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Info en gratis brochures
+32 (0)10.68.66.47

tourisme@brabantwallon.be

beleefwaalsbrabant.be

De geheimen van
het Land van Villers

in Waals-Brabant 
Verhalen en legendes

Tussen veld en bos spreidt zich een prach-

tige streek waar landbouw en bos groene 

landschappen vormen.

52 km lang komt u langs bezienswaardighe-

den van het landelijke erfgoed van de regio 

en ontdekt u 17 verhalen of legendes die de 

lokale geschiedenis ontrafelen.

Circuit voor de wagen aangevuld met bezoeken te voet 

 Afstand :  52 km (+ mogelijke lus van 6 km)

 Duur :  ± 2u, wandelingen niet inbegrepen

 Vertrek : Abdij van Villers-la-Ville

© Cover : ©  B. Trigalet–Target-it.be
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Op 20 minuten rijden van Waterloo, 
op 35 minuten van Brussel, op 1u30 van Antwerpen !
Volg de gids en zoek de aangeduide paginas
op om de verhalen en legendes te ontdekken. 

Plattegrond van de wandeling

5

Vertrek van de circuit : 
Abdij van Villers-la-Ville
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Abdij van Villers
Verlaat de parking en met de rug naar de Abdij, neemt u de Avenue G. 
Speeckaert in de richting “Centre“ en “Marbais“ die u gedurende 5 km 
volgt.

Ontheiligde hosties van Marbais
Marbais - Place Leghain. Aan de STOP (kruispunt), slaat u rechtsaf en 
onmiddellijk (50 m), linksaf in de Rue des Pèlerins. Aan de T naar rechts. 
Rechtover de kerk van Marbais (gerenoveerd in 1885-86 door architect 
Coulon. De oorsprong van de kerk zou in de 10  e eeuw liggen, de periode waarin 
de eerste parochies werden opgericht in onze streek) parkeert u en gaat u te 
voet naar het monument van de Ontheiligde Hosties van Marbais.

Te voet naar de Ontheiligde Hosties van Marbais: ga rechts langs de 
kerk en neem pad nr. 90, een straatje tussen twee muren. Beneden 
gaat u rechts op de brede grindweg. Het monument van de Hosties 
bevindt zich aan de rechterzijde, rechtover een vijver. Keer terug 
naar de auto langs dezelfde weg.

Laat de kerk links en ga rechtdoor in de Rue de 
la Tourette. U passeert voorbij het Museum van 
de Oude Werktuigen (Collectie werktuigen en 
voorwerpen uit de jaren 1900 – Open elk 2  e week-
end - Rue de la Tourette 9). Neem de 2  e straat 
rechts, de Rue Burette. 
Aan de T naar rechts in de Rue du Berceau.

Verder rechtdoor naar Tilly (2,5 km).

De laarzen van t’Serclaes
Aan het einde van de afdaling neemt u links de 
Rue T’Serclaes (plaveien). Stop aan de Notre-
Dame-des-Affl igéskerk (met een grote houten 
Christus, toegeschreven aan Laurent Delvaux en een 
stenen wijwatervat uit de 16 e eeuw dat als doopvont 
wordt gebruikt). Verder rechtdoor. Aan de T 
rechtsaf in de Rue Général Mellier. 

Passeer de overweg en volg de richting ‘Mellery’. 
Links (km 10) ziet u de Ferme de Gentissart. (De mooie boer-
derij van Gentissart in het noordoosten van Marbais, ingesloten tus-
sen Tilly et Mellery, behoorde vroeger aan de abdij van Affl igem).

Aan het kruispunt net VOOR de Saint-Laurentkerk 
(herbouwd in 1776), slaat u rechtsaf in de richting ‘Gentinnes’, 
Rue des Vieilles Voies. Rechts ziet u de boerderij van 
la Grande Bierwart (Mooi geheel uit de 18  e eeuw met een 
portaal-toren met 3 niveaus en een koetspoort onder een 
korfboog, geklasseerd) (km 14,4)

Circuit
1

(Verhaal
bladzij 16) 

2
(Verhaal

bladzij 17)

3
(Verhaal

bladzij 17)

Café
“Au Sanglier“ 

rechtover 
de kerk van 

Marbais.

© Abbaye de Villers-la-Ville
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Steek de Orne over bij het binnenkomen van Noirmont en ga rechtdoor in 
de Rue Commandant Chuillet. Eventueel kunt u een bezoek brengen aan het 
Musée français (verzameling wapens en documenten die verband houden met de 
tragische evenementen van mei 1940 in de streek van Gembloux – Open op zon- en 
feestdagen van 14 tot 18 u, van 15 mei tot 30 september).

Om het Frans Museum te bezoeken, neemt u rechts de Place 
du 7 ème Tirailleur Marocain. Ga dan rechts verder in de Rue 

Octave Lotin en opnieuw rechts in de Rue Tensoul (nr. 5). 

Kongolo Herdenkingsmonument
In Gentinnes rechtsaf naar het 
‘Kongolo Herdenkingsmonument’. Volg 
‘Mémorial Kongolo’ en neem links de Rue du 
Couvent tot aan het kasteel van Gentinnes 
(vernoemd sinds de 11 e eeuw, herbouwd in de 17 e 
en gerestaureerd in de 18 e eeuw. Enkel de gevel 
en de eretrap getuigen van de nobele oorsprong). 
Parkeren en het park binnengaan naar het 
Kongolo Herdenkingsmonument.

Ga te voet naar het Kongolo 
Herdenkingsmonument. In het kasteelpark gaat u 
links naar de grote kapel. Het monument staat er recht voor.

Het kruis van Saint-Géry
Op het kruispunt tussen de 
velden ontdekt u het Kruis 
van Saint-Géry (beschadigd 
door een ongeval in 2013, 
wordt momenteel hersteld). 
Ga rechtdoor. In Cortil-
Noirmont verder rechtdoor.

