Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en opmerkingen bij het ministerieel besluit tot
voorlopige bescherming als monument van het graf en het grafteken Deschuyffeleer in
Wemmel

Provme~e:

Vlaams-Brabant

Gemeente: Wemmel, 1ste afdeling, sect1e A
Dossiernummer: 4.001/23102/109.1

ObJectnummer: 4.01/23102/119.1

OmschriJVIng:
Het graf en grafteken Deschuyffeleer, G. Van Campenhoutstraat zonder nummer,

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

1 5 MEI 2019
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

-

1. Adviezen en
bescherming

1.1.

opmerkingen

uitgebracht

voorafgaand

aan

de

voorlopige

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Beleidsdomein Omgeving
Het advies werd gevraagd op 13 november 2018.
Het agentschap Natuur en Bos bracht op 3 december 2018 een gunstig advies uit over deze
bescherming. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Het departement noch de overige agentschappen brachten een advies uit over de bescherming
van het onroerend goed. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet is
het advies gunstig.
Conclusie: Het advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit.
1.1.2. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Het advies werd gevraagd op 13 november 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een advies uit over de bescherming van het
onroerend goed. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de
adviezen gunstig.
Conclusie: Het ·advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit.
1.1.3. Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Het advies werd gevraagd op 13 november 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een advies uit over de bescherming van het
onroerend goed. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de
adviezen gunstig.
Conclusie: Het advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Wemmel

Het advies werd gevraagd op 13 november 2018
Gemeente Wemmel
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 28 november 2018 een gunstig advies
Uit over deze bescherming. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Conclusie: Het advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het
'

1.3.

besche~mingsbesluit.

I

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 13 november 2018.
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De VCOE bracht op 17 ]anuan 2019 een gunst1g adv1es met voorwaarden u1t over de
bescherming van het onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel wt van het
beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
1. De comm1ss1e vraagt de cntenanota toe te voegen aan het doss1er. Ze w1l tevens de
afwegmg per beschermmgsvoorstel vanu1t een ru1mere context.

Antwoord: Hoofdstuk 1 'Thema funerair erfgoed 1n de Vlaamse Rand' van het
beschermmgsdoss1er bevat reeds een ru1me algemene context van de beschermmg, het thema,
de geografische afbakening, de maatschappeliJke waarden van funerair erfgoed, de
beschn]vmg van de waarden en de select1ecntena. In een afzonderlijke cnterianota zullen d1e
1dent1ek ZIJn. Hoofdstuk 2 en 3 gaan vervolgens 1n op het Individuele grafteken. Hoofdstuk 3.1
'Evaluatie van de erfgoedwaarden' bevat een toepassmg van de waarden en select1ecntena.
De bescherming IS biJgevolg voldoende geduid.
2. De comm1ss1e wenst te weten 1n hoeverre de contextwaarde van de individuele
graftekens verder werd onderzocht en vraagt een verdere bescherming van de
begraafplaats te onderzoeken.
Antwoord: Zoals 1n het doss1er beschreven, werden alle begraafplaatsen u1tgebre1d bezocht.
TiJdens het plaatsbezoek werd n1et alleen het Individuele grafteken maar ook de s1te en de
context van het grafteken ru1mer geevalueerd.
Er werd geoordeeld dat de s1te onvoldoende erfgoedwaarden bez1t om op Vlaams n1veau
beschermd te worden. De combmat1e van het grafteken Deschuyffeleer met de calvarie biedt
evenmln voldoende erfgoedwaarde om een ruimere bescherming te verantwoorden. De
begraafplaatsen waar een geheel aanwezig 1s met erfgoedwaarde ZIJn 1n hoofdstuk 1 van het
mhoudeli]k doss1er opgesomd. In het mhoudeli]k doss1er hoofdstuk 3.2 'Mot1venng van het type
beschermmg' staat reeds duideliJk geschreven: "Er ZIJn op de begraafplaats geen andere
beschermenswaard1ge graftekens aanwezig."
3. De beheersdoelstellingen bieden wem1g houvast wat betreft het onderhoud van de
grafzerken, de opschriften en de beeldhouwwerken. De comm1ss1e vraagt de
doelstellingen verder u1t te werken.
Antwoord: De beheersdoelstelling 1s even eenvoudig als duideliJk en alomvattend: behoud van
het grafteken, behoud van de menseliJke resten van het echtpaar Deschuyffeleer-Delvoye en
het continueren van het gebruik van het graf. Er 1s gepoogd zowel het behoud van het grafteken
als de cont1nuenng van de functie van het graf te benadrukken. Alle noodzakeliJke werken voor
zowel behoud als onderhoud en restauratie worden gewaarborgd door de beheersdoelstellingen
en toelatmgsplicht. Er IS geen nood aan het verder verstrengen van de beheersdoelstellmgen.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.4.

