
Beaumont-Sardolles

De inwoners heten les Beaumont Sardollois. De naam stamt uit het Latijn; Bellus mons dat mooie berg
betekent (beau mont).
Het dorp stamt al uit het gallisch-romaanse tijdperk. De grond van Sardolles werd in 870 geschonken aan
de kathedraal van Nevers. In de 13e eeuw werd de grond eigendom van de familie Bréchard.
In het verleden bestond er een parochie Beaumont sur Sardolles en een parochie Sardolles. In 1861 zijn
beiden samengevoegd.

Kerk van St. Barthélemy
De kapel van de kerk springt uit naar het noorden. In de kerk is nog het grafschrift van Jean-Nicolas de
Chéry, ridder en leenheer van Neuvy en La Loge, te lezen. Hij overleed in 1710.
De doopvont stamt uit 1541 (10 maart).
De graftombe is gebeeldhouwd met 7 figuren rondom het lichaam van Christus. Onderaan de 12
apostelen.
Bij het altaar, 5 personen tussen de bogen: Christus en de vier evangelisten; van links naar rechts zijn
het Lucas, Marcus, Matheus en Johannes (zonder baard), geflankeerd door twee engelen.

Kapel van St. Antoine
De kapel herbergt het graf van M. van Saint-Phalle, gestorven in 1835.

Chateau de la Cave
De naam van het kasteel gaat terug tot de Middeleeuwen, toen
het kasteel behoorde tot de heerlijkheid van La Cave,
geïnstalleerd in de gemeente Beaumont-Sardolles.
Het komt in de handen van verschillende krijgsheren waarna
het in 1721 via een erfenis in handen komt van Meun van la
Ferté, een oude familie die al sinds de 12e eeuw in Orléans
woont. Het kasteel was bestemd voor de ‘seigneur de la Cave’,
Anne Achilles, die in 1767 afziet van haar titel ten gunste van

haar broer Germain van de Ferté-Meun, vicaris-generaal van Lisieux, die aartspriester van de parochie
van Beaumont-Sardolles wordt.
Het gebied van de grot omvat dan een groot aantal goederen (wijngaarden, weiden, tuinen, vijvers,
molens, hoogoven...) die goed zijn voor 3/4 van de oppervlakte van de gemeente Beaumont. In 1780,
valt de rest van de gemeente in de familiehanden door vererving: de gebieden van de Mare (of kleine
Lugues), de grote Lugues en Aziz. Vanaf dat moment wordt het kasteel ook jachtslot voor de hertogen
van Nevers.
Tegenwoordig heet het kasteel Chateau du chene en is het in gebruik als chambre d’hotes. Het bevindt
zich aan de D418.

Calvaire
In 1959 werd de voorstelling van de Calvarieberg gemaakt. De werkzaamheden duurden 7 maanden en
waren op initiatief van abt Henri Bonnard (abt van 1919 tot 1968).
Hij realiseerde ook het ‘Rosarium’, een park met een grot (in 1938), die herinnert aan de verschijningen
van Maria in Lourdes; een beeld van de Sacré-Coeur (in 1946) en een kruisweg, de lijdensweg die Jezus
Christus ging vanaf het gerechtsgebouw naar de heuvel Golgotha, de plaats van zijn kruisiging, tot en met
zijn graflegging (in 1949). Deze laatste zijn te vinden bij de kerk en de salle de fête.


