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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen oorlogsmonument te Sint-Lievens-Houtem

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 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 voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem, gelegen te
Sint-Lievens-Houtem (Sint-Lievens-Houtem), Marktplein z. nr.;
bekend ten kadaster:
Sint-Lievens-Houtem, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer zonder, deel van
openbaar domein.

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:
Als een typevoorbeeld van gedenkzuilen zoals die werden opgericht in de kleinere
dorpen, en welke veelal gekenmerkt worden door vierkante zuilen op een trapsgewijs
versmallende sokkel en die naar boven toe worden doorbroken door een
geprofileerde kroonlijst met een bekroning door een kruis.
Als voorbeeld van een obelisk die artistiek werd uitgewerkt door het gebruik van
fragmenten in het rood en goud. Bovenaan staat een klein bekronend kruis. Onder
de gouden boordlijst met roosjes is, in een cirkel, het Belgische wapenschild met
gouden kroon en leeuw uitgediept in de arduinsteen. Eronder een bas-reliëf met een
voorstelling van Maria met een stervende Jezus op haar schoot, een piëta, en aan de
voet een beeldje van een liggende brullende leeuw als symbool van de overwinning.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Oorlogsmonument WO I opgedragen aan de gesneuvelde helden van Sint-LievensHoutem, opgericht op de tweede paasdag van 1920 op initiatief van de parochie.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Het
oorlogsgedenkteken is een initiatief van de plaatselijke pastoors. Gedenkteken met
expliciet religieus geladen boodschap door de gebeitelde teksten met twee citaten
van de Belgische kardinaal D.-J. Mercier (1851-1926) en een citaat van de priester F.
Marciani.

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)

Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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