en zijn regio
ontdekken

U kunt een prestigieus oord met kasteel en bijgebouwen uit de 18e eeuw bewonderen. Het kasteel is
gebouwd door een oom van Alphonse de Lamartine
en de dichter verbleef hier vaak. Het kasteel en haar
bijgebouwen worden omgeven door een park van 10
hectare dat is beplant met driehonderd jaar oude
bomen en is voorzien van speelterreinen.
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C H A R N AY
LÈS-MÂCON
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Een klein stadje met 520 inwoners, is hoofdzakelijk
een wijnstreek. Het aan de voet van de Rots Roche
gelegen bloemrijke dorp bevat een interessant
erfgoed. De bezoeker komt er eerst het fresco van
onschatbare waarde van het monnikenklooster uit
de 12e eeuw bezichtigen, dat eigendom was van
de Academie van Mâcon. Haar gipsafzettingen
die werden geëxploiteerd tot het einde van de 19e
eeuw, hebben zeer interessante overblijfselen
achtergelaten, waaronder 9 gipsovens, die worden
opgewaardeerd door de leden van de Vereniging
« De Vrienden van het Voormalige Berzé ». Vanaf
het voorgebergte van de Rots Coche kan het
schitterende oord van de Vallei Lamartine worden
bewonderd.

Bussières, een dorp dat innig is verbonden met de
herinnering aan Alphonse de Lamartine, dichter en
een vooraanstaand politicus, bezit een Romeinse
kerk die aan het einde van de 12e eeuw, begin van
de 13e eeuw is gebouwd, en als Historisch Monument is ingedeeld. In de directe nabijheid bevindt
zich het graf van de priester Dumont, de bezieler
van het gedicht Jocelyn.

CHARBONNIERES
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Kerk van Gothische stijl, daterend uit de 16e eeuw.
Boven de klokkentoren is een stenen torenspits
geplaatst, die wordt versierd met elegante
dakvensters. Deze toren is door een eigenaardige
fantasie niet in loodrechte stand gebouwd en heeft
een inclinatiehoek van 60 cm. Deze bijzonderheid is
met name goed waar te nemen wanneer u in het dorp
arriveert via de zuidelijke toegangsweg, bij het Stadhuis en het Lavatorium.
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De kapel van Domange, een architecturele
parel uit de Romeinse kunst, is gebouwd door de
benedictijnse heiligen van Cluny in de tweede helft
van de 11e eeuw. Het aangrenzende gebouw was
de korenschuur van de tiende penning. De details
van de bouw van deze kerk zijn representatief voor
het tijdperk : apsis, kleine ramen, zuilen, kapitelen,
koor en torenklok. Grootschalige restaratiewerken
van haar lavadak hebben ervoor gezorgd dat de
speciale vermelding van de lintjes van het erfgoed
aan haar is uitgereikt, alsmede de 1ste prijs van
de Departementale Raad, en de 5de prijs van de
Gewestelijke Raad.

LAIZÉ
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MILLY-LAMARTINE

Op de oevers van de Denante en het kleine Grosne,
net aan de voet van de rots van Solutré en haar kleine
zusje Vergisson, biedt het dorp van Davayé u een uitzicht
dat de charme bezit van een waterverfschilderij.
De bezichtiging van het dorp is een must om er al de
charme van op te nemen : het landschap wordt overheerst
door wijngaarden, muurtjes van los op elkaar gestapelde
stenen, het lyceum van de wijnbouw, met geschiedenis
beladen kastelen, een kerk uit de 19e eeuw die is
ontstaan in de 12e eeuw, een calvarie, waterputten,
molens, zonder het circuit van de acht washuizen te
vergeten… Wie zal het zeggen ? In de bocht van een
pad zal een Davayouti u wellicht een goed glas Saint
Véran aanbieden !

