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ECHTE EN VALSE BARMHARTIGHEID

ZUSTER FAUSTINA TEGEN ZUSTER LUCIA

N

een grondige doorlichting van het leven van de
Poolse zuster Faustina sprak het H. Officie op
6 maart 1959, aan de vooravond van het Concilie,
volgend oordeel uit :
« Na het onderzoek van de zogenaamde visioenen
en openbaringen van zuster Faustina Kowalska, van
het instituut van Onze-Lieve-Vrouw van de Barmhartigheid, overleden in 1938 bij Krakau, heeft het H. Officie besloten wat volgt :
« 1. Er moet een verbod komen op de verspreiding
van afbeeldingen en geschriften die de devotie tot de
goddelijke Barmhartigheid voorstellen in de vormen
gesuggereerd door de genoemde zuster Faustina.
« 2. Van de voorzichtigheid van de bisschoppen wordt
geëist dat zij de vermelde afbeeldingen die eventueel
al ter verering uitgestald zijn, laten verdwijnen. »
A

Zuster Faustina, vóór het Tweede Vaticaans Concilie ontmaskerd als een valse mystica en de apostel van een ingebeelde “ barmhartigheid ”, werd
na het Tweede Vaticaans Concilie een echte en
wereldwijd bekende heilige die boven elke verdenking verheven is. Zuster Faustina is de barmhartigheid en de barmhartigheid is zuster Faustina,
de heilige die door paus Joannes-Paulus II in 1993
zalig en in 2000 heilig verklaard is.
Wat is er dan gebeurd in de Kerk van God dat
de hoogste leerstellige instanties ertoe gekomen
zijn alle uitingen van een cultus toe te laten die
zij enkele jaren tevoren nog veroordeeld hadden ?
Op 15 april 1978 publiceerde de H. Congregatie
voor de Geloofsleer volgende nota : « Gezien de
talrijke originele documenten die in 1959 niet gekend
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waren en rekening houdend met de diepgaande
wijziging in de omstandigheden [!] en met het
advies van veel [maar niet alle] Poolse bisschoppen,
verklaart deze H. Congregatie dat de verbodsbepalingen in de oorspronkelijke beoordeling niet
meer tot verplichting strekken. »
In 2014 verscheen de Franse vertaling van het

standaardwerk door Ewa K. Czaczkowska (EKC) : Soeur
Faustine, biographie d’une sainte. Met dat lijvig boek
(400 blz.) beweert de schrijfster een volledig licht
te werpen op zuster Faustina en de oorsprong van
haar openbaringen, alsook op de rol van de man die
bijgedragen heeft om ze te promoten : Karol Wojtyla,
de latere paus Joannes-Paulus II.

EEN MYSTERIEUS HELDER LICHT
Helena Kowalska werd geboren op 25 augustus
1905 in Glogowiec, in het hart van het huidige Polen, als derde kind in een gezin van kleine eigenaren.
De ouders, hun acht dochters en twee zonen waren
naar het woord van hun pastoor « heel gewone
katholieken ».
Stanislas, de vader, schrijnwerker van beroep, was
nochtans meer dan gemiddeld ontwikkeld. Helena
was zijn lievelingsdochter ; hij leerde haar lezen en
zij verslond gretig een massa godsdienstige boeken.
Ze kon met een verbazend gemak dingen die zij
gelezen had onthouden en voortvertellen.
VISIOENEN EN ROEPING

« Vanaf haar jeugd maakte Helena buitengewone
geestelijke ervaringen mee. Zij had visioenen. Zo
vertelde zij bv. aan haar broers en zussen dat zij in
haar dromen Onze-Lieve-Vrouw zag die rondwandelde in de tuinen van het Paradijs » (EKC, p. 30).
’s Nachts maakte zij haar moeder wakker om te
zeggen dat zij een « lichtschijn » had gezien. « “ Waar
zie je die, dwaas meisje ? Je hebt hallucinaties en
daarna vertel je zomaar wat ? ” En toch bleef Helena
midden in de nacht wakker worden. Ze ging dan op
haar bed zitten en bad. Haar moeder tikte haar op
de vingers : “ Je staat heel de tijd op in plaats van te
slapen, je zal nog gek worden. ” »
Vervolgens vroeg zij aan haar moeder om overdag wat te mogen slapen, maar die was het daar
niet altijd mee eens « omdat er in een kroostrijk
gezin altijd werk te doen is. » Op zondag weigerde
Helena soms haar moeder te helpen in de keuken en
trok zij zich terug om in een missaal te lezen. « Niet
boos zijn, mama, want Jezus zou nog bozer geweest
zijn als ik niet gelezen had. »
« Vanaf de leeftijd van zeven jaar », vertelt ze
zelf in haar dagboek, « begreep ik definitief dat de
Heer mij riep en zag ik de genade van de roeping
tot het religieuze leven in. Voor de eerste keer
hoorde ik binnen in mij de stem van God, dat wil
zeggen de uitnodiging om tot een volmaakter leven
te komen ; maar ik ben niet altijd gehoorzaam geweest aan die uitnodiging van de genade. Ik heb
niemand ontmoet die mij die dingen had kunnen
uitleggen. » Toch was er haar pastoor bij wie ze
haar ziel had kunnen blootleggen. Maar Helena, die
van oordeel was « dat dit geen zaken waren om

tijdens de biecht te behandelen, bleef alleen zitten
met haar ervaringen » (EKC, p. 34).
Als opgroeiend meisje leed ze er heel erg onder
dat ze arm was en ze schikte zich daar niet zomaar
in. Ze verliet het huis om te gaan werken « omdat
ze geen kleren had voor ’s zondags en haar jurk
niet presentabel was » (EKC, p. 38). Op de duur
was ze zo “ presentabel ” geworden en had ze zo
goed elk spoor van haar lage sociale afkomst uitgewist, dat ze dreigde geen werk te vinden. Zoals
iemand zei : « Ik wou haar niet aannemen als huishoudelijk hulpje omdat ze zo goed gekleed was,
eigenlijk te goed » (EKC, p. 56).
In 1921 werkte Helena in het huishouden van het
bakkersbedrijf van de Bryszewski in de buurt van
Lodz. Daar zag zij opnieuw het « helder licht » :
« De helderheid was zo intens dat Helena vol
schrik dacht dat het om een brand ging. Ze begon te
roepen dat de binnenkoer in brand stond (volgens
één versie) of dat het magazijn vuur had gevat (volgens een andere versie). De bakkersgasten die met
de broodovens bezig waren, kwamen toegelopen
maar zagen niets. De Bryszewski, die zich ongerust
maakten over de geestestoestand van Helena, riepen
er een dokter bij die haar een medicament tegen
hoofdpijn voorschreef. Ze verwittigden de ouders dat
hun dochter gek was geworden » (EKC, p. 48).
Tegen haar oudste zus Jozefa zei Helena : « Ik heb
een helder licht gezien. Zeg dat thuis, zodat mama
zich niet ongerust maakt. Ik ben niet gek, maar meer
kan ik er niet over zeggen. »
VERTREK NAAR WARSCHAU

Omdat haar ouders zich verzetten tegen haar
intrede in het klooster, laat de adolescente zich verleiden door de « frivoliteiten van het leven », zoals
ze zelf later zal toegeven.
Haar oom Michal Rapacki helpt haar om werk te
vinden, maar moet haar onstandvastigheid vaststellen : « Als de organisatie en de manier van werken
van een huis haar niet aanstonden, trok ze ergens
anders naartoe. »
Welke “ geest ” leidt haar ? Men kan niet anders
dan die vraag stellen bij de lectuur van haar Klein
dagboek (600 blz.), tien jaar later samengesteld. Zij
verhaalt het verwijt dat Jezus haar op een avond
tijdens een bal zou gemaakt hebben : « Hoelang nog
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ga je me ontgoochelen ? » Volkomen ondersteboven begaf ze zich naar de kathedraal, waar ze voor
het Allerheiligste neerviel met uitgestrekte armen :
« Ik vroeg de Heer dat Hij zich zou verwaardigen
me te laten weten wat ik moest doen. Hij antwoordde : “ Vertrek ogenblikkelijk naar Warschau en
ga daar het klooster binnen ” » (Klein dagboek, 9).
Zij weende bitter, « ze beefde over heel haar
lichaam », herinnerde de vrouw van oom Michal
zich. « Ze kocht bij hem wat vodka [sic] en taartjes
en vroeg hem haar naar het station te brengen »
(EKC, p. 64).
In Warschau kende Helena helemaal niemand. Ze
vertelt in haar Klein dagboek dat de H. Maagd haar
ter hulp kwam en haar een dorpje aanwees waar
zij de nacht kon doorbrengen. Op aanraden van
haar Stem opent ze haar ziel voor een priester –
dat is de eerste keer – en die beveelt haar aan bij
een jonge huismoeder, Aldona Lipszyc, bij wie ze
mag intrekken.
Maar Helena heeft een duidelijk bevel gekregen :
ze moet in een klooster binnengaan, en wel een
klooster dat meisjes zonder bruidsschat aanneemt.
Dat is het geval met de zusters van de Goddelijke
Moeder van de Barmhartigheid, die zich wijden aan
de rehabilitatie van gevallen vrouwen. Wanneer de
overste van het klooster Helena ziet, heeft ze geen
goede indruk van haar : « Wegens haar nogal verwaarloosd uiterlijk zei ik bij mezelf : zij is niet geschikt voor ons. » Toch neemt moeder Moraczewska
haar op 1 augustus 1925 uit naastenliefde op in de
communauteit.
HELDHAFTIGE DEUGDEN ?

Helena’s opdracht als lekenzuster bestaat erin dat
ze moet helpen in de keuken. Zuster Sabina Tronina
vertelt : « Helena vroeg me in de loop van de dag
vaak : “ Zuster, ik zou naar de kapel willen gaan. ”
Soms ging ik daarmee niet akkoord. Helena was dan
erg ontgoocheld, omdat volgens haar de tijd die de
postulanten en de zusters aan het gebed konden
besteden veel te beperkt was » (EKC, p. 83).
Aldona Lipszyc, die haar bezocht, zegt het volgende : « Ze bekloeg zich vooral over het reglement
dat haar verplichtte om de stilte te bewaren en
traag te stappen ; ze zei dat ze zich niet mocht
verdedigen als men haar ten onrechte iets verweet.
Ze vertelde me ook dat ze in aanwezigheid van alle
zusters vernederd was en gestraft voor iets dat ze
niet gedaan had » (EKC, p. 86).
De herinneringen van moeder Irena Krzyzanowska,
de overste van Faustina in Wilno (Vilnius) in 1929 en
in Krakau vanaf 1936, zijn op het eerste gezicht
ondubbelzinnig :
« Ze leek mij vanaf het begin een ernstige religieuze die reeds gevormd was in het geestelijke leven. Ik vond het aangenaam haar kalmte bij het
werk te zien. Ze ging vlot over van het werk naar de
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geestelijke oefeningen ; ze onderbrak de taken waarmee ze bezig was om zich aan het gebed te wijden.
In het begin merkte ik dat ze in beslag genomen
werd door haar veelvuldige bezoeken aan de kapel ;
sommige overbelaste zusters mompelden onder elkaar : “ Het is natuurlijk aangenaam om de Heer
Jezus te gaan opzoeken en ons te laten werken. ”
Vanaf het moment dat ik haar op het hart drukte de
zusters meer te helpen en te ontlasten, moest ik er
haar niet meer over aanspreken. »
Toch bevestigen verschillende getuigenissen dat
zuster Faustina altijd een buitenbeentje was in het
werken. Alle zusters waren het erover eens : « Ze
had voor alles veel tijd nodig. »
In 1933 was ze belast met de garderobe, samen
met zuster Suzanna Tokarska. Die vertelt : « Ze was
er met haar hoofd niet bij, ze hield zich bezig met
verschijningen en bevelen van Jezus en interesseerde
zich helemaal niet voor het werk, zelfs niet als er
heel wat te doen stond. »
Men kan niet zeggen dat ze haar best deed voor
het dienstwerk : « Als ze te laat in de linnenkamer
aankwam, was ik niet tevreden en bekloeg ik me
erover dat ze zo laat arriveerde terwijl er zoveel te
doen was. Ze luisterde rustig naar mij, soms met een
glimlach, wat me irriteerde omdat ik de indruk had
dat het haar allemaal niet raakte. En inderdaad zei
ze dan even later : “ Zuster, ik ga weg om oefeningen
te doen ” » (EKC, p. 107).
Er was nog een ander punt : « Bepaalde zusters
waren gechoqueerd door de manier waarop ze zich
kleedde. Ze vonden haar “ koket en altijd onberispelijk gekleed ; ze deed nooit werkkledij aan ”. Toch was
het religieus habijt zwaarder om dragen en minder
praktisch om te werken ; in de keuken was het bovendien warm. Voor zuster Faustina was het dragen
van het habijt niet alleen een manier om te tonen
dat ze fier was kloosterzuster te zijn, maar ook een
soort van versterving » (EKC, p. 149). Versterving of
gewoon aanstellerij ?
ONBEGREPEN DOOR HAAR OVERSTEN ?

