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SEDAN, 
VAN PROTESTANTS 
PRINSDOM 
TOT DE STAD VAN NU 

Als Everhard van der Marck, een Germaanse 
Heer, in de 15e eeuw een burcht laat bouwen 
op de rechteroever van de Maas, is Sedan nog 
maar een dorpje, dat bestaat uit drie gehuchten: 
de Ménil, de Villers en de Moulin. De stad ontwik-
kelt zich aan de voet van de burcht en wordt het 
centrum van een onafhankelijk prinsdom. 

In 1562 bekeren Henri-Robert van der Marck en 
zijn echtgenote Françoise van Bourbon zich tot 
het calvinisme. Talrijke protestanten zoeken dan 
hun toevlucht in Sedan en dragen bij aan de ont-
wikkeling van de stad en van de economie. De 
stad krijgt als bijnaam ‘klein Genève’. 

Henri de La Tour d’Auvergne zet aan het begin 
van de 17e eeuw het werk van de familie Van 
der Marck voort. Als echte bouwprins gaat hij 
verder met de bouw van de vestingmuren, ver-
rijkt hij de stad met grote gebouwen en stelt hij 
een rechtlijnig bestemmingsplan op. 

In 1642 wordt het prinsdom bij Frankrijk 
gevoegd. De gouverneur van de vestingstad, 
Abraham Fabert, trekt lakenfabrikanten met een 
koninklijk monopolie uit Parijs aan en vestigt zo 
de textielindustrie in Sedan die verscheidene 
eeuwen lang voor welvaart zal zorgen. 

De militaire lotsbestemming van Sedan, die 
aanving in de tijd van de prinsen, duurt voort 
na 1642 als de stad wordt geïntegreerd in een 
verdedigingssysteem aan de noordoostelijke 
grens van het koninkrijk Frankrijk. De naam van 
de stad blijft verbonden aan de veldslag van 
1870 maar Sedan wordt eveneens in het hart 
getroffen tijdens de twee wereldoorlogen: vier 
jaar bezetting van 1914-1918 en de doorbraak 
bij Sedan in 1940. 

Het historische centrum, dat sinds 1992 geleide-
lijk aan wordt gerenoveerd met inachtneming 
van de bouwkundige identiteit, is beschermd als 
bijzonder erfgoed. Sinds 2013 is het Franse plan 
voor herkwalificatie van oude vervallen wijken 
van toepassing dat tot doel heeft het stadscen-
trum op te knappen en de kwaliteit van het 
bestaan van de bewoners te verbeteren. In dat 
kader zijn drie pleinen al volledig gerenoveerd. 

Er zijn twee routes uitgestippeld waarmee u het 
rijke erfgoed van onze voormalige prinsenstad 
kunt ontdekken: ‘Sedan voor de Franse revolu-
tie’ en ‘Sedan na de Franse revolutie’. 
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DE BURCHT (1
Deze steenkolos staat aan de wieg van de ont-
wikkeling van de stad en is tegenwoordig haar 
trots. De oorspronkelijke burcht van Everhard 
van der Marck, die na 1424 tegen de flanken 
van de Ardennen is gebouwd op een rotsach-
tige wand met uitzicht over de Maas, was veel 
eenvoudiger. Zijn erfgenamen maken er hun 
hoofdwoning van en hebben het kasteel voort-
durend uitgebreid en de verdedigingswerken 
ervan gemoderniseerd. Bij de veranderingen 
die worden aangebracht, worden de eerdere 
bouwwerken niet altijd vernietigd, waardoor 
de burcht van Sedan een goed overzicht biedt 
van de militaire architectuur van de 15e tot de 
19e eeuw. Kijk naar de kleurcontrasten die zijn 
gecreëerd door het okerkleurige kalksteen uit 
Dom-le-Mesnil en het grijsblauw van het lei-
steen uit de Ardennen dat u overal in het oude 
centrum terugvindt.

