Bijlage 2. Fotoregistratie van de· fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot
voorlopige bescherming als monument van het ensemble van de Sint-lacobskerk,
het kerkhof, de voormalige pastorie met tuin en het voormalig schooltje in
Diksmu ide (Sint-lacobskapelle)

Provincie: .West-Vlaanderen
Gemeente : Diksmuide, !Ode afdeling, sectie B
Objectnummer: 4.01/32003/835.1 - Dossiernummer: 4.001/32003/149.1

Omschrijving :
Het ensemble van de Sint-Jacobskerk, het kerkhof, de voormalige pastorie met tuin en het
voormalig schooltje

Foto's genomen tijdens plaatsbezoeken 2013 en11 juni 2015, tenzij anders vermeld
Copyright: agentschap Onroerend Erfgoed, uitgezonderd luchtfoto gee>punt Vlaanderen op
pagina 2 en foto Wikipedia op pagina's 2, 29

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

De· Vla a m ~ ini ste r van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

/

1. Landschappelijke situering

Luchtfoto - genomen zomer 2012 - copyright: Geopunt Vlaanderen

Zicht op het geheel van de site vanuit het oosten: links de kerk met bomen krans, in het midden de
voormalige pastorie, rechts de voormalige klassen - copyright: Wikipedia, geraadpleegd op 30/06/2015
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Zicht op de gemeenteschool, de pastorie en de sacristie vanuit de beboomde kerkhofsite
(plaatsbezoek 2013)
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2. De Sint-Jacobskerk
a. Het exterieur van de kerk (foto's plaatsbezoek 2011 en 15/05/2013, tenzij anders
vermeld)

Foto ca. 2005

Westgevel en volumewerking van de kerk. De kerk en het kerkhof zijn
omringd door een dubbele rij bomen en hagen (foto Koen Himpe, 2014)
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Noordgevel met doopkapel en sacristie

Zicht op koorgeve l en sacris"ti e vanuit de voortuin van de pastorie
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Sacri sti e met ca lva rieberg o p r ot sstenen . Metalen Ch ristusbeeld

Det ail m etselwerk zijgevel en past orie ( rechts) . Ook de Mariabeelden zij n gelij kend.
•

Grafstenen ingewerkt in of tegen de oostmuur van de sacristie of het koor

grafstenen in en tegen de oostmuu r van de sacristie
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grafstenen in de oostmuur van de sacristie .
Bovenaan: Joannes-Franciscus Portier ca .
1883

grafstenen in de oostmuur van de sacristie. Onderaan: "Bid
voor de ziel der kinders Portier-Vanhee"

grafsteen dwars opgesteld tegen de oostmuur
van de sacristie, David Alexander Maes en
vrouw Coleta Sophia Willaert, ca. 1875

grafsteen tweede helft 14de eeuw, tegen oostelijke
koorsluiting. Vloerzerk voor priester, uit de vooroorlogse
kerk, bovenhelft ve·rdwenen. Vervaagde afbeelding van
priester met kazuifel, met aan de voeten een leeuw of een
hond.
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3. Het kerkhof: houtig erfgoed, roepsteen en graftekens
a. Het houtig erfgoed en de roepsteen (foto's plaatsbezoek 11 juni 2015)

Toegang tot het kerkhof en houtig erfgoed. Rechts: roepsteen bij de kerktoegang

Het houtig erfgoed met opgaande bomen en hagen, links die een processieweg vormen

Pagina 14 van 30

b. De geselecteerde graftekens (foto's plaatsbezoek 11 juni 2015, tenzij anders vermeld)
Perk A, zuidzijde van het kerkhof

,,

Foto 1: grafstèle Theophile Moerman ca. 1956, oudstrijder 1914- 1918, ingeschilderde letters (perk A- rij 5
-graf 01, enkel grafstèle te behouden)

Perk B, noordzijde van het kerkhof

Foto 2 : grafkruis in boomsta mvorm, famili e Markey-Vanhee ca . 1871 ( perk B - rij 1 - graf 1, enkel g rafstèle
te behouden)
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Foto 3: grafstèle met porseleinapplicatie, Eduard
Glórie ca. 1951 (perk B-rij 1 -graf 2, enkel
grafstèle te behouden)