Moeder Borgia Tichy, overste van het klooster
van Wilno in 1935-1936, was van mening dat zuster
Faustina aan hysterie leed. Ze betreurde vooral haar
bijzondere manier van doen binnen de communauteit :
« Wat het geestelijk domein betreft, beschouwde
ze zich als een rijp iemand. Ze hield ervan de zusters
leiding te geven, hen om haar heen te verzamelen en
hen een bepaalde denkrichting mee te geven. Kortom,
ze zag zichzelf graag als een “ geestelijk directeur ”.
De jonge zusters drongen er bij haar op aan om
Jezus te ondervragen in verband met hun problemen,
bv. om te weten of ze een goede biecht hadden
gedaan, of Jezus hen een bepaalde zonde wel had
vergeven » (EKC, pp. 237-238).
Zuster Fabiana Pickut : « Vaak stelde ze tijdens de
recreatie vragen waarop zelfs de oversten niet kon-
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den antwoorden. Die zeiden dan ironisch : “ Kijk eens
aan, ze heeft boeken gelezen en ze spelt ons de les. ”
Ze verweten haar dat “ ze zich met boeken omringde
en zich niet met het werk bezighield. ” [...] Aan ons,
de jongste religieuzen, vroeg zuster Faustina regelmatig om te bidden dat deze of gene zuster zich zou
beteren, dat Jezus haar zou verlichten of dat ze Jezus
niet meer zou beledigen » (ECK, p. 236).
Een andere religieuze : « Als er iets was wat zuster Faustina niet aanstond, dan nam ze geen blad
voor de mond ; ze maakte evengoed opmerkingen
aan haar oversten als aan priesters » (EKC, p. 139).
« De generale overste had een snelle blik geworpen op de dagboeknotities van Faustina en vond ze
van weinig belang. Ze was overigens niet de enige
[...]. “ Zelfs mijn biechtvader begrijpt mij niet, niemand begrijpt mij ” » (EKC, p. 141).
Moeder Borgia dacht dat haar zogenaamde
openbaringen slechts « vrome inbeelding » waren ;
ze hernam die woorden in haar getuigenis twaalf
jaar na het overlijden van Faustina (J. Grzegorczyk,
Faustina, apostel van de barmhartigheid, Fr. vert.,
2009, p. 119).
Terwijl ze vol argwaan is ten opzichte van haar
oversten die haar willen verlichten en leiden, ondergaat zuster Faustina geregeld allerlei verleidingen :
wanhoop, godslasteringen, afkeer van het H. Sacrament, verwerping van de geopenbaarde waarheden.
« Maar Jezus hoort mijn roepen niet, ik voel dat mijn
fysieke krachten me volledig verlaten, ik val op de
grond, de wanhoop vervult heel mijn ziel, ik onderga
echt helse pijnen die in niets verschillen van de
folteringen in de hel » (Klein dagboek, 24).
Ewa K. Czaczkowska weidt langdurig uit over
de nacht van de zinnen en het geloof volgens
Sint-Jan van het Kruis, maar ze staat niet stil bij
het feit dat Faustina’s biechtvader haar toen de
absolutie weigerde.
Moeder Janina Bartkiewicz, een van de oudste
en meest verdienstelijke moeders van de communauteit, die haar postulaatsmeesteres was geweest,
verzette er zich tevergeefs tegen dat ze zich mocht
voorbereiden op de eeuwige geloften : « Zuster, wees
redelijk, de Heer Jezus heeft niet zo intiem met jou
gesproken, jij die zo onbeduidend en onvolmaakt
bent. Onthoud goed : de Heer Jezus geeft zich alleen aan heilige zielen, niet aan zondige zielen zoals
die van jou, zuster » (EKC p. 102).
Volgens de generale overste, moeder Moraczewska, « kon zuster Faustina, die heel gevoelig was,
niet omgaan met zo’n berispingen. »
« SCHILDER MET EEN PENSEEL »

De generale overste merkte op dat « de verbeelding van de zuster naar overdrijving overhelde. »
Moeder Moraczewska was van mening dat « de
openbaringen van Faustina hun oorsprong vonden
in haar overdreven fantasie of een vorm van hyste-
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rie, want meer dan eens gebeurde datgene wat zij
aankondigde helemaal niet » (EKC, p. 20 en p. 306).
Op 22 februari 1931 zagen religieuzen van het
klooster van Plock een licht stralen in de cel van
zuster Faustina. Zijzelf beschreef het visioen dat ze
had als een verschijning van Christus :
« Eén hand was opgeheven om te zegenen, de
andere raakte zijn kleren aan ter hoogte van de
borst. » Zijn Hart was niet zichtbaar. « Vanuit de
[nauwelijks] geopende tuniek kwamen twee grote
stralen, de ene rood, de andere bleek van kleur. In
stilte vestigde ik mijn blik op de Heer, mijn ziel was
vervuld van schrik maar ook van een grote vreugde.
Na een ogenblik zei Jezus me : “ Schilder een schilderij volgens de beeltenis die je ziet, met het opschrift :
Jezus, ik heb vertrouwen in Jou. Ik wens dat men die
afbeelding eert, eerst in jullie kapel en daarna in
heel de wereld. Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding vereert niet verloren zal gaan. Ik beloof haar
ook de overwinning op haar vijanden al in deze
wereld, en in het bijzonder in het uur van de dood.
Ikzelf zal haar verdedigen als mijn eigen glorie ” »
(Klein dagboek, 47).
Haar oversten toonden zich erg terughoudend :
« Ze toonden medelijden met mij, alsof ik het slachtoffer was van een illusie of onder de invloed van
mijn verbeelding » (ibid., 38).
Een week later bezocht het Visioen haar opnieuw :
« Ik wil dat de afbeelding die jij met een penseel moet
schilderen plechtig gezegend wordt op de eerste zondag na Pasen. Die zondag moet de feestdag van de
Barmhartigheid zijn. »
De overste van Plock lichtte moeder Moraczewska
in, die Faustina bij zich riep : « Ik zei haar : “ Heel
goed, zuster, ik zal je penselen en een doek geven
zodat je kan beginnen schilderen. ” Ze vertrok onthutst en bij mijn weten heeft ze daarna verschillende zusters aangesproken met de vraag of zij voor
haar een schilderij van de Heer Jezus konden schilderen. Ze deed dat discreet, maar zonder succes,
want die zusters konden evenmin schilderen. Niettemin zag men duidelijk dat de idee haar kwelde. »
Het Visioen had haar dus de opdracht gegeven
zelf een schilderij te vervaardigen, maar zonder haar
de capaciteiten te geven om dat te doen...
EEN ONGEHOORZAME PRIESTER

In november 1932, vijf maanden voor haar eeuwige geloften, begaf zuster Faustina zich naar het
klooster van Walendow voor een achtdaagse retraite. Zij was toen in een staat van grote opwinding : « De duivel [sic] sprak met grote nadruk tot
mij : vermits de oversten zeiden dat mijn geestelijk
leven een illusie was, wat voor zin had het dan een
biechtvader er nog mee lastig te vallen ? »
Toch ging Faustina te biechten bij de jezuïet die
de retraite predikte, pater Edmund Elter. Die vertrouwde de communauteit toe « dat hij hier een
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De wat verwijfde Christus van de Barmhartigheid, zonder hart en zonder wonden, heeft weinig of geen
gelijkenis met de Uomo del Sindone, « Atleet van God » (abbé de Nantes) en Man van Smarten.

buitengewone ziel ontmoet had ! » Uit het enige
onderhoud dat hij met haar had besloot hij dat
« haar leven geheel bovennatuurlijk was en dat zij
op zichtbare wijze door God geleid werd » (EKC,
p. 192).
Daarop wou de generale overste haar een onderlegde geestelijke leidsman geven, die zij dacht te
vinden in de persoon van een andere jezuïet, pater
Andrasz. Zuster Faustina ondervroeg de H. Maagd :
« “ Moeder, zeg mij of deze biechtvader de persoon is
die Jezus mij beloofd heeft als een zichtbare hulp ? ”
De Moeder Gods bevestigde het haar » (EKC, p. 206).
Een andere priester, hoogleraar in de theologie
en 45 jaar oud, werd ook haar geestelijk directeur :
E. H. Michal Sopocko, die zij naar eigen zeggen in
een droom gezien had. Zij herkende hem toen hij
in mei 1933 in het klooster van Wilno arriveerde.
Sopocko « legde het probleem van de verschijningen van zuster Faustina voor aan de aartsbisschop
van Wilno, Mgr. Romuald Jalbrzykowski. Die laatste
raadde hem aan om zeer voorzichtig te zijn en niet
toe te geven aan illusies ; hij droeg hem op er met
niemand over te spreken. » Dus niet met de oversten van de zuster en evenmin met een mogelijke
schilder. « Tijdens de afwezigheid van E. H. Sopocko
in september 1935 ging de zuster tweemaal te biechten bij de aartsbisschop. Deze stond zeer sceptisch
tegenover de waarachtigheid van haar openbarin-

gen » (EKC, p. 225).
Haar nieuwe geestelijk directeur begon met haar
te bevrijden van een onmogelijkheid : gehoorzamen
aan haar Visioen door zelf de gevraagde afbeelding
« met een penseel » te schilderen. Michal Sopocko
vertrouwde die taak toe aan een zekere Kazimirowski.
Hij nam die beslissing op een moment dat hij nog
twijfelde over de natuur van de Geest die aan de
basis van de openbaringen lag.
De overste van Wilno profiteerde van een dag dat
de zusters op wandeling waren om Sopocko en de
zieneres naar de schilder te sturen. Faustina gaf hem
aanwijzingen en de priester poseerde. Kazimirowski
voltooide het schilderij van de barmhartige Jezus in
de zomer van 1934, tegen betaling.
« Zonder E. H. Sopocko [en zijn ongehoorzaamheid aan de aartsbisschop] zou zuster Faustina er
nooit in geslaagd zijn een schilderij van de barmhartige Jezus te verkrijgen » (EKC, p. 397).
DE ICOON VAN DE BARMHARTIGE CHRISTUS

« Op 19 april 1935, Goede Vrijdag, hoorde de
religieuze opnieuw de woorden van Jezus : “ Ik verlang dat deze afbeelding publiekelijk wordt vereerd. ”
Ook nog voor Pasen zei ze tot E. H. Sopocko dat
Jezus boos was op hem en eiste dat hij het schilderij gedurende drie dagen zou ophangen in de Poort
van het Morgenrood, ter afsluiting van het jubileum
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van de 1900 jaar sinds de Verlossing. Het einde van
de vieringen viel op de eerste zondag na Pasen. »
Verbouwereerd vroeg de priester zich af hoe hij
zuster Faustina voldoening kon schenken. Toen kreeg
hij plots de vraag van een confrater om het triduum
van de eindvieringen van het jubileum in Wilno te
prediken. Hij aanvaardde « op voorwaarde dat het
schilderij van de barmhartige Jezus als versiering in
de Poort van het Morgenrood zou gehangen worden » (EKC, p. 252).
De icoon van de barmhartige Christus werd dus
naast de eeuwenoude beschermicoon van de Maagd
Maria gehangen, op de plaats die het meest vereenzelvigd werd met de mariale en nationale vroomheid
van Polen, na Czestochowa. Deze afbeelding van de
H. Maagd was ook gekroond met de titel van Moeder van de Barmhartigheid, en de 14.000 ex voto’s
in de kapel verkondigden dat Onze-Lieve-Vrouw die
titel ruimschoots verdiende [zie foto op p. 9].
Moeder Borgia herinnert zich dat « sommige pelgrims het hoofd schudden en anderen de schouders
ophaalden zonder het thema van het schilderij te
begrijpen ; nog anderen bewonderden de twee stralen in het rood en in het wit [de nationale kleuren
van Polen] die niet tevoorschijn kwamen uit het
hart [dat niet afgebeeld was] maar uit de geopende
tuniek. »
In juni 1935 nam Michal Sopocko het initiatief
om het schilderij tentoon te stellen in een gang van
het klooster van de bernardinnen. Een half jaar
later kreeg Faustina van haar Stem deze boodschap : « Zeg aan je biechtvader dat de afbeelding
moet tentoongesteld worden in de kerk en niet in
de clausuur van het klooster » (Klein dagboek, 570).
De priester « had geen enkele toelating gevraagd
aan aartsbisschop Jalbrzykowski omdat hij bang was
dat deze zou weigeren. In maart 1936, bijna een
jaar dus na de uitstalling in de Poort van het
Morgenrood zonder de toestemming van de aartsbisschop, plaatste hij het schilderij niettemin in de
Sint-Michielskerk. » E. H. Antoni Mruk verweet hem
dat hij het ter verering door het publiek had uitgestald zonder toelating gevraagd te hebben (EKC,
p. 251 en p. 257).
HET KLEINE DAGBOEK
« RUIKT NAAR KETTERIJ »

