Of'"' ,I" ".
J

'-"

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 hervonning 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 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden Van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van houdende ontwerp van lijst van voor
beschenning vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 8 januari 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschennd, 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:
orgel parochiekerk Sint Joris Jeuk, gelegen te
Gingelom (Jeuk), Houtstraat(Jeuk) 60;
bekend ten kadaster:
Gingelom, 8e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 273AJDEEL.
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Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
orgel parochiekerk Sint Maria Magdalena Kortijs, gelegen te
Gingelom (Kortijs), Abdijstraat(Ko) ;
bekend ten kadaster:
Gingelom, lOe afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 358BIDEEL.
Wegens de artistieke, historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
orgel parochiekerk Heilig Kruis Vorsen, gelegen te
Gingelom (Vorsen), Brouwerijstraat(V0) ;
bekend ten kadaster:
Gingelom, lleafdeling, sectie A, perceelnummer(s) 272CIDEEL.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
De historische waarde van het orgel in de Sint-Joriskerk in Gingelom (Jeuk) :
Het orgel van Jeuk is representatief voor de tweede stijlperiode in Clerinx' oeuvre
(economisering door dubbelgebruik van sommige registers) maar meteen voorbeeld van de
inventiviteit van deze bouwer.
Een groot gedeelte van Clerinx' orgels zijn met dezelfde structuur geconcipieerd: deze
herhaling van concept is niet negatief te beoordelen want elke orgelkast is toch perfect
aangepast aan de verhoudingen en de stijl van de omgevende kerkruimte, wat ook hier in Jeuk
duidelijk is (relatie doksaal-arcade en snijwerk orgelkast).
De historische en sociaal-culturele waarde van het orgel in de Sint-MariaMagdalenakerk in Gingelom (Kortijs) :
Het oeuvre van de Sint-Truidense orgelmaker A. Clerinx is een markante en blijvende waarde
in het Limburgse orgellandschap; veel is er reeds van verloren gegaan en de overblijvende
instrumenten, zowel grote als dit kleine in Kortijs, dienen gevrijwaard te worden voor de
toekomst.
Dit ongewijzigd gebleven werkstuk is ten volle representatief voor de Limburgse
orgelbouw van midden 19de eeuw.
De historische waarde van het orgel in de Heilig-Kruiskerk in Gingelom (Vorsen) :
Het orgel van Jeuk is representatief voor de tweede stijlperiode in Clerinx' oeuvre
(economisering door dubbelgebruik van sommige registers) maar meteen voorbeeld van de
inventiviteit van deze bouwer.
Een groot gedeelte van Clerinx' orgels zijn met dezelfde structuur geconcipieerd: deze
herhaling van concept is niet negatiefte beoordelen want elke orgelkast is toch perfect
aangepast aan de verhoudingen en de stijl van de omgevende kerkruimte, wat ook hier in Jeuk
duidelijk is (relatie doksaal-arcade en snijwerk orgelkast).
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Art. 3. 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 voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

0 9 -02- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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