Foto 4: grafteken met porseleinfoto's, familie Leon
Ryheui-Vanryckeghem ca. 1951, symmetrisch geheel
graven 8-10 (perk B-rij 1 -graf 8, volled ig
grafteken te behou

Foto 5: grafteken Verplancke-Vandaele ca. 1951,
symmetrisch geheel graven 8-10 (perk B - rij 1 graf 9, volledig grafteken te behouden)

Foto 6: grafteken familie Ryheul ca. 1947,
porseleinfoto's, symmetrie graven 8- 10 (perk B - rij
1 -graf 10, volledig grafteken te behouden)
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Foto 7: graf Henri Leblan c ca . 1946, berichtenroeper
vanop de roepsteen (perk B - rij 1 - graf 11, enkel
grafstèle te behouden)

Foto 9: grafteken familie Debu rchgrave- Bulcke,
bronzen bas-reliëf graflegging en porseleinfoto's
(perk B- rij 2 - graf 3, volledig grafteken te
behouden)

Foto 8: grafteken met sierlijke porsele inapplicatie,
Fredericus Ryheul ca . 1943 (per k B- Rij 2 - graf 2,
volled
rafteken te behoud~n)
"i'{' '"
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Foto 10: betonnen grafkru is m_et cirke lmotief,
. Charles Paepe (perk B - r ij 2 - graf 4, enkel grafst èle
te behouden)
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Foto 11: grafkruis met porseleinapplicatie, juffrouw
Maria Vankerrebrouck ca. 1939 (perk B - rij 2 - graf
5, enkel grafst~le te beh

Foto 12: betonnen grafkruis (stèle) Emma Moerman
(perk B - rij 2 - graf 6, enkel grafstèle te behouden)

Foto 13: grafteken familie Toebaert-Giorie, jong
gestorven zoon ca. 1937, porselein- en
bronsapplicaties (perk B - rij 2 - graf 8, volledig
grafteken te behouden)

Foto 14: grafkruis Beatrice Maria Cappon ca. 1937
(20jaar), porseleinfoto en symboliek (perk B - rij 2 graf 9, enkel grafstèle te behouden)
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Foto 15: grafstèle Cesarine Decap ca. 1936, gebruik
nieuwe materiaal composietsteen (perk B- rij 2 graf 10, enkel grafstèle te behouden

Foto 16: betonnen grafkruis juffrouw Feliele Vantoertelboom ca. 1936 (perk B-rij 2- graf 11,· enkel
grafstèle te behouden

Foto 17: betonnen grafkru is (stèle) Caroline D'hondt
(perk B - rij 2 - graf 12, enkel grafstèle te
·
behouden)

Foto 18: grafteken familie Claereboudt-Wa llyn ca.
1933 (perk B- rij 2 - graf 13, enkel grafstèle te
behoduen)
·
·
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Foto 19 : grafteken Leonard Becue ca. 1939,
porselein- en bronsapplicaties, symboliek rozen
(perk B - rij 3 - graf 1, volledig grafteken te
behouden
-

I.
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Foto 21 : betonnen kruis (stèle), geen naam meer
(perk B-rij 3- graf 5, enkel grafstèle te behouden)

Foto 20: grafteken familie Logghe-Desender ca .
1928, porselein- en bronsapplicaties (perk B- rij 3 graf 2, volledig grafteken te behouden)
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Foto 22: betonnen kruis (stèle), Sophie Dolfen ca.
1932 (perk B - rij 3 - graf 6, enkel grafstèle te
behouden)
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Foto 23: grafstèle familie Eeclo-Cailleeuw ca. 1933
(perk B - rij 3- graf 7, enkel grafstèle t e behouden)

Foto 25: graftombe familie Maes- Balloey, symboliek
palmtak (perk B - rij 4 - graf 2, volledig grafteken te
behouden)

Foto 24: betonnen grafkruis Alberta Van
Toortelboom, porseleinapplicatie (perk B - rij 4 graf 1, enkel grafstèle te behouden)

Foto
26:
grafkruis
in
boomstamvorm,
porseleinfoto,
naam
onleesbaar,
echtgenoot
Cesaarie Toulouse ca . 1927 (perk B - rij 4 - graf
4, enkel grafstèle te behouden)
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Foto 27: betonnen grafkruis met cirkelmotief,
Philippe Declerck (perk B - rij 4 - graf 5, enkel
grafstèle te behouden)