«Welkom in Milly Lamartine. U bevindt zich hier
tussen Mont Sard en Montagne de Cras (503m) in
het middelpunt van de heuvels die als inspiratie
hebben gediend voor een paar van de mooiste
gedichten van A. de Lamartine. U kunt hier het huis
bezichtigen waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht,
slenteren in de bloemrijke straatjes rondom de kerk
uit de XII-de eeuw, of wandelen op de gemarkeerde
wandelpaden die over de heuvels slingeren. Een
gastronomische halte in het restaurant « chez
Jack », of een proeverij van witte wijn van Mâcon bij
een wijnbouwer kan uw bezoek op zeer aangename
wijze afsluiten.»

PÉRONNE
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De kerk van Péronne, waarvan de sporen voor het
Jaar Duizend bestonden en waarvan de huidige
bouw gedeeltelijk teruggaat naar de 11e eeuw.
Haar zijdelingse Zuidelijke muur bevat twee
bovendorpsels die op de Monumentenlijst staan :
één bovendorpsel is Oosters georiënteerd en bevat
twee strijdende leeuwen die door een boom worden
gescheiden en de andere stelt een Gallische haan
voor, naar alle waarschijnlijkheid een onderwerp
van de Keltische verering. Laatstgenoemde vormt
één van de zeldzame «wilde stenen» van de Mâcon
streek. Tegenover de kerk staat een grenspaal met
wapens van de Abdij van Cluny, die het belang
aanduidt van de aan de geestelijkheid verschuldigde
tijdelijke rechten en bevoegdheden. Deze met wapens
versierde grenspaal was oorsponkelijk geïnstalleerd
in het bos van Ondelaine, maar is verplaatst om er
het bestaan van te handhaven.

PRISSÉ

LA ROCHE
VI NEUSE
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Steengroeves van La Lie :
« De « Carrières de La Lie » zijn steengroeves van
kalksteen die worden geëxploiteerd sinds het GalloRomeinse tijdperk. Zij zijn eveneens geëxploiteerd
door de Merovingers. Zij zijn actief gebleven tot het
begin van de vorige eeuw en vertegenwoordigen
nagenoeg 2 000 jaar geschiedenis, de ontdekkingen
zijn hier fascinerend. »
Heuvel van Montceau :
« De heuvel van Montceau bevat talrijke bouwwerken van los op elkaar gelegde stenen : 15 cadoles,
een meer dan 4 km lange muur… Deze aanwezigheid is niet op zichtzelf staand in het departement.
Stille getuigen van het werk van de wijnbouwers
uit het verleden : de cadoles zijn een volledig
onderdeel van het wijnbouwlandschap van de
Côte van Bourgogne : een landschap dat bestaat
uit wijngaarden, grond en stenen, een gehumaniseerd landschap. »

Het lavatorium van de bron Romanin (1722/1848),
een oord waaraan niet kan worden ontkomen,
heeft talrijke verhalen gehoord, zoals de verhalen
van de druivenoogst (van Pouilly-Fuissé) en zij zal
ongetwijfeld de verhalen van de wandelaars aanhoren.

LA SALLE
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Kom en bezichtig La Salle, een dorpje in het
platteland van Mâcon. U kunt hier in een schitterend
groen oord kennismaken met de golfbaan en haar
omgeving : haar toren die op de Monumentenlijst
staat, de poort van het park van het kasteel…
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Het dorp van Saint-Martin- Belle Roche, gelegen in
het Noorden van Mâcon, telt 1200 inwoners en wordt
gewaardeerd wegens de kwaliteit van deze gebouwen
die zijn gemaakt van stenen die zijn gewonnen in de
steengroeves van het gemeentelijke grondgebied...
De oude klokketoren uit de 12e eeuw, het Kasteel
uit de Middeleeuwen, het Karmelietenklooster Saint
Joseph zijn getuigenissen van de rijkdom van het
erfgoed. De omringende landschappen vertonen de
eigenschappen waaraan de Mâcon streek haar aantrekkelijkheid heeft te danken. Daarnaast voltooien
de Saône en haar recente inrichtingen (Blauwe Weg
– Ponton) grandioos de voordelen van de gemeente
en naar grote tevredenheid van de vissers, watersportbeoefenaars en wandelaars.

