
Militaire Optocht
Notre-Dame

De Zondag van Sainte Trinité

Door de UNESCO 
erkend als mondeling 
en immaterieel erfgoed

WALCOURT, dit gezellige stadje, gelegen op 
een uitloper van de rotsen tussen Samber en 
Maas, is elk jaar de plaats waar één van de 
mooiste spektakels uit ons culturele erfgoed 
doorgaat. Tijdens het weekend van de “ Sainte 
Trinité ” leeft de stad op het ritme van de 
piccolo en de tamboers naar aanleiding van 
de jaarlijkse bedevaart naar het Mariabeeld. 
Sinds de XIIe eeuw bestaat de traditie dat een 
gewapend escorte het beeld en de priesters 
vergezelt om hen tijdens de tocht te bescher-
men tegen struikrovers. Deze traditie heeft de 
eeuwen overleefd en vandaag is ze niet alleen 
een deel van onze geschiedenis, maar maakt ze 
ook deel uit van onze folklore. Het is één van 
de mooiste tradities van het land tussen Sam-
ber en Maas.

Een mirakel ligt aan de oorsprong van deze tra-
ditie. In de XIIIe eeuw brandde de kerk uit. Plots 
zagen de omstanders het Maria-beeld op een 
bovennatuurlijke manier oprij-zen uit de vlam-
men.  Het beeld landde in een berk in de vallei, 
nabij het gehucht Jardinet. De dorpsbewoners 
slaagden er niet in om het beeld uit de berk te 
halen en ze haalden er Thierry, graaf van Ro-
chefort en heer van Walcourt, bij. Hij zadelde 
onmiddellijk zijn paard en ter plaatse stelde hij 
vast dat het beeld omgeven was door een helder 
licht. Het paard weigerde niet alleen verder te 
gaan, het ging zelfs honderd passen achter-uit. 
Tot drie keer toe probeerde de ruiter zijn paard 
te dwingen om verder te gaan, maar zonder 
succes. Daarop steeg Thierry af, knielde voor het 
beeld en vroeg het uit de boom te komen. Hij 
beloofde niet alleen de kerk weer op te bouwen, 
maar ook om in de vallei een klooster te bouwen. 
Hij was nau-welijks uitgesproken toen het beeld 
opsteeg en in zijn armen terecht kwam… 

Walcourt ligt in Wallonië, in de provincie Namen 
op 20 km ten zuiden van Charleroi en vlakbij 

de meren van de l’Eau d’Heure.  

WALCOURT
WALCOURT :   Stad en Duizend

Contacten:
Toeristische dienst

Rue de la Montagne, 3 - 5650 Walcourt
0478 79 34 07

tourisme@walcourt.be

Marche Notre-Dame
marchenotredamedewalcourt@gmail.com

Facebook : 
Trinité - Marche Notre-Dame de Walcourt

www.trinite-walcourt.be



De zondag na Pinksteren
Vier regimenten nemen 

deel aan de Militaire Optocht 
van Walcourt : 

Programma van de feestelijkheden

8u40  Vertrek van de eenheden aan het station
9u15  Ophalen van de vlaggen op het plein 

voor het gemeentehuis en parade van de 
artillerie

10u45  Ontvangst van de Daussois-brigade aan 
de Calvaire

12u00  Vertrek van de processie en plechtige 
optocht voor het Mariab

13u30  Naspelen van het mirakel van Jardinet
17u30  Eresaluut door alle eenheden aan de 

Calvaire
18u30  Plechtige terugkeer van de processie

Sinds 1814 heeft de “ Compagnie Royale Saint-Vaast de 
Daussois ”, voorafgegaan door de Gendarmerie te paard, 
het voorrecht om de optocht te openen.

De “ vrijwilligers van de Brabantse Revolutie ” uit Ham-
sur-Heure nemen al 50 jaar deel. 

 Enkele cijfers :
•  Meer dan 700 deelnemers, verdeeld over 8 eenheden
•  4 dagen volksfeesten
• Een ommegang van 8 km
•  25 kilogram kruit voor de geweren
•  Meer dan 420 patronen
•  700 jaar bedevaarten
•  20 paarden en ruiters
•  50 tamboers en pijpers
•  3 fanfares

Het 9ème Huzaren
De Jonge-Garde 

Het 2ème Régiment Zouaven
De eenheid van het eerste Imperium  

Jonge Garde

Sapeurs

Voltigeurs

Elite-eenheid van 
de Gendarmerie Zouaven

Grenadiers

Huzaren 

De belofte van de heer 
van Walcourt aan de 
Heilige Maagd in Jardinet

Tamboers, pijpers 
en muziek


