
BERNEAU 
Aan het begin van onze jaartelling ontstaat het dorp dankzij de exploitatie van loodmijnen. 

In de negende eeuw wordt in het dorp een eerste kasteel gebouwd. 

 

In 1081 valt Berne onder het graafschap Dalhem. Later komt het graafschap in handen van 

achtereenvolgens de hertogen van Brabant, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers 

van Spanje. Aan het einde van de 13e eeuw wordt op de ruïnes van het oude kasteel een 

versterkte donjon gebouwd. Er worden ook twee andere donjons gebouwd, waarvan er een 

rond 1555 wordt vervangen door het kasteel van Longchamps. 

In 1673 verblijft Lodewijk XIV in de streek. Hij vergezelt zijn troepen op 29 juni bij de 

inname van Maastricht, die d'Artagnan vier dagen eerder het leven had gekost.    

In de loop der eeuwen ondergaat de versterkte donjon verschillende transformaties. Vanaf 

1771krijgt ze de naam de Borcht of kasteel van de graven van Borchgrave, naar de naam 

van de familie die het kasteel in handen krijgt. 

 

Decennialang verdelen de godsdienstoorlogen tussen katholieken en calvinisten het 

graafschap Dalhem. Onder het Franse bewind wordt het graafschap in 1794 definitief 

opgeheven. Berne wordt vervolgens een deel van het departement Ourthe. In 1814 komt het 

onder de soevereiniteit van Holland terecht, tot de onafhankelijkheid van België in 1830. 

In 1847 wordt de kerk gebouwd op de plaats van een kapel. Iets later wordt de kerk 

aangevuld met een orgel dat in 1991 op de monumentenlijst wordt geplaatst. 

 

Op 4 augustus 1914 vallen de Duitsers België binnen. Op 5 augustus steken ze het kasteel 

in brand. Het vuur breidt zich uit naar 71 van de 114 huizen. Veel burgers worden 

geëxecuteerd. De Duitsers besluiten later Tongeren met Aken te verbinden door een 

spoorlijn. Ze gebruikten Russische gevangenen om het viaduct in 1916 te bouwen. 

Op 10 november 1918 trekt keizer Wilhelm II van Duitsland door het dorp, wanneer hij op 

weg is naar zijn ballingschap in Nederland. 

 

Op 5 september 1944 ontploft er een bom in het dorp. Bij de ontploffing komen twee 

Duitsers om het leven. Als vergelding worden vier burgers doodgeschoten, onder wie een 

lid van een geheime dienst die weerkundige waarnemingen voor de geallieerde luchtmacht 

deed. 

 

In 1976 wordt het cultuur- en sportcentrum Al Vîle Cinse opgericht, met onder meer het 

Gallo-Romeins Museum. In het museum worden verschillende aardewerken, ijzeren en 

bronzen voorwerpen tentoongesteld.  

 

Sinds de fusie van de gemeenten op  1 januari 1977 behoort Berne tot Dalhem. 

 

In 1986 creëert de Broederschap ‘Les amis de Jean de Berneau’ een reus als verwijzing 

naar de legende van de varkenshoeder die een prinses redde van een zevenkoppige draak.  

 

In september 1997 heeft het gemeentebestuur van Dalhem zijn administratieve zetel 

overgebracht naar de voormalige pastorie van Berne, rue de Maestricht 7. 
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