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Mïnisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen bedevaartsoord en kapel van 0.-L.-Vrouw van
Kerselare te Oudenaarde (Edelare)

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, I, 7 ;

Gelet

op

monumenten

het

en

decreet

van

stads-

en

3 rnaart

197 6 tot

dorpsgezichten,

bescherming van

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
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004, 23
en 10 oktober 2007,

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van lij st 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:
bedevaartsoord en kapel van 0.-L.-Vrouw van Kerselare, zoals afgebakend op
bijgevoegd plan, gelegen te
Oudenaarde {Edelare), Kerzelare z.nr.;
bekend ten kadaster:
Oudenaarde, 6e afdeling, sectie A, perceelnummer 162E.

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° De artistieke waarde van de bedevaartkapel ligt in de originaliteit van
het modernistische ontwerp van 1961-1963; de kapel behoort tot de absolute
hoogtepunten van de naoorlogse religieuze architectuur in Vlaanderen,
uitzonderlijk in de kerkenbouw door de opmerkelijke hedendaagse en totaal
nieuwe esthetische vormgeving en door het materiaalgebruik van gewapend ruw
beton en glas; de kapel vormt het topwerk van de vernieuwende architect
Juliaan Lampens die een vooruitstrevend architecturaal concept ontwierp met
een hoge esthetische ruimtebeleving en interieurafwerking.

De artistieke waarde van het miraculeus beeldje van Q.-L.-Vrouw van
Kerselare als een gepolychromeerd laatgotisch beeldje uit de eerste helft
van 15de eeuw van de Mechelse St.-Lucasgilde, gevat in een zilveren schrijn
in de vorm van een Mariabeeld van de Oudenaardse zilversmid Van den Rende
van 1763.
2° Historische waarde van de bedeva_artsite.
Het
thans nog steeds druk bezocht bedevaartsoord heeft een grote
historische waarde als mar i aal bedevaartsite opgericht in de 15de eeuw. De
grote volkstoeloop naar de kapel en het Mariabeeldje is te danken aan de
talrijke mirakels die werden genoteerd vanaf de 15de eeuw. De 16de_eeuwse
kapel, gebouwd door de heren van Pamele, werd na de brand van 1961
vervangen door een nieuwe kapel naar ontwerp van architect Juliaan Lampens.
De historische waarde, i.c. de architectuurhistorische waarde van de
bedevaartkapel.
De betonnen kapel van 0.-L.-Vrouw van Kerselare, gebouwd nadat de oude
kapel in 1961 was afgebrand, is een topwerk van één der belangrijkste
naoorlogse
architecten
in
Vlaanderen,
die
faam
verwierf met
ZlJn
minimalistische authentieke betonarchitectuur. De opmerkelijke kerkvorm met
een bij zondere uitstraling en monumentaal effect neemt in de naoorlogse
architectuurgeschiedenis in Vlaanderen een prominente plaats in. De kapel
getuigt
van
een
radicale
vernieuwing
in
de
hedendaagse
architectuurgeschiedenis in Vlaanderen en in de typologische ontwikkeling
van de kerkenbouw, zowel wat betreft de consequent doordachte planopbouw,
als de vormentaal, het materiaalgebruik en de constructiemethode. De zeer
sereen ingerichte gebedsruimte beantwoordt volledig aan de liturgische
vernieuwingen die plaats vonden in die tijd. Het uiterst functionele opzet
en- -het- aariWEmàeri vá:O de esthetische eigensChappen Van ___ hë-f iUW8____ :iTCfit-b€FOii-,
maakt de kapel tot een uitzonderlijk en treffend voorbeeld van een
kerkgebouw in "brutalisme".
3° Sociaal-culturele waarde:
Het befaamde bedevaartsoord is een getuige van een eeuwenlange en nog sterk
levende Mariadevotie in de streek, opklimmend tot de 15de eeuw; de huidige
kapel ingeplant op een landelijke locatie, sluit aan bij een oude traditie
maar geeft door zijn moderne vormentaal en bij zondere uitstraling uiting
aan de moderne geloofsbelijdenis en liturgische vernieuwingen.
Vanaf 1953 werd een autowijding georganiseerd die uitgroeide tot de
grootste van het land.
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 (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994), gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni
2006 (Belgisch Staatsblad 22 augustus 2006) .

Brussel,

1 4 SEP. 2008

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

Dirk VAN MECHELEN
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