
Dison
Geschiedenis 

en architectuur
8,8km



2

Een korte voorstelling
De gemeente Dison ligt in het arrondissement Verviers, in 
het oosten van de provincie Luik, meer bepaald in de vallei 
van de Vesder. Dison bestaat uit twee voormalige gemeentes: 
Dison en Andrimont. Het voormalige Dison en het laagland 
van Andrimont vormen het natuurlijke verlengstuk van de 
Vervierse agglomeratie.
Op economisch vlak heeft Dison overigens lang een rol 
gespeeld voor de ontwikkeling van de textielindustrie in 
Verviers. Het hoger gelegen deel van Andrimont - en het 
dorpje Mont - hebben een meer landelijk verleden. Dison was 
al ten tijde van de Romeinen bewoond. Een heirbaan verbond 
Verviers met het plateau van Herve. We kunnen dan ook 
zeggen dat Dison de toegangspoort tot de Vallei van de Vesder 
en het Land van Herve vormt. Met een totale oppervlakte 
van 1400,54 hectare grenst de gemeente aan Verviers, Herve, 
Thimister-Clermont, Welkenraedt en Limbourg.
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De Saint Fiacre-kerk
De inwoners van Dison kregen in 1739 de toestemming om een 
kapel op de huidige Place du Sablon te bouwen. De kapel werd 
gewijd aan Saint-Fiacre, de patroonheilige van de tuinmannen. 
In de loop van de 19e eeuw kende het stadje een economische 
bloeiperiode met activiteiten in steenbewerking, hoofddeksels, 
schoenen, peperkoek en textiel. Vanzelfsprekend diende de 
kapel mee te groeien. Onder het bewind van Napoleon werd 
ze in 1803 een kerk. In 1808 werd de kerk verder uitgebreid. 
Dertig jaar later volgde er een nieuwe uitbreiding. In 1852 werd 
er echter beslist om op de huidige locatie een nieuwe kerk 
te bouwen. Architect Jean-Charles Delsaux, de man achter 
de Saint-Paul-kathedraal en het provinciaal paleis van Luik, 
ontwierp een gebouw in steen en baksteen. Het gebouw, in een 
neo-middeleeuwse stijl, werd opgetrokken met een romaanse 
boog en gotische elementen. De kerk is in totaal 55,40 meter 
lang en het dwarsschip is 25,50 meter breed. Het centrale 
schip, het dwarsschip en het koor zijn 22 meter hoog en de 
hoofdtoren heeft een hoogte van 46,70 meter. Op 21 juni 1858 
werd de kerk ingewijd door de bisschop van Luik, Monseigneur 
de Montpellier.
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Het beeldhouwwerk  
“l’envol” 
In het centrum van Dison geeft het opmerkelijke 
beeldhouwwerk van Catherine Fourniau een moderne toets 
aan de Esplanade de la Libération van de Saint-Fiacrekerk. Het 
werk uit roze graniet en brons draagt de naam ‘L’envol’. Het 
staat symbool voor de overgang van één millennium naar een 
ander, vrede, harmonie en vrijheid. Positieve en dynamische 
waarden die de inwoners van Dison belichamen.
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De oude ‘muziekzaal’ 
en de voormalige 
gemeentelijke badhuizen
Kijk zeker eens naar boven naar het balkon uit gesmeed ijzer 
van de oude ‘muziekzaal’. In die zaal gaf Edgard Grosjean op 
10-jarige leeftijd zijn eerste concert om vervolgens een briljante 
carrière als violist uit te bouwen. De gesmede motieven en de 
muziekinstrumenten herinneren aan het belangrijkste doel 
van deze zaal. Iets verder, aan het fronton van de voormalige 
gemeentelijke badhuizen, zien we het haut-reliëf van Joseph 
Gérard. Die kunstenaar maakte ook de beelden van de wever en 
de spinner van het Centraal Station van Verviers. De beelden 
van de spoorwegarbeiders op de fries aan de binnenkant zijn 
ook van zijn hand. Een aanrader!
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Fondation Adolphe Hardy
Dit is het geboortehuis van dichter Adolphe Hardy. Het huis 
is vandaag beschermd en biedt onderdak aan de gelijknamige 
stichting. Dit gebouw uit de tweede helft van de 18e eeuw heeft 
een gevel van geverfde bakstenen en kalksteen. Het telt drie 
verdiepingen boven een kelder en aan de linkerkant bevindt 
zich een hoeksteen. Vier rijen met ramen met afgeronde lateien 
verlichten het gebouw dat we betreden via een </p><p>poort 
met een trap, afgebakend door twee hekken. Het mansardedak 
met daktegels bevat vier raamopeningen. Tijdens zijn leven 
liet de dichter zich hoofdzakelijk inspireren door Dison en de 
Ardennen waar hij een ongeëvenaarde voorliefde voor had. 
