
DALHEM 
 

Aan het begin van onze jaartelling maakt de streek deel uit van het grondgebied van de 

Eburonenstam die door Ambiorix wordt geleid en door Julius Caesar wordt onderworpen. 

Vervolgens belandt Dalhem onder de heerschappij van de Franken, de Merovingen en de 

Karolingen. 

                            

Tussen 1076 en 1080 laat graaf Herman II op deze rotsachtige uitloper, tegenover het 

hertogdom Limburg, een burcht bouwen. De burcht is enkel toegankelijk via een ophaalbrug. 

Bezoekers kunnen binnengaan via de ‘Porte d'En Bas’ of de ‘Porte d'En Haut’. De streek 

krijgt later de naam ‘Graafschap Dalhem’ en telt in totaal 24 dorpen. 

Tot in de 13e eeuw, voordat de kooplieden zich in de steden vestigen, gaan de inwoners naar 

de jaarmarkt van Visé om specerijen, kleding, gereedschap, enz. te kopen. 

Het kasteel, dat in de loop der tijden is uitgebreid, omvat een wachthuis, woningen voor 

soldaten en bedienden, stallen en een kasteelkapel.  

 

In 1243 wordt het graafschap veroverd door de hertog van Brabant. Het wordt rond 1387 aan 

de hertogen van Bourgondië afgestaan en komt vervolgens in 1477 in handen van de 

Habsburgers. In de regio woeden er helaas vele conflicten. Het kasteel wordt in 1370 verwoest 

door de Luikenaars en opnieuw in 1465.  Rond 1520 wordt het poortgebouw Wichet de la 

Rose in de muur opgetrokken om een kortere weg naar de benedenstad te creëren. 

 

In de 16e en 17e eeuw staat het graafschap Dalhem voortdurend op het spel in de 

godsdienstoorlogen tussen de katholieke Spanjaarden en de calvinisten van de Verenigde 

Provinciën. Na de inname en totale verwoesting door de Nederlanders in 1648, wordt het 

kasteel niet meer herbouwd. Een paar jaar later bouwt het Hollandse regime het prachtige 

stadhuis. 

 

In 1714 wordt het gebouw dat de 15e-eeuwse kasteelkapel vervangt, vervangen door een 

nieuwe toren die nog steeds deel uitmaakt van de huidige kerk. Vanaf 1772 draagt een grote 

spinnerij (nu rue Henri Francotte nr. 13) bij aan de bloei van de textielsector buiten de grenzen. 

 

Het graafschap Dalhem verdwijnt met de Franse overheersing in 1794. De regio behoort 

vervolgens tot het departement Ourthe, voordat het in 1815 Hollands wordt. In 1830 wordt 

België onafhankelijk. 

De spinnerij ‘Rahlenbeck’, die in 1846 haar hoogtepunt kent, wordt in 1858 helaas door een 

brand verwoest. Het dorp heeft ook veel wapensmeden die aan huis werken. 

De Dalhemien Albert Thys onderscheidt zich door de aanleg van de eerste spoorlijn in Congo. 

 

In 1904 wordt een tunnel uit de rotsen gegraven voor de tram die vanuit Luik naar ’s- 

Gravenvoeren gaat. De lijn wordt in 1955 afgesloten en in 1973 opnieuw geopend. De lijn 

blijft actief tot een tragisch ongeval in 1991. Na grote restauratiewerkzaamheden aan de tunnel 

wordt op 4 juli 2020 een gedenksteen ingehuldigd. 

 

Op 01-01-1977, bij de fusie van de gemeenten, geeft Dalhem zijn naam aan de nieuwe 

administratieve eenheid met acht dorpen: Berne, Bolbeek, Dalhem, Feneur, Mortroux, 

Neufchâteau, Saint-André en Weerst. 
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