
SAINT-ANDRE 
 

Vanaf de eerste eeuw bewonen de Gallo-Romeinen de streek. 

Vóór het jaar 900 heeft het dorp een kleine houten kerk. Later wordt het gebouwd rond 

de ‘heerlijkheid Curtile’, eigendom van keizer Otto III. Ze wordt in 1016 door zijn 

opvolger aan de abdij van Burtscheid (bij Aken) geschonken. Curtile krijgt de naam 

Sint-Andreas na de bouw van een kapel die aan deze apostel is gewijd.  

 

De toren van de oorspronkelijke kerk dateert uit de 12e eeuw. Hij dient als 

toevluchtsoord voor de inwoners tijdens verschillende conflicten in de regio.  

In 1283 wordt Saint-André gekocht door Jan I, hertog van Brabant. Het maakt opnieuw 

deel uit van het graafschap Dalhem. In 1387 komen de hertogen van Bourgondië aan de 

macht. 

 

Reeds in de 15e eeuw staat op het hoofdplein van het dorp een ‘justitiekruis’. Het kruis 

vertegenwoordigt de rechterlijke macht. Het staat onder een lindeboom die bescherming 

biedt tegen de zon of de regen tijdens de bijeenkomsten van de rechterlijke macht en de 

vergaderingen waar de heerlijkheidsreglementen worden besproken.  

 

Op het kerkhof herinnert een gotisch kruis uit 1548 aan de dood van Maroie Walgrape 

de Cortils.   

 

In de 16e en 17e eeuw staat het graafschap Dalhem onder het bewind van de 

Habsburgers. Het heeft te lijden onder de strijd tussen de katholieke Spanjaarden en de 

calvinistische Nederlanders. In 1661 maakt het Verdrag van Den Haag een einde aan de 

conflicten. Het graafschap wordt in tweeën gedeeld. Saint-André wordt aan de 

calvinisten gegeven. Ze verbieden alle religieuze emblemen. De opstandige inwoners 

begraven de voet van het justitiekruis in een veld. Ze brengen het eikenhouten kruis 

naar Mortier, dat op katholiek grondgebied ligt. Wanneer Saint-André in 1785 aan het 

katholieke Oostenrijk wordt teruggegeven, wordt een groot feest georganiseerd. Het 

kruis wordt in juni 1786 terug op zijn plaats gezet!  

 

Het graafschap Dalhem verdwijnt in 1794 met de Franse overheersing. Het wordt 

vervolgens door de Nederlanders bestuurd van 1814 tot de onafhankelijkheid van België 

in 1830.  

Het dorp leeft voornamelijk van de landbouw: rogge, spelt, gerst, haver en 

voedergewassen. Ook vuursteen en wit krijt worden geproduceerd. 

De kerk is te klein geworden en wordt in 1859 vergroot. 

 

In 1914 heeft het dorp niet veel te lijden onder de oorlog. Dat komt omdat het vrij ver 

van een nationale weg ligt. Hetzelfde geldt tijdens de oorlog 40-45. 

In 1927 wordt het gerechtigheidskruis gerestaureerd en in de kerk geplaatst om het te 

beschermen. Een nieuw kruis vervangt het op de basis. 

 

Op 1 januari 1977, bij de fusie van de gemeenten, wordt het gehucht Lonneux bij 

Blegny gevoegd. De rest van het dorp maakt voortaan deel uit van de eenheid Dalhem. 
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