RONDOM DE GROS CHIEN (GROTE HOND)
We gaan naar de Rue Berchet. Als de poort open 
is, loop dan onder het portaal (2) door waarbo-
ven een plaat van leisteen hangt waarin psal-
men zijn gegraveerd. U komt dan in de Académie 
des Exercices (de Academie voor Exercitie), de 
militaire school van het begin van de 17e eeuw. 
Deze wordt aan het eind van de 17e eeuw over-

genomen en uitgebreid door lakenhandelaar 
Denis Rousseau en wordt in 1726 ‘koninklijke 
lakenfabriek’. Kijk op de tweede binnenplaats 
(rechts) naar de mascarons van de ‘Cour des 
Têtes’ (de binnenplaats met de hoofden), die 
bijna allemaal verschillend zijn. U komt weer 
naar buiten via het Maison du Gros Chien (3) 
(huis van de grote hond). Het gebouw dateert uit 
1629 en dankt zijn naam waarschijnlijk aan een 
bedrijfsnaam. Ertegenover staat het Maison des 
Petits Chiens (4) (huis van de kleine honden), 
dat dateert uit 1747, te zien aan de muurankers 
op de gevel. Dit is een van de weinige heren-
huizen in Sedan met een voorhof. Ga naar het 
Place Nassau waar zich het tolhuis en de villa 
D’Oyré (5) bevinden, gebouwd in de 18e eeuw 
om Ervoil d’Oyré te huisvesten, directeur van 
de vestingwerken en verantwoordelijk voor de 
vestingsteden van de Maas. 

RUE DU MÉNIL 
Als u de straat in loopt, kijk dan naar het huis op 
nummer 16 (6), gebouwd in Lodewijk XV-stijl, en 
naar het geboortehuis van de maarschalk van 
het keizerrijk, Alexandre Macdonald, op nummer 
18. In de Rue Turenne bevinden zich het huis en 
de fabriek van Louis Labauche (7). De woning 
(rechts), met de gebeeldhouwde versiering, valt 
op naast de fabriek waarvan de brede poort uit-

SEDAN 
VOOR DE FRANSE REVOLUTIE 
(17e-18e EEUW)
 
DE OUDSTE HUIZEN VAN HET STADSCENTRUM DATEREN UIT HET BEGIN VAN DE 17e EEUW, 
DE TIJD WAARIN HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE ZIJN STAD VERRIJKT MET CIVIELE, 
RELIGIEUZE EN MILITAIRE GEBOUWEN. DOOR DE VESTINGWERKEN OM DE STAD WORDT ER 
RELATIEF DICHT OP ELKAAR GEBOUWD, IN GESLOTEN BLOKKEN ROND BINNENPLAATSEN. 
NA 1642 VESTIGEN VERSCHEIDENE KATHOLIEKE ORDES ZICH IN SEDAN. IN DE 18e EEUW 
KOMEN ER MEER BEDRIJVEN EN IN DE STAD WORDEN GEVELS GEBOUWD IN DE ROCOCO- EN 
NEOKLASSIEKE STIJLEN VAN LODEWIJK XV EN LODEWIJK XVI.
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komt op de binnenplaats. Op nummer 40 van de 
Rue du Ménil heeft het huis dat vroeger de ‘Truie 
qui file’ (8) (de spinnende zeug) werd genoemd, 
balkons van smeedijzer en steen, die een mooie 
oefening in trompe-l’œil vormen. Op nummer 7 
bevindt zich het Hôtel des Trois Écus (9) (huis 
van de drie écu’s), gebouwd door de architect 
Jean Chardon in 1604. Het gebouw is van onge-
wone omvang voor die tijd, maar heeft toch 
een eenvoudige versiering, misschien onder 
de invloed van de calvinistische soberheid. Het 
wordt in 1666 de missiepost van de Lazaristen 
van Sint-Vincentius a Paulo, en dat blijft zo tot 
aan de Franse Revolutie (1789).

PLACE DE LA HALLE (PLEIN VAN DE 
MARKTHAL) 
Op nummer 15 staat een op het eerste oog 
onopvallend gebouw 10 , maar het is bijzonder 
door de kwaliteit van de gebeeldhouwde versie-
ring. Bekijk de haken die elk raam versieren. Op 
nummer 33 zien we het Hôtel Poupart 11, het 
huis dat hoger is dan de andere. Het was in de 
18e eeuw eigendom van een rijke fabrikant. Let 
op de met zeewierbossages versierde begane 
grond, de dikke sierlijsten van de koetspoort en 
de smeedijzeren balkons. Bij binnenkomst zien 
we een rijk versierde trapleuning met dezelfde 
ronde lijnen als de verbinding van de dwarsvleu-

gel met het hoofdgebouw. Door deze verbinding 
in een kwartcirkel wordt het hoofdgebouw zo 
goed mogelijk verlicht.

