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VooRWooRd

edward	Poppe,	voor	velen	de	meest	geliefde	priester	van	Vlaan-
deren,	werd	op	drie	oktober	1999	door	paus	Johannes	Paulus	II	za-
lig	verklaard.	Hoewel	de	geschriften	van	de	zalige	in	meer	dan	tien	
verschillende	talen	zijn	vertaald,	beschikten	we	tot	nu	toe	over	geen	
enkele	eigentijdse	Nederlandse	uitgave.	Ik	was	dan	ook	aangenaam	
verrast	toen	uitgeverij	De	Boog	uit	Nederland	mij	vroeg	een	bloem-
lezing	samen	te	stellen.	Hebben	we	in	deze	tijd	niet	meer	dan	ooit	
nood aan heiligen die ons kunnen voorgaan in de navolging van wat 
Augustinus noemde “Christus totus”: de totale Christus die voort-
leeft	 in	onze	katholieke	Kerk?	 Ik	heb	geprobeerd	om	de	authenti-
citeit	van	de	 teksten	zoveel	mogelijk	 te	bewaren.	Desondanks	zag	
ik	mij	 soms	genoodzaakt	de	 tekst	bij	 te	 sturen	en	verouderd	 taal-
gebruik	 aan	 te	passen.	Het	 gebruik	van	hoofdletters,	waar	Poppe	
zich	nadrukkelijk	van	bediende	om	naar	een	sacrale	werkelijkheid	
te	verwijzen,	werd	grotendeels	behouden.

een	bijzonder	woord	van	dank	gaat	uit	naar	de	onvermoeibare	
Fernand	 van	 de	 Velde,	 oud-postulator	 en	 biograaf	 van	 de	 zalige	
priester	Poppe.	Hij	stond	me	met	raad	en	daad	bij.	Dank	ook	aan	
mijn	vrouw	lorina	omdat	ze	me	de	ruimte	gaf	om	aan	dit	boek	te	
werken.	Moge	deze	bloemlezing	bijdragen	tot	de	nieuwe	evangeli-
satie	in	Vlaanderen	en	Nederland.

Karl Weekers

13



HIStoRISCHe	INleIDINg

15



gezicht	op	temse

16



1.	KoRt	BeRICHt	VAN	ZIJN	leVeN

Gelukkige kindertijd

In die kindertijd zonder kommer, vol zon en blijheid verwijl ik 
nog gaarne.

leuven,	19	februari	1911

In	het	bakkersgezin	te	temse,	waar	edward	op	18	december	1890	
werd	geboren,	stond	het	leven	in	het	teken	van	een	lange	werkdag.	
Voor	vader	Désiré	begon	de	dag	vroeg	en	eindigde	pas	 laat	 in	de	
avond,	wanneer	moeder	Joske	het	rozenhoedje	hardop	voorbad,	ge-
volgd door de litanie van onze-Lieve-Vrouw en eindeloze intenties 
voor levenden en doden.
Alleen	 ‘s	 zondags	 was	 het	 anders.	 Dan	 stond	 de	 tijd	 stil.	 Na	

de	hoogmis	kwam	oom	Jules,	vaders	broer,	over	de	vloer.	Hij	was	
een gewaardeerd onderwijzer aan de gemeenteschool. In de volle 
schoolstrijd	van	de	jaren	tachtig	was	hij	dat	gebleven,	tegen	de	voor-
schriften	in	van	het	episcopaat.	Na	de	verkiezingsoverwinning	van	
de katholieken in 1884 kwam zijn plaats daardoor in het gedrang. 
Noodgedwongen	ging	hij	werken	bij	de	gebroeders	orlay	met	wie	
hij	de	sympathie	voor	priester	Daens1 en de Vlaamsgezindheid deel-
de.	edward	kende	Daens	van	de	foto	boven	de	trog	in	de	bakkerij.	
Vol aandacht luisterde hij naar de verhalen over de teloorgang van 
het	Daensisme	te	temse	(1901-1903),	over	de	opkomst	van	het	soci-
alisme en de eerste werkstakingen, over Kerk en politiek, over recht 
en	onrecht,	over	de	Vlaamse	en	de	Sociale	Beweging,	de	stichting	
van	het	Davidsfonds2 en	van	de	Studentenbond	(1898).	De	ongelijke	
strijd voor sociale rechtvaardigheid die door de christen-democra-
ten	(Daensisten)	werd	gevoerd,	boeide	hem.
In	 de	 broederschool	 werd	 edwards	 sociale	 Vlaamsgezindheid	

historisch	en	literair	bijgewerkt.	De	dood	van	guido	gezelle	op	27	
november	1899	werd	er	als	een	onherstelbaar	verlies	voor	Vlaanderen	
betreurd.	Consciences	‘leeuw	van	Vlaanderen’	werd	in	de	klas	voor-
gedragen	in	voorbereiding	op	de	zeshonderdste	verjaardag	van	de	

