MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD 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, § 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; gewijzigd bij
besluit van 19 maart 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 2002 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 06 maart 2003 en bekrachtigd op 03 april 2003,

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 historische waarde:
- als monument:
De stadsschool,
gelegen te Gent (Gent), Klein Raamhof 8;
bekend ten kadaster:
Gent, IS de afd~ling, sectie F, percee1nummer 143SB/deel.

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

·

De historische waarde, meer bepaald architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde
van de stadsschool, Klein Raamhof 2 te Gent wordt als volgt omschreven:
Het schoolgebouw in Klein Raamhofwerd als stedelijke meisjesschool gebouwd in 1900 naar
ontwerp van architect Charles Van Rysselberghe. Het is een zeer representatief voorbeeld van
de neoclassicistische richting binnen het omvangrijke oeuvre dat deze bouwmeester als
stadsarchitect tussen 1879 en 1916 realiseerde.
Als volledig authentiek bewaard gebouw met nog oorspronkelijke indeling en respect voor de
originele materialen en het schrijnwerk is het één van de meest gave exemplaren binnen het
Gentse scholenpatrimonium. Hierdoor is het exemplarisch voor een schoolgebouw uit die tijd
en representatief voor het werk van architect Van Rysselberghe.
Het schoolgebouw is ook een interessant materiële getuige van de geschiedenis van het
stedelijk onderwijs. Typologisch heeft het een voorbeeldfunctie als schoolgebouw met de
karakteristieke plattegrond die tot op heden navolging kent met een brede circulatiegang aan
de noordelijk straatzijde en ruime, door brede vensters verlichte klaslokalen aan de rustige
zuidzijde uitziend op de speelplaats.
De huidige functie van historisch archief en documentatiecentrum van het stedelijk onderwijs
"De school van toen" vindt in dit gebouw een uitermate aangepast kader.

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,

0 5 -06-2003
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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