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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument
van oorlogsgedenktekens te HALLE
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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012 ;
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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 februari 2012 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
2 oorlogsgedenktekens te HALLE ;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed op datum van 22 november 2012,
zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 6 december 2012,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd 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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
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Wegens de historische en de artistieke waarde:
als monument
- oorlogsgedenkteken gelegen te
HALLE (Halle), Parklaan z. nr.
bekend ten kadaster:
HALLE, 1e afdeling, sectie G, perceelnummer 708A/2 (DEEL)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
- oorlogsgedenkteken gelegen te
HALLE (Buizingen), Gemeenteplein z.nr.
bekend ten kadaster:
HALLE, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer 51 H (DEEL)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische waarde:
- van het oorlogsgedenkteken aan de Parklaan (Aibertpark): opgericht ter
nagedachtenis aan de oorlogsfeiten en -slachtoffers van de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de
Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en
documentaire waarde.

- van het oorlogsgedenkteken op het Gemeenteplein: opgericht ter nagedachtenis aan
de feiten en slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken
onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en
bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.
Artistieke waarde:
- van het oorlogsgedenkteken aan de Parklaan (in het Albertpark): temidden een
plantsoen ingeplant oorlogsgedenkteken, in 1919 ter nagedachtenis van de slachtoffers
van de Eerste Wereldoorlog in het stadspark opgericht naar ontwerp van architect J. (?)
Pauwels en beeldhouwer Marcel Rau (1886-1966) en gevormd door een licht gebogen,
hardstenen gedenkmuur met koperen naamplaten en centraal een in brons uitgewerkte,
zittende vrouwenfiguur, het geheel kwaliteitsvol uitgewerkt in een klassieke vormentaal:
de muur voorzien van een zwaar geprofileerde sokkel en afgedekt met langgerekte
voluten, de vrouwenfiguur gekroond en in een weelderig gewaad getooid, met in de
rechterhand een lauwerentak en gebroken zwaard, in de linkerhand een schild met
Belgische leeuw en aan haar rechterzijde het wapen van Halle; symbolen voor
overwinning, opoffering en vaderland.

- van het oorlogsgedenkteken op het Gemeenteplein : markant oorlogsgedenkteken, in
1951 onthuld en ontworpen door Firmin Vandewoude (1907-1994) als een
altaarvormige, breukstenen sokkel waarop een kleine bronzen schaal met waakvlam,
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geflankeerd door twee monumentale, hardstenen zuilen met verdiepte reliëfs die, in
navolging van het sociaal-realisme, in expressief-realistische stijl het dagelijkse leven in
vredes- en oorlogstijd voorstellen, volgens opschrift respectievelijk "TUCHT/VREUGDE"
EN "STRIJDEN/LIJDEN"

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 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,

2 2 FEB. 20B
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

