
Het provoostambt Hanzinne 
Het domein Hanzinne verschijnt in de 
geschiedenis als een bezitting van het 
klooster van Sint Medard van Sois-
sons, dat het tot op het einde van de 
18de eeuw behield. In de 12de eeuw 
omvatte het domein de dorpen Han-
zinne, Thy-le-Baudhuin en het gehucht 
Saint-Maert, dat nu verdwenen is, met 

hun respectieve kerken en kapellen. De landheer bezat ook het domein 
Haut-Villers (= Villers-Poteries) en landerijen in drie plaatsen die van-
daag niet meer bestaan. Ook het domein Hanzinelle maakte deel uit van 
het provoostambt, dat het middelpunt vormde van een kloosterheerli-
jkheid met acht domeinen, de zetel van een parochie met drie kerken. 
Later werd het provoostambt aan seculiere geestelijken geschonken als 
prebende (= patrimonium waarvan zij de inkomsten ontvingen). 
In 1798 werden de bezittingen van het provoostambt geconfisqueerd en 
als nationale eigendommen verkocht.

De verering van Sint Oger 
Sint Oger wordt op Pinkstermaandag en -dinsdag gevierd. Zijn verering 
gaat samen met die van Sint Rolende in Gerpinnes. Oger werd verliefd op 
Rolende, de dochter van koning Diederik. Hij kreeg haar hand, maar zij 
wenste zich aan God te wijden, weigerde te huwen en nam de vlucht. De 
wanhopige Oger gaf het militaire leven op en werd een kluizenaar. Men 
roept hem aan tegen zenuwziekten.

Op Pinkstermaandag wordt hier een pro-
cessie gehouden met een militair escorte van 
“marcheurs”. Vroeger duurde de “Ronde van 
Sint Oger” een hele dag. De processie trok 
naar het Bois du Ban, dan naar Hanzinne, 
langs Donveau naar Fraire-la-petite (een 
thans verdwenen dorpje op de plaats van 
de Sint-Pieterskapel in Morialmé) en dan via 
Thy-le-Baudhuin terug naar Hanzinne. 

Te ontdekken
het erfdeel onder al zijn vormen

Wandelen 
tussen Samber en Maas

Hanzinne en zijn provoostambt

In de omgeving
De Sint-Michielskerk en de verering 
van Sint Rolende in Gerpinnes

De kerk werd in de 16de eeuw in ogivale 
stijl herbouwd en heeft nog een romaanse 
toren en doopvonten. U vindt er het reliek-
schrijn van Sint Rolende, een staaltje van 
edelsmeedwerk uit de 16de eeuw met 14 
panelen met bas-reliëfs met taferelen uit de 
geschiedenis van de heilige. 

www.entre-sambre-et-meuse.be

De stapper zegt
Traject gemakkelijk, aangenaam en gediversifiëerd maar niet volledig toegan-
kelijk voor de auto’s van kinderen, noch voor de wagentjes voor personen aan 
verlaagde mobiliteit.

Op dit parcours ontdekt 
u het architectonische en 

natuurpatrimonium van dit 
plaatsje, dat samenhangt 

met de ontwikkeling van het 
provoostambt van Hanzinne en 

het volksgeloof, meer bepaald 
de verering van Sint Oger.

Architecturale en historische wandeling 
door de heerlijke landerijen 
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Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’Hôtel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Metet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun  
Bus TEC ligne 137a-137b 
Nombreux bus TEC

Restauratie, producten van terroir, onderdak in de directe omgeving.
Meer info over www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Claude Allard et Pol Collard en 
collaboration le Foyer culturel de Florennes
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Het parcours 

Let op de oude hoevegebouwen rond het 
plein. Laat de Résidence La Grange aan uw 
rechterkant en neem recht tegenover u de 
eenrichtingsstraat. Op nr. 132 ziet u spo-
ren van een huisje uit de 16de eeuw, met 
een verankerde deur met rondboog en een 
venster met middenstijl. Wandel naar de 
Chapelle St Oger [1].
Neem voorbij de kapel de hoofdweg naar 
de ingang van het dorp - wees voorzichtig 
bij het oversteken. Neem de straat links, 
met op nr. 152, rechts van u, een nisje 
voor een heiligenbeeld in de muur van de woning. U bereikt nu de 
Ferme de la Prévôté [2]. 
Volg de wal tot aan de place St Georges. Begeef u naar de Sint-
Joriskerk [3]. Wandel na het bezoek rechts de Rue Sur les Marchés 
in. Aan uw rechterkant ziet u de in 1849 gebouwde kapel van Sint 
Quirinus, aangeroepen tegen huidziekten en voor de bescherming 
van het vee, en voorbij het kruispunt de kapel van Sint Barbara, de 
patroonheilige van de mijnwerkers, aangeroepen tegen de gevaren 
van de bliksem. 
Ga naar links en dan naar rechts, tot aan een bakstenen boerderij. 
Sla linksaf tot aan de school om een reeks oude hoevegebouwen te 
bekijken. Maak rechtsomkeert, ga linksaf tussen de twee schuren en 
wandel in de richting van de akkers. Voorbij de beek van Hanzinne 
wandelt u tot aan de zoom van het woud. Sla rechtsaf en na 200 

