
  

Voorwoord



Over Petrus Jozef Triest werden al verschillende biogra-
fieën geschreven. Reeds een jaar na zijn dood verscheen 
een eerste versie, en sindsdien hebben verschillende broe-
ders en zusters van de congregaties die hij stichtte het 
leven en het charisma van Triest onder woorden gebracht.

Voor het proces van de zaligverklaring dat in zijn Romeinse 
fase is getreden, moest op basis van grondig bronnenon-
derzoek een nieuwe biografie worden samengesteld. Dit 
werd dan de ‘officiële’ biografie van Petrus Jozef Triest.
Natuurlijk werd in eerste instantie gebruik gemaakt van 
de bestaande biografieën, maar werd ieder feit getoetst op 
het bronnenmateriaal dat nu voor de eerste maal werd 
verzameld en geordend. Zo werden inderdaad onnauw-
keurigheden ontdekt in vorige biografieën, wellicht omdat 
bij het schrijven ervan bepaalde bronnen nog niet bekend 
waren.
Bij het samenstellen van deze biografie zijn we heel veel 
dank verschuldigd aan Luc de Kezel, archivaris van de 
Broeders van Liefde, Vaast Vanoverschelde, historicus, en 
Kaat Leeman, archivaris van de Zusters van Liefde, voor 
hun grondig napluizen van de verzamelde documenten. 
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Mede dankzij hun inbreng beschikken we nu over een 
betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde biografie 
van Petrus Jozef Triest.

Zoals bij vorige uitgaven hebben we ook hier geprobeerd 
om het zakelijke feitenmateriaal kleur te geven met het 
schetsen, als een panorama op de achtergrond, van het 
rijke spirituele leven van Triest dat zijn handelen grondig 
richting heeft gegeven. Daarmee krijgen we een goed beeld 
van wie Triest was, in welke tijd hij heeft geleefd, wat hij 
heeft gedaan en wat zijn diepere motieven waren.

Met de opstart van het proces van de zaligverklaring van 
de nu “Dienaar Gods Petrus Jozef Triest”, mochten we een 
vernieuwde interesse waarnemen naar deze persoon die 
we alleen nog kennen door zijn geschriften die hij ons 
heeft nagelaten en door de congregaties heen die hij heeft 
gesticht en die zijn gedachtegoed levend en actueel hou-
den. Het is dan ook goed dat deze nieuwe biografie niet 
uitsluitend behouden werd voor het dossier van de zalig-
verklaring, maar nu in verschillende talen beschikbaar 
wordt gesteld aan allen die zich graag laten inspireren door 
die persoon uit een lang verleden die we graag “Vader 
Triest” noemen. Het mag bovendien een uitnodiging zijn 
om met nog grotere interesse en biddend het proces van de 
zaligverklaring te volgen en op de plaats waar we leven en 
werken Vader Triest als een inspirerende gids te nemen om 
zoals hij met liefde naar armen en zieken te gaan. Gods 
liefde was de dragende kracht in zijn leven en de bron van 
waaruit hij liefde uitstraalde naar medemensen toe, heel 
speciaal naar mensen die door ziekte of armoede aan de 
rand van de maatschappij leefden. Het is deze goddelijke 
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liefde die hem naar de periferie van het bestaan bracht en 
door hem werden anderen aangemoedigd dezelfde weg van 
de caritas te gaan en dit tot op vandaag.

We zouden deze biografie graag opdragen aan Br. Eugeen 
Geysen, die als eerste postulator met een grote bewondering 
voor Vader Triest en met een aanstekelijke gedrevenheid de 
grondslag heeft gelegd van het proces van zaligverklaring 
en eigenlijk ook van deze biografie. Want met een oneindig 
geduld hem eigen, heeft hij archieven doorpluist en nieuwe 
elementen aangebracht waardoor we Petrus Jozef Triest 
nog beter mochten leren kennen.

Petrus Jozef Triest, Kanunnik Triest, Vader Triest, de 
Belgische Vincentius a Paulo, de goede Mijnheer Triest: 
het waren namen en titels die hij tijdens zijn leven ontving 
en die hem tekenden als mens, als priester, als stichter 
en als pleitbezorger voor hen die geen stem hadden in de 
maatschappij. Het zijn deze facetten van zijn leven die in 
deze biografie mogen oplichten en die we graag met u allen 
willen delen, en dat tot ons aller inspiratie.

Br. René Stockman
Broeder van Liefde
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Inleiding



In 1760 werd Petrus Jozef Triest in Brussel geboren. Hij 
was het negende kind van Jan Triest en Cecilia Mello, 
welstellende burgers van de stad. Zo beginnen de meeste 
biografen de levensgeschiedenis van onze Stichter. En 
over Triest zijn er reeds meerdere biografieën geschreven. 
We denken hierbij aan het standaardwerk-doctoraat van 
Lucienne Cnockaert, het onafgewerkte werk van Br. Orest 
Claeys f.c. en de zevendelige reeks die midden vorige eeuw 
door een groep Broeders van Liefde werd neergeschreven. 

De eerste biograaf, Pierre De Decker, broer van Triests 
opvolger Kanunnik Benedictus De Decker en een goede 
kennis, schreef zijn herinneringen neer in het jaar van 
het overlijden van Triest, in 1836. Zijn inleiding blijft ons 
treffen:

“Menigvuldige redenen hebben mij bewogen om het 

leven van den kanonik Triest te beschrijven: de begeerte 

tot het vernieuwen van de gedachtenis der deugden en 

bekwaamheden van deze verdienstelijke man, welke 

men mag voorstellen als een altijddurend voorbeeld van 

een ware en onvermoeielijke liefdadigheid. [...] Van het 
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begin zijner priesterlijke loopbaan af, tot aan zijn dood, 

zijn de armen en ongelukkigen altijd het voorwerp zijner 

bijzondere liefde en zijner zorg geweest. Ene natuurlijke 

gevoeligheid, niet deze losse en droefgeestige gevoelig-

heid van de kinderen van de wereld, maar een mannelijke 

en schrandere gevoeligheid om hulpmiddelen voor de 

noodlijdenden te vinden, heerste als een oppermacht over 

alle gedachten van zijn geest en over al de bewegingen 

van zijn hert.”1

Ondertussen werden zijn geschriften verzameld en geor-
dend en verschenen bij diverse gelegenheden artikelen, 
brochures en meer gevulgariseerde uitgaven over het leven 
van Petrus Jozef Triest, van Kanunnik Triest, van Vader 
Triest en sinds 2001 van de dienaar Gods Petrus Jozef 
Triest. 

Wanneer we vandaag de geschriften van Vader Triest door-
nemen, dan valt het op hoe origineel en diepgaand hij wel 
was, hoe geïnspireerd hij in het leven stond en hoe hij al 
zijn handelen liet leiden door de heilige Geest. Het blijft 
dan ook een uitdaging om zijn leven en zijn teksten nog 
beter te leren kennen en hen een plaats te geven in ons 
leven. En het is een opgave deze ook naar onze huidige 
tijd en context te vertalen. Ja, Vader Triest heeft nog een 
boodschap voor vandaag en het is over deze boodschap 
dat we willen nadenken.
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