S A I N T- M A U R I C E
D E S AT O N N AY
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Is een landelijke gemeente met wijnbouw,
met 426 inwoners, op 15 Km ten noorden van
Mâcon, te midden van de wijngaarden van Mâcon,
beroemd voor hun witte wijn die afkomstig is
van de niet minder bekende Chardonnay plant.
Het dorp bestaat uit oude uit stenen gebouwde
woonhuizen, dit waren de verblijven van de wijnboeren. Zij zijn karakteristiek voor de verblijven
uit Mâcon, met de bijgebouwen op de benedenverdieping, het woonhuis op de eerste verdieping,
en met als voorgevel een zogenaamde «galerij
uit Mâcon», die bescherming biedt tegen de zon
of de regen.

SANCÉ
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De overvloedige bron van Romanin, ongetwijfeld in
de Antieke tijd goddelijk gemaakt, vormt de kern
van de oorsprong van het dorp : er wordt verteld
dat de Romeinse Heer Fussiacus in haar nabijheid
is ontstaan. Zij wordt vanaf de Middeleeuwen
beschermd door de kleine nabijgelegen Romeinse
kerk, die sinds 1872 is vervangen door een andere
indrukwekkender kerk, het boegbeeld van de
vooraanstaande wijngaard van Fuissé (zie de
omlijsting van het portaal).

S A I N T- M A RT I N BELLE ROCHE
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Kasteel van Monceau en Paviljoen « La Solitude/
De Eenzaamheid »
Verblijf van Alphonse de Lamartine, schilder en
politicus uit de 19e eeuw, In de hoedanigheid
van gedeputeerde uit de streek Mâcon ontwikkelt
hij een liberaal programma voor het tijdvak op
het spreekgestoelte van de Nationale Assemblee,
waar zijn tijdgenoten hem omschrijven als utopist.
Wanneer de tijd rijp is om « de geschiedenis
van de Gironde » te schrijven, laat hij, om zich te
kunnen afzonderen van de gejaagdheid, op het
kasteel een klein achthoekig paviljoen bouwen dat
op primitieve wijze wordt bedekt met stro (de hut
met strodak). Ook luisterend naar de benaming « het
Girondijnse Paviljoen », het wordt in de volksmond
« de eenzaamheid » genoemd.

20

Met de kastelen van Chatenay, Parc en Lapalus,
is de Kerk Saint Paul één van de oudste
monumenten van SANCÉ
De Romeinse Kerk uit de 12e eeuw was een priorij
van de Abdij van Ainay in Lyon. Binnen valt er
een gothische kapel te bewonderen die aan het
begin van de 16e eeuw is gebouwd door Jacques
Mareschal, de Heer van het Park, kapel die hij
heeft opgedragen aan Notre Dame de Lorette. Er
wordt gezegd dat de kleinzoon van Karel de Grote
hier het verdrag van Verdun heeft voorbereid in
843, waarin over het lot van Europa werd beslist.
Een wandeling in Sancé maakt het mogelijk de
talrijke gerestaureerde washuizen te bewonderen
die zijn gebouwd in de beek « Tariaudin ».
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Gemeente van de Vallei Lamartinien van 1 065 ha,
bestaand uit talrijke gehuchten die zijn verdeeld
over het gehele grondgebied. Gevestigd op 13 km ten
westen van Mâcon via de RD 17.
Is onderdeel van het Kanton van Noord Mâcon. Haar
bevolking telt 469 inwoners. Het landschap bestaat
uit wijngaarden, bossen en akkerbouw. Haar erfgoed
is rijk en gevarieerd :
- Romeinse kerk uit de 11e eeuw, ingeschreven
op de Historische Monumentenlijst.
- drie kastelen
- 7 washuizen
- verschillende wandelroutes.

SOLUTRÉP O U I L LY
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Prehistorisch oord, in het hart van het
« Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson »,
de imponerende « Roche de Solutré »
domineert het dorp. Op de top onthult ze een
schitterend uitzicht op de wijngaard, de Mont de
Pouilly, de Rots Vergisson, de laagvlakte van de
Saône tot aan de Jura en de Alpen. Aan de voet
bevindt zich het departementale Museum van de
prehistorie, dat de collecties toont van één van
de rijkste prehistorische afzettingen van Europa,
een absolute must.

