MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN , AMBTENARENZAKEN EN SPORT ,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads - en dorpsgezichten, ge wijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering ;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december
1998 houdende vaststelling van de ontwerplijst van
voor bescherming vatbare monumenten ,
stads en
dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 03 juni 1999 ,

BES L U I T
1 . Wordt beschermd , overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zijn historische en architectuurhistorische waarde:
- als monument :
Woning Simons , gelegen te Turnhout , Steenweg op Mol 54
bekend ten kadaster:
Turnhout, 2e afdeling , sectie N, perceelnummer 195D.
Art. 2 .
de historische waarde wordt als volgt omschreven :
De wuu1u(j 1,; (jel.>uuwd dl,; e1(jell wurllll(j Vdll Juzef SlWUll'; (18881948), een niet onbelangrijke persoonlijkheid in het Vlaamse
cultuurleven . Hij wordt beschouwd als een der voornaamste
vertegenwoordigers in de Kempen van een Vlaams en christelijk
geïnspireerde heimatkunst. Zijn populariteit dankte hij onder
meer aan zijn teksten voor liederen zoals Kempenland en Sus a

Nina en aan de roman Eer Vlaanderen vergaat , over het Vlaams
idealisme aan de IJzer.
de architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
Deze driegevelwoning , gebouwd ca. 1934 , was door J. Eelens
oorspronkelijk ontworpen als de linkerwoning van een onuitge voerd gebleven dubbelwoonst . Desalniettemin i s het hedenten dage één van de weinige gaaf bewaarde exemplaren van het " baksteen- modernisme " uit het interbel lum te Turnhout . Door de
doelmatige planning , de knappe vormgeving en het sober materiaalgebruik wordt deze woning tot de betere werken van J. Ee lens in het Turnhoutse gerekend .
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 voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel , 29 september 1999

Vlaamse minister van Binnenlandse Aa ~ gelegenheden , Ambtenarenzak
en Spo t ,
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