
en lezen, hen de catechismus leren, en gedurende de recreatie met de
kinderen spelen en hen stichtende verhalen vertellen. Ook zullen ze met
hen geestelijke liedjes zingen. Zij zullen nooit in het openbaar brengen
wat de kinderen hen in vertrouwen hebben gezegd.”
Memoriaal voor Petrus-Jozef Triest
In Bijlokenhof, aan het einde van de Godshuizenlaan en het begin van de
Martelarenlaan, werd op 25 juni 1961 dit monument opgericht. Pas in 1961
… en dat in de stad waar Kanunnik Triest zoveel tot stand had gebracht …
Wel laat, maar oververdiend. Meenden de Gentenaars zich ontslagen door
een praalgraf te Brussel? Het gedenkteken kwam er dan toch dank zij het
initiatief en de volharding van een Comité van afgevaardigden van de drie
nog bestaande Congregaties, en de oud-leerlingen van de instituten der
Zusters en Broeders van Liefde.
Architect Warie leverde het ontwerp, beeldhouwer M. Witdouck heeft het
uitgesneden en G. Minne zorgde voor het gieten in brons. Het Stadsbestuur
van Gent kwam erin tussen met een subsidie van 25.000 fr. – een tiende
van de onkosten – en door een stuk grond af te staan op de plaats zelf
waar een van de bloeiendste Congregaties van Triest ontstond. Het gold
als bewijs van dankbaarheid en bewondering voor hem die gedurende bijna
dertig jaar de spil was van de Gentse weldadigheid en de organisator of de
hervormer van alle liefdadige instellingen van de stad.
Op het monument lezen we volgende tekst:
Qui pertransit benefaciendo. Act. Ap. X 38
Kanunnik P. J. Triest
1760-1836
Steun van armen, wezen en verlatenen,
opvoeder van het volkskind,
weldoener van blinden en doven,
zieken en gebrekkigen.
Stichter
Zusters van Liefde 1803
Broeders van Liefde 1807
Broeders van Johannes de Deo 1823
Zusters van de Kindsheid Jesu 1835
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De regels die ik u geef zijn genomen uit de geschriften van heilige en godvruchtige mannen en
bevatten het deel van uw plichten die met uw uitwendig gedrag te maken hebben. Wat uw inwendig
leven aangaat is het de Geest Gods, de H. Geest die u zal inprenten en u alle waarheid zal leren en u
zal indachtig maken al hetgeen onze goddelijke Zaligmaker in het Evangelie geleerd heeft … Ingevolge
uw uitverkiezing zijn jullie geroepen om de Heer na te volgen in zijn lastig en moeizaam leven, in
zijn ijver voor de eer van zijn Hemelse Vader en voor de zaligheid der zielen. Geroepen ook om Hem
na te volgen in zijn minzaamheid, in zijn medelijden met allerlei behoeftigen, met allerlei zieken en
gebrekkigen die tot Hem kwamen, en naar Hem gebracht werden, en die Hij allemaal genas als zij, of
diegenen die hen brachten, in Hem geloofden. (1809)
“Waardeer het, dat gij geroepen zijt om de zieken te dienen. De liefdedienst is zo oud als de Kerk zelf.
Door de zieken te dienen wordt gij medewerker van Gods Voorzienigheid en volgt gij de verlossende
taak van Christus na. Word niet kleinmoedig bij wat de zieken u aandoen. Herinner u dan de woorden
van de Heer die zijn leven gaf voor de anderen. Kunnen wij dan ook niet ons leven geven voor de
anderen?”
