MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

3 maart 1976 tot bescherming van
Gelet op het decreet 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 3 juli 2002 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 november 2001 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 02 mei 2002,

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 zijn historische en artistieke waarde:
- als monument:
SINT-PIETERSKAPEL MET NECROPOOL, gelegen te
Tienen (Tienen), Pastorij straat ZR.;
bekend ten kadaster:
Tienen, 4e afdeling, sectie C, perceelnummers 180D, 181.

...

_ _. _ - _ .__. _ - -

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

Historische waarde:
Voormalige parochiekerk in romaans-gotische overgangsstijl, met gotische transeptarmen
en latere verhoging van de zijbeuken, begin 20' IC eeuw 'ge-de-restaureerd' naar de
romaanse/gotische configuratie, en als dusdanig representatief voor de toenmalige
restauratiefilosofie.
Militaire begraafplaats uit WO I voor de gesneuvelden van de gevechten bij Tienen.
De kapel met omgevend kerkhof en grotendeels bewaarde kerkhofmuur, refereren aan de
historische ontwikkeling van het I O-eeuwse bedehuis tot parochiekerk.
Artistieke waarde:
Vertrekkende van een waardevol historisch kerkelijk gebouw, originele creatie van
architect Léon Govaerts, met indrukwekkende interactie tussen de donkere en ruwe
'natuurstenen' romaans/gotische architectuur, de strak gelijnde, helderkleurige
grafmonumenten en de kleurige glas-in-loodramen, het geheel gekenmerkt door de
herkenbare 'beheerste' stijl van deze ontwerper, de verfijnde afwerking van details
(lantaarnpalen, bronzen ingangsdeur, verluchtingsroosters) en de nog naspeurbare art
nouveau reminiscenties.
De glas-in-loodramen naar ontwerp van Omer Dierickx en Maurice Langaskens, en in het
bijzonder van deze laatste, vormen een hoogstaande en unieke, aan deze necropool
gebonden creatie, waarvoor door meester-glazenier Jean Wys vrij complexe technieken
werden toegepast.
De aanwezigheid op het kerkhof van een aantal waardevolle, monumentale graftekens in
blauwe hardsteen, ongeacht nog de 'dodenlantaarn' n.o.v. Léon Govaerts, refererend aan
een traditioneel middeleeuws gegeven.

Art. 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 -10- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN

2

