MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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, § 1, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling
van ode bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van 11 mei 2001 en van 13 juli 2001 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2001 houdende ontwerp van
lij st van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 oktober 2001,

BESLUIT:

Artikel!. 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 waarde:
- als monument:
Christus Koningkerk, gelegen te
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), Heistraat ;
bekend ten kadaster:
Sint-Niklaas, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 255A.

Artikel 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

Het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde, meer bepaald de architectonische
waarde wordt als volgt omschreven:
De Christus Koningkerk te Sint-Niklaas is de enige volledig in zichtbaar beton opgetrokken
kerk in Vlaanderen uit het interbellum. Het gebruik van modernistische vormgeving door
architect Verwilghen stond regelrecht in tegenstelling tot de traditionele vormentaal die
gebruikelijk was in de kerkarchitectuur. Zowel naar vormgeving en materiaalgebruik is zij
revolutionair en kenmerkend voor architect Verwilghen die een voorstander was van de
modernistische architectuur doch die zijn opvattingen niet altijd heeft kunnen realiseren.
Zowel de sobere vormgeving als de gebruikte materialen zijn een duidelijk voorbeeld van de
modernistische stromingen dewelke in het interbellum hun stempel op de architectuur
drukten.
De sobere inrichting van het interieur en de strakke symmetrie zijn bepalend voor het karakter
van het gebouw. De slanke rijzige, vrijstaançle toren draagt bij tot het monumentale karakter
van het kerkgebouwen fungeert duidelijk als baken.
De indeling en het concept van het gebouw leunen zeer sterk aan bij de religieuze architectuur
die door De Pelgrim werd gehuldigd. Daardoor is er ondanks de sobere vormgeving heel wat
aandacht besteed aan de religieuze symboliek.

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).

Brussel,

1 9 -02- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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