De dichter bouwde een schitterende literaire en journalistieke 
carrière uit. Zijn grootste succes op het vlak van poëzie werd in 
1904 gepubliceerd in Parijs onder de titel ‘La Route Enchantée’. 
De derde en laatste uitgave dateert uit 1948. In 1931 kreeg hij 
uit de handen van de Académie Française de Grand Prix de 
Langue Française. De prijs wordt uitgereikt om het werk van 
een schrijver buiten Frankrijk te eren. Hardy was de eerste 
Belgische auteur die de onderscheiding op zijn naam mocht 
schrijven. Hij won de prijs met zijn dichtbundel: ‘Le Cortège 
des mois’.
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Het kasteel Bleyfluesz 
(Tour Malakoff)
Messire Ferdinand Bleyfuesz, geboren en overleden in Dison, deed 
zijn dienstplicht in de legers van het Eerste Franse Keizerrijk. 
Hij heeft in zijn leven een groot deel van Europa doorkruist. Bij 
zijn terugkeer raakte hij geïnteresseerd in de lakenindustrie en 
de nieuwe productiemethodes. Hij werd rijk door rechtstreeks 
handel te drijven met de landen van het Amerikaanse continent. 
Tijdens zijn leven werd hij voorzitter van de kerkfabriek van 
Dison, gemeenteraadslid van 1830 tot 1848, schepen, lid van de 
Commission de l’Hospice en het Bureau de Bienfaisance. 

Hij ging persoonlijk naar Brussel om de toestemming voor de 
bouw van de Saint-Fiacre-kerk te krijgen. In 1861 bouwt hij een 
woning op de heuvels van de rue de la Montagne die Dison met 
Mont verbindt. Het gebouw werd gebouwd in rode baksteen, 
volgens de plannen die hij zelf getekend had. Het kreeg de naam 
‘Tour Malakoff’.
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De Sainte 
Rwesmelle-kapel (Dozot)
Deze kapel ligt aan de ruelle la Citadelle, op een plek van 
waaruit u de stad en de volledige omgeving kunt ontdekken. De 
Sainte Rwesmelle-kapel is sinds 1843 een gebedsruimte die zou 
uitgroeien tot een idyllische en folkloristische plek in Verviers.

Op deze locatie zou nog een andere kapel gestaan hebben voordat 
M.-E. Dozot er, volgens de legende, een nieuwe kapel bouwde. Hij 
zocht een plek voor een beeld van de Heilige Maagd Maria. Hij 
had het beeld gevonden in zijn tuin en dacht dat het heilig was.
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Het kerkhof van Dison
Wanneer u over het kerkhof wandelt, wordt uw aandacht 
ongetwijfeld getrokken door enkele indrukwekkende 
monumenten. Een van die monumenten is het monument van 
de familie Fonsny (gemaakt door architect Vivroux die onder meer 
ook de wandfontein Ortmans in Verviers maakte). De monumenten 
zijn afgewerkt met vele symbolische beeldhouwwerken zoals 
de omgestoten fakkels (het leven is voorbij, de vlam gaat uit), 
de kransen (cirkels zonder begin of einde, symbool van de 
eeuwigheid), de uilen (nachtvogels die de ziel van de overledene 
uit de assen kunnen doen opstijgen) en nog vele andere. Gesloten 
tijdens het weekend.
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Het huis ‘Ortmans’
Ter hoogte van de Saint Jean-Baptiste-kerk in Mont-Dison bevindt 
zich het opmerkelijke en prachtig gerenoveerde huis ‘Ortmans’. 
Het huis werd gebouwd in het midden van de 18e eeuw, in een 
Maaslandse renaissancestijl. De gevel van baksteen en kalksteen 
rust op een onderbouw van zandstenen blokken, een techniek die 
kenmerkend is voor de Maaslandse renaissance. 

De ‘Saint-Jean-Baptiste’-zaal is gebouwd op een fundering van 
stenen uit de Trôkay-grot. Esther Williams kwam er nog over 
de vloer tijdens haar Europese tournee om het moraal van de 
Amerikaanse troepen hoog te houden.
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De kapel 
Saint Jean-Baptiste
Meer dan anderhalve eeuw werd deze kapel gebruikt door de 
vicaris van Petit-Rechain. Deze kapel, gewijd aan het Heilige Kruis 
en Saint Eloi, zou in 1662 gebouwd zijn. In de 19e eeuw breidde het 
gehucht verder uit en de kapel werd een kerk. Abt Nyssen wordt 
de eerste priester in 1838. In die periode waren de paardenrennen 
van ‘Saint Eloi’ (patroonheilige van de ridders) bijzonder populair. 