	 1	 Adolf	Daens:	priester	(1839-1907)	die	zich	met	zijn	werklieden-
partij	had	afgescheurd	van	de	Katholieke	Partij	en	tegen	de	wil	van	zijn	
bisschop	volksvertegenwoordiger	was	geworden.
	 2	 Davidsfonds:	 Vlaamse	 cultuurbeweging	 gesticht	 in	 1892,	 ge-
noemd	naar	de	Vlaamse	priester	Jan	Davids	(1801-1866).

17



guldensporenslag.	Die	Broeders	van	liefde	waren	opvoeders	met	
talent!	Broeder	Silverius	sprak	zeven	talen	en	had	een	encyclopedi-
sche	kennis	waar	edward	veel	bewondering	voor	had.	Na	de	school	
organiseerde	hij	bovendien	boeiende	activiteiten	zoals	schetsen	naar	
de	natuur,	leerlingentoneel	en	een	‘Vlaamsche	taalbond’	waar	ed-
ward	zijn	eerste	 spreekbeurt	hield	op	24	 september	1902.	Hij	was	
toen	elf	jaar.	ook	de	parochiale	toneelbond	‘Nut	en	Vermaak’	inves-
teerde	in	het	talent	van	Ward.	Begin	januari	1905	werd	‘De	Stomme	
Wees’	tweemaal	opgevoerd.	Het	werd	een	succes.	Wards	houding,	
zijn	uitdrukking,	zijn	blik,	zijn	kostuum,	alsook	de	 foto	die	ervan	
gemaakt werd  – getuigde Piet van Rossem  – maakten hem tot het 
sterretje	van	de	toneelbond.	In	de	vakantie	hielp	hij	’s	morgens	in	de	
bakkerij.	Na	de	middag	bezorgde	hij	brood	met	de	hondenkar.	Zo	
leerde	hij	heel	temse	kennen	vanaf	de	onmiddellijke	buurt	van	het	
Vissersstraatje	tot	Hollebeek,	Hoogkameren	en	Cauwerburg	op	de	
weg	naar	tielrode.	op	die	wijze	verkende	edward	de	werkelijkheid.

Collegetijd 1905-1910

Toen ik op vijftienjarige leeftijd van huis wegging om aan het 
college te gaan studeren, kende ik de wereld al wel. Ik heb later 
aangaande die zaak niet veel moeten bijleren. Ziet ge, men komt 
zowat overal wanneer men brood moet bezorgen. In huizen waar 
ze ruzie maken, waar de man zat is, in herbergen waar ze vloek-
en en praat vertellen. Ge hoort en ge ziet dan zoveel!
ongedateerde	mededeling	aan	frater	Nestor,	zijn	broer

De	veelzijdig	begaafde	jongen	liet	nooit	los	waar	hij	éénmaal	zijn	
zinnen	op	had	gezet.	Dan	gingen	zijn	grote	droomogen	plots	fel	op-
lichten.	Zijn	vasthoudendheid	week	alleen	voor	echt	en	sterk	gezag.	
Hij	wist	wat	hij	wilde	en	men	kon	hem	niet	zo	maar	uit	het	hoofd	
praten	wat	 er	 eenmaal	 in	was	 geraakt.	De	 beslissende	 jeugdjaren	
werden erdoor getekend.
Het	Rodenbachjaar	(1909)3 was	voor	edward	van	bijzondere	be-

tekenis.	Hij	zat	toen	in	de	poësis	(in	het	toenmalige	Belgische	onder-
wijssysteem	de	vijfde	klas	van	de	klassieke	humaniora).	Het	was	het	
jaar	waarin	zijn	van	vader	(†1907)	overgeërfde	liefde	voor	de	kleine	

 3
 
Albrecht	Rodenbach:	hoogbegaafd	jong	dichter	en	gevierd	stu-

dentenleider	 (1856-1880),	groeide	uit	 tot	hét	symbool	van	de	Vlaamse	
Beweging.