E. H. Sopocko weerhield zijn beschermelinge lange
tijd in de biechtstoel, wat de andere zusters stoorde
omdat hun tijd beperkt was ten gevolge van het vele
werk. Zij zagen Faustina « als in de zevende hemel »
tevoorschijn komen, wat hen des te meer irriteerde
omdat de kloosterlinge vervolgens draalde alvorens
weer op de werkplaats te verschijnen om haar medezusters te helpen...
Om de spanningen te verminderen vroeg de
biechtvader haar om een dagboek bij te houden.
Zuster Faustina legde zich daar op toe, in de overtui-
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ging dat haar intieme gedachten na haar dood gepubliceerd zouden worden (zo schreef ze op een
los blad dat binnen in haar schriften stak).
De religieuze gebruikte al haar vrije tijd voor de
redactie en stak er vaak ook werktijd in. Voor het
schrijven van het Kleine dagboek waren ook regelmatige gesprekken met Sopocko noodzakelijk, wat
haar dan weer opnieuw achterop deed zijn in haar
werk. De andere zusters noemden haar “ de kasteelvrouw ” of “ de prinses ”...
Zuster Faustina van haar kant beweerde dat het
Jezus zelf was die haar aanzette om te schrijven en
« dat hij haar Klein dagboek doorbladerde om na te
gaan wat ze opgeschreven had. Hij noemde haar
“ secretaresse van de Barmhartigheid Gods ” » (EKC,
p. 229).
In haar dagboek springt zij vaak binnen één zin
over van haar eigen woorden naar die van haar
visioenen. Daardoor is het moeilijk om te weten wie
er spreekt. Is het de zuster die haar eigen gedachten
uiteenzet of gaat het om die van haar geestelijke
leidsman ? Zijn het woorden van haar verschijningen ? Maar weet ze het zelf eigenlijk wel ?
Bovendien was de eerste transcriptie, die in 19501952 naar Rome verzonden werd, onvolledig : bepaalde woorden en zelfs hele paragrafen van het
handschrift waren vergeten.
Later overzag pater Jerzy Mrowczynski, vice-promotor op het informatief proces van haar zaligverklaring, de publicatie van het integrale manuscript (zes schriften) in een kritische uitgave die niet
minder dan 900 voetnoten telt (7 mei 1973). In zijn
inleiding legt hij uit dat sommige zinnen van de
zuster « duister en onbegrijpelijk » zijn. Soms « ruikt
het naar ketterij » ; tenminste, als men die zinnen
niet vergezeld doet gaan van commentaren. Die vaststelling had normaal tot de definitieve verdaging van
het zaligverklaringsproces moeten leiden... als men
de traditionele regels had gevolgd :
« Om een zaak van heiligverklaring voorgoed stop
te zetten is het niet nodig dat de werken van de
dienaar Gods formele dwalingen tegen het dogma of
de moraal bevatten. Het volstaat dat men er verdachte nieuwlichterijen in vindt, frivole zaken of een
bepaalde mening die indruist tegen het onderricht
van de Vaders en het gemeenschappelijk aanvoelen
van de gelovigen opdat de voortgang van de zaak
definitief zou stopgezet worden » (Dictionnaire de
théologie catholique, art. canonisation, kol. 1644).
We moeten nu onderzoeken om welke redenen
deze openbaringen niet overeenstemmen met het
katholiek geloof, om de Geest te kennen die zuster
Faustina inspireerde. Want niets dat van God komt,
mag de katholieke waarheden tegenspreken – zelfs
geen engel uit de Hemel : « Wanneer wijzelf, of zelfs
een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen dan wat wij u verkondigd hebben,
hij zij vervloekt ! » (Ga 1, 8).

JULI - AUGUSTUS 2016

NR. 82 - P. 7

VERVALSING VAN DE BOODSCHAP VAN FATIMA
De openbaringen van het Portugese bedevaartsoord vormen bij wijze van spreken het vervolg op die
van Paray-le-Monial in de 17de eeuw. Onze vader,
abbé de Nantes, schreef daarover :
« Sedert 1673, het jaar van de eerste verschijning
van het H. Hart in Paray-le-Monial, is ons geopenbaard
dat het verbond van God met zijn volk als het ware een
nieuwe vorm, een nieuw gelaat moet aannemen. »
Waarom ? Om « de zielen terug vurig te maken in een
wereld die verkild is door het humanisme van de renaissance en alle immoraliteit en scepticisme die er uit
voortgevloeid zijn, en door het calvinisme en de uitdroging en uitputting van het mystieke leven waarvoor
deze ketterij verantwoordelijk is. »
Het gaat met andere woorden « om een hernieuwd
verbond met de moderne wereld. Maar zoals de
andere verbonden, die van de Sinaï en van de Calvarieberg, is datzelfde en eeuwige verbond voorwaardelijk. [...] In ruil voor zijn grote liefde vraagt Jezus
ons dat wij Hem een cultus zouden brengen. Als teken
van onze liefde wil Hij een publieke eredienst voor zijn
H. Hart » (CRC nr. 75, dec. 1973, p. 4).
De band tussen Paray-le-Monial en Fatima werd
heel goed begrepen door kardinaal Cerejeira, de patriarch van Lissabon :
« Men kan de boodschap van Fatima als volgt
samenvatten : het is de openbaring van het Onbevlekt
Hart van Maria aan de huidige wereld. Fatima zal
voor de cultus van het Onbevlekt Hart van Maria zijn
wat Paray-le-Monial voor de cultus van het H. Hart
van Jezus was. Fatima is in zekere zin het vervolg of
beter nog het besluit van Paray-le-Monial : Fatima
verenigt de twee Harten die God zelf bijeengebracht
heeft in het goddelijk werk van de verlossing. »
WEG VAN HET ONBEVLEKT HART
Het is maar al te duidelijk dat de openbaringen
van zuster Faustina ons in aanzienlijke mate verwijderen van Fatima, omdat het beroep op de almachtige tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria
resoluut afgewezen wordt.
Zeker, de Poolse kloosterlinge zei van zichzelf dat
ze bezield was met een uitzonderlijke devotie tot de
Maagd Maria. Op een dag vertrouwde ze een medezuster toe : « Ben ik hoogmoedig als ik denk dat
niemand zoveel houdt van Onze-Lieve-Vrouw als ik ? »
(Maria Winowska, De icoon van de barmhartige Christus, Fr. vert. 1973, p. 270). In haar geschriften lezen
we ook : « Ik voel me slechts geborgen boven op haar
Onbevlekt Hart, want ik ben zwak en onwetend. In
haar armen ben ik van niets bang. Mijn ziel springt op
in je tederheid en je stilzwijgen [?], o Maria ! » (ibid.).
Maar het gaat niet om het Onbevlekt Hart van
Maria zoals het zich geopenbaard heeft in Fatima,
Pontevedra en Tuy, omringd door doornen en bron
van de barmhartigheid : « Dat Onbevlekt Hart », zei