Keer terug en neem de 2 e rechts en nadien de 1e links. Aan het kruispunt volgt 
u rechts ‘toutes directions’. Aan het volgend kruispunt volgt u opnieuw ‘toutes 
directions’. Aan de T linksaf naar ‘Chastre’ op de N273.
U verlaat het dorp Saint-Géry en komt op het platteland.

4
(Verhaal

bladzij 18)

6
(Verhaal

bladzij 19)

7
(Verhaal

bladzij 20)

5
(Verhaal

bladzij 18)

De Tumuli van Noirmont
Rechtdoor krijgt de straat de naam Rue Delvaux. Rechtover nr. 99 
neemt u links de Sente Caporal Dartois. Laat uw voertuig staan aan het 
begin van de weg en ga te voet kijken naar de Tumuli van Noirmont. 
Neem opnieuw de Rue Delvaux en verder de 1 e links, de Rue des 
Tombes Romaines. Aan de T naar links in de Rue Berger Mimie; aan de 
volgende T naar links en 200 m verder naar rechts, naar Villeroux.

Een militaire begraafplaats
Rue des Quinze Bonniers. 
Ga voorbij het voetbalveld 
en ontdek rechts de Militaire 
begraafplaats.
Keer om en ga rechtdoor naar de 
Avenue du Castillon. U passeert 
voorbij het Gemeentehuis 
van Chastre (belangrijk en 
geklasseerd gebouw uit de 2 e 
helft van de 17 e eeuw - Avenue du 
Castillon 71).

Aan de STOP slaat u linksaf. U passeert onder de 
spoorwegbrug en volgt Walhain. 

Aan de verkeerslichten steekt u de N4 over en gaat u rechtdoor 
naar Walhain in de Rue Chèvequeue, die is afgezoomd met lindes.

Restaurant
“Une Autre
Histoire“

Môgreto 1
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Op het einde van het plein, voor het Gemeentehuis van Walhain, naar links. 
Passeer boven de Hain. Op het einde van de straat naar rechts en vervolgens 
rechtdoor in landbouwgebied tot Nil-Saint-Vincent.

Het geografi sche centrum van België
Rechtover nr. 70 Rue Saint-Vincent, Place du Tram, parkeer u en ga te 
voet naar het Geografi sch centrum van België. 
Neem opnieuw uw voertuig en ga rechts in de Rue Abesse.

Aan de rotonde van de N4, rechtdoor in de richting van Nil-Pierreux en 
vervolgens naar links naar Blanmont en het Domaine Al Poudre.

De Moulin Al Poudre
Neem rechts de Rue de Bau 
naar het ‘Domaine Al Poudre’ 
en vervolgens links naar het 
Domaine Al Poudre.
Ga langs het domein, passeer 
onder de brug en volg de 
hellende verkavelingsweg. Aan 
de T naar links gedurende 400 
m en aan de weg naar rechts, 
Rue de Blanmont.

Het Perron van de gemeenten
Aan de T naar rechts in de Rue des 
Tilleuls, naar Mont-Saint-Guibert. Aan 
de rotonde neemt u de tweede afslag, 
passeert u onder de spoorwegbrug 
en neemt u onmiddellijk links de Rue 
de Béclines. Stijging. Aan de top gaat 
u over de rotonde en blijft u op de 
straat die rechtsaf draait en de naam 
Rue Saint-Jean krijgt. Aan de T slaat u 
rechtsaf en komt u onmiddellijk op de 
Place de la Dodaine waar het Perron 
van de gemeenten verrijst.

Aan het kruispunt, bij de kapel van 
Notre-Dame des Neiges, steekt u de 
weg over (Rue de Trichon). Verder 
rechtdoor. U komt op de Place Saint-
Vincent. Aan de T neemt u links naar 
het ‘Centre géographique de la 
Belgique’ en verder rechtdoor.

Ferme Marette
Rechts de Rue de Sauvenière 
(plaveien), volg de richting 
‘Château de Walhain XII è s.’ 
Aan km 27,7 ziet u de Ferme 
Marette aan uw rechterzijde en 
links de (boerderij) Ferme de la 
Basse Cour. Aan de vork neemt u links de Rue du Vieux Château.

Het Kasteel van Walhain
Onmiddellijk links ziet u het Kasteel van 
Walhain. Ga verder rechtdoor. Aan de T naar 
links in de Rue des Boscailles. Neem verder de 
2 e rechts, de Rue des Combattants.
Passeer rechts langs de Notre-Damekerk.

8
(Verhaal

bladzij 20)

10
(Verhaal

bladzij 22)

12
(Verhaal

bladzij 23)

11
(Verhaal

bladzij 22)

9

Bakkerij
6, Place

Saint-Vincent

Café des 
pêcheurs
Rue des 

Tilleuls 121

Te voet naar het geografi sch centrum van België: parkeer u op de Place 
du Tram en doorkruis te voet het pelottebalterrein. Passeer over de brug 
en ga rechtdoor. Op het einde van de dreef rechtsaf.

(Verhaal
bladzij 21)
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“La Pierre qui tourne“
Volg deze weg. U komt Beaurieux binnen en passeert onder de 
spoorweg. Aan de kleine rotonde neemt u links de hellende Rue Fossé 
des Vaux. Beneden, aan de T, naar links en dan de 1 e rechts, de Rue 
de Beaurieux. Ga verder tot aan het kruispunt (300 m) en parkeer 
uw voertuig, hetzij links de ‘Clos de l’Orne’, het zij rechts de ‘Rue 
Saussale’, om te voet verder te gaan naar La Pierre qui tourne en 
nadien het rad van de Molen van Beaurieux.

Ga te voet naar La Pierre qui tourne langs de Rue Saussale; de straat wordt 
een weg na 400 m. Neem de linkse vertakking en verderop vindt u de 
draaiende steen aan uw rechterzijde.

