
NEUFCHATEAU 
 

De heerlijkheid Neufchâteau maakt deel uit van het graafschap Dalhem. Ze dankt haar 

naam aan de bouw van een nieuw kasteel op de plaats van een versterkte toren, in 

tegenstelling tot het oude kasteel van Dalhem dat uit 1080 dateert. De inwoners behoren 

tot de grote parochie Bolbeek, met uitzondering van die van Affnay, die bij Weerst 

horen.  

De heerlijkheid Wodémont, die reeds in 1063 wordt genoemd, maakt deel uit van het 

hertogdom Limburg en de parochie Mortroux. Het kasteel van Wodémont kijkt uit op 

het kasteel van Dalhem. Hertogdom en graafschap beschermen elk hun leengoed.  

 

In 1621 wordt Neufchâteau een aparte parochie. De Saint-Laurent-kapel wordt erkend 

als parochiekerk. De inwoners kunnen nu hun kinderen in het dorp laten dopen. In 1706 

wordt de kerk uitgebreid met een vierkante toren. Enkele jaren later, in 1714, verliezen 

de landheren de Hoën hun enige zoon. Ze laten naast de kerk een grafkapel bouwen.   

 

In 1795 verdwijnen het graafschap Dalhem en het hertogdom Limburg onder Frans 

bewind. De parochies worden gereorganiseerd. Affnay wordt losgemaakt van Weerst. 

De Limburgse heerlijkheid Wodémont en het gehucht Mauhin worden aan het dorp 

Neufchâteau toegevoegd om de huidige gemeente te vormen. 

 

In 1814 verliest Napoleon zijn macht. De Nederlandse overheersing blijft tot de 

onafhankelijkheid van België in 1830. In die tijd zijn er in het dorp kleine boeren, zes 

lakenwevers en acht spinners. In 1840 wordt het domein van de Hoëns verkocht en 

vervolgens opgedeeld. 

 

De tram vanuit Luik loopt via Neufchâteau en Weerst. In 1907 wordt de eindhalte in 

Voeren aangelegd. De dorpelingen kunnen nu makkelijker reizen.  

 

Op 4 augustus 1914 vallen de Duitsers België binnen. Ze nemen het kasteel van 

Wodémont over en plunderen het. Tijdens het conflict laat de bestuurder van de tram de 

verzetsstrijders instappen. Hij verkleedt hen als spoorwegbeambten en leidt hen naar de 

grens. 

 

Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Het fort van Aubin-Neufchâteau, onder leiding 

van commandant d'Ardenne, verschijnt op het strijdtoneel. Het fort wordt van alle 

kanten aangevallen en komt zonder munitie te zitten. Het valt op 21 mei. Tijdens de 

winter van 1944-1945 bivakkeren de Amerikaanse soldaten van het ‘740th Tank 

Battailon - Daredevil’ in Neufchâteau (en Mortroux) voordat ze in de ‘Battle of the 

Bulge’ gaan vechten. 

In 1999 beslist de vereniging van het 740e tankbataljon ‘Daredevil’ om ‘The 

Monument’ te creëren, uit waardering voor het onthaal door de dorpsbewoners. Het 

monument herdenkt de gesneuvelde soldaten. 

 

Sinds de fusie van de gemeenten op 01-01-1977 behoort het dorp Neufchâteau tot de 

entiteit Dalhem. 

In 1994 wordt de prachtige Zuidvallei geklasseerd voor haar esthetische en 

wetenschappelijke waarde. 
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