Mâcon
en zijn regio
ontdekken

Slenteren in de stad

Wandelen

van dorp tot dorp

www.solutre.co

VERGISSON
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Vergisson zal u bekoren ongeacht de plek waar
u zich bevindt : van de top van de rots met
dit schitterende uitzicht op de gehele regio
tot aan de Alpen, op het natuurlijke keteldal
waarin gehuchten en wijngaarden van de bekende
cru « Pouilly-Fuissé » één zijn, in de steegjes
waarvan de architectuur van de huizen met
galerijen zo typisch is.
Het dorp is erkend als representatieve
gemeente voor de « eigenlijke Mâcon streek »
in de twintiger jaren, en heeft haar pittoreske
karakter behouden. Vergisson is tegenwoordig
betrokken in een Operatie Groot Oord en heeft
het voornemen u te verwelkomen in de beste
condities.
St-Maurice
de Satonnay

VERZÉ

S A I N T- L A U R E N TSUR-SAÔNE

FUISSÉ
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Charbonnières heeft een oppervlakte van 410 hectare, waarvan 117 hectare wordt ingenomen door
bossen en het verscholen in het groen gelegen
dorp telt 340 inwoners en wordt doorkruist door de
Mouge en omringd door de heuvels van de streek
Mâcon. Haar wandelpaden maken het mogelijk een
ontluikende natuur te ontdekken, alsmede van
een mooi uitzicht te genieten op de vallei van
de Saône. Het indrukwekkende monument van
de krijgsgevangene die zijn kettingen breekt, is
opgericht ter nagedachtenis van kapitein Maurice GENEVES, bij het kruispunt van de CD103 en
86, blijft niet onopgemerkt ; Dit Kunstwerk is het
werk van de beeldhouwer Maxime DESCOMBIN uit
Maçon.

IG É

De Toren Perceval in het buurtschap Saint Laurent
in Laizé.
Een elegant herenhuis uit de 6e eeuw dat bestaat
uit een toren waarin vensters met middenstijlen
zijn uitgehakt en dat wordt bedekt door een vierzijdig
dak op een daklijst met gegroefde gootklampen.
Dit was een klein bastion zonder juridische rechten,
en zonder grondboek, dat in 1604 het eigendom
was van Philibert Perceval. Het op het kruispunt
van de wegen van St Maurice de Satonnay en La
Salle gelegen dorp hield toezicht op het wad van de
beek Salle, waar vanaf boven op de heuvelrug de
cluniacenser priorij met haar hoge toren en haar
renaissance woning kunnen worden bewonderd.
Bewonder het open lavatorium dat is gebouwd in het
bed van de beek.

D AVAY É
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Dit ingerichte natuurpark van 17 hectares,
het « Domaine de Champgrenon » getuigt van
een rijke geschiedenis. Sinds de aankoop van het
Landgoed door de gemeente in 1996 is het
onderworpen aan talrijke restauraties, waaronder
de voormalige toegangspoort en haar paviljoen
uit de 17 e eeuw, alsmede een ijskelder in de
vorm van een tafelberg, die is gebouwd in de
19e eeuw onder regie van de Graaf Rambuteau,
kamerheer van Napoléon 1, prefect van de Seine,
destijds eigenaar van het Landgoed.

C H E VA G N Y
LES-CHEVRIÈRES

BUSSIÈRES

SOLOGNY

Gemeente gevestigd op 6 kilometer van MACON
via de RD 82.

In het hart van de driehoek die wordt gevormd
door Cluny, Mâcon en Tournus, ingevat tussen
de Clunysois en de laagvlakte van de Saône,
beschut gelegen in een keteldal van heuvels die
zich uitstrekken langs de volledige lengte van de
Mouge, alsof zij het langstromende water net als
de voorbijgaande tijd begeleiden, ligt Azé, een
dorpje dat een rustpunt vormt, het hart van een
landstreek die wordt verdeeld tussen geschiedenis en wijnbouw. Hier heeft de geschiedenis haar
oorsprong benadrukt; de grot van Balme in de
nabijheid van het buurtschap Rizerolles was
reeds in de prehistorie een verblijfplaats. De
naam «Azé», «Aziacum», is afkomstig van de
naam van de villa die later werd geïnstalleerd
door de Romeinse hofhorigen.