Keer terug en neem links de Rue 
du Moulin (ga langs de muur van de 
Ferme de Beaurieux (deze boerderij 
dateert van 1721 en werd geklasseerd 
in 1988 ; ze hing af van een kasteel dat 
vandaag verdwenen is) om naar het 
rad van de molen van Beaurieux 
te gaan (watermolen aan de Orne met 
een gerestaureerd rad). Keer op uw 
stappen terug naar uw voertuig.retrouver la voiture.

Maak rechtsomkeer met uw voertuig en neem opnieuw de Rue de Beaurieux.
Op het einde van de straat linksaf naar Court-Saint-Etienne, neem nadien 
‘toutes directions’. Passeer onder de N25 en ga rechtdoor. Bochtige weg.

Het Mausoleum Goblet d’Alviella
Op de top van de heuvel ziet u rechts de 
Saint-Etiennekerk (herbouwd op het einde 
van de 17 e eeuw in een stijl die ontleend is aan 
de barok, de romaanse toren bleef bewaard). U 
neemt links de Rue Defalque in de richting 
van Villers-la-Ville en de N25. Op de top van 
de heuvel ligt rechts de begraafplaats en het 
Mausoleum Goblet d’Alviella. Verder op de 
N275 in de richting van Villers-la-Ville.

Indien u deze tocht wil beëindigen
Passeer boven de N25. Ga rechtdoor gedurende 5,4 km en neem 

achtereenvolgens de Rue de la Roche, de Rue du Marais, de Nouvelle route de 
Villers en de Rue de Chevlipont om terug te keren naar de Abdij van Villers (52 km).

Indien u de tocht wil voortzetten
Opgelet : de eerste twee kilometer rijdt u op een geplaveide

 weg met stukken die in slechte staat zijn.

Net voorbij het kruis neemt u links de Rue de l’arbre de la Justice. 
Aan de T linksaf, maar u blijft in de Rue de l’arbre de la 
Justice. U passeert voorbij de boom van la Belle Alliance 
(deze boom aan uw rechterzijde werd geplant op 4 september 
1906, de dag van het huwelijk van graaf Félix Goblet d’Alviella 
van het kasteel van Court-Saint-Etienne en barones Ernestine Boël van het 
kasteel van le Chenoy). Volg de weg tot aan de Justitieboom.

De Justitieboom
Aan de rotonde van de 
Justitieboom, neemt u rechts naar 
Villers-la-Ville en Mellery, Rue du 
43 ème Régiment d’Infanterie.

Aan de kerk van Mellery, rechtsaf naar 
Villers-la-Ville en vervolgens de 1e rechts, 
de Rue de l’Abbaye (plaveien).

De kapel van “ND des Affl igés“
U passeert voorbij de Kapel van ND 
des Affl igés en gaat rechtdoor naar 
de Abdij (57,9 km)

Rijd langs het plein, dan er rond en neem de straat links. Neem vervolgens de 
eerste rechts, de Rue des Sablières en rijd 1 km verder. Aan de T (kruispunt van 
de col du Haut de Beaurieux), neemt u volledig links de schaduwrijke afdalende 
weg (verboden voor 10 T).

13
(Verhaal

bladzij 23)

14
(Verhaal

bladzij 24)

Het Justitiekruis
Passeer boven de N25. Ga verder en op het 
einde van de afdaling, in de bocht, neemt u 
links naar Sart-Messire-Guillaume, Rue de Faux. 
Rechtdoor en stijgen. Aan het begin van de 
Place de Sart ontdekt u tegen een witte gevel 
het Justitiekruis. 

15
(Verhaal

bladzij 24)

16
(Verhaal

bladzij 25

17
(Verhaal

bladzij 26)
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1. Abdij van Villers
In het gastenverblijf : de miraculeuze os  

I n de tijd van de gulle abt Guillaume was er op de abdij een mooie, vette en sterke os. De 
lekenbroeders waren er fi er op en waren zeer gehecht aan het dier. Het bewerkte de velden 

urenlang zonder tekenen van vermoeidheid te tonen. ’s Avonds wreven de lekenbroeders zijn rug 
in met stro en de os bekeek hen met zijn grote zwarte en zachte ogen.

Op een dag diende zich een arme zwangere vrouw met een baby aan. Ze was ziek en vroeg een 
beetje vlees om op krachten te komen. De lekenbroeders gaven haar enkele mooie stukken 
rundvlees en ze vertrok. ’s Anderendaags bood ze zich opnieuw aan op de abdij : 

“Asjeblieft heren, geef mij nog een beetje vlees, ik voel me nog zo zwak, jammerde ze. Mocht ik 
een beetje eten van die os daar, dan zou ik zeker genezen.”

De lekenbroeders keken naar het dier dat ze aanwees : het was hun beste os, hun favoriete os! 
Niet goed wetend wat ze moesten doen, gingen ze te rade bij de abt. Ze legden hem alles uit en 
toonden de vrouw. De abt antwoordde : “het is beter dat een os sterft dan een mens. Jij slager, 
dood hem en geef de arme vrouw wat ze wenst“. ‘s Avonds nam de lekenbroeder de os in het 
geheim mee naar de schuur, doodde hem, sneed hem in stukken en gaf de vrouw het deel van 
de os dat ze gevraagd had. Ze at het vlees op en genas volledig. 

‘s Anderdaags trokken de lekenbroeders in de morgen naar de velden. Groot was hun verrassing 
toen ze daar hun os, hun dierbare os, levend aantroffen ! Verschrikt liep de broeder-slager naar 
de schuur en zocht overal naar de resten van de os die hij de avond voordien had gedood. Maar 
alles was verdwenen : de kop, de hoorns, de huid, het vlees… door een of andere magie was de 
os weer tot leven gekomen…

Onze os leefde nog vele jaren op de abdij. Hij hielp de lekenbroeder bij het werk op het veld en 
stierf van ouderdom, na een lang en gelukkig leven.

In M. Dubuisson, la vie quotidienne à l’abbaye de Villers, ED. asbl abbaye de villers, 2006.

