
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logboek om het dorpje te ontdekken 
van 

 

Saint-Benoit-sur-Loire 

 
Ga tot de ontdekking van Saint-Benoit-sur-Loire en zijn verborgen 

rijkdom. 

 

Dankzij de speurtocht voor kinderen, kunnen ze samen met hun ouders 

op avontuur in Saint-Benoit-sur-Loire voor een rijke en historische 

wandeling 



 

Introductie  

Gevestigd in de vlakte van de val d’Or en gebouwd op een heuveltje, tegen bescherming voor 

overstromingen van de Loire. Saint-Benoit is genoemd naar de relieken van Saint-Benoit-de-Nursie die 

bewaard zijn in de abdij sinds de tweede helft van de VIIde eeuw.  

De oorsprong van het dorp gaat terug naar de Gallo-Romeinse eeuw en naar de stichting van een villa 

(groot agrarisch bedrijf) die Floracium genoemd is. Om de agrarische werknemers onder te brengen, is er 

een dorpje gebouwd die Fleury word genoemd, gebaseerd op de naam van de villa.  

Op het heuveltjes daar naast, stichten de monniken van Saint-Aignan d’Orléans een klooster tijdens de 

tweede helft van de VIIde eeuw en gaven het de naam van het naburig dorpje: Fleury. De monniken gingen 

weg om de relieken van Saint-Benoit-de-Nursie te halen in Italië in Mont-Cassin. Dankzij deze relieken, kan 

de abdij van Fleury zich goed ontwikkelen, en word er een nieuw dorpje omheen gebouwd. Dit nieuwe 

dorpje krijgt de naam van de heilige waarvan de relieken in het klooster liggen: « Saint-Benoit-sur-Loire ». 

Dit dorpje werd steeds groter en belangrijker en zal het dorpje « Fleury » omvatten, tegenwoordig vormen 

deze twee dorpjes samen éen groot dorp onder de naam van Saint-Benoit-sur-Loire.  

 

1- Abdij van Fleury  

Gebouwd in de VIIde eeuw, de abdij van Fleury gaat in de VIII en IXde eeuw een intellectuele periode 

tegemoet, vooral tijdens de abt van Théodulfe vanaf 798.  

In de X en XIde eeuw, waren er 3 paters die veel hebben betekend voor de abdij in Fleury:  

- Odon (930 – 942): heeft de naleving van de regel hersteld en 

lied de crypte bouwen om de relieken van Saint-Benoit te 

bewaren.  

- Abbon (988 – 1004): is een man van letters, een jurist en een 

wiskundige. De meeste van zijn belangrijke manuscripten zijn 

in Fleury gekopieerd tijdens zijn abt.  

- Gauzlin (1004 – 1030): heeft het bekende torenhall van de 

abdij laten bouwen, deze is bestemd als « Een werk als dit zal 

een voorbeeld voor het hele land moeten zijn ».  

Hij heeft ook de prachtige tegelvloer van polychromatische 

stenen van het chorus laten zeten.  

 

 

Vanaf 1026, begint een nieuwe tijdperk van grootschalige werkzaamheden die 

tot de XIIde eeuw duurt:  

- Chorus, crypt en transept zijn af in 1108. Philippe de eerste, 

koning van Frankrijk, word hier begraven 

- Het begin van de constructie van de naaf zal de overgang 

tussen Romaanse en Gotisch kunst betekenden.  

- Toewijding van de kerk in 1218  

 

 

 

 



 

 

Vanaf 1299, wordt de abdij armer waardoor er steeds minder monniken zijn.  

Op 6 mei 1790, worden de spullen van de abdij en de gebouwen eigendom van de stad (nationale 

goederen). De 11 laatste monniken verlaten de abdij en de gebouwen worden verkocht.  

Pas in oktober 1944 kwamen er opnieuw 13 monniken in Fleury. Vandaag zijn er nog ongeveer 30 

monniken die in de abdij leven.  