BERZÉ-LA-VILLE
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La Saône

AZÉ

HURIGNY
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U bevindt zich in de regio Rhône-Alpes, in « l’Ain »
op de grens tussen twee departementen en twee
regio’s, want alleen een rivier scheidt ons van Mâcon,
onze buurman uit Bourgogne. Op de linker oever
van de Saône telt de gemeente 1750 inwoners op
53 hectare. Ons dorp bezit alle voordelen van de
stad, met haar nabijgelegen winkels en haar talrijke
restaurants. U zult in het bijzonder de oevers van de
Saône waarderen, versierd met onze schitterende
Middeleeuwse brug. Wij wensen u een aangenaam
verblijf toe.

SENOZAN

21

Gemeente met 1123 inwoners, die zich uitstrekt over
nagenoeg 500 ha, ten Oosten leunend tegen de Berg die
een hoogtepunt bereikt van 370 m.
Senozan bezit een in 1729 voltooide kerk, gebouwd op
de funderingen van de Romeinse kerk, met een
voorgevel van Dorische penanten, een vierhoekige
poort, waarin een doorgang is gemaakt voor een
dubbele vensteropening, er wordt gezegd dat dit de
voormalige kapel van het kasteel van Senozan is.
De gemeente bezit eveneens twee schitterende
washuizen die zijn gevestigd : Chemin des Bourdons
en Beneden in het Dorp.

25

De gemeente van Verzé ligt op ongeveer
vijftien minuten ten Noordwesten van Mâcon.
De woonhuizen zijn bijeengebracht in een
reeks gehuchten die zijn gevestigd in een
wijnbouwlandschap, zeer representatief voor de
Mâcon streek.
Verzé, voormalig VERCIACUM, wordt sinds
de 5e eeuw vermeld en heeft een bewogen
geschiedenis : necropool van de prehistorie
(tumulus van de Bergère), kapel Saint Criat
de Verchizeuil, het kasteel Escolles uit de
14e eeuw, het kasteel van Vaux Verzé en
haar tinailler, de Kapel en de Korenschuur van
de Tiende Penning in Tardys. Er is een interessante en beschermde flora waar te nemen
zoals het op kalkrijke grond gedijende grasland
met orchideeën en eiken-haagbeukenbossen.
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ontdek

mâcon

De beste manier om een stad te leren kennen, is vooral
de tijd te nemen om indrukken op te doen, stap na stap,
straat na straat. Het oude Mâcon is een mozaïek waar de
geschiedenis en de mensen bescheiden, maar levendige
sporen hebben achtergelaten, sporen die men ontdekt
door in de stad rond te slenteren. Een wandeling die kan
beginnen bij het Office de Tourisme, met het stadhuis uit de
18de eeuw met zijn indrukwekkende gevel aan de kade van
de Saône. In de rue Carnot, tegenover het stadhuis, ligt de
19de-eeuwse Sint-Pieterskerk die talrijke kenmerken van de
romaanse bouwstijl vertoont. Iets verder ligt de residentie
van Soufflot met de Sint-Vincentius a Paulokapel en de
“draaikast” voor te vondeling gelegde kinderen.
Terugkerend langs de noordzijde komt men langs de
schilderachtige Place aux Herbes met het Houten Huis dat
met nogal gewaagd houtsnijwerk versierd is. Als u doorloopt
in de richting van de Saône, komt u bij de trekpleister van
de stad: de 11de-eeuwse Sint-Laurentiusbrug die in de loop
der tijden vele malen is verbouwd. Op enkele minuten gaans
staan de ongelijke torens en de resten van de oude SintVincentius a Paulokathedraal.
Kleine straatjes voeren de wandelaar naar het museum
van de Ursulinen, een oud vrouwenklooster met talrijke
getuigenissen van de stadsgeschiedenis; langs de residentie
van de familie de Lamartine in de rue Bauderon-de-Senecé
en uiteindelijk naar de
square de la Paix, met
aan de ene zijde de SintVincentius a Paulokerk
die onder Napoleon
Bonaparte gebouwd is en
aan de andere zijde het
godshuis met de koepel
van Soufflot. Wanneer u
weer in de richting van
de Saône wandelt, kunt
u een bezoek brengen
aan het in Régencestijl
opgetrokken Hôtel particulier
Senecé.
Tijdens de wandeling zal
de bezoeker zeker oog
hebben voor de talloze
kleine en minder kleine
dingen die van Mâcon een
boeiende en levendige
stad maken.
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RESIDENTIE
SOUFFLOT

