
6-28 mei, Gemeentemuseum

Expo Priester Poppe
verzameling Ronny Van Goethem (Temse)

Van zaterdag 6 t/m zondag 28 mei loopt in het Gemeentemuseum een expo rond 
Temses beroemdste ingezetene: Priester Poppe. 25 van zijn slechts 33 levensjaren 
woonde hij in Temse. Het expomateriaal is ontleend aan de collectie van Ronny Van 
Goethem (Temse), sinds 1989 verwoed Poppe-verzamelaar. Naast foto’s, brieven, 
bidprentjes, documenten, boeken, brochures, krantenknipsels, dodenmasker... omvat 
de verzameling persoonlijke bezittingen van Poppe, zoals zijn hoed en regenscherm. 
De tentoonstelling, die begeleid wordt door een brochure, biedt een dankbare 
gelegenheid om kennis te maken met Temses internationaal bekende zoon. 
De expo is elk weekend van mei vrij toegankelijk: zaterdag en zondag 14-18 u., 
zondag ook 10-12 u. Info: 03 710 12 52 - museum@temse.be

Priester Poppe 
Edward Poppe (°Temse, 18/12/1890) was het 3de van de 8 kinderen van Désiré 
Poppe (Elversele), bakker, Daensist, en Josepha Ogiers (Tielrode). Hun bakkerij-
woning was naast restaurant Het Palingshuis in de Visscherstraat (huidige Priester 
Poppestraat). Zijn studies in Temse en St.-Niklaas werden verlengd in Leuven, waar 
hij in 1913 (met grote onderscheiding) afstudeerde als doctor in de Thomistische 
Wijsbegeerte. Aan het Groot-Seminarie van Gent werd hij op 1/5/1916 priester 
gewijd. Hij was  onderpastoor op de Sint-Coletaparochie in Gent (1916-1918), 
directeur van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo in Moerzeke (1918-1922) en 
geestelijk begeleider van de geestelijken die in Leopoldsburg hun legerdienst deden 
(1922-1924). Poppe overleed op 10/6/1924 in Moerzeke: hij bezocht er zijn moeder 
in het rusthuis met kerstmis 1923 en zou de locatie niet meer verlaten ingevolge 
steeds terugkerende hartcrisissen, waaraan hij uiteindelijk bezweek. 

De échte Poppe
Over Priester Poppe is de jongste 50 jaar diepgaand en baanbrekend studiewerk 
verricht door E.H. Fernand Van De Velde. Zijn bevindingen staan te lezen in z’n 
Poppe-oeuvre, dat een 13 boeken en vele andere publicaties omvat. De auteur heeft 
het traditionele beeld van Poppe wezenlijk veranderd. Dat klassieke beeld, bevestigd 
door de meest bekende, zoeterige Poppe-foto, stelde een (toekomstige) heilige man 
voor, verheven boven de werkelijkheid. Die beperkende voorstelling doet onrecht 
aan de echte Poppe. Van De Velde heeft het onvolledige en stereotiepe Poppe-beeld 
doorbroken en gecorrigeerd. De echte Poppe is daardoor naar voor getreden als 
een briljante en veelzijdige persoonlijkheid, sociaal bewogen, scherp intellectueel, 
begenadigd godsdienstpedagoog, man en priester voor alle tijden, ver vooruit op 
zijn tijd, met een boodschap van geloof en sociale inzet die hij consequent heeft 
voorgeleefd. Zijn geestelijke invloed strekt zich door de vertaling van zijn geschriften 
(in meer dan 20 talen) tot ver over de eigen landsgrenzen uit. 
Poppe was ook Vlaamsgezind, wat vele jaren is stilgehouden in het 
zaligverklaringsproces.
In 1966 werd zijn proces tot zaligverklaring ingeleid, in 1986 werd hij 
eerbiedwaardig verklaard, in 1999 werd hij - op basis van een medisch niet-
verklaarbare genezing - door Paus Johannes Paulus II zaligverklaard. Naar aanleiding 
daarvan realiseerde de vzw Parochiale Werken i.s.m. het Gemeentebestuur Poppes 
standbeeld-met-bas-reliëf aan de kerk (beeldhouwer: Valeer Peirsman). Zijn 
geboortehuis, eigendom van de kerkfabriek, werd gerenoveerd en t.g.v. de 100ste 
verjaardag van zijn geboorte als museum ingewijd door de bisschop van Gent. Het 
museum is ingericht met authentieke huisraad en persoonlijke bezittingen van de 
familie Poppe.
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