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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen oorlogsgedenktekens te Dl EST (Diest)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009,4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten , stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari
1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en de artistieke waarde:
als monument
- 1 oorlogsgedenkteken, gelegen te
Dl EST, Henri Verstappenplein z. nr.
bekend ten kadaster:
Dl EST, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer: z. nr.
- 1 oorlogsgedenkteken, gelegen te
DIEST, Weerstandsplein z. nr.
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bekend ten kadaster:
Dl EST, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer: z. nr.
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische waarde van het oorlogsgedenkteken op het Henri Verstappenplein:
opgericht ter nagedachtenis aan de oorlogsfeiten en -slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de
Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en
documentaire waarde.
Artistieke waarde: In Euvillesteen en brons uitgewerkt oorlogsgedenkteken dat door
architect Pol Berger (1884-1954) en beeldhouwer Jules Bemaerts (1882-1957) in 1920
ontworpen en vervaardigd werd, gevormd door een monumentale gedenksteen met
vermelding van gesneuvelden en burgerslachtoffers op een bronzen plaat, de stèle
geflankeerd door een zittende vrouw, allegorisch yoor de zegevierende stad Diest in
een klassieke vormentaal in brons uitgewerkt, en een gedrapeerd vaandel als symbool
voor vaderland en opoffering.
Door zijn ligging op het middenplantsoen van het Verstappenplein, heeft het monument
bovendien een belangrijke beeldwaarde.

Historische waarde van het oorlogsgedenkteken op het Weerstandsplein: opgericht in
1946 onder impuls van de plaatselijke weerstandsvereniging "het Geheim leger,
schuiloord Diest" (of "schuiloord Jachttijger") als herinnering aan het verzet, de politieke
gevangen, de weggevoerden en de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog, is dit
gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de Diestse en nationale politieke
geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.
Artistieke waarde: weerstandsmonument, als gezamenlijk werk van architect Renaet
Braem (1910-2001) en beeldhouwer Mark Macken (1913-1977) in 1945-'46 ontworpen
als een strak architecturaal ensemble, voorzien van expressieve sculptuur, en gevormd
door een breukstenen podium waarop een rijzige, ijzerzandstenen stèle met bas-reliëf
en een liggende gedenksteen waartussen 9 kleinere gedenkstenen, voorzien van de
namen der verzetsstrijders en oorlogsslachtoffers; het geheel kwaliteitsvol in een
expressionistische stijl uitgewerkt en symbool voor verzet en opoffering. Door zijn
specifieke vormgeving en inplanting op de middenberm van het Weerstandsplein, één
van de invalswegen naar het stadscentrum van Diest, heeft het monument bovendien
een belangrijke beeldwaarde.
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Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).
Brussel,

1 4 FEB. 2012
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

