WEERST
Aan het begin van onze jaartelling worden woningen opgetrokken rond een Romeinse
villa.
Kort voor het jaar 1000 wordt op de plaats van de villa een kerk uit hout en leem
gebouwd. Weerst behoort op dat moment tot ’s-Gravenvoeren dat deel uitmaakt van het
graafschap Dalhem.
In de 11e eeuw wordt de kerk herbouwd in steen en in romaanse stijl. De doopvont van
de kerk is erg groot omdat de baby’s tijdens het dopen volledig in het water worden
ondergedompeld. Tijdens erediensten staan de mensen recht. Er zijn geen zitplaatsen of
banken.
In 1204 verwerven monniken uit Hocht (Nederland) het latere ‘Monnikenhof’. Ze zijn
verantwoordelijk voor het toezicht op de bouw van de abdij van Val-Dieu, die weldra
meer dan 2/3 van het grondgebied van Weerst zal innemen.
Naast de kerk bevindt zich de toren waar de bevolking kan schuilen in geval van gevaar.
Dat gebeurt vooral tijdens de aanvallen van de hertogen van Brabant die de landen van
de Outre-Meuse begeren. Via open haarden kunnen de bewoners op vijf verdiepingen
zich verwarmen en koken.
Het koor van de kerk is voorzien van gotische ramen.
Het graafschap Dalhem valt in 1244 in de handen van de hertogen van Brabant, in 1396
van de hertogen van Bourgondië, en in 1477 van de Habsburgers van Spanje.
Aan het einde van de 16e eeuw wordt Weerst een aparte heerlijkheid van ’sGravenvoeren. Het kan dan zijn eigen leenrechten toepassen.
Het graafschap Dalhem verdwijnt in 1794 tijdens de Franse overheersing. Het staat
vervolgens onder Nederlands bestuur van 1814 tot de onafhankelijkheid van België in
1830.
In 1905 zien de inwoners de eerste goederentrein passeren, die van de kolenmijn van
Trembleur naar Voeren rijdt. In 1907 houdt de Vicinal ‘Ligne 73’ halt in Weerst
voordat hij het eindstation in Voeren bereikt. Tijdens de oorlog van 1914-1918 wordt de
lijn ontmanteld door de bezetter. In 1921 wordt ze echter opnieuw aangelegd.
In 1908 wordt de waterfontein op het plein vervangen door de Fléchet-fontein, ter ere
van de vier burgemeesters die, van vader op zoon, meer dan 100 jaar achter elkaar de
gemeente Weerst hebben bestuurd.
In augustus 1914 vallen de Duitsers het dorp binnen. Veertien burgers worden
geëxecuteerd en verscheidene huizen worden in brand gestoken. De Office des Régions
Dévastées (O.R.D.) zal de wederopbouw subsidiëren.
Op 21 mei 1940, na de overgave van het fort van Aubin-Neufchâteau, worden de
commandant van Ardenne, 500 soldaten en 14 officieren door de Duitsers weggevoerd.
Ze brengen de nacht door in het Monnikenhof, voordat ze gevangen worden gezet.
Sinds de fusie van de gemeenten op 01-01-1977 behoort Weerst tot de entiteit Dalhem.
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