
  

Bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden 

 

Voorafgaand het Nationaal Congres van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters is er 

traditioneel een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden. 

Op zondag 27 maart 2022 zal dit doorgaan te Deinze ‘Het Land van Nevele’. 

Het monument bevind zich op het Sint-Poppoplein op ongeveer 600 meter van de concertzaal ‘de 

Brielpoort’ waar het Nationaal Congres zal doorgaan. Het Sint-Poppoplein is de ruimte tussen de Onze-

Lieve-Vrouwekerk en de Leie die in 2011 volledig werd heringericht.  

  

Poppo was een zoon van het Vlaams adellijke echtpaar Titzekin en 
Adelvina van Deinze en werd in 978 geboren. Poppo besloot na een 
visioen tijdens één van zijn pelgrimstochten monnik te worden. Keizer 
Koenraad II de Saliër stelde hem aan tot zijn persoonlijk raadsman, in die 
hoedanigheid voerde hij in minstens zeventien kloosters de 
hervormingen door. Hij is gekend voor zijn wonderbaarlijke genezingen 
en verscheen aan enkele pelgrims in de kloosterkerk te Stavelot, zijn 
rustplaats. 

 

 

‘De Stad Deinze aan hare dooden 1914-1918’ 

Het oorlogsmonument de ‘Puinruimer’ werd in het bijzijn van kroonprins Leopold (de latere koning 
Leopold III) op 8 oktober 1922 onthuld. Het is van de hand van de Deinse kunstenaar Antoon Van Parys 
(1884-1968).  

Het oorlogsmonument is  een regelrechte 
aanklacht tegen het oorlogsgeweld. Van Parys laat 
de gruwel, de vernietiging en het lijden zien die de 
oorlog met zich meebracht, er is geen plaats voor 
triomf. Het meest opvallende element is een man 
in ontbloot bovenlijf, hij houdt een pikhouweel in 
de handen en ruimt het puin op die de oorlog 
achterliet. Op de wanden van het blok staat een 
ongewapende soldaat die samen met een 
boerenjongen een gesneuvelde kameraad 
wegdraagt van het slagveld. Na 1945 werden ook 
de namen van de burgerlijke slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog toegevoegd op een arduinen 
boek, dat voor het gedenkteken ligt. 

 

 

 