 

2- Max Jacob  

Max Jacob (1876 – 1944) is geboren in een joods gezin van Quimper. Hij was dichter, schrijver, schilder en 

een briefschrijver. Na een revelatie zet hij zich om naar het katholicisme. Het is een vriend uit Parijs 

(Priester Weill) die een verzoek instantie heeft, die hem adviseert om naar Saint-Benoit-sur-Loire te gaan 

om een conform leven te leiden die overeen komt met zijn nieuwe geloof. Max Jacob verblijft 2 keer in 

Saint-Benoit, van 1921 tot 192 en van 1936 tot 1944.  

Tijdens zijn eerste verblijf wordt hij eerst ondergebracht door abbé Albert Fleureau en daarna leefde hij in 

een cel van het klooster die niet meer gebruikt werd. Tijdens zijn tweede verblijf, blijft hij een tijdje in het 

hotel Robert (nu Saint Marie Parochiezaal), dan komt hij in pension bij mevrouw Persillard. Het is in dit 

huis dat hij gearresteerd word op 24 februari 1944, en geplaatst word in een gevangenis in Orléans, en dan 

in een kamp in Drancy waar hij zal overleiden aan een longontsteking de dag voor hij verplaatst zal worden 

naar een concentratie kamp in Duitsland.  

Naar zijn wens, zal hij worden begraven in de begraafplaats in Saint-Benoit-sur-Loire in 1949.  

 

3- Avenue Célestin Chateignier (1845 – 1916) 

Zoon van een lakenkopen, assistent van de burgermeester, Célestin Chateignier, na dat hij een timerwerk 

bedrijf heeft opgezet in Parijs, komt hij terug in zijn oorspronkelijke dorp waarvan hij een belangrijke 

donateur wordt. Hij gaf aan het dorp straatlantaarns met olielampen, plein en straatnaamborden, terrein 

voor het sloten herstel aan de Noord kant van de abdij, en, minder ordinair, een lijkwagen.  

Deze straat, gebouwd op de oude sloten gaat langs de oude muren van de abdij. Aan het eind van de straat 

is een oud huis van de XVIIIde eeuw, met een stalen nok en een houtenskelet van oorsprong.  

 

4- Zicht op de abdij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5- Meisjes school  

Het oude meisjes school is gebouwd in de XXde eeuw en is nog steeds in gebruik.  

Het dorpje van Saint-Benoit-sur-Loire heeft een lange traditie in het onderwijs want Théodulfe, abbé van 

Fleury en adviseur van Charlemagne, had al een school in het klooster geïnitieerd. Tegenwoordig heeft 

Saint-Benoit een privé lagere school, een publieke lagere school en een privé middelbare school, voor 

ongeveer 2000 inwoners.  

Het plein waar de school staat heet «La Place du Grand Arcis», hier was vroeger de veemarkt tot de XXde 

eeuw. De naam Arcis komt van het Latijn « Acisterium », dat betekend het land die bij de abdij hoort en er 

dichtbij staat.  

 

 

6- Rue du four banal  

De « Gewone oven » hoort vanaf het middeleeuwen tot de revolutie bij de 

«Banaliteiten». Dat had vroeger een hele andere betekenis dan vandaag. De 

banaliteiten waren technische installaties die de Heer van het dorp moest 

onderhouden en ter beschikking moest stellen voor iedere inwoner, deze 

waren verplicht deze installaties te gebruiken en ervoor te betalen. Er waren 

destijds 4 van zulke installaties: de oven, de molen, de pers, en de wijn markt. 

Er was ook een andere heer schappelijke recht: de banaliteit van « tor en ver », 

die geeft alleen het recht aan de Heer om een stier of een varken te hebben. 

Daarom kon het dieren fokken ook geld kosten. Deze privileges werden in 1793 

afgeschaft.  

 

Deze straat is genoemd naar de oven die hier stond en die ter beschikking tot de inwoners stond door de 

abdij want de monnik van toen was de heer van het dorp.  