Jezus tot zuster Lucia, « is de nooit opdrogende bron
die op de aarde het levend water van mijn Barmhartigheid doet opborrelen » (1943).
De “ visioenen ” van zuster Faustina vormen geen
herneming, geen vervolg en geen verdere ontwikkeling van de boodschap van Fatima, maar een absolute contradictie van het grote Geheim van 13 juli
1917. Op het ogenblik dat Polen door zijn mariale
devotie voorbestemd was om een antwoord te geven op de verzoeken van Onze-Lieve-Vrouw, lag zuster Faustina aan de basis van een ongelukkig afleidingsmanoeuvre, precies in de jaren dat de voorspellingen van Fatima werkelijkheid begonnen te
worden en de buitengewone boodschap ervan wereldwijde afmetingen aannam.
EEN NIEUWSOORTIG ROZENHOEDJE
Op 13 september 1935 ontving Faustina van haar
“ geest ” het visioen en de openbaring van een
nieuwe manier om de zielen te redden. Het is zo
duizelingwekkend dat het niet kan uitgevonden zijn :
het is een parodie op het derde Geheim van Fatima
waarin zijzelf samen met haar “ rozenhoedje van de
barmhartigheid ” de plaats inneemt van de H. Maagd
in persoon !
« Die avond, toen ik in mijn cel was, zag ik een
engel, uitvoerder van de gramschap Gods. Hij droeg
een helder gewaad en zijn gelaat straalde ; onder zijn
voeten bevond zich een wolk en uit die wolk kwamen
bliksemschichten die hij vanuit zijn hand naar de
aarde slingerde. Toen ik het teken van Gods gramschap zag dat de aarde moest treffen, en vooral een
bepaalde plaats die ik uiteraard niet mag vernoemen,
begon ik tot de engel te bidden opdat hij enkele ogenblikken zou ophouden, hem zeggend dat de wereld
boete zou doen. Maar mijn gebed vermocht niets
tegenover de woede van God.
« Op dat moment bemerkte ik de H. Drievuldigheid. De grootsheid van hun majesteit drong door tot
in het binnenste van mijn ziel en ik durfde mijn
smeekbeden niet meer herhalen. Tegelijkertijd voelde
ik in mijn ziel de kracht van Jezus’ genade die mij
bewoont. O, wat is Hij groot, onze Heer en onze
God ! Niet te bevatten is zijn Heiligheid.
« Ik begon God te smeken omwille van de wereld, door woorden die ik innerlijk hoorde. Toen ik zo
bad, zag ik de onmacht van de engel die niet in staat
was de rechtvaardige straf uit te voeren die de zonden toekomt. Nog nooit had ik met zoveel innerlijke
kracht gebeden.
« Dit zijn de woorden waarmee ik God smeekte :
“ Eeuwige Vader, ik bied U het Lichaam, het Bloed, de
Ziel en de Goddelijkheid aan van uw allerzoetste
Zoon Onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en
die van de hele wereld. Door zijn smartelijk Lijden,
betoon ons erbarmen. ”
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« Toen ik de dag daarop de kapel binnenkwam,
hoorde ik in mijn binnenste deze woorden : “ Elke
keer als je de kapel binnengaat, moet je onmiddellijk
het gebed opzeggen dat ik je gisteren geleerd heb. ”
Toen ik dat gedaan had, hoorde ik : “ Dit gebed moet
mijn gramschap tot bedaren brengen. Je moet het
negen dagen lang opzeggen op een paternoster ”... »
Het rozenhoedje van zuster Faustina vervangt de
vijftig klassieke weesgegroetjes door volgend gebed
dat vijftigmaal moet gereciteerd worden : « Omwille
van zijn bitter Lijden, wees barmhartig voor ons en
voor heel de wereld. » Het bevat nog slechts één Ave
Maria, te bidden op het tweede kraaltje na het
crucifix. Nochtans is het aan haar, de Onbevlekte
Maagd, dat God « heel de orde van de Barmhartigheid » heeft toevertrouwd, naar de mooie uitdrukking van pater Kolbe. Daarom vroeg Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima in al haar verschijningen het dagelijks
opzeggen van het rozenhoedje, dat meer dan vijftig
keer het mysterie van de uitverkiezing van de Maagd
Maria, vol van genade, bejubelt ; God is met haar, en
meer dan vijftig keer erkent de gelovige dat hij zondaar is en doet hij nederig een beroep op haar, de
Moeder Gods, onze Moeder, opdat zij ons ter hulp
zou komen, vooral in het uur van onze dood.
Zeker, de openbaringen van Fatima waren in de
jaren 1930 niet bekend in Polen, maar de H. Geest
was werkzaam in de religieuze orden en in de heilige
zielen. Zonder de wil van God te kennen, die erin
bestond en er nog altijd in bestaat « in de wereld de
devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria in te stellen », werkten zij er actief aan – denken we maar
aan de H. Maximiliaan-Maria Kolbe.
ERBARMEN ZONDER DE GENADE
Op 12 december 1936 bad zuster Faustina voor de
eerste keer het “ rozenhoedje van de barmhartigheid ” aan de voeten van een stervende :
« Ik knielde neer naast de stervende en begon met
de grootst mogelijke vurigheid dat rozenhoedje op te
zeggen. Plotseling opende de vrouw die op sterven
lag haar ogen en keek me aan ; ik had niet de tijd om
het rozenhoedje af te maken of ze was overleden in
een vreemd soort vrede. Ik bad vurig tot de Heer dat
Hij de belofte die Hij aan mij gedaan had voor het
opzeggen van dat rozenhoedje zou houden. De Heer
liet me weten dat deze ziel de genade had ontvangen
die Hij me beloofd had. Deze ziel was de eerste die
de belofte van de Heer verkregen had. Ik voelde hoe
de kracht van de barmhartigheid haar omringde »
(Klein dagboek, 810).
Heeft die stervende vrouw de laatste sacramenten
ontvangen ?
Zuster Faustina zegt daar niets over, het komt
gewoon niet ter sprake. Ze vervolgt : « Toen ik terugging naar de eenzaamheid van mijn cel, hoorde ik
volgende woorden : “ In het uur van hun dood zal Ik
als mijn eigen glorie alle zielen verdedigen die zelf dit
rozenhoedje opzeggen. Ook als anderen het opzeggen
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bij een stervende zal de vergiffenis dezelfde zijn.
Wanneer men het opzegt bij een stervende bedaart
de goddelijke gramschap en neemt het onpeilbare
erbarmen bezit van de ziel in kwestie ” » (ibid., 811).
Eigenlijk gaat het om een “ automatisme ” : het
heeft weinig belang of de stervende al dan niet
berouw toont of de wil om te biechten. Het uitspreken zelf van de woorden van het nieuwe gebed
brengt het effect tot stand, zoals het geval is met de
sacramentele formule van de consecratie, en verkrijgt
de eeuwige redding van de ziel. Deze zogezegde
“ barmhartigheid ” bedekt de zondaar met een mantel die hem genade doet vinden in de ogen van de
Heer, zonder inkeer of berouw van zijn kant, zelfs
zonder enig bewustzijn daarvan. Dat is het nieuwe
Evangelie van zuster Faustina, dat liberaler is dan dat
van het Hart van Jezus en dat geen verschil meer
maakt tussen de tollenaar en de Farizeeër...
AFGEKEURD DOOR HET H. OFFICIE
De theologen van het H. Officie in Rome wezen
dat Evangelie duidelijk af : « In de jaren 1950 vochten
de verslaggevers [sic] van het H. Officie vooral het
feit aan dat de cultus van het schilderij van de
barmhartige Jezus, het feest van de goddelijke barmhartigheid en het dito rozenhoedje in de openbaringen van zuster Faustina ogenschijnlijk een onbegrensde
autonome macht kregen : het zou volstaan het schilderij te vereren en de cultus ervan te verspreiden om
het eeuwig leven te verwerven » (EKC, p. 379).
Een dergelijke praktijk stemt niet overeen met het
onderricht van de Kerk en liep daardoor dus een
leerstellige veroordeling op in 1958. Het vonnis van
de Romeinse rechters was klaar en duidelijk : de
openbaringen van zuster Faustina zijn niet van bovennatuurlijke aard.
Volgens de woorden van het Visioen wordt aan de
gelovigen de goddelijke barmhartigheid verleend zonder enige tussenkomst van de katholieke en hiërarchische Kerk, haar prediking, haar sacramenten en
haar leiding van de zielen. Zo is er bv. volgende
uitspraak, die absoluut moet verworpen worden
omdat zij laat verstaan dat noch het berouw, noch de
waardig ontvangen sacramentele absolutie, noch de
bekering of de boetedoening noodzakelijk zijn om
gered te worden : « Zelfs de meest verstokte zondaar
zal de genade van mijn oneindige barmhartigheid
verkrijgen als hij slechts eenmaal dit rozenhoedje
opzegt » (Klein dagboek, 687).
In de “ theologie ” van zuster Faustina telt de staat
van genade niet meer. Het is niet noodzakelijk die te
bewaren of terug te vinden om gered te worden.
HET FEEST VAN DE BARMHARTIGHEID
In 1934 hoorde Faustina volgende woorden aan
het adres van E. H. Sopocko : « Vraag aan mijn trouwe
dienaar om op die dag (de eerste zondag na Pasen)
mijn groot erbarmen aan heel de wereld te verkondigen. Wie die dag nadert tot de Levensbron zal de
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totale vergeving van zijn zonden en de bijhorende nade en barmhartigheid ”. » Onder de linkerarm van
straffen verkrijgen. »
het Kruis « stond Onze-Lieve-Vrouw met in haar
Wat is die « Levensbron » waartoe men moet hand haar Onbevlekt Hart, zonder zwaard of rozen,
naderen om dezelfde genaden te verkrijgen als maar met een kroon van doornen en vlammen. »
een sacramentele absolutie, met erbovenop een
Zo biedt de Onbevlekte Ontvangenis dus haar
volle aflaat ? Om een dergelijke openbaring ka- Onbevlekt Hart aan van Bruid van de goddelijke
tholiek te maken, identificeert de Poolse biografe Gekruisigde en Medeverlosser. Zij is Middelares
die Levensbron met « de biecht en de eucharis- van de genade en universele verleenster van de
tische communie » (EKC, p. 171).
barmhartigheid ten gunste van de mensheid die op
Volgens zuster Faustina is de wereldvrede recht- Golgotha vrijgekocht is.
streeks verbonden met de « Barmhartigheid, het
Tijdens de theofanie verwittigde Onze-Lievegrootste attribuut van God ». Om die vrede te be- Vrouw haar boodschapster dat het ogenblik aankomen volstaat het dat de mensheid zich vol ver- gebroken was waarop God aan de H. Vader vroeg
trouwen tot die « barmom de collegiale toewijhartigheid » wendt.
ding van Rusland aan haar
Onbevlekt
Hart te volIn Fatima, in 1917,
brengen,
met
de belofte
tijdens verschijningen
het land op die manier
waarvan de authenticite redden. Want God is
teit betuigd werd door
« klaar om barmhartighet grootste kosmisch miheid te betonen tegenrakel uit de wereldgeover het arme Rusland ».
schiedenis, beloofde God
Rusland is dus de beaan de wereld vrede te
voorrechte natie. Door
schenken door de bemidzich te bekeren zal het
deling van het Onbevlekt
land een beslissende rol
Hart van Maria. Maar Hij
spelen in de verwezenlijvoegde daar een conditio
king van het grote goddesine qua non aan toe : de
lijk plan van « barmhardevotie tot het Onbevlekt
tigheid » voor onze tijd.
Hart van Maria.
Zuster Faustina weet
Het volstaat niet zich
dat echter niet, sterker
te wenden tot een « atnog, haar Visioen neemt
tribuut van God », men
het tegengestelde standmoet gehoorzamen. De
punt in. Op 16 december
gehoorzaamheid van de
1936 schreef de PoolH. Vader, de goedkeuring
se kloosterzuster : « Ik
van de eerherstellende
heb deze dag opgedracommunie van de eerste
gen voor Rusland, ik heb
vijf zaterdagen van de
De
Poort
van
het
Morgenrood
(in
het
Pools
Ostra
Brama)
in
voor dat arme land al
maand en de collegiale
de stad Vilnius (Wilno), die tussen de beide Wereldoorlogen
mijn lijden en al mijn getoewijding van Rusland
Pools was. In deze stadspoort vereert men een beroemde
aan het Onbevlekt Hart icoon van de H. Maagd, Moeder van de Barmhartigheid. In beden opgedragen. Maar
van Maria moeten dat On- 1935 eiste het Visioen van zuster Faustina dat het schilderij na de H. Communie zei
bevlekt Hart voor altijd van de barmhartige Christus hier zou opgehangen worden. Jezus tot mij : “ Ik kan
dat land niet meer verroem schenken en aan
de wereld « een bepaalde tijd van vrede » verlenen. dragen, bind mij de handen niet, mijn dochter ! ” »
De Geest die haar inspireerde vervangt Rusland
POLEN VERVANGT RUSLAND !
door Polen. Het Visioen zei haar : « Ik hou bijzonOp 13 juni 1929 vond in Tuy een trinitaire theo- der van Polen, en als het gehoorzaamt aan mijn
fanie plaats waarin heel het mysterie van de eu- wil zal Ik het verheffen in macht en heiligheid.
charistische en mariale naastenliefde geopenbaard Uit haar zal de vonk ontspringen die de wereld
werd : de « genade » en de « barmhartigheid » moe- zal voorbereiden op mijn uiteindelijke komst »
ten zich in heel de wereld verspreiden door het (Klein dagboek, 1731).
Onbevlekt Hart van Maria. Inderdaad, aldus zuster
In 1938 is inderdaad een vonk uit Polen ontLucia, « bevonden zich onder de linkerarm van het sprongen, maar die vonk heeft de wereld in vuur
Kruis grote letters die als van kristalhelder water en vlam gezet.
waren dat om zo te zeggen boven het altaar naar
En in 1978 is opnieuw een vonk uit Polen ontbeneden liep ; zij vormden volgende woorden : “ ge- sprongen met de uitverkiezing van Joannes-Paulus
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II op de troon van Petrus, maar zijn pontificaat is
na dat van Paulus VI het meest catastrofale uit
heel de geschiedenis van de Kerk geweest.
ZUSTER FAUSTINA VERVANGT DE ONBEVLEKTE !
Meer nog dan Polen is het zuster Faustina zelf
die de laatste komst van Christus aankondigt en zo
de plaats van de Onbevlekte Maagd inneemt. Zij
wordt niets minder dan de “ Vrouw die gezegend is
onder alle vrouwen ” :
« Ik zag de Heer Jezus in grote Majesteit... Een
kracht nam bezit van mijn ziel, een vreemd vuur
ontvlamde in mijn hart en ik ging binnen in een soort
van doodstrijd voor Hem. Plots hoorde ik volgende
woorden : “ Met geen enkele ziel verenig Ik mij zo
innig als met die van jou en dat omwille van je diepe
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nederigheid [sic] en de vurige liefde die je me toedraagt ” » (Klein dagboek, 587). « Jij bereidt de wereld voor op mijn laatste komst » (ibid., 429).
Het Visioen verklaart de kloosterzuster tot Middelares : « Ik verlang dat jouw hart de verblijfplaats van
mijn barmhartigheid wordt. Ik wens dat die barmhartigheid zich over heel de wereld verspreidt dankzij jouw
hart » (Klein dagboek, 1777). Waarop Faustina antwoordt : « O mijn God, ik ben mij bewust van mijn
zending in de H. Kerk. Mijn onophoudelijke inspanning
moet erin bestaan te bidden om barmhartigheid voor
de wereld te bekomen. Ik verenig mij innig met Jezus
en ik sta vóór Hem als een smekende offerande voor
de wereld. God zal me niets weigeren als ik Hem smeek
door de stem van zijn Zoon » (ibid., 482). En niet door
de tussenkomst van Maria Middelares...

ZUSTER FAUSTINA WAARBORG VOOR KAROL WOJTYLA
De “ openbaringen ” van zuster Faustina geven
een schijnbaar mystieke waarborg aan de gnosis van
Joannes-Paulus II. Die gnosis of innerlijke kennis vinden we al terug in de conciliaire constitutie Gaudium
et spes (22, 2), maar ze werd door de Poolse paus
hernomen en verder geaccentueerd in zijn encyclieken : « Door zijn menswording heeft Christus zich in
zekere zin verenigd met de mens, met elke mens
zonder uitzondering [ongeacht zijn godsdienst] zelfs
als die laatste zich daarvan niet bewust is » (Redemptor hominis, nrs. 10 en 14).
Volgens die gnosis bestaat er een goddelijke realiteit die werkzaam is in de mens, in elke mens, een
realiteit die niet verbonden is met het doopsel, de
Eucharistie of een ander sacrament, maar die rechtstreeks, op een automatische manier, voortvloeit uit
het feit van de Menswording. Daaruit volgt dat elke
mens gered wordt.
Zo kreeg zuster Faustina op 1 augustus 1937 van
haar Visioen de opdracht om een noveen te bidden.
Elke dag moest zij een bepaalde categorie van zielen « onderdompelen » in de Barmhartigheid : de
gewijde zielen ; de zondaars ; de heidenen ; de
nederigen van hart ; de ketters en de afvalligen ; de
onverschilligen enz. Kortom : alle zielen ! « Elke dag
zal je een nieuwe groep zielen tot aan mijn Hart
voeren en onderdompelen in de immensiteit van
mijn Barmhartigheid. En Ik zal ze allemaal binnenleiden in het huis van mijn Vader. »
In zijn encycliek Dives in misericordia verdedigde
Joannes-Paulus II dat universeel erbarmen dat als
een automatisme verloopt, zonder voorwaarden of
tegenprestaties. Hij herinnerde achtmaal aan het
woord van de Maagd Maria : « Zijn barmhartigheid
reikt van geslacht tot geslacht » (Lc 1, 50), maar “ vergat ” de daaropvolgende verduidelijking : « ... over
hen die Hem vrezen » !
Om aanvaard te worden door onze moderne generaties mag het erbarmen van Christus volgens

