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Ministerieel besluit tot vaststelling van een ontwerp van lüst van de als
monument te beschermen Sint-Jozefkapel en vier lindebomen in Hamme
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995,
8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering. gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische en de volkskundige waarde als monument:
Sint-Jozefkapel met vier lindebomen, gelegen in
Hamme. Moortelstraat zonder nummer
bekend t en kadaster:
Hamme, 2de afdeling, sectie E, perceelnummer 141B (deell, 144A en zonder perceelnummer (deel van
het openbaar domein)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt. wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische waarde:
Als meer dan driehond erd jaar oude wegkapel toegewijd aan Sint-Jozef is deze afgelegen wegkapel
met uitgesproken barokke voorgevel gebouwd in 1709 een zeldzaam authentiek exemplaar van
dergelijke kleine bidplaats. Het gemarmerde barokke portiekaltaar met Sint-Jozefbeeld in nis maken
als vaste uitrusting integrerend deel uit van de kapel.
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Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Op het vlak van klein religieus bouwkundig erfgoed vertegenwoordigt deze traditionele wegkapel
van 1709, met opmerkelijke voorgevel in bak- en zandsteenbouw voorzien van een in- en
uitgezwenkte top. een representatieve toepassing van de barokstijl uit het begin van de 18de eeuw.
De omlijste korfboogdeur met druiplijst, de voluten, het driehoekig fronton en de ovale oculi zijn
kenmerkende stijlelementen. Het houten klokkentorentje met originele luiklok, torenkruis en
weerhaan is typerend voor de religieuze functie van dergelijke kleine bidplaats.
Volkskundige waarde:

De Sint-Jozefkapel is een materiële getuigenis van de oude verspreide traditie tot oprichting van
een kleine bidplaats op initiatief van particulieren ingevolge een wens of gelofte en van het volkse
gebruik om bij bezoek van dergelijke bidplaats om bijstand te verzoeken. De wegkapel illustreert
tevens herkenbaar de oude volksdevotie tot Sint-Jozef. Vier lindebomen markeren de kapel in de
vlakke Durmepelders en zijn van een boomsoort die traditioneel bij wegkapellen werden
aangeplant.

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4
december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18
september 2009, 11 januari 2010. 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).
Brussel.
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De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