PLACE DU CHÂTEAU (KASTEELPLEIN)
Neem de Rue Jules Rousseau, die u weer op de 
Promenoir des Prêtres brengt, tot aan het Place 
du Château. Het Maison Wilmet 12 , waarvan de 
gevel aan de zijde van de Rue Sainte-Barbe is 
versierd met balkons in Lodewijk XV-stijl, staat 
tegenover het bastion van de Koning en toont 
ons de breedte en de vorm van de kasteelgrach-
ten. De Dauphine-fontein  13 vervangt een eer-
dere fontein die was gebouwd ter ere van de 
kroonprins, de ‘Grand Dauphin’ genoemd, 
zoon van Lodewijk XIV. Het verhaal gaat dat er 
op zijn geboortedag wijn in de fontein stroomde 
voor het volk. Op nummer 39 staat een groot 
gebouw, het Hôtel Montchambert 14 , gebouwd 
in 1631. Vóór de Franse Revolutie was hierin het 
huis van de Sœurs de l’Ouvroir (vrouwenkloos-
ter) gevestigd waar protestantse vrouwen wer-
den opvangen die onlangs tot het katholicisme 
waren bekeerd. Ze leerden er de kantkloskunst. 
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PALAIS DES PRINCES
(PALEIS VAN DE PRINSEN) 
Het Palais des Princes, of Château-Bas (het lage kas-
teel), is in 1613 gebouwd door Jean Chardon, archi-
tect van prins Henri de La Tour d’Auvergne, en zijn 
compagnon Jean Mayoul, volgens tekeningen van 
Salomon de Brosse, een groot Frans architect. Dit 
elegante gebouw komt overeen met de behoeften 
en de smaak van dit tijdperk waarin men het oude 
fort oncomfortabel vindt. Het totale ontwerp van 
dit gebouw is ritmisch te noemen door de muuran-
kers van gehouwen steen met zeewierbossage en 
door verhoogde dakvensters met vazen erop. Het 
gebogen fronton geeft de voormalige ingang van de 
burcht aan, beschermd door een brug over de nu 
gedempte gracht. 

RUE DE L’HORLOGE (KLOKSTRAAT)
Deze straat dankt haar naam aan de door Isaac 
Forfaict gemaakte klok, die zich boven een ver-
sterkte poort bevond, op de plaats waar de straat 
uitkwam op het Place d’Armes. Op nummer 39 ziet 
u het voormalige Hôtel de Ville 16 (gemeentehuis), 
waar een protestantse academie in werd gevestigd 
met een rijk gevulde bibliotheek. Merk de gelijkenis-
sen op met het Palais des Princes. Het is namelijk een 
werk van dezelfde architect die bepaalde elementen 
weer terug laat komen. U komt nu bij het Hôtel de 
l’Alouete 17 , op de hoek met het Place Cappel. In 

de gevel van dit huis aan de zijde van de Rue de 
l’Horloge is een cartouche uit 1610 bewaard geble-
ven. Aan de zijde van het Place Cappel is in dit voor-
malige herenhuis vanaf 1652 en tot aan de Franse 
Revolutie de orde van de Filles de la Propagation de 
la Foi (nonnen die het geloof verspreiden) gevestigd. 
Dit huis bezit een prachtige trap en gaanderijen met 
houten balusters.

ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE  18
(KERK VAN DE HEILIGE CAROLUS BORROMEÜS) 
In 1593 laat Henri de La Tour d’Auvergne op deze 
plek een protestantse kerk bouwen. Als Lodewijk XIV 
in 1685 het edict van Nantes herroept en alle protes-
tantse kerken van het koninkrijk met de grond gelijk 
laat maken, ontsnapt die in Sedan aan de verwoes-
ting. In plaats daarvan wordt er een katholieke kerk 
van gemaakt, onder leiding van Robert de Cotte. De 
Église Saint-Charles bewaart zo binnen zijn muren 
een van de oudste protestantse kerken van Frankrijk. 
De sobere architectuur is een combinatie van de pro-
testantse aard en de monumentale expressie van de 
klassieke katholieke kerken. 

PLACE D’ARMES (WAPENPLEIN) 
Henri de La Tour d’Auvergne creëert dit plein aan 
het eind van de 16e eeuw door het moeras droog 
te leggen dat de buurtschappen Ménil en Villers nog 
van elkaar scheidde. Tegenover de kerk bevindt 
zich het enige huis dat nog dateert van de periode 
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waarin dit plein, aan het begin van de 17e eeuw, is 
aangelegd: het Hôtel Stasquin op nummer 10 19  . 
Stasquin is een belangrijk man, notaris van de prin-
sen van Sedan. Kijk naar de uitzonderlijke kwaliteit 
van het gebouw waarop u een versiering van slin-
gers en mascarons kunt zien en een smeedijzeren 
balkon. Op ditzelfde plein, op nummer 16, ziet u een 
huis in de typische Lodewijk XV-stijl met weelderig 
smeedwerk  20 .

