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AFMETINGEN BINNEN IN DE KERK

Lengte van het middenschip                           54 m
Lengte van de zijbeuken                            47 m
Hoogte van het gewelf middenschip         14 m
Hoogte gewelf van de zijbeuken                             7 m
Breedte van de 3 delen samen (ong.)                     21 m

Adelaar-lessenaar (M.H.)
De adelaar, symbool van Sint Jan de Evange-
list, houdt de draak tussen zijn klauwen. De 
uitgeslagen vleugels vormen de lessenaar. Hie-
rin is de volgende inscriptie gegraveerd : «Me 
Francoys Viard et Anne de Villers bastonnier de 
céans 1562 lont faict faire» (De heer François 
Viard en Anne de Villers, lokale edelman, gaf 
hiertoe de opdracht in 1562)

Maagd met kind (M.H.)
Stenen beeld uit het midden van de 15e eeuw. Tot 1969 stond dit beeld 
boven de hoofdingang van de kerk. Deze Maagd met kind is waarschi-
jnlijk de Maagd van de Porte de Pantesson (1447), verwoest in de 17e 
eeuw.

Maagd met kind - oftewel de Maagd met de druiven (M.H.)
Stenen beeld uit 1415/1420, toegeschreven aan de beeldhouwer Claus de 
Werve. De nadruk wordt gelegd op de natuurlijke ontmoeting tussen 
moeder en kind. De mantel van de Maagd wordt verlevendigd door 
grote en diepe plooien, waardoor er met licht en schaduw gespeeld 
wordt. De tros druiven staat symbool voor de eucharistie.

Grafstenen van de broers Morel
Pierre Morel was advocaat, hij overleed op 9 juni 1400. Linksonder hem 
ligt zijn zoon Jean, kanunnik van Besançon. Hugues Morel was deken 
van Besançon en schatbewaarder van de Sainte-Chapelle. Hij overleed 
in 1421.
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Sainte femme (heilige vrouw)
Stenen standbeeld uit het einde van de 15e of het begin van de 16e 
eeuw, met sporen van polychromie en een vergulden laag.
Het gezicht (ovale vorm, bol voorhoofd, spleetogen, rechte en lange 
neus), het haar (middenscheiding, verdeeld in golvende lokken), de 
korte buste, de lange band met strip om het middel, de langere benen, 
de plooien ter hoogte van de schoenen met ronde neuzen - zogenaamde 
«berenvoetjes» - zijn allemaal karakteristiek voor beeldhouwwerken 
uit de Champagne. Dit standbeeld kan afkomstig zijn van een begrafe-
nis.

Bedankt voor uw bezoek. Tot snel !

De Notre-Dame-Kerk
van Auxonne



Midden op het Place d’Armes staat de Notre Dame. De kerk is ge-
bouwd in de 13e en 14e eeuw. Het is de belangrijkste bezienswaar-
digheid van de stad.
                   

Belangrijkste stappen tijdens de bouw
• In de 13e en 14e eeuw werden de hoofdbeuk 
en het koor gebouwd. De klokkentoren van de 
eerste kerk (eind 12e of begin 13e eeuw) werd 
behouden.
• 14e en 15e eeuw : bouw van de zijkapellen.
• 16e eeuw : het portiek met de twee torens 
werd toegevoegd.
• 19e eeuw : belangrijke restauratiewerk-
zaamheden. 

Op 24 december 1907 werd de kerk geclassificeerd als Monument His-
torique (M.H.).

De poort en de torens
De rijkelijk versierde poort werd tussen 1516 en 1520 
gebouwd door Antoine le Rupt. De torens zijn asym-
metrisch vanwege de zwakke zon aan de noord-
kant. De toren van de poort zijn 40 m hoog en er zijn 
163 treden in te vinden. De standbeelden verdwenen 
tijdens de Revolutie en zijn vervolgens vervangen in 
1853-1854. De zes beelden aan de zuidkant zijn vrije 
kopieën van de profeten bij de Mozesput in het klooster Chartreuse 
de Champmol bij Dijon.

De zuidelijke toren van de dwarsbeuk
De zuidelijke arm en toren van de dwarsbeuk zijn in gotische stijl ge-
maakt, het zijn de oudste elementen van het gebouw (eind 12e, begin 
13e eeuw). De toren, de klankgaten (kleine, ronde openingen) en de 
beeldhouwwerken rondom de rozet zijn overblijfselen uit de eerste 
kerk (eind 12e of begin 13e eeuw).

De klokkentoren
De oude klokkentoren was korter (22,5 m) en steviger. 
De spits (geregistreerd bij de vereniging Les clochers tors 
d’Europe) werd in 1843 gereconstrueerd door Phal-Blan-
do en is 33 m lang. De haan staat op 70 m hoogte.

