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HET HEERLIJK GEBIED VAN
VILLEMONT
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8  De vroegere lokale tramlijn
Deze 31 km lange tramlijn, n° 141, werd ge-
bouwd in 1908. Zij zal in 1935 afgeschaft worden 
en in 1937 helemaal uiteengenomen worden.

9   De galg van 
Villemont

Hier werden gedurende het 
oude regime, op de plaats 
waar de galg staat, de 
vonnissen van het hoog-
gerecht van de heren van 
Villemont uitgevoerd.

10   Het kasteel van 
Villemont

Eerst romeinse villa, nadien Herenhuis dat zich op meer 
dan 6 ha uitstrekt. Villemont heeft een belangrijke rol ge-
speeld in de geschiedenis van de nabijgelegen dorpen.

Het kasteel van de 18de eeuw werd helemaal ver-
nietigd op 22 augustus 1914 en weer opgebouwd 
na de oorlog (1922) in de 18de eeuwse stijl.

Meerdere grote katholieke families van Nederland vestigden zich 
in het kasteel : de Wez, de Barbanson, de Mérode, de Trazegnies. 
Na de franse revolutie et de afschaffi ng van de heerlijke rechten, 
werd het kasteel overgenomen door de familie d’Huart d’Anethan. 
De afstammelingen van deze familie zijn er nog steeds gevestigd.

De huidige vijver enigszins kleiner dan onder de oude regeling 
diende om de slotgracht van het oude kasteel water te voor-
zien in de 16de eeuw, werd veranderd in een open kasteel.

11  De Onze-Lieve-Vrouw Loretta Kapel
De Onze-Lieve-Vrouw Loretta kapel dateert van 1858 en werd 
gebouwd door de familie d’Huart in een neogotische stijl met een 
klokkentoren en twee torentjes die vervolgen zullen verdwijnen. 
Aan de rechterkant van het gebouw, vindt u begrafenisstèles 
van de familie d’Huart d’Anethan die verplaatst werden van het 
kerkhof van Tintigny. Een ervan werd opgericht ter herinnering 
aan de baron F. d’Huart gedood en begraven in Mexico in 1860.

2  Het oude kerkhof van Tintigny
Oud kerkhof van de 10de eeuw die in dienst bleef tot 
in 1920. Hij werd defi nitief in 1935 buiten gebruik ge-
steld. In 2007 werd het volkomen opnieuw ingericht.

3  Grot onze Lieve Vrouw van Lourdes
Gebouwd in 1952 op het initiatief van de zielenherder Paul 
FORET en Oscar MOULU. Deze grot werd gebouwd door 
de ondernemer Jules CLAISSE, in dank voor de bescher-
ming van het dorp gedurende de Tweede Wereldoorlog.

4  “La Fontaine aux Lions”
De Fontein van de Leeuwen werd 
in 1882 bij de aanleg van de eerste 
waterleiding van Tintigny gebouwd.

Het gaat om een omgeven wasserij 
bovengronds van een opgehoogde 
ringmuur van decoratieve motieven 
in smeedijzer. Zij wordt door een 
fronton in blauwe steen overkapt die 
twee leeuwen draagt. Deze 2 leeuwen 
bekijken elkaar en ondersteunen de 
schacht van een vlag. In het fronton, 
een gegraveerde rozet alsook twee 

leeuwenhoofden door een ketting verbonden.

5  Het kruis van “Marotin”
Zij wijst op het handvest van de vrijstellingen “Wet van Beau-
mont in Argonne” van 1258 waar de mannen “veertig” (dat 
wil zeggen ouder dan 40 jaar) elke zondag van Pinksteren 
bijeenkwamen om hun burgemeester en vertegenwoordigers 
van de gemeenschap bij de Heer van Villemont te kiezen tot 
het tijdperk van de keizerin Marie-Thérèse van Oostenrijk.

6  Het nieuwe kerkhof van Tintigny
Dateert van 1922. De eerste overledene (Camilla Jacques) werd 
er begraven als soldaat. Hij was als twaalfde van de lijn vermeld.

Het terrein dat deze begraafplaats ontving werd door de fami-
lie Rion-Rion aan de genoemde plaats “djèran” aangeboden 
(in het Frans de schoot). De kapel aan het einde van de cen-
trale laan werd door de schenkers van het terrein gebouwd ; 
hun graf bevindt zich net op de rechtse kant van deze kapel.

7  De plaats “Piwitch”, Barbecueplaats
Vooraleer het bebost werd, was dit modderachtig terrein door tal 
van kieviten, waadvogels met een zwarte kuif bewoond. De kreet 
van deze vogel luidt “piwitch”, vandaar de naam van deze plaats.
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Hoewel van Romeinse oorsprong (Romeinse heerweg en talrijke 
overblijfsels), verschijnt de naam van Tintigny voor het eerst in 
1097 in het handvest van de priorij van Sint-Walburg van Chiny.

De geschiedenis van Tintigny is zoals van vele dor-
pen langs de Semois, nauw verbonden met het graaf-
schap van Chiny en de Heerlijkheid van Villemont.

Tintigny krijgt de status van gemeente in 1823 en be-
houdt die tot na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 
alsook na de fusies van de gemeenten in 1977, toen Saint-
Vincent, Rossignol en Bellefontaine erbij kwamen.

Het dorp van Tintigny werd in 1914 platgebrand. Onterecht 
werden 93 inwoners als partizanen beschuldigd en gedood.

1  De kerk van Tintigny
Dit gebouw is ingedeeld door de Monumenten en Sites 
van het Waals Gewest en heeft verschillende verande-
ringen ondergaan. De kerk werd herbouwd in 1602.

Men voegt een sacristie aan de kerk in 1736.

De klokkentoren werd in 1763 door 
een orkaan verwoest en werd te-
rug opgebouwd onder de vorm van 
een massieve vierkantige toren.

In 1895 verlengt men het schip 
en trekt men een nieuwe toren in 
neoklassieke stijl op. De kamer van de 
toren beschermt 3 klokken : Marie-
Antoinette, Bohy en Lorette. De 
laatste restauratie dateert van 1982.

Een rijk meubilair in barokke stijl da-
teert van 1733 en versiert het schip 
en het koor. Een fi jn standbeeld 
van onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
versiert het meester-altaar. De 

gebrandschilderde ramen, veel recenter, da-
teren van 1923. De vorige ramen werden de 22ste augustus 1914 
beschadigd door de duitsers bij het platbranden van het dorp.

De kerkorgels zijn afkomstig van de Sint-Omer ka-
thedraal in Pas de Calais (Frankrijk) en werden in 
het oksaal geplaatst bij zijn bouw in 1910.

Rechts van de ingang, vindt u een gedenksteen aan de broers 
Collard, helden van de weerstand tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op de rechtse buitenkant, een zonnewijzer daterend van 1633.

Onder het kerkplein, gedenksteen aan de 
slachtoffers van beide oorlogen.
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Légende
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Diverticule 

 Balise Toponymique

 Zone de Détente : des aires de barbecue, de jeux et des pompes à eaux sont à la 
disposition des promeneurs tout au long des promenades.

� Nous recommandons d’être extrêmement attentifs à suivre le même balisage : en effet il 
se peut que vous rencontriez d’autres circuits balisés au cours de votre promenade.


