MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLINGVAN EEN ONTWERPVAN LIJSTVAN VOOR BESCHERMING
VATBARE MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE 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 het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
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 en 30 april2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

BESLUIT:

Artikell. 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, 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 en 21 november 2003:
1o Wegens de historische, cultuurhistorische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Synagoge met omringende tuin gelegen te Kalmthout, Leopoldstraat (Heide) 38:
bekend ten kadaster:
Kalmthout, 1e afdeling, sectie F, perceelnummers 117V, 32N.
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 joodse synagoge met inbegrip van de omringende tuin, gelegen te Kalmthout,
Leopoldstraat 38 dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische, meer bepaald de architectuurhistorische en de
cultuurhistorische, en de socio-culturele waarde:

De historische, meer bepaalde de architectuurhistorische waarde wordt omschreven als volgt:
Architecturaal typologisch is deze synagoge als enige plattelandssynagoge in België uniek
Het is een eenvoudig bakstenen gebouw, opgericht in 1928 door architect Jan Frans Beirens
met duidelijk herkenbare vormgeving zowel uitwendig -de neomoorse stijlkenmerken, de
hoektorens, de verwijzing naar de stenen tafelen, de davidster, het ritueel bad- als inwendig de gebruikelijke plattegrond, de afgeschermde vrouwengalerij, het meubilair- van een
synagoge.
De historische, meer bepaald de cultuurhistorische waarde wordt omschreven als volgt:
Cultuurhistorisch is deze synagoge een belangrijke getuige zowel van de toeristische
ontsluiting van het tot dan toe landelijke Kalmthout als van de aanzienlijke bijdrage hierin
door de Antwerpse joodse gemeenschap, die zich perfect in deze toeristische traditie wist in te
passen. Bovenal staat ze echter symbool, zowel voor de bijzonder aangrijpende geschiedenis
van de joodse aanwezigheid in Kalmthout als voor deze van het joodse volk in het algemeen
De socio-culturele waarde wordt omschreven als volgt:
Het verhaal achter de synagoge belicht het verschil tussen de voor- en de naoorlogse
geschiedenis van de joodse gemeenschap, de complexiteit van de verschillende religieuze en
politieke strekkingen, de verwevenheid met de diamantsector, de grensoverschrijdende
betrokkenheid en het belang van een fundamentele en wereldwijde verdraagzaamheid.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

A. 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).

Brussel,

- 4 OKT 2006
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

DirkVAN MECHELEN
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