Op de dag van de zomerzonnewende werden de feestelijkheden 
voor de zondag van Saint Jean georganiseerd. De herinnering 
aan de overbrenging van zijn relieken vond plaats de dag na de 
herdenking voor Saint Jean Baptiste. Daarom sluit de cultus van 
Saint Eloi nauw aan bij die van Saint Jean.
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De Bebronne-grot
De givetiaankalksteen van de Bebronne-grot, vroeger gekend 
als de ‘Trôkay’-grot, brokkelt erg snel af en maakt de site dus 
bijzonder gevaarlijk. De ondergrondse gangen worden door 
Spéléo-Secours, het enige officiële team voor ondergrondse 
reddingsacties, omschreven als zeer moeilijk. Waag er u enkel 
aan met uiterste voorzichtigheid. Er bestaat een risico op plotse 
overstroming waardoor iemand dagen vast kan komen te zitten. 
De ingang van de grot lijkt op een kloof zoals we die in Viroinval 
kunnen aantreffen. De gangen worden vooral gebruikt voor 
sportieve speleologie. Er is weinig druipsteenvorming. De grot 
heeft een rijk en gevarieerd ecosysteem. Vleermuizen brengen er 
maar al te graag hun winterslaap door. De grot is immers een van 
de weinige, geschikte natuurgebieden in de omgeving. Opgelet: 
verboden toegang voor het publiek.
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De tuin van de pastoor
De voormalige tuin van de pastoor werd in 1990 opengesteld 
voor het publiek. De emblemen op de pilaren, afkomstig van het 
kasteel van Andrimont, zijn die van baron Ferdinand-Joseph de 
Gheyr van Schweppenburg en zijn echtgenote, dame Alida-Agnès 
Defays. Ze waren de landheren van Andrimont van 1734 tot 1784. 
De pilaren dateren uit 1768 en zijn afgewerkt met een pinakel 
in de vorm van een dennenappel. De stèle is de vierde van de 
Route van de Rechten van de Mens. Ze herinnert aan artikel 4 
van de Verklaring van de Rechten van de Mens van het Land van 
Franchimont. De aangeduide route kronkelt door Franchimont 
en de achttien gemeentes hebben elk een stèle met een van de 
artikelen.
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De Saint-Laurent-kerk
Het is tot op vandaag niet geweten wanneer de Saint-Laurent-kerk 
uit het dorpje Andrimont precies gebouwd werd. Het gerucht 
gaat de ronde dat de kerk nauw verwant is met de legende die 
beweert dat het kasteel, dat iets verderop ligt, opgericht werd 
door Baldric in het jaar 940. De toren zou gebouwd zijn in 956, 
enkele jaren na de bouw van het middeleeuwse kasteel. De twee 
verstevigde bouwwerken zouden deel uitgemaakt hebben van 
hetzelfde verdedigingscomplex. Een hypothese die overigens 
bekrachtigd wordt door de ontdekking van een ondergrondse 
doorgang in oktober 1884. De doorgang is zeven meter lang en 
loopt van de kerktoren tot het kasteel. De kerk is een twintigtal 
meter hoog en beschikt over muren van zeven meter. Onderaan 
zijn de muren twee meter dik waardoor de kerk de aardbeving van 
1692 erg goed heeft doorstaan. De binnenkant van de kerk bestaat 
uit drie schepen die gescheiden worden door twee spitsbogen en 
drie rondbogen die op stenen zuilen rusten. De kerk bevat alleen 
maar afgeronde ramen. Het plafond van het linkerschip is versierd 
met wapenschilden van de landheer van Fays en een inscriptie uit 
1719 die een eerbetoon aan hem brengt. De oude klok dateert uit 
1780. De kerk werd opnieuw gerestaureerd in 1882. Datzelfde jaar 
kreeg ze de derde klok. De twee andere klokken, van een meer 
bescheiden formaat, dateren respectievelijk uit 1503 en 1634.
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Het kasteel van Ottomont
In 1896 bouwt de heer Maurice Duesberg-Delrez, zoon van 
de Vervierse industrieel Otto-Caspar Duesberg-Frederici, een 
kasteel op de heuvels. Hij noemt het kasteel ‘Mont-Clotidle’, als 
eerbetoon aan zijn moeder. Het kasteel van Ottomont ligt boven 
een Engelse tuin die vandaag dienstdoet als gemeentelijk park. 