COLLÈGE DES JÉSUITES 
(HET JEZUÏETENCOLLEGE) 21
Loop ten slotte naar het voormalige jezuïetencol-
lege, Place Crussy 1. Dit college is gesticht door 
Lodewijk XIV in 1663, en was bedoeld om de protes-
tantse academie te vervangen. Het is gebouwd op 
het terras van het bastion Bourbon. De binnenplaats 
was afgesloten door een kerk die later is afgebroken. 

ZIEKENHUIS 22
Neem ook de tijd om het ziekenhuis en de Dijonval 
aan de Avenue Margueritte te bekijken. In 1696 wordt 
besloten tot de bouw van het ziekenhuis, onder de 
naam Hôtel de la Miséricorde (huis van barmhar-
tigheid). In de daarop volgende eeuwen krijgt het 
talrijke giften en legaten, waaronder die van maar-
schalk Turenne en van de hertog van Rovigo, waar-
aan wordt herinnerd door een inscriptie in het Latijn 
boven de deur op nummer 2. De huidige gebouwen 
dateren uit 1760, maar de gevel van de kapel, die 

opvalt door de gebeeldhouwde versiering, is onder 
het Tweede Franse Keizerrijk herbouwd. Bovenop de 
gevel staat een kapelletje met een nis, waarin een 
beeld van de heilige Vincentius a Paulo staat, die de 
Filles de la Charité (dochters van liefdadigheid) naar 
Sedan heeft gestuurd om het ziekenhuis te leiden. Zij 
doen dit tot in 1967

DE DIJONVAL 23
In het verlengde van het ziekenhuis bevindt zich de 
Dijonval. Deze voormalige koninklijke lakenfabriek 
is opgericht in 1646 door drie Parijse kooplieden die 
door de gouverneur van de stad, Abraham Fabert, 
naar Sedan waren gehaald. Het gebouw aan de 
straatkant dateert uit 1755, de vleugels uit 1778. 
Op de manufactuur is een prachtige klokkento-
ren geplaatst, waardoor deze op een paleis lijkt. 
Bewonder de verscheidenheid aan vensterbanken 
en aan ankers op de 25 traveeën van de voorgevel. 
Loop om het gebouw heen door de Rue Cadeau om 
de binnenplaats te zien en een van de hoekvilla’s 
aan de Maas. De Dijonval blijft meer dan 300 jaar 
een industriële werkplek waar honderden vrouwen 
en mannen werken die bijdragen aan het aanzien en 
de faam van het textiel uit Sedan.

3. Gevel van de kapel van 
het ziekenhuis

4. De binnenplaats van de 
Dijonval
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1. Gevels van de Rue 
Saint-Michel

2. Dauphine-fontein

3. Luchtfoto van het 
centrum van de stad

4. Collège Nassau
(middelbare school)

5. Beeldhouwwerk ‘Sedan 
rijst op uit haar as’

6. Botanische tuin
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RUE DE BAYLE
Loop vanaf het Office de Tourisme (toeristen-
bureau) naar de Rue de Bayle. Op nummer 9 
staat een voormalige lakenfabriek (1), gebouwd 
rondom een centrale binnenplaats. De eigenaar, 
Laurent Cunin-Gridaine, wordt in 1840 minister 
van Handel onder koning Lodewijk Filips en laat 
voor zijn huis op nummer 8 een gevel zetten 
volgens de Parijse mode van die tijd (2). Bekijk 
de gietijzeren versiering van de deur, waarop 
Herakles wordt afgebeeld die de Nemeïsche 
leeuw verslaat. 

PLACE NASSAU
Ga nu naar de middelbare school ‘Elisabeth de 
Nassau’ (3), gebouwd in 1894 volgens tekeningen 
van de architect Léon Henri Couty. Op de gevel 
ziet u stenen en bakstenen die samen motieven 
vormen, en het fronton versierd met drie vazen 
en het stadswapen. In het midden van het plein 
staat het monument voor de gevallenen (4), opge-
richt naar een tekening van Auguste Théâtre. De 
eerste steen ervan is gelegd in 1922 door Philippe 
Pétain. Vanaf daar ziet u in de verte het station, 
in 1884 gebouwd aan het uiteinde van de Avenue 
Philippoteaux.