2. Ontheiligde hosties

N iet ver van de kerk van Marbais, langs een paadje dat de 
kerk van Marbais verbindt met de Rue de la Jouerie, 

verrijst een vreemd monument. Op een smal voetstuk bevindt 
zich een grote ronde steen, met de vorm van een molensteen, 
met een diameter van ongeveer 1 meter en met daarboven 
een stenen kruis. Er staat op te lezen : “Ici a été retrouvée 
le 7 de novembre 1804 la sainte Hostie jetée par des mains 
sacrilèges du Rayon du Saint ciboire de Marbais“ (Hier werd 
op 7 november 1804 de heilige hostie gevonden die door 
heiligschennende handen werd weggegooid uit de hostiekelk 
van Marbais).

De stèle werd opgetrokken in 1804, nadat heiligschenners de ciborie 
uit de parochiekerk hadden gestolen en de gewijde hosties hadden 
weggegooid. Ze werden teruggevonden door een herder.

Volgens de legende zag een herder die zijn schapen liet grazen op de weide van de boerderij La 
Jouerie, de dag na de diefstal dat zijn schapen naar de gracht langs het pad liepen en in een cirkel 
knielden voor iets dat hij niet kon zien. De herder ging dichterbij en ontdekte de verspreid liggende 
heilige hosties. Om de smadelijke daad te compenseren, lieten de Marbaisiens een stèle optrekken 
op deze plaats.

3. De laarzen van t’Serclaes 

J Jean t’Serclaes, graaf van Tilly, was een Waalse krijgsheer die in 1559 
werd geboren in het kasteel van Tilly en in 1632 stierf in Beieren. Hij 

was vooral bekend als ‘generaal’ Tilly en was legercommandant van de 
Katholieke Liga en het Heilig Roomse Rijk tijdens het eerste deel van 
de Dertigjarige Oorlog.
Het Duitse Rothenburg herdenkt een exploot dat de stad spaarde van 
vernieling in 1631. De stad stond aan de kant van de Gereformeerden 
tijdens de Dertigjarige Oorlog en werd in 1631 belegerd door het keizerlijke 
leger onder bevel van de graaf van Tilly die nadat hij de stad had ingenomen 
en geplunderd, besloot om hem volledig te verwoesten. Jean t’Serclaes werd 
aanzien als zeer controversieel, vooral bij de protestanten en zijn troepen 
werden vaak beschuldigd van zware oorlogsmisdaden. Maar deze keer, alvorens 
de stad te verwoesten en in een milde bui, verklaarde hij bereid te zijn de stad 
te sparen als een notabele van de stad erin slaagde om in één keer een kan 
van 3,25 liter wijn leeg te drinken. De voormalige burgemeester van 
de stad, de oude Nush, nam de uitdaging aan en slaagde erin zijn 
stad te sparen. Sindsdien vieren de inwoners van Rothenburg dat 
evenement ieder jaar met Sinksen.
Om het dorp Tilly te koppelen aan de stad Rothenburg, 
symboliseerde Félix ROULIN de veldheer die door heel Europa trok 
via zijn laarzen : de rechtse laars toont een maquette van de stad Rothenburg, 
de linkse laars de maquette van het dorp Tilly.

In Wikipédia.

n 1559
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4. De Tragedie van Kongolo  
Dinsdag 16 januari 1962, 13 uur…

D e meeste Belgische families hebben hun radio aangezet om het ‘gesproken dagblad’ te 
horen. Het weerbericht, dan het nieuws, eerst dat uit Congo. Plots stokt de stem van de 

nieuwslezer en emotioneel kondigt hij aan : “Volgens het agentschap France Presse zijn achttien 
missionarissen van de Congregatie van de Heilige-Geest vermoord in Kongolo door militairen 
die behoren aan eenheden die oprukken vanuit Stanleyville”. 

Dit tragische nieuws zorgt voor consternatie in heel wat families die op deze manier brutaal ge-
confronteerd worden met de slachting. Men informeert zich, zoekt bevestiging, men belt aan op 
plaatsen waar men denkt informatie te kunnen krijgen. 

In de avonduren rapporteert Associated Press dat een Congolese seminarist heeft bevestigd 
dat 19 missionarissen (en niet 18 zoals eerder werd bekendgemaakt) op 1 januari gefusil-

leerd werden door soldaten van het nationale Congolese leger. Volgens hem hadden de 
Congolese soldaten op 31 december alle priesters aangehouden en ‘s anderendaags 

gefusilleerd, nadat ze geslagen waren voor een grote menigte soldaten die de 
slachting kwamen bijwonen. De lichamen werden in de rivier gegooid. Een van de 
slachtoffers, pater Tournay, was afkomstig van Mellery. Er werd een nationale actie 
georganiseerd om fondsen bijeen te brengen om een herdenkingsmonument op 
te richten. Op 1 juli 1966 werd het monument Kongolo ingehuldigd. Ondertussen 

lieten nog meer dan 200 andere missionarissen het leven in Congo. Hun namen staan 
ook op de gevelmuur van de kapel.

In “Les martyrs de Kongolo“.

5. Het kruis van Saint-Géry   

H et kruis van Saint-Géry (Sint-Gorik) is een stenen kruis van 3 meter, zonder 
inscripties, ingeplant op een kruispunt op het platteland en goed zichtbaar van 

ver. Dit unieke kruis onderscheidt zich van de klassieke plattelandskruisen door een 
vreemde bol. Rond het kruis van Saint-Gery is al veel onderzoek verricht. Over de 
oorsprong en de betekenis bestaan veel interpretaties, maar het kruis behoudt tot 
vandaag zijn geheimen.

6. De Tumuli van Noirmont  

I n Noirmont, in de jaren 1870-1874, brachten opgravingen een uitgebreide verzameling voorwerpen 
van grote kwaliteit aan het licht. Ze dateerden waarschijnlijk uit de 2 e eeuw en worden vandaag 

bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. De rijkdom en de verfi jnde 
smaak van de voorwerpen liet veronderstellen dat het ging om vondsten uit graven van notabelen of 
rijke handelaars.

