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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
het grafvan de beeldhouwer Pieter Braecke in Zaventem (Nossegem}
DE VlAAMSE MINISTER VAN BUITENlANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 20 december 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument van het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke 1n Zaventem (Nossegem);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 6 februan 2019 tot en met 8 maart
2019 en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke
aantoont;
Overwegende dat het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke als monument h1stonsche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Umek grafteken voor de vooraanstaande en mternat1onaal gev1erde fm-de-slèclebeeldhouwer P1eter Braecke, door hemzelf ontworpen en geplaatst op een sokkel ontworpen
door ZIJn goede vnend V1ctor Horta. P1eter Braecke ligt begraven op de begraafplaats van
Nossegem waar h1j smds 1907 een bultenverbliJf bezat en waar hiJ 1n 1938 ook st1erf. HIJ l1gt
er begraven samen met ZIJn echtgenote Elodea Romeo d1e ook Jarenlang het model van de
beeldhouwer was.
Het beeld 'pelgnm met een JOng k1nd' geldt als het laatste werk van P1eter Braecke. Hetzelfde
geldt voor de sokkel d1e één van de laatste ontwerpen 1s van V1ctor Horta;
Overwegende dat het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke als monument art1st1eke
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het un1eke grafteken IS ontstaan 1n de samenwerking tussen dne bevnende kunstenaars d1e
1n hun carnère regelmatig samenwerkten: de beeldhouwers P1eter Braecke en Gustave
DeJonckheere en de architect V1ctor Horta. Braecke en Horta gelden als tenoren van de art
nouveau doch continueerde beiden met succes hun carnère tiJdens het Interbellum.
Het beeld voorstellende een 'pelgnm met een Jong kmd' 1s representatief voor het oeuvre van
P1eter Braecke. Het 1s een laat voorbeeld van de voor hem herkenbare, kenmerkende en
representatieve stiJl met verwiJZingen naar kmderen en het gebruik van allegoneen; h1er de
pelgnm. MogeliJk IS het gez1cht van de oude man een zelfportret. Het beeld geldt als ZIJn
laatste werk waar hiJ ongetWIJfeld één van ZIJn laatste 1deeen vorm gaf;
Overwegende dat het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De sokkel 1n modern1st1sche stiJl 1s een laat ontwerp van V1ctor Horta. De sokkel getu1gt van
de stiJiherbronnmg van de architect tiJdens het mterbellum en d1e van hem evenzeer een
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gewaardeerd Interbellumarchitect als art-nouveau-arch1tect maakt. Het gaat h1er voor zover
bekend om de en1ge modern1st1sche sokkel voor een grafteken ontworpen door V. Horta,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepass1ng van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
het graf van de beeldhouwer P1eter Braecke, graf met grafteken, Namenstraat 60 1n
Zaventem (Nossegem), bekend ten kadaster: Zaventem, 3de afdelmg, sect1e A,
perceelnummer 33D (deel).
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
2°
3°

h1stonsche waarde;
art1st1eke waarde;
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Graf met hardstenen grafteken voor P1eter Braecke en ZIJn echtgenote Elodea Romeo
bestaande u1t een sokkel met er op een beeld en ervoor een met hardsteen omboorde
graftum. De eenvoudig vormgegeven modern1st1sche rechthoekige gefnJnde sokkel op
verbredende plint kenmerkt z1ch door een naar onder toe versmallende mkepmg 1n be1de
ZIJkanten. Aan de voorziJde het opschnft m opliggende letters PIETER BRAECKE/ 1856
v1erlobb1ge ster 1938/ E. ROMEO/ 1875 v1erlobb1ge ster 1971/ R.I.P. Op de sokkel staat een
beeld met op een getrapte plint aan de voorziJde een kmd, erachter een stèle met opliggende
letters PB en ernaast een oudere bebaarde man met pelgnmsstaf en een mantel over de
linker schouder. Verder ZIJn be1de figuren naakt afgebeeld. Zowel het kmd als de man kiJken
naar de voorziJde van het grafteken.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
2°

behoud van het grafteken met al ZIJn erfgoedelementen en erfgoedkenmerken;
behoud van het ondergrondse graf met de lichamen van het echtpaar Braecke-Romeo.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
1o
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstev1gen van constructleve elementen;
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3°

4°

5°

het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
het Uitvoeren van de volgende werken aan het grafteken:
a) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
b) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
c) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
d) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtlngen of
Uithangborden;
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1d1ngen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 GMEI Z019
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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