MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
HUISVESTING EN AMBTENARENZAKEN,
Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, 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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000, 26
mei 2000,10 mei 2001, llmei 2001 en 18 mei 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 1 februari 2001,

BESLUIT :

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens de artistieke en historische waarde:
- als monument:
de verbindingsvleugel tussen de beschermde voormalige prioriswoning en kapel van het
voormalige kartuizerklooster, gelegen te
Gent (Gent), Fratersplein 9;
bekend ten kadaster:
Gent, lste afdeling, sectie A, perceelnummer deel van 15981.

Artikel 2.
Het algemeen belang van de artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
- als restant van het midden 17de-eeuwse kleine pandhof waarvan het -in 1872 verhoogdevolume nog bewaard is gebleven. In 1810 werd deze vleugel aangepast in empirestijl tot
luxueuse receptievleugel naar het ontwerp en zelfs gedeeltelijk door architect Montoisy. Hiervan
getuigen nog de zogenaamde Palladiaanse toegangsdeur en venster, de nog bewaarde indeling
van het gelijkvloers met . toegangsdeur tot de antichambre en stucwerkplafond van de
zogenaamde spiegelzaal.
Het algemeen belang van de historische waarde wordt als volgt omschreven:
- als restant van het ca. 1480 ontstane klooster van de Derde Orde van St.-Franciscus. De
Verbindingsvleugel ontstond als onderdeel van het kleine pandhof dat onder prior Justus de
Nokere van de kartuizerorde rond 1660 werd opgericht. Na de opheffing door keizer Jozef II in
1783 kreeg het klooster diverse functies waaronder deze van kruitmagazijn, kazerne, militair
hospitaal, danszaal. In 1799 werd het domein aangekocht door Lieven Bauwens die het complex
inrichtte tot een nieuw type domein met een vleugel bestemd voor ontvangsten en genodigden,
een woon- en kantoorvleugel en de fabrieksgebouwen binnen hetzelfde domein. De verbouwing
van de vleugel tot receptievleugel in empirestij I had plaats in 1810 naar de plannen en door
Montoisy. In het empiresalon -de zogenaamde spiegelzaal- werd op 24 december 1814 na de
tweede vrijheidsoorlog het vredesverdrag tussen de Verenigde Staten en Engeland ondertekend.
In 1844 werd het domein aangekocht voor de broeders van St.-Jan de Deo die het in de loop van
de 19deeeuw en de 20steeeuw aanpasten en uitbreidden tot ziekenhuis en tenslotte tot
psychiatrische kliniek. Sinds 1946 gefusioneerd met de broeders hiëronymieten. De voormalige
receptievleugel werd in 1872 voorzien van een tweede verdieping en ca. 1950 werd het interieur
grondig verbouwd.

Artikel 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).
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2 3 -05- Z001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Huisvesting en Ambtenarenzaken,
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