meter ziet u de vijvers “du Blan” [4], een 
rustig plekje met een rijke flora en fauna. 
Keer terug en volg aan het kruispunt het 
bos, lange het steile paadje. Neem 100 me-
ter verder het graspad door de velden en 
geniet van de uitkijk op het dorp.
Neem op het einde van de weg de straat 
naar links, die terugkeert naar het dorp. 
Deze straat, de “Rue Bonne fontaine”, leidt 
naar de Rue Mau Blampain [5]. Blijf ze 
volgen en sla tegenover nr. 17 linksaf, tot 
aan de kapel van Heilige Familie van Naz-
areth. Sla rechts- en dan linksaf. Het huis 
op nr. 43 werd in 1749 gebouwd. Volg de 
straat tot aan de kerk en het kerkplein van 
Hanzinne.
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neogotische stijl. 
Ze vervangt een 
primitieve kerk 
uit de 12de eeuw. 
In het koor kunt 
u een wijwater-
vat uit de 16de 
eeuw bewon-
deren, naast het 
reliekschrijn en 
de reliekarm van Sint Oger. Let op de 
gebrandschilderde ramen met heili-
gen rechts en links. Sint Joris wordt 
aangeroepen tegen huidziekten en 
voor de bescherming van de paarden.
[4] Rue du Ban
Een ban is een feodale term voor het re-
chtsgebied waarover het gezag van de 

heer, de provoost, zich uitstrekte. Het 
gebied werd afgebakend door “bank-
ruisen”. Elk jaar deden de pelgrims de 
ronde van hun parochie, waarbij ze 
tientallen kilometers aflegden. Dat is 
de oorsprong van de “Ronde van Sint 
Oger”, die nu veel kleiner is. 

[5] Rue Mau Blampain
Net als bij de Rue Mau Médot ver-

wijst de naam naar de eigenaar 
van een boerderij (Mau = “Bij”). De 
oude L-vormige hoeve van blokken 
kalksteen, met een leien dak, is nu 
verdeeld. De schuur is een aparte 
woning geworden. Veel landbou-
wbedrijven zijn in de jongste decen-
nia op deze manier geëvolueerd. In 
het midden van de jaren ‘60 telde 
men nog 25 boerderijen, vandaag 
zijn er nog slechts zes.

 Commentaar
[1] Chapelle St Oger
Het bouwwerk op een heuveltje met 
vijf lindebomen dateert uit 1642 en 
werd opgetrokken door pastoor Libot-
ton. Zijn blazoen symboliseert het pro-
voostambt van Hanzinne (de leeuw), 
de 8 domeinen (8 kruisen) die ervan 
afhingen, en de 3 kerken (3 klokken) 
van het gezagsgebied. Oger de Deen 
was een heer uit de tijd van Karel de 

Grote. Hij bekeerde zich tot het chris-
tendom en zou zich in deze streek als 
kluizenaar teruggetrokken hebben. Hij 
is het voorwerp van een vurige verering 
(zie ommezijde). 
[2] Ferme de la Prévôté
Het provoostambt was een kleine pri-
orij die afhing van een benedictijn-
enabdij en vaak een parochie en een 
boerderij omvatte. De geestelijke die de 
bezittingen beheerde en de inkomsten 
ontving, droeg de titel van provoost. 
De huidige gebouwen dateren uit de 
18de en de 19de eeuw en staan rond 
een rechthoekig erf: een klassiek por-
taal, rechts het woonhuis, het vroegere 
huis van de provoost, links een grote 
dubbele schuur. 

[3] Sint-Joriskerk
De Sint-Joriskerk werd in 1870 op-
getrokken uit kalksteen, in primaire 