In de twee tumuli vond men onder meer muntstukken met de afbeeldingen van de keizers Adrianus 
en Antoninus Pius, maar ook een glazen karaf om wijn te serveren, die versierd was met gekleurde 
fi lamenten (oenochoe), een hagedis in rotskristal…

Een van de twee tumuli van Noirmont (de noordoostelijke) werd in februari 1874 doorzocht door 
Jean-Baptiste Fossé, een belangrijke plaatselijke landbouwer. Daarvoor kreeg hij toestemming van het 
gemeentebestuur van Cortil-Noirmont… waar hij burgemeester was. 

Toen Camille Van Dessel, een land-
meter uit Elewijt met een passie 
voor archeologie, het nieuws ver-
nam, kwam hij snel ter plaatse. 
Hij had aanvankelijk geen enkele 
toelating. Hij was gewoon een lief-
hebber, maar slaagde er toch in 
de afgevaardigde te worden van 
de Belgische overheid tijdens de 
tweede opgravingscampagne die 
het jaar daarop plaatsvond. In zijn 
verslag dat gepubliceerd werd in 
1874, minimaliseerde Van Dessel 
het belang van de ontdekkingen : 
geen ‘schatten’ zei hij, maar wel 
voorwerpen met een grote archeologische waarde. 

Ondertussen had het nieuws van de vondsten in de graven zich verspreid en sommigen werden jaloers. 
Zoals Auguste-Léon-Joseph-Ghislain d’Udekem d’Acoz eigenaar van de Ferme Rose in Chastre – van-
daag het gemeentehuis

Michel Flahaut, CHERCHA en FUNDP.
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De oorsprong van het kruis van Saint-Géry is dus een echt raadsel. Er werden diverse hypotheses 
naar voor geschoven : het zou herinneren aan een verdwenen begraafplaats, aan de geboorte 
van een naburige heer, aan het vertrek van een ridder die op kruistocht ging of aan een mirakel 
dat een kruis maakte van de staf die Saint-Géry in de grond stak aan de rand van de weg.

De meest verspreide legende is de volgende : een man die zich voor de grap gewikkeld had in een 
lijkwade wachtte op zijn broer, steenhouwer, die terugkeerde van Saint-Géry. De steenhouwer, 
die niet geloofde in spoken, ging recht op hem af en doodde hem met een slag van een strijkijzer. 
Op de plaats van het pijnlijke avontuur werd een kruis opgericht. Men zegt dat vanaf dat moment 
spoken ronddoolden in de streek. Maar meer waarschijnlijk is het kruis een kruispuntkruis uit het 
begin van de jaren 1700, in de periode dat Lodewijk XIV beweerde rechten te hebben op onze 
streken.

Michel Flahaut, CHERCHA.
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7. Een militaire begraafplaats  

Z e staan netjes in rijen te staren naar het platteland : de witte kruisen van de christenen en de 
stèles met Arabische opschriften : 603 Franse soldaten rusten in de ‘Franse necropolis’ van 

Chastre naast 168 Marokkaanse tirailleurs, 131 Algerijnse tirailleurs en 3 Tunesische tirailleurs.

15 mei 1940 - Edmond schiet op er op los maar na enkele minuten is de munitie fel geminderd. 
Aangezien het mijn taak is munitie te voorzien voor het machinegeweer, ga ik er zoeken in onze 
schuilplaatsen. Daarvoor moet ik door een kleine gracht waar mijn schoenen volledig onder 
water komen te staan, en een platgeschoten bosje. Maar ik heb geluk en ik arriveer veilig en 
wel. Ik keer terug met de munitie naar het machinegeweer dat nu niet moet stoppen met vuren.

De munitiedragers van het 9 e vullen de laders, ik kan hier niets nuttig verrichten en ik keer 
opnieuw terug naar mijn put waar ik kan schieten met mijn geweer. Terwijl ik passeer, spring ik 
even in de lege schuttersput van Edmond en Georges, die zich op 2 meter van de mijne bevindt 
en waar ik een beter uitzicht heb, precies op het moment dat een machinegeweer een salvo lost 
in mijn richting. Ik ga over de rand kijken om te zien waar het vuur vandaan komt en een tweede 
salvo mist me opnieuw. Ik blijf dan enkele minuten liggen op de bodem van mijn put en kijk dan 
voorzichtig opnieuw over de rand om de plaats van de schutter te lokaliseren.

Hij schiet niet meer, de korporaal-chef van de 8e groep heeft hem geraakt... Het is bloedheet. 
Het is bijna middag en sinds de zonsopgang hebben we geen minuut rust gehad. Mijn veldfl es 
is leeg, mijn keel is droog, ik kan moeilijk ademhalen. Men moet de verschrikkelijke uren hebben 
meegemaakt om te begrijpen hoe het was. Ik schrijf deze lijnen een jaar later en ik vraag me af 
hoe ik het doorstaan heb. Misschien was ik, zonder het zelf te beseffen, in een roes door de geur 
van het poeder ?

Chastre 1940. Récit de M. ANDRE VERLY, soldat au 110 ème Régiment d’infanterie (RI), 1 er bataillon, 1 ère Cie.

8. Ferme Marette  

D e Boerderij Marette, voor het eerst vermeld op het einde van de 16 e eeuw, is vooral bekend 
omdat ze het toneel was van een episode van de Slag van Waterloo. Het was in deze 

landbouwexploitatie, die haar naam ontleent aan de laatste eigenaar onder het Ancien Régime, 
dat Maarschalk Grouchy zijn hoofdkwartier vestigde in de ochtend van 18 juni 1815, nadat hij 
van Napoleon de opdracht had gekregen het terugtrekkende Pruisische leger te achtervolgen.