De zijkapellen
De dubbele rij kapellen van de zijbeuken dateert uit de 14e en vooral 
de 15e eeuw. Phal-Blando was architect van de stad en hij vernieuwde 
het geheel tussen 1858 en 1863. Hij gaf iedere kapel een puntgevel en 
een raam, in gotische stijl. De zijportieken die aan de buitenmuur zijn 
toegevoegd, komen uit deze zelfde tijd. De beelden die als steunmuur 
dienen zijn in 1862 vervangen, er was niets meer van over. Denen 
keine mehr im Orginal erhalten ist, wurden 1862 ersetzt.

Het middenschip
Het aanzicht van het middenschip 
bestaat uit drie delen: de grote 
booggewelfen - die steunen op 
stevige pilaren -, het triforium en 
de hoge ramen met daarvoor een 
weergang. De rijkst versierde kapi-
telen van de zuilen aan de zijkant 
van het middenschip weerspiegelen 
de tweede helft van de 14e eeuw. Geschilderde Franse lelies decore-
ren het gewelf. De plantenmotiefjes op de sluitstenen zijn versierd met 
gezichten.

Het Koor
Groot met een travee. Aan het einde een nis met 6 vlakken. Naast het 
koor bevinden zich twee apsiskapellen. De twaalf koorstoelen dateren 
uit de laatste 30 jaar van de 16e eeuw. De steunblokjes zijn versierd 
met sprekende afbeeldingen. Het houtwerk in de nis is er in de 17e 
eeuw aan toegevoegd. Christus in heerlijkheid gezeten, op de koepel 
geschilderd, hij wordt omringd door vier evangelisten en eronder zijn 
een biddende man en vrouw te zien.

De muurdecoratie 
Op de noordelijke en zuidelijke muren van 
het dwarsschip zijn resten van muurschilde-
ringen te zien. Aan de noordkant, langs een 
rivier, een panoramisch uitzicht over een stad 
met vele klokkentorens, maar het is moeilijk 
zichtbaar. Op verschillende, pilaren worden 
personen afgebeeld. Op de 5e pilaar van het 
hoofdschip -  vlakbij de zuidelijke zij-ingang - 
is de mooie schildering van Sint Hubertus uit 
de 16e eeuw te zien. Deze is erg goedbewaard 

gebleven. De jager te paard, samen met zijn honden, tegenover een 
kruisdragend hert dat uit de bosjes tevoorschijn komt. Hier omheen 
staan knielende mensen die bidden en er is een engel te zien.

De preekstoel (M.H.)
Deze preekstoel is toegeschreven aan de 
beeldhouwer Denis le Rupt, rond 1556. De 
stoel is gemaakt van rood steen uit Sampans 
(Jura). Dit model diende als inspiratie voor de 
preekstoelen in de kerken van Dole (Jura), 
Pesmes (Haute-Saône), Saint-Jean de Losne 
(Côte d’Or) en Gray (Haute-Saône). De hou-
ten, geschilderde beelden van de evangelisten 
zijn in de 19e eeuw geplaatst.

Grafstenen
Duplessis-Besançon was militair en diplomaat en daarnaast diende 
hij de monarchie. Hij was gouverneur van de stad Auxonne waar hij 
op 71-jarige leeftijd overleed.
François-Xavier David de la Martinière was de laatste commandant-
majoor van het Kasteel van Auxonne voor de Revolutie. Hij overleed 
op 12 maart 1801.

De Callinet-orgels (M.H.)
De orgels waren eerst op het 
oksaal geplaatst (1615), maar 
daarna werden ze in 1629 op deze 
galerij gezet.
De grote eikenhouten kast da-
teert uit het begin van de 17e 
eeuw.
Het rugpositief is er aan het begin 
van de 18e eeuw aan toegevoegd. 
De versiering (bloempotten, en-
geltjes, vlak en paneel) dateert uit 1789. Het instrument beschikt over 
32 registers, drie klavieren en een pedaal. Het is in 1789 gerecons-
trueerd door François Callinet (1754-1820). Het orgel werd helemaal 
uit elkaar gehaald voor een complete restauratie aan het einde van 
de 20e eeuw.

Sint Antonius de Grote (c. 251-356) (M.H.)
Polychroom stenen beeld uit het einde 
van de 15e eeuw. De oude kluizenaar met 
de lange baard verdeeld in twee bundels, 
gekleed in een antonietenhabijt, draagt 
het Antoniuskruis en wordt vergezeld 
door een varken. 
De vlammen die oplaaien uit de sokkel 
zijn een verwijzing naar het «Sint Anto-
niusvuur». Hij was een heilig genezer en 
werd aangeroepen tegen de kriebelziekte 
en infectieziektes (pest, lepra, schurft).

Christus op de koude steen (M.H.)
Stenen beeld uit het begin van de 16e eeuw. 
Karakteristiek beeld van Christus, ontkleed 
onder de purperen mantel, een doornen-
kroon op zijn hoofd.
Hij buigt voorover en houdt zijn vastgebon-
den handen gekruist voor hem uitgestoken. 
Aan zijn voeten ligt een plank met ops-
taande spijkers.