Joannes-Paulus II geen voorwaarden stellen ; het mag
de mens niets opleggen en al zeker niet een vernederend gevoelen van schuldbesef. De nieuwe zending
van de Kerk bestaat er in te getuigen van de goddelijke Barmhartigheid aan een afvallige mensheid, zonder van haar bekering of berouw te vragen...
NIEUWLICHTERIJ
Biografe Ewa K. Czaczkowska heeft goed begrepen
dat de visie van zuster Faustina en van paus Wojtyla
afwijkt van de traditie :
« In veel parabels, met inbegrip van die van de
verloren zoon, heeft Jezus eraan herinnerd dat God
een goede vader is die wacht op de zondaars die
berouw hebben en hun zonden en fouten erkennen.
Hij wil hen vergeven. [...] In die context van de Menswording en de Verlossing was de goddelijke barmhartigheid aanwezig in de teksten van de concilies, bv.
het Concilie van Trente, en in die van de pausen.
« In zijn encycliek Dives in misericordia, gepubliceerd in 1980, heeft Joannes-Paulus II de kwestie op
een andere manier voorgesteld. In zijn benadering
verwijst het erbarmen niet naar het medelijden »
(EKC, p. 250).
Het medelijden van onze hemelse Vader voor de
onwaardige en schuldige mens, die door zijn zonde
zijn goddelijke verwantschap verloren heeft en Gods
toorn verdient, is door Joannes-Paulus II vervangen
door een “ recht ” van de zondaar op barmhartigheid.
In zijn diepste binnenste ontdekt de mens immers
een waardigheid die zich opdringt aan God : de waardigheid van mens te zijn. De “ Barmhartigheid ” wordt
zo het resultaat van een dubbele eis : de zoon in zijn
hoedanigheid van zoon eist het erbarmen op, terwijl
de vader in zijn hoedanigheid van vader gedwongen
is erbarmen te betonen.
De goddelijke barmhartigheid wordt onvoorwaardelijk toegekend aan onze generatie, zelfs al rebelleert
zij tegen Jezus Christus en zijn Allerheiligste Moeder.
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Dat was de nieuwlichterij van Karol Wojtyla, die
voorwendde op die manier een verzoening te bewerkstelligen tussen de katholieke gedachte en het
hedendaags atheïsme, zoals aangetoond door abbé
de Nantes (Aanklachtenboek tegen paus JoannesPaulus II, 1983, pp. 72-73).
STICHTERES VAN EEN NIEUWE CONGREGATIE ?
In juni 1935 denkt zuster Faustina er aan om haar
congregatie te verlaten met de bedoeling er een
nieuwe te stichten. Een visioen moedigt haar daartoe
aan : « Ik zag de H. Maagd, ongelooflijk mooi, van
het altaar naar mijn bidstoel komen. Zij drukte me
tegen zich aan en deed me verstaan dat ik alle
verlangens van God vervulde, waardoor ik genade
had gevonden in zijn ogen : “ Wees moedig, heb geen
schrik voor ingebeelde obstakels, maar hou je blik
gevestigd op het Lijden van mijn Zoon. Op die manier
zal je de overwinning behalen ” » (Klein dagboek, 449).
Een half jaar later begeeft de religieuze zich naar
aartsbisschop Jalbrzykowski om hem erover te spreken : « De Heer Jezus eist van mij dat ik bid om de
barmhartigheid van God over de wereld te verkrijgen
en dat er een congregatie wordt opgericht die zijn
erbarmen zou afsmeken. »
Op Palmzondag 1936 denkt ze begunstigd te zijn
door een profetisch visioen over de nieuwe congregatie : « Niet alleen zag ze heel scherp “ de innerlijke
en uitwendige ontwikkeling ervan ” en ook dat het
“ om een mannelijke en een vrouwelijke congregatie
zou gaan ”, maar ook dat de stichting “ een grote
verzameling van leken zou omvatten waaraan iedereen kan deelnemen en waarin men metterdaad kan
getuigen van de goddelijke barmhartigheid door ook
zelf voor mekaar barmhartig te zijn ” » (EKC, p. 197).
Kort daarop « spoorde een innerlijke kracht me
aan om deze kwestie [het verlaten van haar communauteit...] niet langer op de lange baan te schuiven. Ik zei aan pater Bukowski dat ik niet langer kon
wachten. Hij antwoordde mij : “ Zuster, het is een
illusie, de Heer Jezus kan zoiets niet eisen. Je hebt je
eeuwige geloften afgelegd. Het is allemaal illusie. Je
beeldt het je in, zuster, het is een ketterij ” » (Klein
dagboek, 645).
Op 5 juli richt ze zich tot Michal Sopocko, maar
ook die keurt haar plannen af : « Volgens mij moet
zulk een congregatie voor het ogenblik zonder jou
gesticht worden, als een bisschoppelijke congregatie ;
pas daarna, wanneer de stichting goed en wel functioneert, kan je ze vervoegen. » Zuster Faustina is het
niet eens : « Ze was altijd van mening dat de plicht
om een nieuwe congregatie op te richten aan haar
alleen toekwam » (EKC, p. 296). In november schrijft
ze : « Ik heb een ingeving ontvangen dat ik die onomkeerbare stap moet zetten zonder met wie dan ook
rekening te houden » (ibid.).
Toen de generale overste haar dan uiteindelijk in
1937 de vrijheid gaf om te doen wat ze wou, schrok
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ze plotseling terug : « Zuster Faustina was niet alleen verrast, maar ook beangstigd. Ze had die toestemming al zolang gevraagd en nu de beslissing
gevallen was, voelde ze dat de onderneming haar
krachten te boven ging » (EKC, p. 308). Haar Visioen
had haar nochtans sedert maanden nadrukkelijk verkondigd dat zij de kracht zou ontvangen om de
stichting te realiseren ! Twee dagen later verzweeg
ze in een brief aan E. H. Sopocko de verkregen
toelating : « Ik ben een gehoorzame dochter van de
Kerk en ik zal me geen haar verwijderen van de
heilige gehoorzaamheid. Ik zie dat het uur van God
nog niet aangebroken is voor deze congregatie... »
(Brieven van zuster Faustina, p. 91).
« JE BENT EEN HEILIGE... »
Haar obsessie met heiligheid bereikt weldra een
hoogtepunt. Op 23 maart 1937 ziet zij onder impuls
van de Geest die haar leidt haar eigen proces tot
heiligverklaring.
Het Visioen toont haar eerst haar veroordeling in
1958 : « Enkele prelaten begonnen mij te ondervragen en te vernederen, of beter nog te bekritiseren
wat ik geschreven had. » Dan volgt haar rehabilitatie
in 1978 : « Niettemin zag ik Jezus zelf mijn verdediging op zich nemen. Hij deed hen begrijpen wat ze
niet wisten. Hij aanschouwde met grote welwillendheid en blijdschap de H. Vader, bepaalde priesters en
heel de geestelijkheid, het volk en onze congregatie.
Vervolgens werd ik tot in de nabijheid van Jezus gebracht en stond ik recht op het altaar naast OnzeLieve-Heer. »
Ondertussen wordt ze wel erg ziek ; wat zij voelt,
is « de volledige ontbinding van mijn eigen lijk ». Een
medezuster merkt die geur op : « Maar zuster, het
ruikt hier naar een lijk, het is helemaal alsof er een
lijk in ontbinding is. O, hoe verschrikkelijk ! » (EKC,
p. 317).
In haar Klein dagboek noteert ze wat men haar
sinds haar intrede in het klooster verwijt : « Dat ik
“ heilig ” ben. Dat wordt altijd op een ironische toon
gezegd. In het begin vond ik dat heel erg, maar
naarmate ik tot geestelijke volmaaktheid kwam, lette
ik er niet meer op. »
Haar biografe durfde het niet aan volgende woorden van haar Visioen te citeren : « Maar je bent
heilig. Binnenkort zal Ik dat zelf in jou openbaren. En
ze zullen dan datzelfde woord “ heilig ” uitspreken,
maar deze keer met liefde » (Klein dagboek, 1571).
In september 1938 kwam Michal Sopocko naar
Krakau voor een congres. Hij vond zuster Faustina in
de kliniek, waar ze al de laatste sacramenten ontvangen had : ze leed aan tuberculose in een vergevorderd stadium.
« Ik sprak haar onder meer over de congregatie
die zij wou stichten. En nu lag ze op sterven ! Ik zei
haar dus dat het zeker om een inbeelding ging en dat
al het andere wat ze mij verteld had misschien ook
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niet overeind bleef. Ze beloofde me er met de Heer
Jezus over te spreken.
« Tijdens de H. Mis die ik de volgende dag tot
haar intentie opdroeg, kwam er plots een gedachte in
me op : net zoals ze het schilderij niet zelf had kunnen schilderen, maar slechts aanwijzingen had gegeven, zo kon ze ook niet zelf die nieuwe congregatie
stichten ; ze kon enkel de bakens uitzetten.
« Toen ik diezelfde dag zuster Faustina ging opzoeken en vroeg of ze me iets te vertellen had, antwoordde ze : “ Neen, niets, de Heer Jezus heeft je
tijdens de mis alles uitgelegd » (Winowska, Recht op
barmhartigheid, p. 262).
Zuster Faustina stierf in Krakau op 5 oktober 1938.
VEROORDEELD DOOR ROME
Gedurende de oorlogsjaren en nog meer onder
het Sovjetregime werd de “ eredienst van de Barmhartigheid ” door E. H. Sopocko over heel Polen verspreid.
In 1946 vroegen verschillende Poolse bisschoppen aan Rome de toelating om het feest van de
Barmhartigheid in te stellen op de eerste zondag na
Pasen. Vijf jaar later, toen het Vaticaan nog altijd
niet geantwoord had, richtte men zich tot Mgr.
Jalbrzykowski, die reageerde met volgende verklaring : « Ik aanbid de goddelijke Barmhartigheid en ik
vraag er God altijd om. Maar ik ben zeer negatief
ingesteld ten opzichte van de cultus van de goddelijke Barmhartigheid gebaseerd op de verschijningen
en visioenen van zuster Faustina. De manier waarop
deze eredienst gepropageerd is, stemt niet overeen
met de geest van de H. Kerk. Ik heb E. H. Sopocko
met klem verboden die zogezegde openbaringen van
zuster Faustina te verspreiden » (EKC, pp. 369-370).
Kardinaal-primaat Wyszynski van zijn kant vond
dat « de invoering van een speciaal feest voor de
goddelijke Barmhartigheid een beperking inhield
van de idee van de barmhartigheid, waarvan de liturgie elke zondag en elke dag zelfs spreekt » (Jan
Grzegorczyk, p. 225). De primaat werd gedreven door
een waarachtige devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van
Fatima. Veel later, in 1980, verklaarde hij aan JoannesPaulus II : « De belangrijkste zaak die u te doen staat,
is het vervullen van de collegiale toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria. »
Toen het H. Officie in 1958 het decreet publiceerde waarin zuster Faustina en haar openbaringen
veroordeeld werden, stak in Polen tegenstand de
kop op. Karol Wojtyla, de jonge hulpbisschop van
Krakau, plaatste zich aan het hoofd van de oppositie
om de cultus van de Barmhartigheid te rehabiliteren.
Hij koos niet voor een frontale confrontatie met
Rome, maar voor een omweg : « Een eventuele zaligverklaring van zuster Faustina zou automatisch tot
gevolg hebben dat het bovennatuurlijk karakter van
haar openbaringen moet erkend worden » (EKC,
p. 383).
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DE TEGENSTAND HET ZWIJGEN OPGELEGD
In 1965 verklaarde Mgr. Wojtyla : « Dit dossier is
voor mij het allerbelangrijkste. » Een jaar later werd
het zaligverklaringsproces geopend.
E. H. Ignacy Rozycki, vriend en oud-leraar van
Karol Wojtyla, was ervan overtuigd dat Faustina « het
slachtoffer was geweest van hallucinaties ten gevolge
van hysterie. Niet alleen hadden haar zogezegde openbaringen geen enkele godsdienstige waarde, maar
ook het heldhaftig karakter van haar leven liep
mank » (EKC, p. 386). Hij weigerde daarom deel te
nemen aan het zaligverklaringsproces.
Enige tijd later veranderde hij echter plotseling
van mening ; men vraagt zich af onder welke druk
dat gebeurde. Hij trachtte vervolgens de “ openbaringen ” te rechtvaardigen door ze te verdrinken in ellenlange commentaren die de tekortkomingen opvulden en de dwalingen probeerden te corrigeren. Het
resultaat was dat de voor de hand liggende betekenis
volledig verduisterd werd.
De zaak van zuster Faustina kon vervolgens tot
het gewenste einde gebracht worden zonder dat een
onoverkomelijk obstakel nog roet in het eten strooide,
dankzij een hervorming van de procedure die de
Poolse paus in 1983 oplegde. Voortaan kan een “ dienaar Gods ” die « naar ketterij ruikt » zaligverklaard
worden omdat er niet meer geantwoord dient te
worden op tegenspraak. Zo effende Joannes-Paulus II
trouwens het pad voor zijn eigen heiligverklaring,
vermits het niet meer noodzakelijk is te reageren op
de tegenwerpingen van abbé de Nantes, “ advocaat
van de duivel ”...
Uiteindelijk werd zuster Faustina zaligverklaard op
18 april 1993. En hetzelfde gebeurde op 28 september 2008 met Michal Sopocko, als prijs voor de heldhaftigheid van zijn ongehoorzaamheid !
Op 30 april 2000 werd de Poolse kloosterzuster
tot de eer van de altaren verheven. In zijn sermoen
zei de paus : « Jezus heeft tot zuster Faustina gezegd : “ De mensheid zal geen vrede vinden zolang zij
zich niet met vertrouwen richt tot de goddelijke barmhartigheid. ” »
Heel anders sprak de Moeder Gods in Fatima : zij
belooft « een tijd van vrede » op voorwaarde dat de
paus en de bisschoppen zich « met vertrouwen » tot
háár richten en Rusland toewijden aan haar Onbevlekt Hart. Zij is het die de sleutels van de vrede in
handen heeft !
broeder Bruno van Jezus-Maria
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DE Z. EDWARD POPPE
EEN PRIESTER VOOR DE WEDERGEBOORTE VAN DE KERK
II. VAN GENT NAAR MOERZEKE : DE WEG VAN HET KRUIS
EEN PAROCHIE VAN MISERIE