Sint-Vincentius a Paulo, pastoor
in Châtillon-sur-Chalaronne,
stond aan de wieg van een van de
eerste liefdadigheidsinstellingen
in Frankrijk. De erbarmelijke staat
waarin het godshuis zich bevindt,
leidt tot de sloop van de noordelijke
vleugel. Soufflot ontwierp het
nieuwe gebouw en architect Minoya
begeleidde de bouw die van 1752 tot
1762 duurde. Het gebouw werd in
1981 gerestaureerd en omgedoopt tot
residentie Soufflot. Heel apart
is de kapel met de ovale vorm,
zó ontworpen dat de zieken de
eredienst konden bijwonen zonder
naar het gelijkvloers te moeten gaan.
Een andere bezienswaardigheid,
rechts van de toegangsdeur, is
een van de weinig overgebleven
“draaikasten” in Frankrijk.
In deze draaibare kuip konden
in vroegere tijden, in de grootst
mogelijke anonimiteit, kinderen te
vondeling gelegd worden.

R.
BATILLAT
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SINTPIETERSKERK

In de 19 eeuw overweegt het
stadsbestuur van Mâcon een nieuwe
kerk te bouwen. In de jaren 1860
verrijst in de wijk van het stadhuis
de Sint-Pieterskerk, naar een ontwerp
van architect Bethier, een leerling
van Viollet-le-Duc. Het gebouw in
neoromaanse stijl heeft een gevel
met drie verdiepingen. U betreedt de
kerk via een van de drie portalen met
verhoogde rondbogen (een kenmerk
van dit monument dat u in alle
booggewelven en muuropeningen
kan terugvinden) en timpanen met
stenen bas-reliëfs. De twee sierlijke
klokkentorens met de stenen spitsen
geven het bouwwerk een uitzonderlijk
allure.
Interieur: - talrijke kapellen, fresco’s,
een communiebank, hoofdaltaar,
kansel met vijf zijden en twee
trappen. Drie kunstwerken staan op
de monumentenlijst.
- witmarmeren bas-reliëf van het
altaar in de kapel van Onze-LieveVrouw-van-Loreto werd aan het einde
van de 18de eeuw gemaakt door
Perrache, een beeldhouwer uit Lyon.
- marmeren grafkunst uit de
renaissance op het graf van de
familie Bauderon-de-Senecé.
- kerkorgel (1886) van de beroemde
orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll.
de

HOTEL
MONTREVEL
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In 1792 betrekt het stadsbestuur het
huidige stadhuis. Het was destijds de
meest luxueuze woning van Mâcon.
Het middendeel is omstreeks 1750
gebouwd. De graaf van Montrevel,
de eigenaar in 1767, liet er twee
vleugels aanbouwen en in 1880
gaf burgemeester François Martin
de opdracht voor de bouw van twee
andere vleugels die naar de rue
Carnot afbuigen. Ondanks de vele
verbouwingen die het stadhuis
in de loop der eeuwen onderging,
zijn toch vele sporen uit het begin
bewaard gebleven: het houtwerk in de
trouwzaal; de medaillonportretten van
de grote filosofen uit de oudheid in de
oude bibliotheek; de wapenschilden
van de steden uit het departement
in de erezaal en de schitterende trap
met de smeedijzeren leuning die de
inkomhal domineert.
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HOUTEN HUIS