Foto 28: grafteken familie VankerrebrouckJonckheere ca. 1930, perk met kettingen (perk B rij 4 - graf 6 volledig grafteken te behouden)

Foto 29 : betonnen grafkruis met cirkel motief, Henri
Deceuninck (perk B - rij 5 - graf 02, enkel grafstèle
te behouden)

Foto 30: ijzeren grafkruis, naam onleesbaar (perk B
- rij 5 - graf 03, enkel grafstèle te behouden)
·

p·
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Foto 31: grafstèle vrouw Celina Bultinck ca . 1940,
porseleinapplicatie (perk B-rij 5 - graf 5, enkel
grafstèle te behouden)

Foto 32: grafteken, h eldenh uldezerk Louis Delputte,
op kerstavond 1914 gesneuveld in SintJacobskape lle (perk B - r ij 5 - graf 6, volledig
grafteken te behouden

Foto 33 : beton.nen kruis, porseleinfoto, geen naam
meer (perk B - rij 5 - graf 7, enkel grafstèle te
behouden)

Foto 34: grafkruis priester Lambrecht ca. 1911,
porseleinapplicaties, symbool kelk (perk B - rij 6 graf 1, enkel grafst èle te behouden)
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Foto 35: grafkruis (stèle) in boomstamvorm, Henri
Baes-echtg. van Marie Markey ca. 1912 (perk B - rij
6 - raf 2 enkel
fstèle te behouden

Foto 36: betonnen grafkruis Devaere Jerome (perk B
- rij 6- graf 3, enkel grafstèle te behouden)

Foto 37: grafkruis in boomstamvorm, faf11ilie Van
Neer-Durnortier ca . 1925 (perk B - rij 6 - graf 4,
enkel grafstèle te behouden)

Foto 38 : smal betonnen kruis met cirkelmotief, naam
onleesbaar (perk B - rij 6 - graf 5, enkel grafstèle te
behouden)
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Foto 39 : ijzeren grafkruis Leonie Vandaele ca. 1955
(perk B - rij 7 - graf 3, enkel grafstèle te behouden)

Foto 40: betonnen kruis, Fernand Devaere (perk
rij 9 - graf 2, enkel grafstèle te behou~en)

E?-

Foto 4 1: krui s, kindergraf W. Keirschleter ca. 1944 (perk B-rij 9- graf 3, foto 16/02/2016,
en kel gr afst èle te behouden)
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4. Voormaljqe pastorie met tujn (foto's plaatsbezoek 2011, tenzij anders vermeld)

De voorgevel met voortuin, naar het kerkkoor gericht (foto boven: augustus 2014, Oswald Pauwels) .
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Zijaanzicht: linker (noord) en rechter zijgevel (zuid)

Details van het verzorgde metselwerk

<

De achtergevel vanuit de tuin, zicht op de omhaagde pastorietuin en de groengordel rond de kerk (foto
plaatsbezoek 11 juni 2015)
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Linksboven: voortuin met rechte buxushagen. Rechtsboven : bolvormig gesnoeide bux us en boomgaard,
onder idem (foto plaatsbezoek 11 juni 2015)

Interiéurelementen: trap en schouwtje (foto rechts plaatsbezoek 11 juni 201 5)
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5. Voormalig schooltje met klassen. speelkoer. muren en poortje (foto's plaatsbezoeken
2011 en l5/05/2013, tenzij anders vermeld)

Relatie scho9l met pastorie en kerk en kerkhof. Boven: vanuit de dorpskern ten westen. Midden: vanaf het
kerkhof. Onder: vanuit de weiden ten oost en van de pastorie (copyright: Wikipedia, geraadpleegd op
30/06/2015)
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Zicht op de klassen en de speelplaats vanaf het weggetje naar de klassen en de pastorie (vanuit het
westen). Poort voor leerlingen in de overdekte speelplaats onder lessenaarsdak (foto ca. 2005).

-(
----..

Zicht op klassengebouw: voorzijde aan de speelkoer met vensters rondom de centrale deur.
Zicht op zijgevel van het klassengebouw vanuit voortuin pastorie.
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