


3 �'�H������de eeuw is gekarakteriseerd door de neoklassieke stijl 
(stijl die geïnspireerd wordt door de Grieks-Romeinse tijd 
met onderdelen zoals zuilen, frontons, harmonieuze propor-
ties en stelt zich ten dienste van de politiek). Deze stijl is 
�E�H�G�R�H�O�G���R�P���G�H���D�Q�W�L�H�N�H���*�U�L�H�N�V���5�R�P�H�L�Q�V�H���V�W�L�M�O���W�H���D�F�W�X�D�O�L�V�H�U�H�Q��
en dus ook de Italiaanse renaissance toe te passen in 
�%�H�O�J�L�s�����G�L�H���W�R�H�Q���R�Q�G�H�U���2�R�V�W�H�Q�U�L�M�N�V���1�H�G�H�U�O�D�Q�G�V�H���P�D�F�K�W���Z�D�V����
�+�H�W���L�V���R�Q�G�H�U���G�H���K�H�H�U�V�F�K�D�S�S�L�M���Y�D�Q���0�D�U�L�H���7�K�p�U�q�V�H���G�D�W���G�H�]�H��
stijl zich ontwikkelt en zich succesvol verspreidt over de 
steden van het land. Het gemeentehuis is het hoofdgebouw 
�Y�D�Q���G�H���*�U�D�Q�G�·�3�O�D�F�H�����'�L�W���J�H�E�R�X�Z���Z�H�U�G���D�I�J�H�Z�H�U�N�W���L�Q�����������H�Q��
is gemaakt uit lokale leisteen en kalksteen uit Frankrijk. De 
voorgevel lijkt een beetje op die van een antieke gevel met 
zijn acht Dorische zuilen (geïnspireerd door een oude 
Griekse architecturale orde) die gebouwd zijn op de 2 
verdiepingen. De decoratieve functie is niet de enige die 
wordt toegekend aan de zuilen, die van de benedenverdie��
ping ondersteunen het balkon van de eerste verdieping, en 
de zuilen van de tweede verdieping ondersteunen het 
fronton uitgerust met een klok.

�*�U�D�Q�G�·�3�O�D�F�H������ �3�O�D�F�H���G�X���&�K�k�W�H�D�X������ �3�O�D�F�H���&�K�D�U�O�H�V���%�H�U�J�K������

Kerk Saint-Michel 

Nog steeds in dezelfde architecturale lijn van de neoklas��
�V�L�H�N�H���V�W�L�M�O�����Z�H�U�G���G�H���N�H�U�N���6�D�L�Q�W���0�L�F�K�H�O���J�H�E�R�X�Z�G���W�X�V�V�H�Q������������
�H�Q�������������R�S���G�H���3�O�D�F�H���G�X���&�K�k�W�H�D�X�����'�H���N�H�U�N���E�H�V�W�D�D�W���X�L�W���H�H�Q��
�V�F�K�L�S���H�Q�������]�L�M���E�H�X�N�H�Q�����H�O�N�V���J�H�V�F�K�H�L�G�H�Q���G�R�R�U�������U�L�M���]�X�L�O�H�Q�����+�H�W��
koor is omringd door 2 sacristieën en afgerond om de apsis 
te vormen (vooruitstekend deel dat een halve cirkel vormt). 
Op de voorgevel, is een prachtige vierkantige klokkentoren 
te bezichtigen. Binnenin, dateren de meubels van dezelfde 
tijdsperk en zijn dus grotendeels uit een neoklassieke stijl 
gebouwd. De drie altaren zijn gemaakt uit gemarmerd hout 
en goud. Het tabernakel en de troon die u hier ziet zijn 
gemaakt uit koper. Ze zijn versierd met engelen, maar ook 
�P�H�W�� �G�H�� �D�S�R�V�W�H�O�H�Q�� �H�Q�� �K�X�Q�� �V�\�P�E�R�O�H�Q���� �'�H�� �V�F�K�L�W�W�H�U�H�Q�G�H��
�V�W�D�Q�G�E�H�H�O�G�H�Q�����]�L�M���G�D�W�H�U�H�Q���J�U�R�W�H�Q�G�H�H�O�V���Y�D�Q���G�H������de eeuw en 
�G�H�� �S�U�D�F�K�W�L�J�H�� �J�O�D�]�H�Q�� �L�Q�� �O�R�R�G�� �Z�H�U�G�H�Q�� �L�Q�� �G�H�� ����ste eeuw 
geplaatst, na de Tweede Wereldoorlog.
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Justitiepaleis

�*�H�O�H�J�H�Q�� �R�S�� �G�H�� �3�O�D�F�H�� �&�K�D�U�O�H�V�� �%�H�U�J�K���� �G�L�H�� �Y�R�O�O�H�G�L�J�� �Z�H�U�G��
�J�H�U�H�Q�R�Y�H�H�U�G�� �L�Q�� ������������ �0�R�P�H�Q�W�H�H�O�� �L�V�� �K�H�W�� �K�H�W�� �K�R�R�I�G�N�D�Q�W�R�R�U��
�Y�D�Q���G�H���U�H�F�K�W�E�D�Q�N���Y�D�Q���H�H�U�V�W�H���D�D�Q�O�H�J���Y�D�Q���1�H�X�I�F�K�k�W�H�D�X���� �'�L�W��
�J�H�E�R�X�Z�� �Z�H�U�G�� �L�Q�J�H�K�X�O�G�L�J�G�� �L�Q�� ���������� �H�Q�� �L�V�� �Q�R�J�P�D�D�O�V�� �H�H�Q��
getuigenis van de neoklassieke architectuur. De stijl van dit 
gebouw is eclectisch en heeft de vorm van een kubus. In dit 
gebouw werd steen vanuit Frankrijk gebruikt maar ook 
leisteen en een kalkrijke basis. Een massief centraal portiek 
met vier zuilen, een toegangstrap met twee kanten en een 
driehoekig fronton springen in het oog. De voorgevel van de 
gevangenis, gesitueerd recht tegenover de rechtbank, 
dateert van hetzelfde tijdperk. Deze voorgevel werd 
bewaard tijdens de opbouw van een modern gebouw. Dit is 
een prachtig voorbeeld van de integratie van het oud in het 
nieuw. 
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