9. Het Kasteel van Walhain

In de middeleeuwen was Walhain de zetel van een heerlijkheid die zou ontstaan zijn op het 
moment van de stichting van de abdij van Gembloux door Saint-Guibert in de 10 e eeuw. Het 

eerste geschreven document dat het bestaan van de heerlijkheid bevestigt, dateert van het einde 
van 11 e eeuw. Ze hing af van het hertogdom Brabant en werd zeer machtig in de 13 e eeuw. Toen 
omvatte ze onder meer het grondgebied van Bonlez, Corbais, Nil en Saint-Géry. 

Vanaf het einde van de 12 e eeuw begonnen 
de confl icten tussen de hertog van Brabant 
en de graaf van Namen die uit was op 
uitbreiding van zijn gebied. Iets later werd 
het hertogdom Brabant ook bedreigd in het 
westen en het zuiden door Boudewijn V die 
toen heerste over Henegouwen, Namen en 
Vlaanderen. Tegenover de expansieplannen 
van de graaf van Henegouwen leken de 
Brabantse enclaves bijzonder kwetsbaar. 
Men moest dus de zuidelijke grens van 
het hertogdom Brabant verdedigen. In het 
centrum van dat defensief netwerk bevond 
zich een machtige familie die verwant was 
met de hertogen van Brabant… de familie 
Walhain. De ruïnes van hun feodale burcht 
herinneren overigens aan de tijd toen de 
familie van heel wat prestige genoot in de 
streek. Zij bouwde bijvoorbeeld de torens van Alvaux en Boissemont en bezat deze van Corbais.

In Saint-Géry diende de toren van Boissemont als ‘vuurtoren’. De inwoners konden op het dak 
een vuur aansteken om de naburige torens te waarschuwen (Nil en Hévillers) wanneer er een inval 
dreigde. De toren van Boissemont, net zoals de toren van Bierbais in Hévillers, deze van Alvaux in 
Nil-Saint-Vincent of deze van Griffon du Bos in Corbais, hadden ook als taak de grens van het oude 
hertogdom Brabant te verdedigen tegen de graaf van Namen. En al deze versterkingen liggen zo 
dicht bij elkaar dat de legende beweert dat ze ondergronds met elkaar verbonden zijn… Het kasteel 
van Walhain zou een ondergrondse doorgang hebben naar verschillende torens. Een ervan zou 
tot Noirmont reiken en een andere tot de toren van Alvaux, die in 1199 door Arnould de Walhain 
afgekocht werd van de abdis Berthe van Nivelles.

Tarlier et Wouters – Sophie Devillers La Libre Belgique.

De Maarschalk riep er zijn generale staf samen om te beraadslagen met de generaals Gérard en 
Vandamme. Om 11.30 u weerklonk in de verte het eerste artillerievuur : de Slag van Waterloo 
was begonnen. Het was op dat moment dat generaal Gérard voorstelde om de Pruisen niet 
langer te achtervolgen en op te rukken in de richting van het kanonvuur. Daarop antwoordde 
Grouchy : “Mijn opdracht is de orders van de keizer uit te voeren”. En de discussie was gesloten. 
De legende wil echter dat Grouchy te laat arriveerde op de vlakte van Waterloo vanwege een 
‘lange halte’ die te wijten was aan een overmatige consumptie van aardbeien in de groentetuin 
van de boerderij.

Offi ce du Tourisme de Walhain.
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11. De Moulin Al Poudre    

D e “Moulin Al Poudre“, gelegen langs de Orne, bestaat waarschijnlijk al heel lang, maar in 
1608 wordt hij vernoemd tijdens een proces waarin de heer en eigenaar van het kasteel 

van Blanmont en de nieuwe eigenaar van de molen, een burger uit Mechelen, tegenover elkaar 
staan. Een slecht afgetekende grens was de oorzaak van het geschil.

De molen was een zogenaamde “STORDOIR“, een molen bestemd om olie te persen. De Orne 
dreef de molen aan via een verval van 4,44 meter. De molen had twee horizontale en vier vertica-
le molenstenen. Men vermaalde er schors van eik. Een populaire legende wil – ten onrechte – dat 
de schuur en de molengebouwen in 1815 gebruikt werden als munitiedepot door het leger van 
Napoleon op het moment van de Slag van Waterloo, vandaar de naam ‘Poedermolen’.

12. Het Perron van de gemeenten   

H et Perron van Mont-Saint-Guibert, symbool van de gemeentelijke 
vrijheden, is het laatste van Waals-Brabant. 

In 1116 kende hertog Godfried I van Brabant, bijgenaamd ‘le Barbu’, 
verschillende privileges aan de heerlijkheid van de abdij van Gembloux, 
met als doel er een ‘ville-neuve’ (nieuwe stad) te stichten en er een 
bloeiende handelsactiviteit te ontwikkelen. De stad kende een ongeziene 
economische expansie en werd een trefpunt voor handelaren, pelgrims, 
ridders en geestelijken.

Het Perron van Mont-Saint-Guibert, symbool van de vrijheden die verleend 
waren door de hertog, zou zijn oorsprong hebben gevonden in de ‘steen’ 
waar de ouderen van het dorp recht spraken en waar de ‘plaids’, de 
voorlopers van onze gemeenteraadsleden, bijeenkwamen om de problemen 
van de gemeenschap te bespreken. 

Op deze plek werden de offi ciële decreten van de heer voorgelezen 
en werden er vonnissen uitgesproken. Er werd gedebatteerd over de 
belangrijke zaken van het dorp en er vnden veilingen plaats. Maar het Perron 
werd ook als toevluchtsoord gebruikt door criminelen die er baat bij hadden 
om er zo snel mogelijk te geraken. Zodra ze het Perron hadden bereikt, 
mocht men ze niet eerder arresteren dan in de ochtend van de 4 e dag. 
Dat gaf soms aanleiding tot grappige toestanden, waarbij de gendarmes 
gedurende drie dagen en nachten rond de misdadiger gingen zitten. 