“Ik mag zonder vermetelheid zeggen met de H. Schrift: gij zijt goden op aarde. Inderdaad, gij volgt
de voorzienigheid van God na, want gij voedt de armen van Jezus Christus, gij doet het manna dalen
op de hongerigen, gij laaft de dorstigen. Gij kent de droeve staat van de ongelukkige, arme en zieke
mensen, die nooit een aangename dag genieten; voor wie men zou zeggen dat de zon niet meer
schijnt en dat de aarde slechts bloemen heeft voor de rijken en voor hen slechts distels en doornen;
ongelukkigen die, van alles beroofd, meer dode dan levende schepsels gelijken. Voor zulkdanigen
klederen bezorgen, waarmee ze zich kunnen bedekken, medicijnen bereiden, waarmee hun kwalen zo
niet volledig genezen, tenminste toch verlicht worden; hun een bed verstrekken en opschudden tot
rust van hun gewond en ziekelijk lichaam; hun vuile en stinkende wonden vermaken om hun enige
verkwikking te geven; is dat niet voor hen een zonne scheppen, een nieuwe aardbodem voortbrengen?
Is dat niet hen doen verrijzen en ze trekken uit de schoot van de dood?” (30 december 1828)
“Het lijkt wel of Christus slechts voor de armen geleefd heeft; altijd was Hij in hun midden. Gij zijt dus,
in alle bescheidenheid, een andere Christus, wanneer gij tot de behoeftigen gaat, behoeftigen naar het
lichaam, naar het verstand of naar het hart, behoeftigen naar de ziel. Een andere Christus zijt gij, als
gij hen voedt met brood, met kennis of goedheid, als gij hen open helpt gaan voor Gods genade.”
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Geraard Duivelsteen
In het Mansweeshuys was het weesenmeester Haeck die de zaak uitbaatte
tegen 0,82 fr. per dag en per man. Om wat geld te verdienen werd het
Geraard de Duivelsteen bij bepaalde gelegenheden zelfs opengesteld
voor de Gentenaars die zich mits betaling konden gaan vermaken met
de geesteszieken. Op 13 september 1815 verving Kanunnik Triest
weesenmeester Haeck door de overste van de Broeders van Liefde, Vader
Bernardus, en regelde hij alles opdat de broeders op 30 september 1815
de zorg voor de geesteszieken konden overnemen. In hun kroniek lezen we
het volgende: “Daar zagen wij verscheidene onbehoorlijke dingen, onder
andere een kwade zot, die opspeelde en de boeien moest aangedaan, en
hem niet voegende naar den zin der knechten, sloeg een knecht met de
ijzeren boeien op den zot zijne beenen, dat hij stil viel; en den anderen dag
moest die kranke naar het ziekhuis; de beenen zijn kwaadgewild en hij is
enige dagen daarna gestorven; zijne dood mag toegeschreven worden aan
dien slag.…
Zo konden de broeders die er van God voor geschikt waren aan de slag
om aldaar de verdienstelijke werken te doen voor die ellendige en arme
en krankzinnige mensen, daar onze Eerwaarde Vader deze aanzag als zijn
liefste vrienden.”
Ook de beschrijving van het Mansweeshuys door Guislain was zeer kritisch:
“Het Mansweesenhuys is een afschuwelijke gevangenis, waar niets nuttigs
of passends te vinden is. Een kleine vochtige kelder dient als vergaderlokaal
voor allerlei geesteszieken. Boven de plaats is een gemeenschappelijke,
koude, onzindelijke slaapzaal. Beide vertrekken geven uit op een lage,
bekrompen, natte binnenplaats. Een kleine afdeling is voor betalende
patiënten bestemd, maar die is haast even vies en vuil als het verblijf van
de armlastigen. Een kleine kelderruimte, vreselijk van voorkomen, voorzien
van twee rijen cellen met tussenschotten, dient tot verblijf van de razende
kranken. Een afgrijselijke woonplaats, die ’n mens niet kan aanzien zonder
innig begaan te zijn met het lot van degenen die veroordeeld zijn daar hun
leven te slijten.”