Opmerkingen van de zakelijkrechthouders

Het beschermmgsdoss1er werd ter kenn1s gegeven op 13 november 2018.
De gemeente Wemmel 1s zakeliJkrechthouder en gaf
deze beschermmg.
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1n

haar advles geen opmerkingen over

De zakeliJkrechthouders van het grafteken gaven geen opmerkmgen.
Conclusie: de opmerkingen hebben geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het m1nisteneel
beslwt.

1.5.

Aanpassing van het dossier na adviesfase

Om de doss1ers te un1form1seren werd aan hoofdstuk 1.4 'Het grafteken een gesch1eden1s, late
18de en 19de eeuw' de inhoudeliJke kadertekst verder aangevuld: "Een opvallend deel van de
19de-eeuwse funeraire vormgevmg ZIJn de grafkapellen en mausolea. Grafkapellen en
mausolea komen op de Vlaamse begraafplaatsen voor vanaf ca 1870 tot de eerste
Wereldoorlog. Nad1en neemt hun belang af. Ze dienen dan ook gesitueerd te worden 1n de op
status genchte laat-19de-eeuwse maatschappiJ.
De Maeyer merkt 1n ZIJn art1kel over de 1deolog1sche aspecten van de neostiJlen op dat 1n de
complexe 19de eeuw statusbetrachtingen en statussymbolen zeer belangn]k ZIJn. De liberale
staat w1l een herkenbare, geun1formeerde en gelede maatschappiJ. De adel en meuwe
burgen] Willen z1ch profileren bmnen de maatschappiJ. Daarvoor ZIJn statussymbolen nod1g.
Na 1815 IS er een opmerkeliJke restauratie van de adelstand herkenbaar die erkend wordt 1n
haar soc1ale rechten. Ze mamfesteren z1ch 1n de pol1t1ek, d1plomat1e en het leger. De toegang
tot de adel wordt gereglementeerd door de staat d1e zo ZIJn geliJkheidsstreven n1et 1n de praktiJk
omzet.
De adelstand werd een betrachting van de burgen] als vorm van statusverhogmg. De burgen]
w1st z1ch 1n de 19de-eeuw economisch, maatschappeliJk en cultureel te manifesteren. Haar
vermogen, kunde en kenn1s werd haar bron van maatschappeliJk aanz1en.
Voor beide groepen d1e ook onderlmg gmgen huwen, werd de wonmg het referentiepunt biJ
u1tstek. Daarnaast was er ook het familiegraf dat n1et alleen de hu1d1ge 'bewoner' eerde maar
vooral nadruk legde op de n1euw verworven status. De suggestie van een lange fam11iale
afstamming moest garant staat voor de continu1te1t van de fam1l1ale status. Zoals wonmgen 1n
de 19de eeuw onderverdeeld werden naar rang en stand 1n de maatschappiJ zo gaan ook de
graftekens de economische, soc1ale en f1losof1sche pos1t1e van de fam11ie benadrukken.
De Maeyer merkt op dat de stad mgencht wordt naar rang en stand met onderschelden WIJken
voor de adel en de burgen] en andere WIJken voor de arbeiders. De organ1sat1e van de
begraafplaats IS n1et anders met de aanduiding van graven van verschillende categone,
familiekelders en Individuele grondgraven, dure prommente en goed zichtbare plaatsen
tegenover goedkopere of gratis plaatsen achtenn de begraafplaats. Net zoals m de pnvéwon1ng