AVENUE DE VERDUN 
Het prachtige gebouw dat u ziet als u de Avenue 
de Verdun in loopt, is een synagoge (5). Na de 
oorlog van 1870 verlaat de Israëlische gemeen-
schap van de Elzas en de Moezel dit gebied, 
dat is geannexeerd door Duitsland, en zoekt 
haar toevlucht in het noorden van Frankrijk. De 
synagoge wordt gebouwd in 1878 volgens teke-
ningen van de architect Alfred Mazuel. Boven op 
de gevel staat een dakkapelletje dat de stenen 
tafelen uitbeeldt, en de vullingen van de roos 
vormen een davidster. Verder naar links, in de 
Rue de Phalsbourg, bevindt zich een huis dat 
dateert uit 1902  6) , een mooi voorbeeld van de 
art-nouveaustijl, geïnspireerd door de planten-
wereld, in de omlijsting van de ramen en in het 
siersmeedwerk. 

JARDIN BOTANIQUE (BOTANISCHE TUIN)
Deze ‘groene long’ wordt gecreëerd in 1875, als 
er geen vestingmuren meer om de stad heen 
zijn. René Richer, de tuinarchitect van de stad, 
maakt er de tekeningen voor. Het boomachtige 
metselwerk van de brug, van het prieeltje en van 
de transformator zijn het werk van cementbewer-
ker Bourdet. Vanaf 1880 gaan de inwoners van 
Sedan hier naartoe om naar muziek te luisteren, 
te dansen of gewoon te flaneren langs de vijver.

SEDAN
NA DE FRANSE REVOLUTIE 
(19E – 21E EEUW)
DE STAD IS WELVAREND MAAR WORDT LANGE TIJD IN HAAR GROEI BEPERKT DOOR DE 
VESTINGMUREN. DEZE WORDEN NA DE NEDERLAAG VAN 1870 AFGEBROKEN EN DE STAD 
ONTWIKKELT ZICH ALS NOOIT TEVOREN. ZIJ KRIJGT EINDELIJK RUIME PLEINEN MET BOMEN, 
LANGE RECHTE LANEN EN NIEUWE WIJKEN, WAAR ZOWEL WORDT GEWERKT ALS GEWOOND. 
DOOR DE BOMBARDEMENTEN IN MEI 1940 IS DE WEDEROPBOUW VAN EEN HELE WIJK AAN 
DE MAAS NOODZAKELIJK. HIER ZIEN WE OOK NU NOG NIEUWE BOUWKUNDIGE CREATIES 
ONTSTAAN.
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PLACE ALSACE-LORRAINE:
DE HERINNERING AAN 1870
Na de nederlaag van 1870 en de annexatie van 
de Elzas en een deel van Lotharingen krijgen veel 
straten in Sedan en met name dit plein namen 
van steden of ‘verloren provincies’. In het mid-
den van het plein staat het monument voor de 
gevallenen van 1870 (8) dat is gebeeldhouwd 
door Aristide Croisy. Het beeldt een soldaat in 
uniform uit die op een kanon ineenzakt. Een 
‘Gloria’ met uitgespreide vleugels houdt een 
lauwerkrans boven zijn hoofd. Op het voetstuk 
graveert ‘Frankrijk’ een inscriptie in het Latijn: 
‘Zonder angst is hij overwonnen door de massa.’ 
De bas-reliëfs aan de zijkant herinneren aan de 
gevechten bij Bazeilles en Floing.   

RONDOM HET PLACE ALSACE-LORRAINE
Bewonder de voorgevel van het Collège Turenne 
(middelbare school) 9) , in 1884 gebouwd door 
Édouard Depaquit, architect en stedenbouw-
kundige. De beeldhouwwerken zijn van de hand 
van Gustave Deloye, afkomstig uit Sedan: ‘de 
Wetenschap en het Werk’ en ‘Turenne slapend 
op het affuit van een kanon’. De zeewierbossages 
van de gevel doen denken aan die van het Palais 
des Princes. Tegenover de school bevindt zich 
de Caisse d’Épargne 10  (bank), in 1881 gebouwd 

door Eugène Lemaire, een architect uit Parijs, 
in een heterogene stijl. Merk de renaissance-
invloeden op (zuilen, pilasters en kapitelen) en de 
klassieke stijl van de frontons. Bekijk de versierin-
gen, zoals de leeuw en de hoornen van overvloed. 
Hier vlakbij staat de protestantse kerk         , gebouwd 
in romaans-byzantijnse stijl. Deze kerk is gebouwd 
in 1896 door de architect Couty dankzij een finan-
ciering door dominee Goulden. 