Deze villa, gebouwd in de stijl van de Bäderarchitectuur, heeft 
op de eerste verdieping een houten galerij die langs de zuidelijk 
gerichte muur loopt. De villa kwam in handen van de familie 
Houben, een rijke familie die fortuin maakte met de lederen 
riemen voor de stoommachines in de textielfabrieken. In veel 
van die fabrieken was de familie Duesberg eveneens actief. Later 
kwam het gebouw in handen van de gemeente Andrimont die er 
haar gemeentebestuur onderbracht van 1953 tot 1977, de datum 
van de fusie met Dison. De beroemde muzikant Steven Houben 
is een afstammeling van deze familie. Sinds 2012 is hij directeur 
van het koninklijk conservatorium van Luik.
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De Châtelet d’Andrimont
De Châtelet d’Andrimont, met een indrukwekkende lengte van 80 
meter en een breedte van 18 meter, bood onderdak aan de leden 
van de katholieke clerus die door Bismark uit Pruisen verjaagd 
werden (1815-1898). Na hen richtten de Lazaristen er een school 
in voordat ze naar Theux verhuisden en er het ‘Saint-Roch’-college 
stichtten. Het kasteel werd vervolgens een rusthuis voordat het 
door een Brusselse promotor gekocht werd. Hij gaat het gebouw 
integreren in een ecologisch wijkproject met de naam ‘Les Jardins 
du Châtelet’.
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Het oude bedrijf 
Électricité Industrielle Belge
Het bedrijf Électricité Industrielle Belge, gespecialiseerd in de 
bouw van elektriciteitscabines en industriële apparatuur, kende 
zijn bloeiperiode na de Tweede Wereldoorlog. Op het hoogtepunt 
stelde het bedrijf tot 400 mensen te werk. Wegens plaatsgebrek 
verhuist het bedrijf in 1989 naar de industriezone Les Plénesses. 
In 1997 kwam het terrein van 11 hectare in handen van het Waalse 
Gewest. Het terrein bevindt zich midden in het stadscentrum 
en wordt gezien als een site van regionaal belang. Het bedrijf 
SORASI nam de renovatie van de buitenlaag van gebouw D 
voor zijn rekening terwijl de sociale huisvestingsmaatschappij 
Logivesdre zich bezighield met de inrichting. In totaal werden er 
23 appartementen gecreëerd.
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Plaats Jean Roggeman
Jean Roggeman werd op 9 april 1872 geboren en overleed op 
28 maart 1928 in Dison. Zijn dorp lag hem nauw aan het hart. 
Roggeman kreeg later de bijnaam ‘Vader van het Vervierse 
syndicalisme’. Hij trok van leer tegen de gemeenschap van 
werkgevers tijdens een bijzonder moeilijke strijd in 1906. Hij 
slaagde erin om de eerste collectieve arbeidsovereenkomst op 
lange termijn voor het land af te sluiten.  Een krachttoer die 
verschillende maanden lang de Federatie van textielbazen en het 
Vakverbond van Verviers tegenover elkaar zet. Het Vakverbond 
van Verviers zou zonder de inspanningen van Jean Roggeman 
nooit het licht gezien hebben. Het verbond ontstond in 1900, het 
jaar waarin ook de krant ‘Le Tisserand’ van Jean Roggeman voor 
het eerst verscheen. De krant ontwikkelt zich snel en krijgt de 
naam ‘Le Travail’. Vanaf het jaar 1906 verschijnt ze op dagelijkse 
basis. Het is dus door de inspanningen van Jean Roggeman dat er 
in Verviers een echte vakbondsstructuur voor arbeiders ingevoerd 
en georganiseerd werd
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“Le Tremplin”
Le Tremplin werd ingericht op de site van de oude Interlac-
fabriek. De fabriek, die oorspronkelijk Interlait werd genoemd 
en later de naam Interlac kreeg, werd opgericht door Victor 
Trinon. Trinon was zelf landbouwer en verzamelde melk bij 
de boerderijen om deze aan huis te leveren. Het familiebedrijf, 
dat tot 350 personen te werk stelde, kende sinds zijn oprichting 
in 1947 een groot succes. In 2001 sloot het zijn deuren. De 
architectuur van het nieuwe Tremplin uit Dison geeft een beeld 
van de rijkdom van het industriële verleden dat in de streek 
voor de nodige welvaart zorgde. Het gebouw is van ver te zien 
en wordt ‘s nachts verlicht. Het is het vlaggenschip van dit 
industriële verleden. Het staat ook symbool voor een stevige 
basis om de toekomst tegemoet te gaan. In 2009 verschenen 
de eerste winkels op de site. Sindsdien is de ontwikkeling niet 
meer gestopt. Het aanbod wordt voortdurend uitgebreid. Het 
complex heeft eveneens een theaterzaal en culturele ruimtes, 
naast de studio’s van Télévesdre, de lokale televisie, en een 
persbedrijf: Télépro.
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