Op het einde van het Ancien Régime was Mont-Saint-Guibert een 
dorpje geworden en het Perron had enkel nog een symbolische functie. 
Het werd vernield tijdens de Franse Revolutie en de herinnering 
vervaagde in het collectieve geheugen. Tot in het begin van vorige 
eeuw graaf Goblet het bestaan ontdekte van een tekening van 
Antoine Papin, de abt van Gembloux, die dateerde van 1527 en 
er een kleine studie aan wijdde. De inwoners van het dorp 
besloten het Perron te herbouwen en het werk werd 
uitgevoerd door twee steenhouwers uit Hévillers. 
Het gereconstrueerde Perron bevindt zich 
sinds 1973 op de Place de la Dodaine.

Eric Davaux – Le Soir.

10. Het geografi sche centrum van België

H et dorp Ittre werd lange tijd beschouwd als het geografi sche centrum van België, wat werd 
gesymboliseerd door een monument met molenstenen, dat in het centrum van het dorp 

werd opgericht. Maar de offi ciële geografi sche gegevens waren de aanhechting van Eupen, 
Malmédy en Saint-Vith vergeten. De Oostkantons werden in 1919 toegevoegd aan België, een 
gevolg van het Verdrag van Versailles. Het nieuwe geografi sche centrum lag, zo zou blijken, in 
Nil-Saint-Vincent. De herberekening gebeurde echter pas in 1995, door het Franse Nationaal 
geografi sch instituut en dat werd het jaar daarop bevestigd door het Belgisch geografi sch 
instituut.

Drie jaar later werd de vergissing defi nitief verbeterd met de inauguratie van een nieuw modern 
monument in Nil-Saint-Vincent, een werk van architect Bernard Defrenne… Maar Ittre behield 
niettemin het zijne.

Het geografi sch centrum van Wallonië… tot heden altijd anoniem gebleven, ligt op de hoogtes 
van het dorp Spontin, bijna op de grens met de gemeente Ciney.
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In 1865 huisvestte de molen een belangrijke brouwerij en haar bier kreeg snel enige faam. In 
tegenstelling met wat men soms beweert, lag ze niet aan de oorsprong van de Brouwerij Grade 
uit Mont-St-Guibert en haar fameuze ‘VIEUX TEMPS’. De oorspronkelijke brouwerij Grade 
bestond al vóór deze van de Moulin Al Poudre en de twee hebben lange tijd samen bestaan. De 
enige band tussen de molen en de familie Grade is dat ze een tijd lang eigenaar is geweest van 
het Domaine Al Poudre.

De molen werkte nog tot 1963 maar de activiteit was beperkt tot het malen van graangewassen.

www.alpoudre.com – Michel Flahaut, CHERCHA.
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14. Het Mausoleum Goblet d’Alviella

De familie Goblet d’Alviella is een Belgische familie waarvan de oorsprong teruggaat tot 1668. 
Heel wat leden van de Portugese adellijke familie Goblet d’Alviella hebben hun sporen 

nagelaten op de geschiedenis van ons land.  

Een ander markant lid van de familie, Eugène-Félicien-Albert Goblet d’Alviella (1846-1925), 
Grootmeester van het Grootoosten van België en religiehistoricus, is de opdrachtgever voor het 
mausoleum, een bijzonder grafmonument dat centraal oprijst op de begraafplaats van Court-
Saint-Étienne.

In 1886 kreeg de familie Goblet een geïsoleerde concessie op het centrale punt van de nieuwe 
begraafplaats en een speciale ingang met een hek.

13. “La Pierre qui tourne“

De “steen die draait“ is een grote brede steen van ongeveer 4 ton die verrijst aan de voet 
van een holle weg, de Rue Saussale in Court-Saint-Etienne. Er hangen vreemde legenden 

rond de steen en de meest hardnekkige vertelt dat iedere avond, wanneer de kerk van Court-
Saint-Etienne middernacht luidt, de steen een halve slag draait. Er zijn heel ‘draaiende stenen’ 
in West-Europa. Sommige legendes bevestigen overigens dat de druïden rond de megalieten 
dansten en draaiden tijdens religieuze ceremonieën en erin slaagden om ook de stenen op hun 
beurt te laten draaien. 

Van deze blok zandsteen denken bepaalde auteurs dat het een paleolithische dolmen is. 
Anderen zeggen dat in deze periode geen dolmen bestonden en dat een gelijkaardige ronde 
steen overigens te zien is Virginal-Samme, in het bos van Le Fauquez, waar hij ‘Heksentafel’ 
wordt genoemd. Het zou hier (bijna zeker) om een onafgewerkte molensteen gaan, die uit de 
middeleeuwen, of uit latere tijden dateert. En wat denkt u ervan ?

Le Patrimoine stéphanois asbl.

15. Het Justitiekruis  

Dit verbazend stenen kruis tegen het de muur van huis dat de hoek 
maakt met de Rue de Sart vertoont centraal een klein Christusbeeld van 

het populaire type. Het toont aan de steenhouwer handiger was in het maken 
van sierlijsten dan van afbeeldingen !

Het stenen kruis dateert van de 16 e eeuw. Het herinnert er ons aan dat zich 
op deze plaats de ‘Franche Taverne’ bevond. Hier zetelde het gerechtshof dat 
afhing van de heerlijkheid Sart-Messire-Guillaume. In 1559 had de heerlijkheid 
Sart de ‘Haute Justice’ verworven, waarbij men recht kon spreken in de zwaarste 
zaken, zoals belangenconfl icten of misdaden die konden leiden tot een ter dood 
veroordeling of verminking. De uitvoerders van de doodstraffen noemde men 
‘exécuteur de la Haute Justice’. De ter dood veroordeelden werden naar de 
galg geleid bij de Justitieboom die we zullen zien bij de volgende halte.

Le Patrimoine stéphanois asbl.

Een eerste plan van de begraafplaats werd 
uitgetekend met de concessie Goblet d’Alviella 
in het centrum waar vier rechte wandelgangen 
op uitkomen die de begraafplaats verdelen in 
vier rechthoeken.