18



man,	zijn	eigen	priesterroeping	(op	20	mei	viel	de	beslissing)	en	de	
ethische	idealen	van	de	‘Blauwvoeterie’4 tot een merkwaardige een-
heid	versmolten.	 In	een	brief	aan	mama	maakte	edward	zijn	 roe-
ping	bekend:	“Vandaag	begint	bij	ons	de	retraite.	‘t	Zijn	misschien	
de	 gewichtigste	 dagen	 van	mijn	 leven	 omdat	 zij	 zullen	 beslissen	
over	mijn	toekomst.	Niet,	mama,	dat	ik	mij	nog	nimmer	bedacht	heb	
dat	mijn	toekomst	gans	onbekend	is,	maar	god	heeft	somtijds	een	
bijzondere	manier	om	zich	van	de	zielen	te	bedienen	die	zich	aan	
Hem	toewijden”	(Brief	aan	mama,	Sint-Niklaas	16	mei	1909).
Klasgenoot	Filip	de	Pillecyn5 herinnert zich als veertiger hoe ze 

beiden	 aan	 het	 Rodenbachnummer	 van	 het	 leerlingenschrift	 ‘Het	
Soete Waeslandt’ hadden medegewerkt. “In schone en zuivere ver-
ering	ging	heel	ons	geslacht	op	voor	Albrecht	Rodenbach.	Wardje	
Poppe	 was	 niet	 de	 minst	 vurige:	 daar	 was	 in	 de	 Rodenbachcul-
tus	van	ons	geslacht	een	hoge	eerbied	voor	zedelijke	waarde,	een	
blijdschap	 in	 het	 vrijwillig	 erkennen	 van	 een	 niet	 opgelegde	 hië-
rarchie.	en	edward	Poppe	tekende	op	de	eerste	bladzijde	van	het	
oefenschrift	 een	kop	van	Rodenbach.	Hij	was	 artistiek	 aangelegd.	
Zijn	zachte,	weemoedige	ogen	konden	helder	worden	als	hij	sprak	
over	iets	dat	hij	bewonderde,	gelijk	zij	konden	opvlammen	tijdens	
een	discussie	die	hem	vinnig	maakte.	Hij	schreef	dus	in	drukletters,	
in	zwarte	inkt	omrand	met	blauw	potlood,	de	leuze	‘leve	god	en	
Vlaanderen’ en op de schildjes van de gedrukte omlijsting tekende 
hij	 als	 illustratie	een	kruis	en	een	klauwende	 leeuw.	Het	doet	me	
deugd	die	half	gebogen	gestalte	van	Wardje	Poppe,	met	zijn	broe-
derlijk kijkende ogen, voor mij terug te zien.”

In de paasvakantie van 1910 hield Edward voor de studenten-
bond	 een	 aandachtig	 beluisterde	 voordracht	 over	Hugo	Verriest6. 
edward	bewonderde	in	hem	het	charisma	van	de	redenaar	die	zijn	
toehoorders	 zo	 meesterlijk	 in	 de	 ban	 bracht	 van	 zijn	 boeiend	 en	
ontroerend	woord,	ondersteund	door	korte	rukjes	aan	zijn	dubbel	
overhangende	zwarte	sjaal.	Kon	hij	dat	ook	maar!	Hij	kende	de	sterk	
geritmeerde	aanhef	van	de	beroemd	geworden	voordracht	van	1872	

	 4	 Blauwvoeterie:	naam	die	ontleend	werd	aan	de	blauwvoet,	een	
vogel,	symbool	van	de	door	Albrecht	Rodenbach	opgerichte	studenten-
vereniging.
	 5	 Filip	De	Pillecyn:	klasgenoot	van	Poppe	en	letterkundige	(1891-
1962).
	 6	 Hugo	Verriest:	priester	en	schrijver	(1840-1922),	leerling	van	ge-
zelle	en	leraar	van	Rodenbach.
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“eertijds	heeft	er	een	volk	bestaan”	letterlijk	uit	het	hoofd.	“Welnu,	
dat grote edele volk moet wederom onder de zon komen, leven, 
roeren,	spreken,	werken,	in	één	woord	bestaan...	géén	ander	volk,	
géén	nieuw	volk,	dát	volk.”	Poppe	sprak	lang	en	boeiend	en	toonde	
Verriest	zijn	liefde	voor	de	kleine	man	in	de	meesterlijk	getekende	
figuren	 van	Blank-Bleek,	Alma,	 Pierke	Derycke,	 Jan	Bracke,	Zalia	
en	 anderen.	 edward	 streefde	 ernaar	 begrip	 en	 waardering	 voor	
het	gewone	volk	bij	de	studenten	op	te	wekken,	want	hij	was	diep	
overtuigd van wat Floris Prims7 op de tweede sociale landdag van 
10	april	te	Boom	had	beklemtoond:	‘Vlaamsgezindheid	en	volksge-
zindheid dekken elkaar’.

	 7	 Floris	Prims:	kanunnik,	historicus	en	sociaal	werker	(1882-1954).
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