Het Houten Huis werd
tussen 1490 en 1510 gebouwd en is
beslist het oudste en ongetwijfeld
het beroemdste huis van Mâcon.
De voorgevel is volledig van hout
en met vele beelden versierd.
Vaak zijn die van een bedenkelijk
allooi. Personages met
mensenmaskers en apen
met verwrongen gezichten,
staand, zittend, gevleugeld,
naakt of juist gekleed,
ook al is dit soms alleen
maar met een das of muts.
Sommige figuren houden
met gespreide armen de
kop en staart van een
bestaand of denkbeeldig
dier vast. Het Houten Huis
werd door de gebroeders
Goncourt vergeleken met
een gigantische houten
kast die de inwoners
van Mâcon alleen vanuit
de ooghoeken mochten
bekijken omwille van het
gewaagde beeldhouwwerk
aan de muren.

OUDE
SINTVINCENTIUSKATHEDRAAL
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Vanaf de 6de eeuw had
Mâcon al een kerk. Deze
werd tussen de 7de en de
13de eeuw vele malen
verbouwd. Na meerdere
vernielingen in de 16de
eeuw begonnen de

restauratiewerkzaamheden, met
name aan de klokkentorens, pas
in het begin van de 17de eeuw. De
ruwbouw die door de vele vernielingen
en verbouwingen danig verzwakt
was, baarde echter ernstige zorgen.
Ondanks de aanzienlijke werken
die al verricht waren, begon men in
maart 1799 met de afbraak. Enkel
het voorportaal, de twee torens en de
travee die de torens verbindt, bleven
behouden. Het zijn de oudste delen
van de kerk en tegelijkertijd de enige
resten die nog zichtbaar zijn. De basis
van de torens, vierkant van vorm,
stamt uit de 11de eeuw, terwijl het
bovenste deel, met zijn achthoekige
vorm, uit de 13de eeuw dateert.
Het voorportaal dat los voor de
klokkentorens gebouwd is, werd in het
midden van de 12de eeuw gebouwd.
Het timpaan boven de toegangsdeur
is in vijf horizontale lagen verdeeld en
stelt scènes uit het Laatste Oordeel
voor.
Open voor het publiek:
- van 15 juni tot en met 22september:
van dinsdag tot zaterdag van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.
Op zon- en feestdagen van 14 tot 18
uur. Gesloten op 14 juli.
- van 1 oktober tot en met 31 mei:
alleen open voor groepen
(na afspraak).
Bezoek een maand van tevoren
telefonisch aanvragen bij het
“Museum van de Ursulinen” op het
nummer 03 85 39 90 38.

MUSEUM VAN
DE URSULINEN
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Dit voormalige vrouwenklooster is in
de tweede helft van de 17de eeuw in de
vlakte van de Baille gebouwd en heeft
een woelige geschiedenis achter zich.
Eerst een kostschool voor jongedames
van adel of uit de gegoede burgerij,
vervolgens tijdens de Franse Revolutie
een gevangenis en tenslotte, tot het
interbellum, een kazerne. Daarna
werd het gebouw door de stad Mâcon
gerestaureerd. Het museum werd er in
1968 ondergebracht.
Een ruimte roept, aan de hand van
schilderijen, beelden, eigenhandig
geschreven documenten, naast
gravures en persoonlijke bezittingen
de geesteswereld op van schrijver
en politicus Alphonse de Lamartine
(Mâcon 1790 – Parijs 1869).
Open voor het publiek (mits betaling):
- van dinsdag tot zaterdag van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.
Op zon- en feestdagen van 14 tot 18
uur. Gesloten op 1 januari, 1 mei, 14
juli, 1 november en 25 december.
Museum van de Ursulinen allée de
Matisco en 5, rue des Ursulines.
Tel.: 03 85 39 90 38
Fax: 03 85 38 20 60
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SINTVINCENTTIUSKATHEDRAAL

De bouw van de SintVincentiuskathedraal is aan
Napoleon Bonaparte te danken. Het
ontwerp werd gemaakt door Guy
de Gisors die ook de architect was
van het Bourbonpaleis en de SintLodewijkkerk ter ere van Lodewijk
XVIII. Na Napoleons terugkeer van
Elba veranderde de kerk nogmaals
van naam en heet ze sindsdien
Sint-Vincentiuskathedraal.
Op 4 maart 1869 vond hier
de begrafenisplechtigheid voor
Alphonse de Lamartine plaats.