Graaf Eugène belastte architect Samyn met het 
opstellen van het plan van het mausoleum en 
dicteerde hem de diverse tekens en emblemen 
die hij erin moest verwerken. Ze waren ontleend 
aan de belangrijkste religies en symboliseren het 
oneindige en de hoop op overleving. De inscriptie 
“L’Être unique a plus d’un nom“ (het unieke 
Wezen heeft meer dan één naam) die boven de 
zuilen werd aangebracht, vat het gedachtengoed 
van graaf Eugène Goblet d’Alviella samen.

Architect Samyn baseerde zijn project op oude 
hindoegraven die vaak twee verdiepingen 
hadden met daarboven een koepel. In 1889 
was het mausoleum afgewerkt. Alle leden van 
de familie Goblet d’Alviella vanaf generaal 
Albert, liggen er begraven. Met zijn hoogte 
van twaalf meter domineert het mausoleum de 
hele begraafplaats. Het is één van de meest 
originele grafmonumenten van België en werd 
geklasseerd in 1988.

In Belgique insolite en brabantiaelibri.

©  MTPVBW - B. Hogge

©  MTPVBW - B. Hogge

 ©  Le Patrimoine stéphanois



2726

17. Chapelle Notre-Dame des Affl  igés 

O p het noordelijke punt van Tilly verrijst de kapel van Notre-Dame des Affl igés, een klein 
oratorium met een eiken Maagd uit de jaren 1660. De kapel werd opgericht door een 

voormalige Franse soldaat die een belofte had gemaakt. Toen hij Villers passeerde om te gaan 
oorlog voeren in Duitsland, beloofde hij een kapel te bouwen voor de Maagd indien hij levend 
zou terugkomen. Hij overleefde de oorlog en ging als heremiet leven in het bos bij de abdij, 
terwijl hij cent per cent het geld inzamelde voor de uitvoering van zijn belofte.

Hij werd beschermd en gevoed door de monniken en leefde in een rieten hut tot aan zijn dood. 
De kapel werd snel een bedevaartsoord. 

Onze voorouders zeiden : “wanneer je voorbij de kapel van Notre-Dame-des-Affl igés passeert, 
stop dan een ogenblik om haar te aanroepen; zij zal snel je gebed beantwoorden”. Een honderdtal 
jaar geleden bevatte de kapel krukken, protheses, (wandel)stokken en andere symbolen van 
genezing en erkenning. Notre-Dame des Affl igés (O.L. Vrouw der Nood) wordt inderdaad 
aangeroepen voor kinderen die moeilijk leren stappen en voor mensen die problemen hebben 
met de benen. De tweede zondag van mei ging een processie naar de kapel en de pastoor 
vereerde de Maagd. Pelgrims werden aangevoerd met speciale treinen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd het beeld van de Maagd vervangen door een kopie om beschadigingen te 
voorkomen.

16. De Justitieboom 

D e Justitieboom, op het kruispunt van de wegen die komen van Sart-Messire-Guillaume, Mont-
Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne en Mellery, heeft hier honderden jaren gestaan. Maar 

op 12 mei 1940 werd hij opgeblazen door het Franse 43 e gemotoriseerde infanterieregiment. 
De eerbiedwaardige linde vormde immers een uitstekend uitkijkpunt over de uitgestrekte 
horizonten. Een uitkijkpunt dat ook doordrenkt was van geschiedenis… 

Hij werd ooit gebruikt als galg door de heren van Sart. Men vertelt dat toen de laatste twee ter 
dood veroordeelden werden opgehangen, spoken zouden verschenen zijn bij de Justitieboom. 
Tijdens vele jaren waagden de dorpelingen zich niet meer in de buurt van de majestueuze linde. 
En zeker niet wanneer de boom verlicht werd tijdens nachten met volle maan.

Men zegt ook dat in het midden van de 17 e eeuw een witte ridder op een paard met een 
vlekkeloos kleed, om middernacht het kasteel van Sart-Messire-Guillaume verliet. Hij liet eerst 
zijn paard drinken en galoppeerde daarna door de velden en bossen rond de Justitieboom. Wie 
was hij ? Wat was de reden van zijn nachtelijke uitstappen ? Niemand wist het maar iedereen 
sprak erover. Een zekere Oleffe, sterk als een beer, besliste om het mysterie op te lossen. Hij 
verstopte zich in het dichte groen van een holle weg en toen de geheimzinnige ridder passeerde, 
sprong hij naar het paard en bracht het tot stilstand. Nadien, niets meer. Oleffe beweerde dat 
hij de man in het wit beloofd had niets te vertellen over hun gesprek en dat hij die belofte zou
houden. Sindsdien ziet men geen witte fi guren meer rondzwerven bij maanlicht. 
Vandaag verrijst een nieuwe linde, omgeven door acht andere, op het kruispunt dat in 1938 
‘Square Baronne Boël’ werd gedoopt ter gelegenheid van de 70 e verjaardag van baron Pol-
Clovis Boël. De lindes werden in 1957 aangeplant door de familie Boël.

Catherine Moreau et Isabelle Willot : Le Soir, Le Patrimoine stéphanois asbl en CHAF.
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Toeristische Informatie 

Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye – 1495 Villers-la-Ville
Tel : +32 (0)71 880 990
info@paysdevillers-tourisme.be

www.paysdevillers-tourisme.be

Informatie over het erfgoed

 Chastre :  Centre Historique d’Etude et de Recherche (CHERCHA)
   www.chercha.be

 Court-Saint-Etienne :  Court-Saint-Etienne, Histoire, Archéologie et Folklore    
  (CHAF) - www.chaf-court-st-etienne.net

  Le Patrimoine Stéphanois - www.patrimoine-stephanois.be

 Villers-la-Ville :  Les Amis de l’Abbaye de Villers - www.villers.be
 
 Walhain :  Offi ce du Tourisme de Walhain - www.walhain.be

  Les Amis du Château de Walhain - www.walhain.be 
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