de aankledmg aangepast werd aan de ru1mte en ZIJn rangorde 1n de structuur van de won1ng
(van ontvangstsalon tot boudoir) zo wordt er ook meer aandacht besteed aan de toegankeliJke
bovenbouw van een kapel. D1e wordt aangekleed met sprekende symbolen, altaren, sculpturen,
ep1graf1e enzovoort. De grafkelder 1s meestal ontoegankeliJk. Ind1en hiJ wel toegankeliJk 1s, 1s
hiJ vaak functioneler aangekleed.
Als stiJl van de graftekens kreeg het neoclass1c1sme (stèles, obelisken, tempelgraven, )
concurrentie van de neogotiek (grafkapellen, p1nakelgraven, ). Bmnen katholieke en adelliJke
knngen werd de neogotiek een populaire stiJl om zowel de kastelen als de graftekens 1n te
nchten. In tegenstelling tot de wonmgbouw schiJnt de neorenaissance noo1t echt
doorgedrongen te ZIJn 1n de funeraire architectuur. Het neoclass1c1sme bliJkt daarvoor te sterk.
U1t onderzoek bliJkt dat 1n Vlaanderen tot ver m de 20ste eeuw grotendeels graftekens u1t
blauwe hardsteen werden opgetrokken. Dat werd aangevuld met kleme elementen als
tekstplaten of sculptuur 1n w1tte marmer. In Brussel werd reeds op het emde van de 19de eeuw
gran1et gebruikt, vooral de roze vers1e. In Vlaanderen wordt gran1et gemtroduceerd door de
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burgen], d1e z1ch spiegelt aan wat 1n Brussel gebeurt. Opvallend 1s het vroege gebru1k van het
matenaal m de Vlaamse Rand. N1et alleen was de afstand tot Brussel korter, vele leden van de
1n de Rand begraven burgen] maakten deel Uit van het Brusselse soCiety-gebeuren. Ze werden
geboren of st1erven m Brussel en deden vaak beroep op Brusselse grafmakers om hun
grafteken vorm te geven. In tweede mstant1e 1s het de Vlaamse stedeliJke burgen] d1e de
n1euwe modes en vormgevmg overnam. Pas m laatste mstant1e zal de landeliJke el1te bemvloed
worden door de meuwe matenalen en grafvormen. Gramet breekt als bouwmatenaal voor
zerken pas def1n1t1ef door omstreeks 1980."
Om de eenheid te versterken tussen de verschillende dossiers wordt tevens de ondertitel van
hoofdstuk 1.3 van het beschermmgsdoss1er aangepast 1n 'H1stonsche, architecturaal, art1st1ek
en/ of volkskundig waardevolle graftekens'.

1.6.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel
besluit.
Het InhoudeliJk dossier wordt na de advlesfase als volgt aangevuld:
In hoofdstuk 1.3 werd de t1tel 'H1stonsche, en architecturaal biJzonder vormgegeven
graftekens' gewiJZigd m 'H1stonsche, architecturaal, art1st1ek en/ of volkskundig waardevolle
graftekens'.
Aan het InhoudeliJk doss1er hoofdstuk '1.4 Graftekens, een gesch1eden1s' wordt de tekst
aangevuld wat de 19de en vroege 20ste eeuw betreft. De aanvulling 1s het gevolg van verder
wetenschappeliJk onderzoek. De tekst uniformeert de beschermmgsdoss1ers voor md1v1duele
graftekens 1n de Vlaamse Rand.
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