Op de hoek van de straat en van de Rue Orléanaise staat één van de oudste huizen van Saint-Benoit (1635 

of 1637) zo te zien aan de inscriptie aan de latei boven de voordeur. Aan de voorzijde is een Romantieke 

gemineerde baai te zien, waarschijnlijk een hergebruik. Dit huis heeft tot nu toe nog nooit grote 

restauraties nodig gehad.  

 

 

7- Voormalig stadshuis met de jongens school  

De eerste steen van het gebouw is geplaatst op 31 juli 1855. Het stadshuis verhuist naar een groter 

gebouw in 1970. Achter het stadhuis was de jongens school. De school was gebruikt voor kinderen in de 

CM1 en CM2 (kinderen van 10 tot 12) tot 2008.  

 

 

 

 

 



 

 

8- Maison dite de l’université ou de Roy (Universiteit of Roy huis)  

Dit huis van de XIIde en XVIde eeuw is in Saint-Benoit bekent onder verschillende 

namen: «Maison du Roy of maison de l’université». De bedoeling van dit huis 

blijft onzeker maar er zijn twee vermoedens omdat het gebouw dicht bij de 

abdij staat:  

- Het kan een deel zijn geweest van de middelbare school voor 

de nobele. Scholieren kwamen van heel Frankrijk om in Saint-

Benoit te studeren. Deze ongeveer 5000 scholieren moesten 

ergens verblijven, het klooster en het hospice was niet 

genoeg, dus sommige zouden in dit huis gelogeerd hebben. 

Vandaar de naam « Maison de l’université».  

 

- Of het was gebouwd als verblijf voor de koningen van 

Frankrijk die naar de abdij gingen. De abdij was een Koninklijke abdij dus de koningen 

hadden het recht om hier te verblijven. Omdat ze daar niet konden verblijven met al hun 

personeel, is dit huis gebouw om ze te kunnen ontvangen. Deze optie is het meest 

waarschijnlijk.  

 

 

9- De sloten van de stad  

Vanaf de XIde eeuw, een hydraulisch netwerk draineert een deel van het 

water van «La Grande Rouge» en van «La Bonnée». De actuele greppels 

zijn opnieuw uitgegraven en breder gemaakt in de XVIde eeuw, wanneer 

François Ist van Saint-Benoit een dorp maakt, op aanvraag van de 

inwoners, dat gaf hun het recht om zich uit te rusten met vestingwerken.  

De pittoreske kleine bruggetjes, oorspronkelijk van hout met ijzeren 

hekjes geven zelfs vandaag nog toegang tot de tuinen. Vele huizen hadden 

een over bedekte wasplaats zodat de vrouwen beschermd waren tegen 

regen en wind.  

Aan het eind van de XXde eeuw, zijn er 4 publieke wasplaatsen gebouwd zodat de inwoner die geen privé 

wasplaats hadden ook hun was konden wassen (Pont de Fleury, Planchette, Abreuvoir en Pont Saint 

Clément).  

 

10- Maison la Mothe-le-Roy  

Dit huis was waarschijnlijk van de koning François Ide, hij zou hier zijn paarden en het personeel hebben 

ondergebracht tijdens zijn verblijf in Saint-Benoit.  

De toren, behalve de ramen en openingen, heeft nog een middeleeuws 

aspect. Onderaan de toren zijn er nog sporen te zien van een ophaalbrug, 

die staan genoemd in de notariële akte van de XVIIIde eeuw. In die tijd was 

de toren gebruikt als duiventoren. Eén van de 3 pijlgaten die nog overblijft, 

bevestigt de veronderstelling van een middeleeuwse constructie.  

 



 

 

11- Rue Max Jacob  

In deze straat bevond zich het post bureau waar Max Jacob heel vaak kwam. Dat is de reden waarom de 

straat naar hem genoemd is.  

