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200 jaar Kasteel Raath, versie twee
BINGELRADE

DOOR MICHIEL GOERTZEN

Kasteel Raath in Bingelrade
viert morgen ‘pas’ zijn twee-
honderdste verjaardag. Met
dank aan de Bokkenrijders. In
1751 verwoestte een door de
bandietenbende aangestoken
brand het eerste kasteel Raath
volledig. 

Geen torens, geen slotgracht,
laat staan een ophaalbrug. Kas-
teel Raath in Bingelrade heeft
meer weg van een herenhuis
dan van een burcht. Maar eer-
lijk is eerlijk, het pand aan de
Kruisstraat staat toch echt te
boek als kasteel. „In het begin
vond ik het een beetje kitsch.
Wel een titel, maar niet de uit-
straling van een kasteel”, be-
kent Wim Migchelsen, diaman-
tair en kasteelheer te Bingelra-
de. „Maar toen ik hier voor de
eerste keer binnenkwam, was
ik op slag verliefd.” En dat on-
danks de belabberde staat van
het kasteel in 1986, het jaar
waarin Migchelsen en zijn
vrouw het pand kochten. Door-
dat de vorige eigenaar kort na
de aanschaf van het kasteel
overleed, was het na drie jaar
leegstand erg onderkomen. Ge-
sprongen waterleidingen had-
den lekkages veroorzaakt en
grote delen van de schitterend
versierde plafonds waren naar
beneden gekomen. ,,Het was
een puinhoop ja, maar daar
moet je doorheen kunnen kij-
ken. Ik zag dat het de moeite
van een renovatie waard was.”
Dat was in 1751 wel anders. Ook
toen stond Kasteel Raath in Bin-
gelrade. Waarschijnlijk een
paar meter zuidelijker dan het
huidige kasteel, maar het stond
er wel degelijk. Totdat de Bok-
kenrijders het aan de stok kre-
gen met de toenmalige eige-
naar Leopold Duycker, dros-
saard van beroep (vergelijkbaar
met een rechter). Hij veroor-
deelde in augustus 1751 de ge-
broeders Hennix uit Spaubeek
(18 en 24 jaar) tot de galg. De va-
der van de broers stierf een paar
dagen eerder als gevangene in
een kerker van kasteel St. Jans-
geleen. Marie Hennix, dochter
en zus van de overledenen, kon
dit niet verkroppen en zwoer
wraak. Met hulp van de Bokken-
rijders stak ze in de nacht van

20 op 21 augustus 1751 het kas-
teel in brand, nadat de bandie-
ten eerst alle deuren zorgvuldig
met kettingen en natte touwen
hadden dichtgemaakt. Omdat
de bewoners niet via de getralie-
de ramen konden ontsnappen,
zou de complete familie Duyc-
ker én hun personeel omko-
men in de vlammen. Toegesnel-
de buren en nabij gelegerde sol-
daten konden dat voorkomen.

Maar het kasteel werd ver-
woest. Pas na 52 jaar begint een
verre achternicht van drossaard
Duycker –ze had de lap grond in
Bingelrade geërfd– in 1803 met
de bouw van een nieuw kasteel.
Het huidige Kasteel Raath. 
„Niemand weet eigenlijk hoe
dat eerste kasteel eruit heeft ge-
zien”, legt Migchelsen uit. „Er
zijn geen tekeningen van be-
waard gebleven. Men denkt dat

het iets zuidelijker stond. Ik
heb in de tuin een put gevonden
met een complete kelder eron-
der. Waarschijnlijk van het ou-
de kasteel.”
Het bestaande kasteel is na het
vertrek van de laatste Duycker
in 1835, 126 jaar in handen ge-
weest van de familie Janssen.
Vanaf 1961 wisselden verschil-
lende eigenaren totdat Migchel-
sen op slag verliefd werd. De

diamantair heeft jarenlang
grondig gerenoveerd, maar de
oude glorie laten leven. Versier-
de plafonds, muurschilderin-
gen, levensgrote schouwen en
een indrukwekkende kelder.
Ooit gebruikt als gevangenis,
maar tegenwoordig omge-
toverd in een bar én woonka-
mer. „Het is in de kelder zo ge-
zellig, dat we niet eens een eet-
kamer hebben.”

De familie Migchelsen voor hun kasteel: „We hebben jarenlang grondig gerenoveerd, maar de oude glorie laten leven.”
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