KASTEEL BORCHT
ook kasteel van de graven van Borchgrave genoemd
In de 9e eeuw wordt er een eerste versterkte burcht gebouwd. Op de ruïnes ervan richt
een van de landheren uit de 13e eeuw een versterkte vierkante donjon op met muren
met schietgaten om met bogen of kruisbogen te schieten. De donjon is omgeven door
sloten en vijvers. Een ophaalbrug geeft toegang tot de vertrekken op de eerste
verdieping. De landheren van Berne zijn achtereenvolgens Johan Scherveil, Renier de
Berne, Renier Thoreel en zijn erfgenamen, het geslacht Hulsberg, Withem en
vervolgens de familie Gulpen vanaf 1544.
In 1555 wordt de donjon omgebouwd tot kasteel. In 1608 renoveert Frambach de
Gulpen het opnieuw door er een hoog torentje met een wenteltrap aan toe te voegen.
Hij bouwt ook verschillende bijgebouwen, waaronder het bijgebouw links, dat een zeer
mooi Spaans fronton.
In 1704 wordt de heerlijkheid als bruidsschat geschonken aan baron Guillaume-Jean de
Kerckem en vervolgens in 1771 aan Jean-Guillaume, graaf van Borchgrave d'Altena
(1758-1818). Zijn zoon Michel-Ferdinand (1776-1853) onderscheidt zich in gevechten
in Spanje en Frankrijk. Als beloning benoemt Napoleon hem tot Chevalier van het
Legioen van Eer. Michels zoon Léon-Charles (1824-1873) volgt hem op. Nadien volgt
zijn broer, Paul-Edmond (1827-1901), privésecretaris van Koning Leopold II, die later
de titel van Erehoofd van het Kabinet kreeg. De laatste kasteelheer is zijn zoon Paul
(1867-1921). De familiegrafkelder van het geslacht Borchgrave d'Altena bevindt zich
aan de ingang van het kerkhof van Berne.
Op 5 augustus 1914 wordt het kasteel door Duitse troepen in brand gestoken. In 1921,
na de dood van haar echtgenoot, verkoopt gravin Madeleine de Borchgrave d'Altena het
gebouw aan de gemeente Berne, die het restaureert en er het gemeentebestuur van
maakt. Het gebouw wordt op 25-01-1935 een historisch monument.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een vleugel gedeeltelijk beschadigd door een
explosie. Nieuwe herstellingen zijn noodzakelijk. Later bouwt de gemeente een school
in de achtertuin.
De rest van het terrein, met inbegrip van de boerderij, de pastorie en de aangrenzende
huizen, wordt in 1976 op de monumentenlijst geplaatst. Na de fusie van de gemeente op
01-01-1977 zijn de administratieve gebouwen niet meer nodig. Berne maakt vanaf dan
deel uit van de gemeente Dalhem. Alleen de school blijft over tot ze in 1993 ook
definitief haar deuren sluit. Het kasteel wordt in 1997 verkocht aan een particulier.
In 2020 onderneemt de nieuwe eigenaar een prachtige restauratie: appartementen en
vergaderzalen brengen deze prachtige getuige van het verleden van Berne, een van de
22 dorpen van het graafschap Dalhem, weer tot leven.

Op initiatief van de schepen van Cultuur

