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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen oorlogsmonument gedenkkapel H. Hart en
vrijheidsboom van Bachte-Maria-Leerne te Deinze

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 màart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Gedenkkapel van het H. Hart als oorlogsmonument en vrijheidsboom voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers WO I en WO 11 van Bachte-Maria-Leerne,
gelegen te
Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Leernsesteenweg z. nr. ;
bekend ten kadaster:
Deinze, 1ode afdeling, sectie A, perceelnummer 65 E en openbaar domein, met
inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 20 meter rond de
vrijheidsboom, met uitzondering van het segment van het cirkelvormig vlak
ingenomen door de omgevende bebouwing.

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 zijnde een fraaie privaatopgerichte gedenkkapel, opgetrokken in neobarokstijl in
baksteen onder leien dak, met voluten, waterlijsten en omlijstingen van dubbele deur
en ramen en grafelijk familiewapenschild uitgewerkt in arduin. De kapel werd
uitgevoerd door vermoedelijk een lokale ambachtelijke arduinkapper. Sober
kapel interieur met zwart-witte tegelvloer en uitgerust met klein houten altaar met een
houten reliëf, waarop een Christusbeeld, een tabernakel en vier stoelen. Daarboven
aan de muur een beeldje van de Gekruisigde. Daarnaast hangen aan de muren twee
gedenkplaten met namen van slachtoffers uit de beide wereldoorlogen.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Gedenkkapel geschonken door de Graaf en Gravin Arnold t' Kint de Roodenbeke,
burgemeester van Bachte-Maria-Leerne voor de gesneuvelde en gestorven inwoners
van WO I. In ruil hiervoor prijken hun wapenschilden op de kapel.
De kapel werd op 26 juni 1921 ingehuldigd en de gedenkplaat in juni 1922. De
vrijheidsboom, een linde (Tilia), achter de kapel werd reeds in 1919 aangeplant. De
namen van slachtoffers van WO 11 werden later toegevoegd op de gedenkplaten.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
De H. Hartdevotie was tijdens het interbellum bijzonder populair, wat zich uitte in de
oprichting van heel wat gedenktekens met het H. Hart als centraal thema.
Als herdenking aan grote gebeurtenissen binnen de geschiedenis van België, is de
aanplant van vrijheidsbomen een opvallende symbolische daad, die deel uitmaakt
van een sterk verspreide volkse traditie.

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