 

12- Place du Martroi  

La Place du Martroi werd vroeger Place du marché au bled genoemd (plaatselijke marktplaats), want 

vroeger werd hier de graanmarkt gehouden. Vanaf haverwege de XIXde eeuw en tot halverwege de XXde 

eeuw, was hier elke donderdag een kaasmarkt. In die tijd produceerde de kaasmakers « Le Petit Saint 

Benoit ». Een kaasfabriek in Bray-en-Val produceerde zelfs een kaas genoemd « Val d’Or ».  

 

13- Stadshuis  

In de tijd van Charles Le Chauve, stond op deze plek een hospice voor zieke en arme mensen. Het actuele 

gebouw is gebouwd in de XIXde eeuw als nieuw gebouw voor het hospice, later is et een bejaardentehuis 

geworden.  

Toen het bejaardentehuis verhuist is naar een moderner gebouw, heeft het gemeentehuis zich hier 

geïnstalleerd.  

 

14- Maison Moucharabieh  

Dit huis heeft op zijn voorzijde een aantal architecturale elementen die 

geïnspireerd zijn door islamitische kunst.  

Dit huis was van Célestin Chateignier en was is deze stijl gebouwd als 

bewijs aan zijn dochter en schoonzoon dat hij hun huwelijk 

accepteerde.  

(Moucharabieh: typisch Arabisch hek gemaakt van stukjes houd is 

elkaar gezet, hiermee kun je zien zonder gezien te worden.)  

 

 

15- Rue Orléanaise (in de richting van de abdij) 

Is deze straat zijn twee dingen die belangrijk waren voor Max Jacob: nummer 61, bij mevrouw Persillard 

waar hij gewoond heeft, en het hotel-restaurant « La Madeleine ». Een gedenkplaat herinnert zijn verblijf 

hier.  

U kunt u bezoek eindigen met de expositie over Max Jacob op de eerste verdieping in de VVV.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Hameau du Port (de buurt van de haven)  

Natuurlijk haventje ontstaan door de water, zand en wind actie, de mens heeft 

daar trappen aan toegevoegd, boot houders en jaagpaden.  

Omdat er een actief leven was om de Loire heen, was deze buurt voor een lange 

tijd een van de drukste wijken van Saint-Benoit-sur-Loire. Het werd ook gebruikt 

als opslag voor brandhoud en voor de voorzieningen van het dorp.  

De rivier en zijn wijk gaven ook de mogelijkheid om de wijn productie te 

vervoeren (die vandaag niet meer bestaat). In 1857 hoort hij bij de 20 

belangrijkste havens in de Loiret.  

De marine van de Loire verdwijnt langzamerhand in de tweede helft van de 

XIXde eeuw na de ontwikkeling van de spoor wegen en de verbetering van de autowegen. Veel beroepen 

waren afhankelijk van de haven en zijn in de loop van de jaren verdwenen en heeft de haven zijn 

belangrijkheid verloren.  

Hij wordt op 27 maart 1947 ingeschreven bij de « Inventaire Pittoresque du Loiret » (pittoreske inventaris 

van de Loiret).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GERMIGNY-DES-PRES 

6 routes de Saint Martin 

45110 Germigny-des-Prés  

02 38 58 27 97  

 

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE 

44 rue Orléanaise  

45730 Saint-Benoit-sur-Loire  

02 38 35 79 00  

 

SULLY SUR LOIRE  

Place de Gaulle  

45600 Sully-sur-Loire  

02 38 36 23 70  

 
 

www.sully-loire-sologne.fr  

www.tourisme-loire-foret.com  

tourisme@valdesully.fr  
 

 

De VVV is geklasseerd categorie II  

De VVV Val de Sully,  

3 bureaus om u te ontvangen,  

waar u ook bent !    
 

http://www.sully-loire-sologne.fr/
http://www.tourisme-loire-foret.com/
mailto:tourisme@valdesully.fr

