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De collegiale en de romaanse kerken

■■ De Collegiale
Sint-Beggakerk
(Andenne)
Nadat ze weduwe werd, stichtte
Sint-Begga, betovergrootmoeder
van Karel de Grote, omstreeks 692
een Merovingische abdij in Andenne.
Deze omvatte naast twee afzonderlijke kwartieren, zeven kerken. In de
elfde eeuw werd het klooster omgevormd tot een seculier Kapittel. De
wereldlijke macht legde hen op om
te rekruteren onder de adel. Zo
werd het klooster een - overwegend
vrouwelijk - Edel Kapittel. In 1762
waren de zeven kerken in zeer slech-

te staat. Het Kapittel kreeg van Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk
de toestemming om ze door één enkel heiligdom te vervangen. Het Kapittel gaf L-B Dewez, officieel architect van gouverneur-generaal Karel
van Lotharingen, de opdracht om de
plannen te tekenen voor een nieuwe
Collegiale kerk in neoclassicistische
stijl. Deze huisvest het graf van
Sint-Begga uit de twaalfde eeuw,
een koorlessenaar met een griffioen
(dinanderie (Dinants koperwerk) uit
1510), koorstoelen uit de zeventiende eeuw, biechtstoelen en een
preekstoel uit de achttiende eeuw
en schilderijen uit de zeventiende
en de achttiende eeuw, waaronder
de Slachting van de Onschuldigen
(1615) van Finsonius van Brugge.
Het museum en de schatkamer
stellen de vele rijkdommen die deze
abdij bezat tentoon: edelsmeedkunst, textiel, beeldhouwwerken,
liturgische voorwerpen, geschriften
en grafmonumenten, bewijs en getuige van de heiligheid van deze abdij. Een uitzonderlijk stuk is het bijzondere reliekschrijn van Sint-Begga
dat dateert uit de Renaissance.

■■ De Sint-Pieterskerk (Andenelle)
De kerk met toren dateert uit de
twaalfde eeuw. Dit opmerkelijk
monument van de Maaslandse
architectuur is opgetrokken uit
roodachtige zandsteen en behoort
tot de oudste van de streek. Het
onderging aanpassingen in de zeventiende eeuw (vervanging van de
buitenzuilen), in 1853 (verplaatsing
van de ingangsportiek), in 1860
(bouw van de dwarsbeuk), in 1875

(verplaatsing van de portiek naar
het noorden, wegens de aanleg van
de weg Andenne-Haillot) en in 1923
(bouw van de zijbeuken). De kerk
werd, niet (zoals velen denken) in
de diepte opgetrokken. In die tijd
bevond zich ze op dezelfde hoogte

als de weg en het plein. De ingang
lag gelijkvloers, via een grote deur
aan de voet van de toren, langs de
kant van de beek. Maar bij de aanleg van de ‘route du Fond’ van Haillot, werd het stuk weg opgehoogd
en lag de ingang van de kerk enkele
trappen lager.

kelijk had de gedrongen toren een
verdedigingsfunctie. Dat valt nog
af te leiden van de kijkgaten in de
dikke muren, van waar pijlen of andere projectielen konden afgeschoten worden om eventuele vijanden
te ontmoedigen.
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■■ De Sint-Maartenkerk van Reppe
(Seilles)
In het gehucht Reppe vindt u de
romaanse Sint-Maartenkerk. Ze
ligt tegenover Andenelle en wordt
‘kapel’ genoemd, maar is in feite
één van de kleinste kerken van
België. Ze is opgedragen aan SintMaarten en zou omstreeks 1050
door de bewoners in steenkoolgres
opgetrokken zijn. Helaas verloor de
volledige kerk met haar drie hoofdbeuken, haar koor en haar sacristie
in het midden van de negentiende
eeuw haar noordelijke zijbeuk en de
romaanse doopvonten (die zich nu
bevinden in de Sint-Pieterskerk in
Hoei).

■■ De Sint-Etienne
kerk (Seilles)
In Seilles kan u de kerk van SintEtienne bewonderen. Dit romaansclassicistische gebouw bestaat uit
kalksteen, zandsteen en schist en
dateert uit de elfde eeuw. Het was
niet altijd een kerk. De massieve
toren diende vroeger als schuiloord
en verdediging van de dorpsbewoners in tijden van oorlog. Dat is nog
te zien aan de kijkgaten en aan de
dikte van de muren.

■■ De Sint-Mauritiuskerk (Sclayn)
De Sint-Mauritiuskerk verving de
vroegere Collegiale kerk van een
Kapittel dat Keizer Hendrik IV in de
elfde eeuw stichtte. Ze werd oorspronkelijk opgedragen aan OnzeLieve-Vrouw en aan de heilige Felix.
Dit gebouw in romaanse stijl (maar
met een Ionische gevel) werd verschillende keren gerestaureerd.

■■ De Sint-Firminuskerk (Bonneville)
Sint-Firminus wordt aanroepen tegen reuma en andere ziekten. De
kerk, met haar oude kerkhof rondom, dateert deels (de toren en het
voorste gedeelte van de zijbeuk) uit
de elfde eeuw. Ze werd in 1866
oostwaarts vergroot met twee
traveeën in dezelfde stijl en met
een koor met drie vakken uit de
achttiende eeuw, dat waarschijnlijk
werd afgebroken en opnieuw werd
gebouwd. Ze vormt een harmonieus
geheel in romaanse stijl. Oorspron-

■■ Eveneens te
ontdekken in onze
gemeente:
De Sint-Remikerk in Thon-Samson,
de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Namêche, de Sint-Remikerk in Landenne,
de Onze-Lieve-Vrouwkerk in PetitWaret, de Sint-Hubertuskerk in
Coutisse, de Onze-Lieve-Vrouwkerk
in Groynne, de Sint-Maartenkerk
in Maizeret, de Sint-Pieterskerk in
Ville-en-Waret, ...
Andere brochures over het erfgoed
en de geschiedenis, musea en ontdekkingen, en de wandelingen in de
natuur zijn ook verkrijgbaar bij de
Toeristische Dienst van Andenne.
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