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 
Het monumentale beeldhouwwerk ‘Sedan rijst 
op uit haar as’ 12 , symboliseert de wederop-
bouw van de stad na de Tweede Wereldoorlog. 
Een derde van het oude centrum verdwijnt name-
lijk in mei 1940 door de bombardementen van de 
Franse en Engelse troepen die tot doel hebben 
het oprukken van het Duitse leger te vertragen. 
In de jaren 1950 wordt een hele nieuwe wijk 
gebouwd onder leiding van Jean de Mailly, die als 
architect de Prix de Rome (prijs van Rome) heeft 
gekregen. De Avenue Leclerc is volledig nieuw, 
maar de gebouwen zijn opgetrokken in een stijl 
die redelijk dicht bij de traditionele architectuur 
blijft, zowel wat betreft de afmetingen als het 
materiaal, met hergebruik en versieringen van 
stenen afkomstig uit het puin.
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PÔLE CULTUREL (CULTUREEL CENTRUM)
Het cultureel centrum is ontworpen door de archi-
tecten Isabelle Richard en Frédéric Schoeller. Sinds 
2012 zijn daarin de dienst Verenigingen en Cultuur 
van de stad, het jongerencultuurhuis (MJC) en een 
dansafdeling gehuisvest. Vier grote parallellepi-
pedums hangen over de basis heen en tonen het 
hedendaagse karakter van het gebouw. Ruw beton 
en helder of gekleurd glas zorgen voor een spel van 
ondoorzichtigheid en transparantie. De ruimtes 
binnen geven overvloedig uitzicht op het stadsland-
schap en het kanaal door grote vensterwanden.

DE ZOGENOEMDE ‘PEIGNES-FLATS’ 14
Jean de Mailly, belast met het totale plan van de 
wederopbouw van Sedan, maakt een persoonlijker 
werk met de drie flatgebouwen die schuin worden 
gebouwd tussen de straat en het kanaal. Ze krijgen 
de bijnaam ‘les Peignes’, de Kammen. De begane 
grond op palen, de hellende daken, het zeer uit-
gesproken gebruik van beton, de verspringende 
balkons, evenals de indeling van de etages met 
verlaagde galerijen, met een innoverend daglicht-
systeem voor de ruimte in de onderliggende etage, 
maken deel uit van het zoeken naar stijl en vorm 
waardoor deze gebouwen het label ‘Erfgoed van de 
20e eeuw’ hebben gekregen.

CORNE DE SOISSONS
Als u de brug over gaat, komt u op de Corne de 

Soissons, een voormalig verdedigingswerk. Voordat 
u bij de mediatheek en het amfitheater 15 komt, 
in 1983 gebouwd door de architecten Halleux, 
Gottardi en Poirier, ziet u een werk in graniet van 
Tetsuo Harada, ‘Bouillonnement de culture’ (brui-
sende cultuur). Verderop staat het badhuis  16, 
voltooid in 1921. Het wordt nog tot in de jaren 1970 
bezocht door talrijke inwoners van de stad die 
thuis nog niet beschikken over dat moderne com-
fort. In dit gebouw wordt binnenkort het Centrum 
voor Interpretatie van de Architectuur en van het 
Erfgoed (CIAP) van Sedan gevestigd. De Molens van 
Sedan  (1    staan aan het kanaal op een plek die 
sinds de 15e eeuw aan deze activiteit is gewijd. Ze 
gebruiken de stuwkracht van het water. Het linker-
deel dateert van 1885 terwijl het rechterdeel na de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw opgebouwd moest 
worden. De meelproductie duurt voort tot in 1986.