toor, een communiebond, een keurkorps van kindeOP 16 juni 1916 krijgt priester Poppe, op dat ogenblik ren « die Jezus beminnen en heilig willen worden
25 jaar oud en pas gewijd, zijn eerste pastorale taak door dikwijls te communiceren, door elkander te
toegewezen : hij wordt benoemd tot onderpastoor in steunen, door overal het voorbeeld te geven. » Het
de parochie van Sint-Coleta, een arbeiderswijk aan de is zijn bedoeling dat de leden zouden uitgroeien tot
zuidrand van Gent. In de woorden van Edward zelf gaat voorbeelden in de parochie, thuis, op school, overal.
het om een wijk « die rood ziet van het socialisme en Edward wijdt er zijn beste krachten aan, want « de
zwart van de miserie ten gevolge van de oorlog ». Het communiebond is het werk waar ik al mijn hoop op
verpauperde proletariaat woont er in een doolhof van vestig. »
Jongens en meisjes vergaderen afzonderlijk om
steegjes en beluiken waar grote armoede en verbittede twee weken. « Poppe
ring heersen, vooral sinds
spreekt tot zijn jeugdige
de oorlog veel mannen van
toehoorders over de heihun gezin heeft weggeligheid, het verlangen erhaald. De pastoor van Sintnaar en de weg er heen.
Coleta is een brave man,
[...] Alles komt aan de beurt
die het echter opgegeven
en wordt uiteengezet in
heeft het werkvolk nog ooit
een begeesterende, kinterug in de schoot van de
derlijk-eenvoudige taal »
Kerk te kunnen brengen.
(O. Jacobs, Edward Poppe,
Edward komt in Sintdeel
2, Averbode, 1930,
Coleta aan met de intentie
pp. 49-50).
om onderworpen en respectvol tegenover zijn pasHet resultaat is dat de
toor te zijn, maar ook om
communiebonden na zes
zijn voornemens van het
maanden 170 kinderen telseminarie in de praktijk te
len. Het aantal communies
brengen. Hij krijgt als opin de parochie zal op één
dracht de zorg voor de
jaar tijd stijgen van 44.000
jeugd : het patronaat en
naar 69.500.
de catechismuslessen. Wat
Poppe besteedt daardoet hij ? Hij vult het pronaast heel wat tijd aan
gramma aan met een lof.
huisbezoeken – niet bij
De eerste keer zijn er 25
de rijke burgerij, maar
kinderen ; hij nodigt hen
bij voorkeur aan de beuit om de volgende ochproefde gezinnen, de
tend naar de mis te kobehoeftigen, de zieken.
men. Dat doen ze, het is
« Het waren meestal
vakantie en meneer de
alleenstaande vrouwen :
onderpastoor is zo vrienweduwen en echtgenoten
delijk. Edward verstaat zo Edward als jonge onderpastoor op Sint-Coleta (1916-1918). wier man aan het front
goed de kunst om recht tot
was of opgeëist door de
het hart te spreken dat er na twee weken... 200 Duitsers. De oorlog maakte alles peperduur, de bitkinderen in de vroegmis zitten, allemaal van arme tere kou had de miserie nog vergroot. Zonder inkokomaf. Niets minder dan een revolutie ! De stoeltjeszet- men was er weldra gebrek aan brandstof, kleren
ster is er ten andere niet blij mee... Daar blijft het niet en voedsel. Minstens twaalfhonderd families op de
bij : elke zaterdag schuift een massa jongeren aan om veertienhonderd konden zich geen aardappelen verte biechten.
oorloven » (F. Van de Velde, Priester Poppe op SintElke dag begint de onderpastoor zijn taken met Coleta, 1916-1918, Antwerpen, 1985, p. 61). Edward
een uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament doet wat hij kan om de nood wat te lenigen. De
en ’s avonds – of vlak voor of na de lering – grote helft van zijn maandloon besteedt hij aan goede
herhaalt hij dat.
werken ; zo betaalt hij twee jaar lang de huishuur
In oktober sticht hij, met toelating van zijn pas- voor een weduwe met negen kinderen.
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HET WERK VAN DE
EUCHARISTISCHE CATECHISTEN

slechts door het gevloek van hun ouders en de spot
van sommige van hun meesters. »

Niet alleen is de onderpastoor veel op stap in
de parochie, omgekeerd komen ook steeds meer
parochianen hem opzoeken om raad te vragen in
de meest uiteenlopende aangelegenheden.
In februari 1917 roept Edward de leden van de
communiebond van de meisjes op om catechist te
worden. Ze moeten proberen de kleintjes uit de volksbuurten naar de catechismusles te brengen ; nadat de
onderpastoor de stof uiteengezet heeft, krijgt elke
catechiste één of twee kindjes toegewezen om het
lesje goed in te prenten. Om hen daarbij te helpen
werkt Edward verschillende lessenreeksen vooraf uit.
Het essentiële doel dat de grotere meisjes voor
ogen moet staan is het voorbereiden op de regelmatige communie ; zo zullen zij de kinderen leren
vooruitgang te maken in de deugden en een waarachtig geestelijk leven te ontwikkelen. « Deze kleintjes zijn het », aldus de onderpastoor, « die Jezus zo
hartstochtelijk bemint. Het zijn z’n lievelingen en het
is daarom dat wij ze tot Hem moeten brengen,
vooraleer er één enkele kiem van ondeugd in hun
hartje wortel heeft kunnen schieten. »
Met dat initiatief treedt priester Poppe in de
voetsporen van de H. Paus Pius X. « De dagelijkse
communie is het normale regime van een christen » :
het zijn woorden die Edward volledig onderschrijft.
De eucharistische catechisten verrichten een
prachtig werk met de kinderen op die manier tot
de godsdienst te brengen, aldus Edward : « Het zijn
allemaal kinderen van goddeloze scholen die door
de meisjes voorzichtig uit de klauwen van Satan
getrokken worden. Zij kennen de naam van God

TEKEN VAN TEGENSPRAAK
Op de pastorie worstelt Edward ondertussen met
een gewetensprobleem. Pastoor Van der Mijnsbrugge
houdt van een goedgevulde tafel, een glas wijn en
een heerlijke sigaar ; hij verwacht van zijn onderpastoor dat die meedoet met de tradities van het
huis. Maar de jonge Poppe wil trouw blijven aan zijn
voornemen om een radicale armoede na te streven...
Mag de weide van de herder beter zijn dan die van
de schapen ? Al na twee weken op Sint-Coleta noteerde hij voor zichzelf : « Ik zal nooit meer een
vroom en heilig priester zijn als ik toestem in de
heersende gewoonten. Ik ben slechts eenmaal onderpastoor op Sint-Coleta, slechts eenmaal neem ik gewoonten aan voor altijd. »
Het is de radicale jezuïet pater Maurits ClaeysBouuaert die Edward de weg wijst : « Een echt priesterleven is nooit burgerlijk. » Dus : de harde weg van
de ascese, zoals Sint-Ignatius die predikte. « Wees
radicaal, een priester is een teken van tegenspraak,
beoefen de geest van armoede. »
De pastoor neemt het niet in dank af dat Edward
vriendelijk maar beslist weigert om mee wijn te drinken of te roken. De oude man ergert zich steeds
meer aan zijn onderpastoor. Die tederheid, die tevredenheid die Edward altijd uitstraalt... Wat de emmer
doet overlopen is echter zijn armoede : hij geeft alles
wat hij bezit weg, zelfs de meubels van de kamer die
hij op de pastorie betrekt ! Overigens zijn al die
ziekenbezoeken in de socialistische wijken gevaarlijk,
vindt de parochieherder : die sukkelaars zijn tot alles
in staat, ze zouden zelfs de eer van een priester in
het gedrang kunnen brengen. Kortom, het enthousiasme van de pastoor is niet groot, en Edward moet
heel wat vernederingen slikken.
De vele activiteiten én de gespannen atmosfeer
putten Edward Poppe uit. Het is vanaf die tijd dat hij
het voorgevoelen heeft dat hij niet lang zal leven. Hij
blikt omhoog naar het Kruis en omarmt het met
liefde : « Sacerdotium crux et martyrium, pax et
gaudium » (28 december 1916). Het ware priesterschap betekent Kruis en martelaarschap, maar precies daarin zal de echte man Gods vrede en vreugde
vinden. « Zeker, Jezus, dat is voor mij : dat is mijn
toekomst. Wie het doel wil, wil de middelen. O Jezus,
gij weet het, ik wil het doel. Ik denk aan niets anders.
Zielen doen opstaan, doen herleven, niet doen voortkruipen maar wakker maken, opwekken, sterken en
voortstuwen naar U, in uwe wegen... Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen »
(oudejaarsavond).
Bij het begin van het nieuwe jaar schrijft Edward
in zijn geestelijk dagboek een “ liefdesverklaring ” aan
Vrouwe Armoede neer, waaruit we volgende passage
citeren : « Vol vreugde heet ik u welkom, zowel aan
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Pater Claeys-Bouuaert, de radicale jezuïet die jarenlang Edwards geestelijke leiding op zich nam.

tafel als op de strozak ! Chevrier, Vianney, Allemand 1
hoe goed hebt gij het begrepen, gij die echt mannen
van God waart ! Er zijn priesters nodig die de mensen
in hun passiviteit treffen door hun ongezouten armoede. Er zijn “ getuigen ” nodig, “ stemmen die roepen ”, “ bazuinen ” ! Niets verkondigt Christus beter
dan onthechting en armoede. »

NR. 82 - P. 15

louter persoonlijke opvattingen – hij is een felle
flamingant – ook aan Edward toe te schrijven, zonder dat hij daarvoor ook maar enig woord van onze
heilige kan citeren !
Het lot van het Vlaamse volk, op alle vlakken, ging
Edward zeer ter harte. Hij kende heel veel leden van
de Frontbeweging en Vlaamse voormannen persoonlijk, vaak van in zijn jeugdjaren. Ze kwamen regelmatig bij hem langs voor raad. Wil dat zeggen dat hij
het eens was met alles waarvoor de flaminganten
ijverden ? We weten al dat voor hem in het motto
« Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus ! »
het tweede gedeelte primeert : als men niet ijvert
om het katholiek karakter van Vlaanderen te vrijwaren en te verdiepen, verliest de Vlaamse Beweging
voor hem elke zin.
Uit de tijd van Sint-Coleta vinden we in een brief
aan pater Claeys-Bouuaert volgende passage (hij
schrijft over zichzelf in de derde persoon) :
« Onderpastoor Poppe bemint zijn vaderland [België] en hij bemint het én om het vaderland zelf én
voor Onze-Lieve-Heer. Hij wordt getroffen tot in het
diepste van zijn ziel door de zedelijke en zelfs door de
stoffelijke ellende van al de burgers van zijn vaderland. Jezus heeft hem geplaatst in een hoekje van
een vrij ellendig en erbarmelijk gedeelte van dat land

DE VLAAMSE KWESTIE
Op 24 oktober 1916 heeft de vervlaamste universiteit van Gent haar deuren geopend, met de uitdrukkelijke steun van de Duitse bezetter. Het is niet
voor niets dat de tegenstanders, kardinaal Mercier
op kop, het minachtend over de “ Von-Bissinghogeschool ” hebben. August Borms, boegbeeld van het
activisme, is de grote propagandist van de Vlaamse
universiteit en « Temsche voorwaarts », de studentenbond waarvan priester Poppe ooit voorzitter was,
roept alle Vlaamse achttienjarigen vurig op om zich
in Gent in te schrijven.
Wat is het standpunt van Edward in deze kwestie
die ons land erg beroerde ? Bij Odilo Jacobs, die bij
het neerschrijven van het leven van zijn goede vriend
moest rekening houden met het verbod van de
kardinaal om te spreken over de Vlaamsgezindheid
van priester Poppe, vernemen we niets en dat is
jammer ; het lijkt wel alsof Edward volledig afgescheiden van de politieke realiteit van zijn tijd leefde,
in een soort van splendid isolation. Biograaf Van de
Velde daarentegen gaat gedetailleerd op de kwestie
in. Maar hij heeft al te vaak de neiging om zijn

Poppes vriend en zusterziel Robrecht Messiaen, de jong gestorven stichter van de priesterbeweging « Filioli caritatis ».