8

GODSHUIS EN
APOTHEEK

Het godshuis werd vanaf 1761 naar
het ontwerp van Soufflot gebouwd
door diens leerling Melchior Munet en
wordt gekenmerkt door een koepel met
een uitzonderlijke omvang en hoogte.
Alle zalen van het bouwwerk zien uit
op de koepel, waaronder de kapel
lag. Op het gelijkvloers treft u de
apotheek aan. Naast een schitterende
verzameling apothekerspotten treft u
hier ook houtsnijwerk uit de tijd van
Lodewijk XV aan.

HOTEL SENECE
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Dit prachtige herenhuis uit de
18e eeuw is eigendom en tevens
de maatschappelijke zetel van de
academie van wetenschappen,
schone kunsten en letteren van
Mâcon. De afdeling schone letteren is
er bijzonder trots op dat de beroemde
Lamartine gedurende 56 jaar lid en
viermaal op rij voorzitter was.
Hotel Senecé
41, rue Sigorgne
Tel.: 03 85 38 81 18
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HUIS VAN DE
ARCHEOLOGIE

Het huis van de archeologie
is in de kapel van de franciscanen
gehuisvest.
Bezoek na afspraak via
tel. 03 85 38 93 76.
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SINTLAURENTTIUSGRUG
Voor de stad Mâcon bestond, werden
de beide oevers van de Saône hier
door een doorwaadbare plaats
verbonden. Tijdens de Gallische
campagne bouwden de Romeinse
legertroepen op deze plek een
houten brug. Pas in de 11de eeuw
werd een stenen brug met slechts
zes bogen gebouwd. Ze werd in
1221 reeds versterkt. Tot 1550
ondergaat de brug regelmatig
ingrijpende verbouwingen en wordt
ze ook verlengd. Een tragische
gebeurtenis vindt hier plaats wanneer
Guillaume de Saint-Point, gouverneur
van Mâcon, gevangengenomen
Hugenoten in de Saône laat werpen.
De Sint-Laurentiusbrug is een van
de weinige bruggen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog niet verwoest is.
Sindsdien is de brug met zijn twaalf
bogen onveranderd gebleven.

ARCHEOLOGISCHE
VINDPLAATS
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VAN SAINTCLEMENSKERK
Aan de oorsprong van de SintClemenskerk ligt een klein
grafmonument voor de eerste
bisschoppen van het bisdom
Mâcon uit het begin van de 6de
eeuw. Dankzij de archeologische
opgravingen tussen 1985 en 1992
krijgt de bezoeker een indruk van
de plattegrond en de vorm van deze
eerste constructie met de afgeronde
absis, het korte kerkschip en de
galerij die de bijgebouwen afsloot.
Onder de vloer van het heiligdom
werden de sarcofagen geplaatst.
Eén ervan heeft een versiering in
de vorm van een kruis.
Bezoek na afspraak via
tel.:03 85 33 90 38

GEDENKPLAATS 13
VOOR DE BURGERS
Ter herinnering en als getuigenis
van alle conflicten van 1870 tot
vandaag. Deze plaats beschrijft
op een pedagogische wijze de
gemeenschappelijke geschiedenis.
Hier brengt men hulde aan wie voor
het vaderland het leven gegeven
heeft, maar tracht men u ook
respect voor elk ander en zin voor
rechtvaardigheid mee te geven.
Open op woensdag en zaterdag van
14 tot 18 uur.
Bezoek voor groepen na afspraak
(dagen en uren na overleg).
Gratis voor begeleide schoolgroepen.
Inlichtingen via tel.: 06 13 14 90 16