PLACE GOULDEN 
Op de hoek met de Rue de la Comédie staat een 
bank 18 , een mooi gebouw in art-decostijl dat in 
de plaats is gekomen van het theater, dat in 1922 
is afgebrand. In het siersmeedwerk staan nog de 
letters SN (Société Nancéienne - vennootschap uit 
Nancy). Ertegenover, boven de Rue Gambetta 19 , 
staat ‘undique robur’ (de kracht van overal) geschre-
ven, het devies van de prinsen van Sedan, en het 
jaartal MCMIL (1949). 
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PLACE TURENNE
Aan het begin van de 19e eeuw kan door de sloop 
van het bastion van Floing een nieuw plein worden 
aangelegd, in een relatief homogene stijl. Er wer-
ken twee architecten aan, maar de gebouwen van 
Avrillier-Grange aan de Rue de La Rochefoucauld 
worden in 1941 verwoest. Die van Delerue kunnen 
daarentegen nog steeds worden bekeken: het Palais 
de Justice (paleis van justitie)         , op de hoek van de 
Rue de la Comédie, en het Hôtel de Ville (1822-1824) 
(gemeentehuis)       . De neoklassieke stijl is duide-
lijk zichtbaar door de opeenstapeling van Dorische 
(begane grond) en Ionische (1e verdieping) bouwor-
den. Het Hôtel de Ville valt vooral op door het grote 
balkon met balusters en het fronton met het wapen 
van de stad, een everzwijn voor een eik. In het mid-
den van het plein staat het bronzen standbeeld van 
maarschalk Turenne  22, in 1823 opgericht door de 
beeldhouwer Edme Gois. Dicht bij de brug over de 
Maas komt in 1880 een commerciële bank in de 
plaats van een voormalige perserij 23 . Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog wordt hier de Kommandantur 
in gevestigd. Het linkerdeel wordt in 1940 verwoest 
bij de explosie van de brug. Bovenaan de rijk ver-
sierde gevel staan atlanten. 

SORILLE EN PETITE VENISE (KLEIN VENETIË)
Aan de andere kant van de Maas strekt zich de wijk 
Sorille uit, die van oorsprong een uitsluitend mili-
taire wijk was. In de tweede helft van de 19e eeuw 

worden er ook woningen en fabrieken gebouwd. 
Op de gevel rechts  24 kunnen we nog de naam van 
Auguste Dehan lezen, die lakenfabrikant was. Als u 
doorloopt op de brug, ziet u op de rechteroever de 
wijk die ‘klein Venetië’ wordt genoemd. Daar bevon-
den zich in de buurt van het water leerlooierijen, 
ververijen en ontvetterijen. De school Blanpain  25, 
in 1952 ontworpen door Jean de Mailly, heeft ook 
het label ‘Erfgoed van de 20e eeuw’ gekregen.

RONDOM HET KASTEEL 
Als we teruglopen in de richting van het kas-
teel, komen we langs de Textielschool van het 
Noordoosten, uit 1929  26, met een sobere en 
imposante gevel die typerend is voor de jaren 1930. 
Hierin is nu een beroepsopleiding gevestigd. Maak 
een omweg door de Rue Sainte-Barbe en bewonder 
het Maison Rozoy 27 . Rozoy was in de 19e eeuw 
een handelaar in wijn en sterkedrank. Het huis is 
uitbundig versierd, met name met druiventrossen. 
Loop ten slotte langs de Promenoir des Prêtres 
(wandelgang van de priesters) tot aan een huis dat 
nogal verschilt van de andere  28. Het is een mooi 
voorbeeld van de art-decostijl, nogal zeldzaam 
in Sedan. Het is gebouwd door de architect Jean 
Brincourt toen de Rue Jules Rousseau in de jaren 
1930 werd aangelegd. 
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1. Flatgebouwen 
‘les Peignes’ 

2. Cultureel centrum 
(architecten Richard en 
Schoeller)

3. Hôtel de Ville 

4. School Blanpain 
en ‘klein Venetië’
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PARCOURS VOOR DE REVOLUTIE
1    Burcht
2    Poort van de Académie des Exercices 
3    Maison du Gros Chien 
4    Maison des Petits Chiens 
5    Villa D’Oyré
6    Rue du Ménil 16
7    Huis en manufactuur Labauche
8    ‘La Truie qui file’ 
9    Hôtel des Trois Écus of Hôtel Dauphin
10 Place de la Halle 15 
11 Hôtel Poupart
12 Maison Wilmet
13 Dauphine-fontein
14 Hôtel Montchambert
15 Palais des Princes
16 Voormalige Hôtel de Ville
17 Hôtel de l’Alouete
18 Kerk van de heilige Carolus Borromeüs
19 Hôtel Stasquin
20 Place d’Armes 16
21 Collège des Jésuites 
22 Ziekenhuis
23 De Dijonval