(1) De Franse priester Jean-Joseph Allemand (1772-1836) leefde in de grootste armoede en was de stichter van het
« Werk van de jeugd », dat zich toelegde op de opvoeding van adolescenten.
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[Vlaanderen]. En de onderpastoor hoopt, hij bidt en
hij lijdt opdat dat geliefde land weerkere tot Jezus en
dat het daartoe verkrijge en herwinne vanwege zijn
bestuurders [de koning en de regering] al de rechten
en al de vrijheden die passen bij Gods glorie en bij de
inzichten van de Voorzienigheid. Voor de rest heb ik
de inzichten verontschuldigd en niet de daden. Ik heb
principes uiteengezet (omwenteling volgens Sint-Thomas) die ik nimmer heb toegepast, tenzij om aan
mijn vrienden uit te leggen mijn oppositie tegen het
flamingantisch aktivisme, of om mijn houding te verrechtvaardigen tegenover de overdrijvingen van de
anti-flaminganten » (6 oktober 1918).
Wat kunnen we uit deze passage besluiten ? Dat
Edward zich terdege bewust is van al de spanningen
die de oorlog in het leven geroepen heeft : Belgische
unitaristen tegen Vlaams-nationalisten, maar binnen
de flaminganten ook activisten tegen passivisten. 2 Hij
gaat helemaal niet mee in de separatistische politiek
van een deel van de Vlaamse Beweging, dat zelfbestuur voor Vlaanderen wil door België te doen barsten. Het « in omnibus caritas » indachtig betoont hij
begrip voor de intenties van bepaalde heetgebakerde
Vlamingen, zonder daarom echter hun daden goed te
keuren ; zo was zijn vriend Karel De Schaepdrijver
gedeserteerd en overgelopen naar de Duitsers omdat
hij geloofde dat een Duitse zege Vlaanderen baat zou
brengen... Poppe ziet ook in dat de Belgische overheid, waar de vrijmetselarij een dikke vinger in de
pap gekregen heeft sinds socialisten en liberalen toegetreden zijn tot de oorspronkelijk homogeen-katholieke regering, in de repressie tegen de flaminganten
vaak een geheime antikatholieke agenda volgt.
Vlaanderen katholiek : dat is het enige doel waarvoor Edward ijvert en waarvoor hij de Vlamingen
warm wil maken.
AAN DE KANT GESCHOVEN
Op het feest van het H. Hart, 15 juni 1917,
mogen 21 kleintjes van vijf en zes jaar – eentje
is zelfs nog maar vier jaar – voor het eerst de
H. Communie ontvangen. De zusters en de meisjescatechisten hebben hun uiterste best gedaan om de
kinderen mooi te kleden. Alles verloopt in een ingetogen en ontroerende sfeer. Tot meneer pastoor
plots merkt dat de ouders van een bepaald communicantje, die niet eens voor de Kerk zijn gehuwd,
een voorbehouden plaats hebben gekregen vooraan
in de kerk, samen met de andere vaders en moeders. Schandaal ! Na de mis krijgt Edward in de
sacristie harde woorden te slikken over zijn « onstuimige en onberedeneerde ijver »...
’s Avonds schrijft de onderpastoor in zijn dagboek : « Niets is beter dan vernederingen te ondergaan. Dat brengt Jezus ineens zo dichtbij. »
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Er is nog meer dat de pastoor irriteert. Het
catechistenwerk is zo’n groot succes dat ook kinderen van andere parochies willen meedoen ; op verschillende plaatsen wil men het voorbeeld van de
onderpastoor van Sint-Coleta navolgen. De oude pastoor voelt dat de controle hem ontglipt.
In het begin van de zomer krijgt Edward van de
dokter te horen dat hij wegens oververmoeidheid en
zenuwverzwakking een maand rust moet nemen op
de buiten. Hij gaat naar Melle, waar de zusters van
Liefde een psychiatrisch instituut voor vrouwelijke
patiënten hebben. Hij bidt tot Onze-Lieve-Vrouw : « Ik
vraag U, moederke Maria, mijn krachten in die mate
te herstellen dat ik in staat ben om, onvermoeid, het
ontzaglijke werk op mij te nemen ter ere van U zelf
en van uw Zoon en voor het heil der zielen. »
Hij is er niet gerust op en vraagt zich af of hij
misschien tuberculose heeft. Na een leidinggesprek
met pater Claeys-Bouuaert, zijn geestelijke vader, hervindt hij zijn sereniteit : « De toekomst laat ik over
aan de goddelijke Voorzienigheid. Met Jezus wil ik
naar het kruis. Dat alleen heeft belang. Dat alleen
beoog ik. Als God nu mijn kruisiging wil, het zij zo.
Indien Hij mij nu slechts wil voorbereiden op het
kruis, mij goed. Ik dring niet aan, het bekommert mij
niet : ik bestem mijzelf voor het kruis. »
Eind augustus is een volledig verkwikte priester
Poppe terug op Sint-Coleta. Pastoor Van der Mijnsbrugge ontvangt hem hartelijk, in de overtuiging dat
Melle Edward genezen heeft van zijn “ excentrieke ”
manieren. Maar als de onderpastoor een glas wijn en
een sigaar weigert, zit het er bovenarms op. Dezelfde
avond nog vraagt Edward aan zijn herder geknield de
zegen : « Meneer pastoor, gij zijt mijn vader, gij moogt
mij dat allemaal zeggen, ik neem dat gaarne van u
aan. » Later zal de pastoor verzuchten : « Ik had een
heilige in huis en ik wist het niet... »
De meisjescommuniebond is Edward al kwijt : de
pastoor heeft het bestuur ervan aan hulppriester
Louis Van Bogaert toevertrouwd. De zorg voor het
catechistenwerk is tijdens Poppes verblijf in Melle
opgenomen door juffrouw Elvire Branquaert, een
vrome 40-jarige dame met wie hij tevoren reeds
heeft samengewerkt. Hij neemt de leiding terug op,
maar wanneer de winter voor de deur staat en er
geen verwarmd lokaal meer beschikbaar is – ten
gevolge van de oorlog zijn er onvoldoende kolen – is
Edward blij dat de vergaderingen bij juffrouw Elvire
thuis kunnen doorgaan. Alleen : zij woont in een
andere parochie...
Kort daarna maakt de pastoor hem duidelijk dat
hij zich beter niet meer moeit met zaken buiten de
parochie. De kinderen van Sint-Coleta zouden er goed
aan doen voortaan weg te blijven uit het huis van
Elvire Branquaert.

(2) Deze term verwijst naar de Vlaamsgezinden die een vernederlandste universiteit niet uit Duitse handen wilden ontvangen, maar
de kwestie wilden uitstellen tot na de oorlog. Hun boegbeeld was Frans Van Cauwelaert.
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De genadeslag krijgt Edward wanneer hij op
13 februari 1918 op het bisdom wordt ontboden.
Mgr. Seghers vindt het catechistenwerk heel nuttig en
zinvol, maar vermits het tot een interparochiale onderneming is uitgegroeid is het niet meer nodig dat de
onderpastoor de leiding ervan behoudt. « Gehoorzaam
uw pastoor en laat dat werk », aldus de bisschop. Volgens hem kan juffrouw Branquaert het allemaal wel
alleen af, met behulp van Poppes “ kleine lesjes ”...
Buiten zijn eigen stichting gezet ! Mocht hij dan
geen kinderzielen redden ? Waarom had God hem
dan die drang en die liefde in het hart gelegd ? Edward
zou zich natuurlijk kunnen verdedigen. In plaats daarvan valt hij op zijn knieën en gehoorzaamt.
Een kwartier later loopt hij een kerk binnen. « Om
te bekomen », zoals Van de Velde schrijft ? Neen :
om God te danken voor deze zware beproeving. Dezelfde avond nog schrijft hij in een brief aan juffrouw
Elvire : « Ik verkies de kleinste daad van gehoorzaamheid aan mijn bisschop boven alle goede werken van
heel de wereld. »
SMEEKBEDE OM HEILIGE PRIESTERS
Edward Poppe lijdt, maar hij weet dat dit de
normale conditie van een priester is. Hij lijdt in zijn
lichaam en hij lijdt in de mislukking van zijn werk op
de parochie. Wat hem echter het meest doet lijden is
de nagenoeg algemene verblinding rondom hem over
de ernst van de toestand : de Kerk verliest elke dag
terrein tegenover de ongelovigheid. Waarom ? Omdat er te weinig radicale, heilige priesters zijn die zelf
beleven wat ze prediken. Nochtans « zouden tien heilige priesters Gent kunnen redden. »
Het sterkst komt die noodkreet tot uiting in volgend gebed :
« Hebt Gij uw bloed voor niets vergoten ? Zend uw
priesters ! Werd Gij voor niets gekruisigd ? Priesters,

Moeder Poppe en haar dochter Suzanne in Moerzeke.

Rector van de zusters van de H. V incentius a Paulo in
Moerzeke, ca. 1920. Een « te zoetsappige foto » (Van de
Velde) ? Of de beeltenis van een man Gods die weet dat
onze eindbestemming in de hemel ligt ?

