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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen oorlogsmonument te Waarschoot

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 dorpsgezichtel], 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 besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010,

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 artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Oorlogsmonument WO I en WO 11 voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers
van Waarschoot, gelegen te
Waarschoot (Waarschoot), Hovingen z. nr. ;
bekend ten kadaster:
Waarschoot, 1518 afdeling, sectie C, perceelnummer 1402A/deel, deel van
gemeentelijke begraafplaats, met uitzondering van de nieuwe configuratie.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
Imposant uitgewerkt, getrapt trapeziumvormig podium, waarop een driedelige sokkel
met centraal een beeldengroep. Het figuratief werk bestaat uit een bronzen Heilig
Hartbeeld op een sokkel, met aan de voet een vallende Belgische soldaat in
uitrusting, die een vaandel vasthoudt. Naast de figuur van de soldaat liggen diverse
werktuigen in brons, waaronder links een schop en een kapmes en rechts een
hakbijl. Twee haakse hardstenen pijlers worden bekroond door een stenen kruis en
zijn elk versierd met een bronzen wapenschild en onderaan in brons een laurierblad
of palmblad met banderol.
Beeldengroep met sterk geladen symboliek en emotie, enerzijds van
vaderlandslievendheid en heldenmoed en anderzijds van diep verdriet en wanhoop,
troost zoekend in de religie van het Heilig Hart.
Representatief voorbeeld voor het oeuvre van beeldhouwer Jules Vits uit Melle
(gesigneerd). Jules Vits (1868-1935) werkte onder meer in het atelier van Aloïs De
Beule. Tot aan de Eerste Wereldoorlog vervaardigde Jules Vits portretbustes, reliëfs
en vooral hoogstaand religieus beeldhouwwerk. Later vervaardigde hij ook funeraire
monumenten, portretten en elementen die konden ingepast worden bij woningbouw.
Tijdens het interbellum realiseerde hij ook talrijke oorlogsgedenktekens in eigen land,
zoals te Geraardsbergen, Wichelen, Zottegem, Aarsele, Overpelt en Achel, maar ook
in Frankrijk. In zijn werk zitten zowel elementen uit de neogotiek, de art nouveau, de
art deco en het monumentaal realisme.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Oorlogsmonument WO I ter herinnering aan de gesneuvelden en opgeëisten van
Waarschoot, onthuld in 1928 en geplaatst aan de ingang van de parochiekerk SintGhislenus. Later werden de jaartallen 1940 en 1945 toegevoegd.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Oorlogsgedenkteken als zijnde de materialisatie van het herdenken van een
collectief trauma.
De parochie van Waarschoot zocht troost in haar sterke toewijding aan het H. Hart.
De Heilig Hartdevotie raakte tijdens het interbellum bijzonder populair. Dit leidde tot
de oprichting van heel wat gedenktekens met het H. Hart als centraal thema.
Na de brand en de heropbouw van de parochiekerk in 2002 kreeg het
oorlogsmonument een nieuwe plaats op de gemeentelijke begraafplaats, middenin
een herdenkings- en bezinningsplek.

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 juli 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006 en 18 september 2009 en 11 januari 201 0)
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