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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te bescher.men oorlogsgedenkteken te Hooglede

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

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 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 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004, 23.december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober
2007, 14 november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008
en 6 januari 2009,

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 en 10 maart 2006:
1° Wegens de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Gits, gelegen
te
Hooglede (Gits), Gitsbergstraat ZNR;
bekend ten kadaster:
Hooglede, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 218C(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
1) Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Gits
wordt beschermd als monument omwille van de:
Artistieke waarde:
Als zijnde een mooi oorlogsgedenkteken van de Kortrijkse kunstenaar Alfons
Noseda 1 met veel elementen die verwij zen naar de grafarchitectuur. Het
gedenkteken bestaat uit een graftombe waarop een bronzen soldaat ligt.

Hoewel enkele keren verplaatst, is het gedenkteken steeds vlakbij het
kerkhof of de kerk geplaatst. Op de graftombe is een 'Lignum Vitae' , een
afgeknotte levensboom afgebeeld, als symbool voor het christendom. Dit
symbool is een typisch element van de middeleeuwse christelijke iconografie
en van de laat-19de eeuwse grafarchitectuur.

Daarnaast is het gedenkteken op artistiek vlak heel waardevol door het
bronzen ·beeld van de getroffen soldaat,
dat bijzonder sprekend en
gedetailleerd uitgewerkt is.
Historische waarde:

Als zijnde een gedenkteken voor militaire en burgerlijke slachtoffers van
een gemeente, dat opvallend rijk is aan informatie. Op het gedenkteken
wordt de oorzaak van de dood van elk slachtoffer vermeld: 'door 's vijands
giftige gaz gedood',
'door bommen gedood',
'als ontroerde bezweken',
•vermoorde burgers•, 'omgekomen op 't verplichte werk', enz. Dergelijke

expliciete specificaties op oorlogsgedenktekens zijn heel uitzonderlijk.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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 (Belgisch

Staatsblad 10 maart 1994) .

Brussel,

0 4 MEl 2009

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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