echte priesters ! Werd Gij voor niets gesmaad ? Waartoe uw allerheiligste Eucharistie ? Ach, zend toch priesters ! De kinderen ontglippen ons : zend uw priesters !
« De armen dolen weg en raken verzonken en
vergeten. Zend uw priesters ! De jongelingen ! De
burgers ! Allen zoeken zichzelf, niet U, mijn Jezus...
Wanneer priesters lijk Gij ? Wanneer priesters der
armen ?
« Ziet ge niet dat de zielen in volle kudden verzinken in wereldse zin, in modezucht, in lichtzinnigheid,
in onkuisheid, in onverschilligheid, in ongeloof ! Priesters, Jezus, uw priesters ! Priesters lijk apostelen !
Arm bij de armen ! Klein bij de kleinen ! Ach, wanneer komen ze, de priesters die bij de armen leven,
priesters die van huis tot huis gaan, priesters die de
schapen gaan zoeken in alle holen en krochten, in de
zwarte schuilhoeken der armoede en der zonde ! Waar
blijven ze, Jezus ? Uw bloed wordt nutteloos vergoten
voor duizenden !
« Gaat de wereld verdwijnen in een hellepoel van
verdoemenis ? Ach, Jezus ! Wat kunnen de kleinen
eraan doen dat hun ouders slecht waren en hun
priesters geen heiligen zijn ? Ach, Heer, zoudt ge uw
priesters zenden, de Uwe, de ware, de arme en heilige... die kleinen konden gered worden, die massa’s
konden onder uw liefdetenten gebracht worden, en U
bewaard blijven voor eeuwig ! Gedenk dat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld
der kleinen. Zend uw priesters ! Moeder, toon u Moe-
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der ! Priesters, Jezus, echte priesters ! » (geestelijk
dagboek, juli 1917).
Dit gebed werd geschreven een halve eeuw voor
de grote geloofsafval de godsdienst zou wegvagen uit
de samenleving. Actueler dan ooit klinkt daarom vandaag de hartenkreet van priester Poppe. Als een
profeet voorzag hij de apostasie. Als een profeet ook
wist hij dat enkel heiligen de plannen van Satan
kunnen dwarsbomen, met de hulp van de Allerheiligste Maagd Maria. Voor de komst van die heiligen bad hij en zal hij ook zijn leven geven.
EEN WONDERBARE BEKERING
Een van de laatste apostolaatsdaden van Edward
in Gent is de haast miraculeuze bekering van een
verstokte vrijzinnige, een overtuigd socialist die op
sterven ligt en van priesters noch sacramenten wil
weten.
Wanneer Edward van het sterfbed hoort, klopt hij
onmiddellijk aan om te proberen de man tot inkeer
te doen komen. Zijn echtgenote wijst hem eerst af,
maar na lang aandringen laat ze hem toch binnen.
Terwijl zij naar boven loopt om haar man te polsen,
valt Edward op zijn knieën en bidt met aandrang tot
de patrones van zijn parochie, de H. Coleta : « Ik roep
uw machtige hulp in voor de bekering van deze ongelukkige. Al verdien ik zulks niet, toch vraag ik voor
deze man een echte en duidelijke bekering, geen
halve, geen twijfelachtige, geen onverschillige. » De
vrouw komt weer naar beneden. Als de onderpastoor
het absoluut wil, mag hij van de zieke wel even
goeiedag komen zeggen, maar natuurlijk kan er van
biechten en dat soort dingen geen sprake zijn ! Hoopvol trekt Edward naar het ziekbed – een kwartiertje
slechts, meer niet, maar de opening is gemaakt.
De dag daarop staat Edward er opnieuw, met wat
eieren voor de zieke of het huishouden. De vrouw
bedankt hem koel en zegt dat de zieke slaapt. Ten
andere, het is niet nodig dat meneer de onderpastoor
zich nog verder “ derangeert ”.
Een nog vuriger gebed en ’s anderendaags staat
de vriendelijke geestelijke er opnieuw. In de houding
van de echtgenote is een opmerkelijke kentering
merkbaar. Ook met de zieke volgt ’s namiddags een
oprecht gesprek. Bij het vijfde bezoek tenslotte
spreekt de stervende een berouwvolle biecht en
ontvangt de laatste sacramenten. Een ziel is gered
voor de eeuwigheid !
NAAR DE AFZONDERING : MOERZEKE
Het gaat met Edwards gezondheid zo bergaf dat
hij in de herfst van 1918 benoemd wordt tot rector
van een kleine communauteit : de zusters van de H.
Vincentius a Paulo in Moerzeke bij Dendermonde. Op
7 oktober, na de mis van Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkrans, vertrekt hij voorgoed uit de parochie
waar hij zoveel gezaaid heeft en schijnbaar zo weinig
geoogst : een molenaarskar geladen met twee koffers, een hoop boeken en wat schamele huisraad, en
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onder het zeildoek Edward Poppe. Enkele stille
parochianen wuiven hem uit in de druilerige regen.
Op het moment dat de kar een bocht neemt, zien
zij nog even het vertrouwde, lijkbleke maar glimlachende gelaat van hun geliefde onderpastoor die
vriendelijk naar hen wuift.
Hij wordt in Moerzeke heel hartelijk verwelkomd.
Zijn opdracht is niet zwaar : hij moet zich bekommeren om een twaalftal zusters en om de kleine groep
van bejaarden en wezen voor wie zij zorgen. Bovendien zal moeder Poppe de toelating krijgen om bij
hem haar intrek te nemen. De overste van de
communauteit beseft onmiddellijk dat de nieuwe rector een heilige is.
Tot zijn grote vreugde vindt Edward een zusterziel
in de jonge onderpastoor van Moerzeke, Leo
De Keukelaere, die bij hem in het rectorshuis komt
wonen. Hij is lid van de Filioli caritatis, de door
Robrecht Messiaen gestichte priesterbeweging.
Edward en Leo besluiten om hun leven broederlijk te
delen, samen te bidden, elke avond bij elkaar te
biechten, te ijveren voor het ideaal van het heilig
priesterschap.
Toch zal die gelukkige periode, die nog extra glans
krijgt door het zo lang verhoopte einde van de Grote
Oorlog, van korte duur zijn. Eind december wordt
Leo zwaar ziek en kort daarop moet hij berecht
worden. Zijn doodstrijd is lang en zwaar. Op een dag,
terwijl Edward bij de stervende zit te bidden, roept
deze plots uit : « Het geheim van Maria ! Het geheim
van Maria ! » – « Wat is er, Leo ? », vraagt Edward
bezorgd. – « Maria, dat is alles ! Maria beminnen, dat
is alles ! De liefde tot Maria is als een vlam die
aangestoken wordt. Aangezien wij daartoe bestemd
zijn, wat kunnen we beter doen dan ons geheel in
haar handen geven ? Zij is de liefde zelf... In haar
hebben wij alles... » De 31-jarige geestelijke overlijdt
op 5 januari 1919.
« HOE BITTER WEINIG WORDT
JEZUS BEMIND ! »
De rust van Moerzeke maakt dat Edward terug
wat energie vindt. Hij besluit de werking van de
Filioli nieuw leven in te blazen en schrijft aanmoedigende brieven naar de vele vrienden. Zijn gedachte is
de eenvoud zelf ; hij drukt ze schitterend uit in een
brief aan een seminarist van Leuven, die hij wil
aanmoedigen om veeleer een heilige dan een geleerde te worden :
« Ik bid voor u, broeder, opdat gij gans uw leven
een vurige Filiolus moogt blijven. Geleerdheid is een
christelijk hulpmiddel, maar tenslotte komt alles op
heiligheid neer en vloeit alles daaruit voort. Een heilige weet meer dan een geleerde, kan meer dan een
geleerde, durft meer dan een geleerde...
« Broeder, gij zult daar van dichtbij de toekomst
van ons katholiek leven leren schatten : gij zult zien
wat zedelijke wrakken en verminkte idealen de Alma
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priesterleven ? » (brief aan Eugeen Heyrman, januari
1919).
EEN MIJLPAAL

De aan Maria toegewijde Schipperskapel in Moerzeke. Priester Poppe trok er regelmatig naartoe om te bidden.

In maart 1919 vindt in Gent een diocesane bijeenkomst van de Filioli plaats ; er zijn 35 geestelijken aanwezig. Velen van hen kijken zo op naar
priester Poppe dat zij een persoonlijke briefwisseling
met hem beginnen. In zijn antwoordbrieven legt
Edward het accent op de absolute noodzaak voor
priesters om een diep innerlijk leven te cultiveren,
willen ze vruchten dragen : « Aan de vurigheid der
priesters is de zaligheid van gestichten en dorpen
verbonden... Weten dat elke versterving haar weerklank heeft op onze jongens, op onze biechtelingen,
weten dat elke overwinning vermenigvuldigd wordt
in haar uitwerkselen ! » (brief aan Frans Deschaumes,
26 maart 1919).
De derde dag kan hij zich niet meer inhouden en
vraagt het woord. In een onvergetelijke tussenkomst
schildert hij het portret van een waarachtig priesterleven, het enige dat redding kan brengen : een leven
van armoede, van gebed en geloof, van vertrouwen
en blinde gehoorzaamheid. « Lijk een mes sneed zijn
woord door de zielen », schrijft ooggetuige Odilo
Jacobs. « Geen ijdel vertoon, geen gezochtheid : alles
even fris en nieuw. Iedereen luisterde en zweeg en
voelde het waaien van de geest Gods ».
De derde dag kan hij zich niet meer inhouden en
vraagt het woord. In een onvergetelijke tussenkomst
schildert hij het portret van een waarachtig priesterleven, het enige dat redding kan brengen. « Lijk een
mes sneed zijn woord door de zielen », schrijft ooggetuige Odilo Jacobs. « Iedereen luisterde en zweeg
en voelde het waaien van de geest Gods ».
’s Anderendaags vraagt men hem de afsluitende
homilie te houden over het evangelie van de dag,

Mater onder haar vleugelen krijgt. Gij hebt te Gent
gezien wat godsdienstige ellende daar heerst bij rijk
en arm. Gij zult overal zien, tot in kloosters en gestichten toe, hoe weinig, hoe bitter weinig Jezus bemind wordt... De onverschillige mensen zakken met
ganse steden, met ganse landen naar socialisme en
heidendom weg. Een schoon sermoen over hel of hemel houdt die
massa niet meer tegen. Ze groeien
aan en zakken weg... Die ontaarde
zinkende massa wordt maar tot zien
en tot staan gebracht door de komst
van een heilige.
« Bidden wij dat Jezus in ons midden heilige priesters doet opstijgen,
ware heiligen wiens evangelisch
eenvoudig leven de onverschillige
mensen tot bedenking, ja tot verwondering en inkeer brengt. Hebt ge
nog niet nagegaan in de levens der
heilige priesters wat een lichtkring
ze neervlekken rondom zich, in hun
duistere omgeving ? Wat een verstrekkende ommekeer ze in stilte
verwekken door hun heilig leven ?
Wat navolgers ze rondom zich aan- Het klooster van de zusters van de H. Vincentius a Paulo in Moerzeke zoals het er
trekken en meevoeren in hun ideaal vandaag uitziet (tuinzijde). Binnen is een klein museum over priester Poppe ingericht.
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een uittreksel uit het hogepriesterlijk gebed. De
aanwezigen hebben de indruk in hun midden Christus zelf te hebben die zei : « Ik ben de Weg ! Ik ben
de Waarheid ! Ik ben het Leven ! » Ze worden vooral
getroffen door de dimensie die Edward Poppe aan
het priesterschap geeft door zijn commentaar op
volgend woord van Jezus : « Wie in mij gelooft, ook
hij zal de werken doen die Ik zelf verricht ; en zelfs
grotere zal hij doen » (Jo 14, 12). Edward : « O Jezus,
met deze woorden stelt Gij mijn geloof op de proef.
Ik zou me willen achteruittrekken en toch, neen, ik
zal niet twijfelen, maar ook dit geloven, omdat Gij
het zo zegt : ik, uw arme priester, ik zal de werken
doen die Gijzelf hebt gedaan, “ et maiora horum ”, en
nog grotere zal ik doen. Fiat, Domine ! »
Die gedenkwaardige dag is een mijlpaal voor de
Filioli. In zekere zin begint dan ook het “ openbaar
leven ” van priester Poppe : vanaf nu wordt hij beschouwd als de leider en de gids van hen die de weg
van de priesterlijke volmaaktheid willen inslaan.
DE SPRONG NAAR HET KRUIS
Edwards uitstraling zal buitengewoon groot zijn,
maar wat niemand weet – op zijn geestelijke vader
na – is dat hij in het diepste geheim een offer
gebracht heeft. Uit liefde voor zijn priesterideaal en
om de juiste opvatting ervan te redden heeft hij op
de voorlaatste avond van het Leuvens congres een
gewaagde sprong genomen : « Ik heb gezegd dat ik
een langdurig martelaarschap aanvaardde door trage
uitputting en ik heb mezelf opgedragen, toen de zaken op de Keizersberg verkeerd liepen. »
De Heer Jezus wacht niet lang vooraleer Hij Edward
laat weten dat zijn offerande aanvaard is. Een week
later loopt hij in Moerzeke, bij zijn dagelijkse bedevaartwandeling naar de Schipperskapel, een verkoudheid op. De dag daarop moet hij het bed houden. Op
zondag 11 mei wordt hij geveld door een zware
hartaanval. Hij voelt zich plots als in bezwijming wegzinken : geen polsslag meer ; over zijn gelaat trekt
een akelige doodskleur. Heel het klooster staat in rep
en roer, een haastig bijgeroepen geneesheer vermag
niets. Edward wordt berecht, het einde lijkt nabij.
Aan zijn goede vriend Filibert Seys, onderpastoor
te Grembergen, die hij aan zijn sterfbed geroepen
heeft, vertrouwt hij fluisterend toe : « Broeder, ik heb
aan Onze-Lieve-Heer nooit gevraagd om lang te leven
noch om gelukkig te zijn... Ik heb alleen gevraagd dat
Hij door de mensen veel moge bemind worden. Ik
heb gebeden om veel goed te kunnen doen en daaraan te mogen werken. Ik heb gesmeekt opdat zijn
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Rijk hier moge uitgebreid worden en de priesters
zich heiligen... En als Jezus me hierin verhoren wil,
zo heb ik Hem steeds herhaald, werp mij dan maar
in de hoek en vergeet mij. »
Een volle week blijft Edward in levensgevaar, dan
treedt geleidelijk beterschap op. Maar op het hoogfeest van Pinksteren krijgt hij een tweede hartaanval.
Zijn leven hangt aan een zijden draadje, de minste
verkeerde beweging kan hem het leven kosten.
Toch overleeft hij ook deze keer. Wanneer Odilo
Jacobs hem een bezoekje komt brengen, kijkt de
zieke hem recht in de ogen en smeekt : « Broer, ik
weet het wel, de mensen zeggen van mij dat ik een
heilige ben. Maar ik weet beter... en mijn arm zieltje
zal vergeten worden in het vagevuur. Zult gij tenminste goed voor mij bidden ? »
Wat hem op die momenten nog het best rechthoudt, is zijn hoop op Maria. « Toen ik op sterven
lag », bekent hij later, « kon ik mij niet troosten met
de gedachte veel voor Onze-Lieve-Heer te hebben
gewerkt. We zijn immers toch maar nutteloze dienaars. Maar wat mij troostte op dat ogenblik, was
dat ik mijn goede moeder Maria had liefgehad en
dat mijn leven haar heel en al toebehoorde. » Hij
wéét dat zij hem niet in de steek zal laten, maar
voor hem zal zorgen. Heeft hij niet duizenden keren alles in haar handen gelegd ?
Geen snelle dood, maar een lentum martyrium,
een “ langdurig martelaarschap ” heeft hij gevraagd.
En dat wordt ook zijn deel. Weken, maanden, jaren
zal het lijden duren. Keer op keer staat priester Poppe
terug aan de rand van het graf en voelt hij de beklemmende angst van de nakende dood. Maar hij
herstelt telkens opnieuw, totdat een nieuwe crisis
weer alle hoop en alle plannen teniet doet. Toch blijft
hij onafgebroken verlangen naar beterschap, niet om
de genezing zelf, maar omdat hij de nood van de zielen ziet, het goede dat ongedaan blijft. Tot de laatste
dag zal hij branden van verlangen om hulp te bieden.
[wordt vervolgd]
broeder Pierre van de Transfiguratie
& redactie KCR

Bezoek ook onze website
nl. crc-resurrection. org
voor nog meer artikels die niet in ons tijdschrift verschijnen.
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