PARCOURS NA DE REVOLUTIE
1    Manufactuur Cunin-Gridaine
2    Maison Cunin-Gridaine
3    Collège Nassau (middelbare school)
4    Monument voor de gevallenen
5    Synagoge
6    Art-nouveauhuis
7    Botanische tuin
8    Monument van 1870
9    Collège Turenne (middelbare school)
10 Caisse d’Epargne (bank)
11 Protestantse kerk
12 Beeldhouwwerk ‘Sedan rijst op uit haar as’
13 Cultureel centrum
14 Flatgebouwen ‘les Peignes’ 
15 Mediatheek en amfitheater
16 Badhuis
17 Molens van Sedan
18 Bank (voormalige Société Nancéienne)
19 Poort boven de Rue Gambetta
20 Paleis van Justitie
21 Hôtel de Ville 
22 Standbeeld van Turenne
23 Voormalige handelsbank
24 Fabriek Auguste Dehan
25 School Blanpain en ‘klein Venetië’
26 Textielschool van het Noordoosten
27 Maison Rozoy
28 Maison Lecaillon (art deco)

Toeristenbureau

Gratis parkeerplaatsen

Camping

Credits:
Doc 1 en 2 pag. 2, doc 2 pag. 6, doc 3
pag. 7, doc 1 pag. 8, doc 1 pag. 11,
doc 1 pag. 12 : foto’s Jean-Marie
Lecomte / LPA
Doc 3 pag. 2 : coll. Mediatheek Georges-
Delaw – Netwerk van gemeentelijke 
mediatheken Ardenne Métropole
Doc 1 en 2 pag. 5, doc 4 pag. 7,
doc 2 en 3 pag. 8, doc 4 en 6 pag. 9,
doc 2 pag. 11 : foto’s Jean-Marie
Charlot / Stad Sedan
Doc 1 pag. 6 , doc 5 pag. 9, doc 2
pag. 12 , doc 3 en 4 pag. 13 : foto’s 
Dienst Erfgoed / Stad Sedan 
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Luister naar verhalen over 
Sedan, Stad van kunst en 
geschiedenis… 
... in gezelschap van een door 
het ministerie van Cultuur 
erkende gids 
De gids ontvangt u, kent alle 
facetten van Sedan en geeft uitleg 
waardoor u nog beter de omvang 
van een plek en de ontwikkeling 
van de stad met alle wijken kunt 
begrijpen. De gids beantwoordt 
met veel plezier al uw vragen. 

Als u met een groep komt
Sedan biedt het hele jaar door 
rondleidingen met veel verschil-
lende thema’s. Reserveren ver-
plicht. Inlichtingen bij de Dienst 
Erfgoed of het Toeristenbureau 
Charleville-Mézières / Sedan en 
Ardenne.

Sedan maakt deel uit van het 
nationale netwerk van Villes et 
Pays d’art et d’histoire  
Het ministerie van Cultuur en 
Communicatie, directoraat-
generaal Erfgoed, geeft de 
benaming ‘Villes et Pays d’art 
et d’histoire’ (steden en streken 
met kunst en geschiedenis) aan 
lokale overheden die hun erfgoed 
verlevendigen. 
Dit ‘label’ garandeert de 
bekwaamheid van de gidsen en 
rondleiders op het gebied van het 
erfgoed, en de kwaliteit van hun 
optreden. Van overblijfselen uit de 
oudheid tot de twintigste-eeuwse 
architectuur tonen de steden 
en streken hun erfgoed in al zijn 
diversiteit. 
Op dit moment biedt een netwerk 
van 188 steden en streken in heel 
Frankrijk u hun knowhow. 

In de buurt 
Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes, 
Lagnres, Amiens, Cambrai, Noyon, 
Laon, Soissons, Metz en Bar-le-
Duc hebben het label ‘Ville d’art et 
d’histoire’ gekregen.

De dienst Erfgoed 
Deze dienst coördineert de 
initiatieven van Sedan, Ville 
d’art et d’histoire, en heeft dit 
document uitgegeven. Er worden 
het hele jaar door activiteiten 
georganiseerd. De dienst is tot uw 
beschikking voor projecten. 

Service du Patrimoine
Mairie de Sedan – BP 20371
F-08208 SEDAN Cedex
 00 33 (0)3 24 26 85 70
patrimoine@ville-sedan.fr
www.sedan.fr 

Inlichtingen, reserveringen 
Office de Tourisme Charleville / 
Sedan en Ardenne
35 rue du Ménil 
F-08200 Sedan
00 33 (0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

  IN SEDAN, MANUFACTUREN, BURCHT, 
HUIZEN, DE VESTINGMUREN EN 
DE MAAS, MET VIER BRUGGEN, DE 
GRACHTEN, DE DONJON, HET GROTE 
PLEIN EN DE JAARMARKTEN, ALLES 
VERTELT OVER HET VERLEDEN, DOET 
DENKEN AAN EEN VERHAAL’
Henri d’ACREMONT, Annales Sedanaises, nr. 6, 1939-1945

’


