~\''.\ Vlaall'!se
'~\2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het graf en het grafteken Gelders in Vilvoorde
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, art1kel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Vilvoorde, gegeven
op 10 december 2018, waarvan de behandeling IS opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob11ite1t en openbare werken, landbouw en VlssenJ, waarvan de behandelmg IS
opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 17 Januan
2019, waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het graf en het grafteken Gelders aantoont;
Overwegende dat het graf en het grafteken Gelders als monument h1stonsche waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
UitzonderliJk grafteken voor de Vlaamse soc1alist1sche voorman Frans Gelders d1e een
belangn]ke rol speelde bmnen de soc1alist1sche vakbond en de soc1alist1sche partiJ op zowel
lokaal als nationaal vlak. Als Vlaming streed hiJ voor het offiCiele gebruik van de Nederlandse
taal zowel op lokaal als nat1onaal vlak. HIJ lag mee aan de bas1s van de taalwetgevmg van
1932;
Overwegende dat het graf en het grafteken Gelders als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Representatief voorbeeld van een modern1st1sch grafteken Uit 1949 bestaande Uit een zerk
en stèle, opgetrokken m blauwe hardsteen;
Overwegende dat het graf en het grafteken Gelders als monument art1st1eke waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
Het un1ek vormgegeven grafteken van Frans Gelders werd gerealiseerd door beeldhouwer
René Boschmans d1e meermaals b1nnen de soc1alist1sche milieus aangetrokken werd als
kunstenaar. Voor zover momenteel bekend IS het grafteken Gelders het emge grafteken m
ZIJn oeuvre. Het grafteken 1s representatief voor de stiJl van Boschmans d1e z1ch kenmerkt
door een vormversobenng maar met behoud van het figuratieve. ZIJn stiJl wordt gerekend
tot het soc1alist1sch realisme. Het grafteken met de grafsculptuur 1s een un1ek en kwalitatief
Uitgevoerd kunstwerk dat gerealiseerd werd m een penode waarvan algemeen wordt
aangenomen dat de grafsculptuur m verval 1s,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Het graf en het grafteken Gelders (grafperceel: plein 14 - graf 183), Mechelsesteenweg
zonder nummer 1n Vilvoorde, bekend ten kadaster: Vilvoorde, 3de afdeling, sect1e E,
perceelnummer 168G (deel).
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.

Art.
1o
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
art1st1eke waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het graf en het grafteken bestaan u1t een zerk met stèle 1n gezoete blauwe hardsteen. De
zerk wordt voorafgegaan door een licht Uitgeholde trede die de lichte bolle curve van de zerk
benadrukt. Op de naar boven licht versmallende stèle wordt een gesluierde liggende vrouw
afgebeeld. Ze maakt een beschermende en omarmende bewegmg. Van onder haar mantel
treden twee manneliJke figuren naar voor. De stèle IS rechtsonder gesigneerd R.
BOSCHMANS. Op de zerk 1s volgende epigrafie 1n opliggende metalen letters aangebracht:
HIER RUSTEN/ FRANS GELDERS/ 1874-1949/ IN LEVEN/ KAMERLID, SCHEPEN EN/
VOORZITIER B.S.P VILVOORDE/ EN ZYN ECHTGENOTE/ PETRONILLA. VANDERVORSTI 18681953.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
behoud van het ondergrondse graf en het grafteken met al ZIJn erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken;
2°
behoud van de menseliJke resten van de familie Gelders-Vandervorst 1n het graf;
3°
voor zover er nog plaats IS 1n het graf kan die verder gebruikt worden voor biJZettingen.
Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de Instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11igmgsmaa'tregelen 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 verstevigen van constructleve elementen;
3°
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 aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het grafteken:
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a)
b)
c)
d)
5°

het
a)
b)

het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publiote1tsmnchtmgen of
Uithangborden;
Uitvoeren van de volgende omgev1ngswerken.
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1dmgen;
het plaatsen of WIJZigen van afsluitingen.

Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1g1ngsmaatregelen 1n geval van nood, voor de u1tvoenng van regulier onderhoud noch
voor n1euwe biJZettmgen voor zover d1t mogeliJk IS zonder werken aan het grafteken.

Brussel,

\ 5 MEI 2019
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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