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Sint-Baafskathedraal
Petrus-Jozef Triest, die met Gods genade zoveel hulp bracht voor de
zwakken en noodlijdenden werd door de Bisschop van Gent tot kanunnik
van de Sint-Baafskathedraal benoemd. De oplettende bezoeker van dit
schitterend bouwwerk vindt talrijke afbeeldingen van het familieschild
van de adellijke familie Triest: een hoorn en twee jachthonden. Naar zijn
afstamming was Kan. Triest niet verwant aan deze familie die onder haar
telgen een beroemde bisschop van Gent telt, maar naar de rijkdom van zijn
gemoed en de heiligheid van zijn leven behoort hij tot de nobelste mensen
die ooit leefden.
Museum Dr. Guislain
In Gent ligt ten noorden van de wijk ‘Brugse Poort’ het Museum Dr. Guislain.
Het museum is gehuisvest in voormalige gebouwen van het ‘Hospice
Guislain’.
De collectie confronteert de meeste bezoekers met een heel aantal
pertinente vragen: wat was psychiatrie toen? Wie was die ‘eerste Belgische
psychiater’ dokter Joseph Guislain? Hoe ontwikkelde de psychiatrie zich?
Welke vragen rijzen nu en welke kansen liggen er open?
Doorheen de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen van het Museum Dr.
Guislain lopen drie lijnen.
Een eerste lijn is medisch en beschrijft de geschiedenis van de psychiatrie.
Woudmannen, narren, onnozelen, zotten: er bestaan verschillende woorden
voor waanzin. Wat is een keisnijding? Wat is lijden aan zwarte gal? Wie
werd gewogen en te licht bevonden? Hoe gingen mensen om met waanzin
doorheen de tijden: een mengeling van magie, religie, dwang en zorg,
controle en wetenschap.
Een tweede lijn is de fotografie. De fotocollectie omvat foto’s van negentiende
eeuwse ‘gevallen’ en van het geheimzinnige gesticht tot hedendaagse foto’s
die de traditionele stereotiepen in verband met geestesziekte doorprikken.
Outsiderkunst wordt gemaakt in de marge van het kunstgebeuren en
herinnert door zijn directheid aan de verloren gewaande scheppingskracht
in elk van ons. Werken uit de beroemde collectie ‘De Stadshof’ vullen de
zalen met outsiderkunst. Dit is de derde lijn van onze collectie en van de
meeste tijdelijke tentoonstellingen.
Wat deze drie lijnen gemeenschappelijk hebben is een fascinatie voor
het andere. Het museum, een initiatief van de Broeders van Liefde, stelt
ons de vraag hoe we zouden moeten omgaan met de andere maar ook
en vooral met het andere in onszelf. Terugkijkend naar de geschiedenis
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van de psychiatrie, zijn we verplicht eerlijk te zijn over de manier waarop
de hedendaagse maatschappij omgaat met de tegenstelling normaal en
abnormaal, met uitsluiting en verdraagzaamheid.
Het Museum Dr. Guislain wil deze brandend actuele vragen wakker houden
met bijzondere tentoonstellingen waarin waan en wetenschap, kunst en
cultuur een aparte belichting krijgen.

Museum Dr. Guislain
Woudmannen, narren, onnozelen,
zotten … Woorden voor waanzin.
Wat is lijden aan de zwarte
gal? Waarom smoorde men
dullen? Wie werd gewogen en
te licht bevonden? Brengt een
duiveluitdrijving de bezetene weer
tot rede?
Omgaan met waanzin doorheen de
tijden: een mengeling van magie,
religie, dwang en zorg, controle
en wetenschap. Waar geen rede
mee te rijmen valt, dat wil men
bestraffen, zalven, verzorgen,
genezen. Een fascinerende
geschiedenis.
In Gent maakt Dr. Joseph Guislain
furore in de 19de eeuw. Hij bevrijdt
de dullen uit hun ketenen en
organiseert samen met Kanunnik
Triest en de Broeders van Liefde
de moderne psychiatrie in onze
gewesten. In het Psychiatrisch
Centrum Dr. Guislain, het eerste
Belgische krankzinnigentehuis, is
het Museum Dr. Guislain gevestigd.
Op een overzichtelijke wijze wordt
de geschiedenis van de psychiatrie
en de geestesziekenzorg getoond.
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