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V. DE BANKWALHORN

43. Kasteel Crapoel te Walhorn

In 1483 komen we de vorm Cradenpoell tegen, de “paddenpoel”, wat doet vermoeden dat de
plek moerassig was en dat talrijke kikvorsen er de bewoners bekoorden met hun nachtelijke
melodieën.

Het kasteel bevond zich op 450 meter ten zuidoosten van het buurtschap Rabothrath, vlakbij
de boerderij die gebouwd werd op de plek van de vroegere bedrijfsgebouwen en die de naam
Crapoel heeft behouden.

Volgens de vroegere ets waarvan een reproductie wordt weergegeven in het werk van Eugène
Poswick, Histoire de la Noblesse Limbourgeoise, bestond het kasteel uit vier gebouwen van
elk twee verdiepingen die samen een vierkant vormden en aan alle zijden een kleine
binnenplaats omsloten; de daken hadden twee schuine zijden en bovenop stond er, aan het
uiteinde van elk van de nokken, een windhaan.
De voorgevel liet drie traveeën zien, een verhoogde benedenverdieping met in het midden
daarvan de toegangspoort, en kruisvensters met vensterstijlen.
Rechts ervan stond een naar buiten uitstekende, vierkante toren met een holronde spits
erboven, onder een peervormig dak en een klokkentorentje met een windhaan erop.
De kasteelmuren liepen door tot in het water van de slotgracht, waarover een ophaalbrug liep
gevolgd door een brug van metselwerk.
Aan de andere kant van deze brug lag een uitgestrekt boerenerf dat richting kasteel door een
muur was omgeven en aan de drie andere zijden door gebouwen; deze gebouwen werden
geflankeerd door drie ronde torens en waren eveneens volledig omgeven door met water
gevulde grachten die in verbinding stonden met de grachten rondom het kasteel.
Het boerenerf kon alleen bereikt worden via een tweede ophaalbrug en een poort met twee
ronde torentjes ernaast waarop een steen stond met het familiewapen Schuyl de Walhorn.
Deze samenvattende beschrijving volstaat om aan te tonen dat het kasteel stevig werd
verdedigd en dat het niet gemakkelijk moet zijn geweest om het in te nemen.

Crapoel, zetel van een landsheerlijkheid die onder het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van
Aken viel, wordt voor de eerste keer genoemd in 1407. Het behoorde toen toe aan de heren
van Eupen.
In 1450 verkoopt Carsilis d’Eupen het aan Thierry de Palant, heer van Wildenburg.
In 1512 draagt Jean de Palant, heer van Withem, zoon van eerstgenoemde, het over aan
Nicolas Rave.
Na hem gaat het kasteel over op één van zijn zonen wiens voornaam onbekend is, en
vervolgens op zijn kleinzoon Renier Rave, die het in 1545 releveert en in 1575 overlijdt.
Zijn zuster Cécile de Rave was in 1535 getrouwd met Christian de Woestenraedt die genoemd
wordt als heer van Crapoel; maar het is waarschijnlijker dat het zijn twee zoons Thierry en
Gilles de Woestenraedt waren, die het verkregen hadden van hun volle neven, de kinderen van
hun oom van moederszijde, de eerdergenoemde Renier Rave.
Zij houden het slechts enkele jaren alvorens het in 1592 door te verkopen aan Arnold Schuyl
de Walhorn, zoon van Winand en van diens tweede vrouw Marie Hoen de Cartils.



In 1601 wordt het kasteel belegerd door een troep van tachtig soldaten, zowel voetknechten
als cavaleristen, die door middel van een springbus de toegang tot het kasteel forceerden en
het plunderden, waarbij ze met name goud, zilver en juwelen bemachtigden.
Wanneer Arnold Schuyl de Walhorn in 1617 ongehuwd overlijdt, vervalt Crapoel aan zijn
zuster Madeleine, echtgenote van Jean de Bure, en na hun dood vervolgens aan zijn andere
zuster, Marie Schuyl de Walhorn, die het in 1623 nalaat aan haar neefje Arnold Schuyl de
Walhorn, zoon van Guillaume en van Anne de Panhuys.
Deze Arnold Schuyl de Walhorn, echtgenoot van Isabelle de Straet d’Alensberg, bekleedde
belangrijke ambten en was de weldoener van de kerk van Walhorn. Hij werd geboren in 1602
en stierf in 1679 te Crapoel.
Uit zijn huwelijk werden elf kinderen geboren die vrijwel allemaal als heren van Crapoel
worden genoemd; de zonen lijken echter zonder erfgenamen te zijn overleden want de
heerlijkheid gaat uiteindelijk naar één van de dochters die in haar eentje de porties van haar
broers en zussen erft: Marie-Françoise Schuyl de Walhorn, geboren in 1635 en overleden in
1696.
Zij trouwt in 1686 met Pierre de Bergh de Trips, heer van Clermont (overleden in 1696) maar
kreeg geen kinderen en zo kwam het landgoed terecht bij de jongere broer van haar man,
Guillaume de Bergh de Trips.
Deze huwt in 1697 Françoise-Arnoldine Schuyl (1682-1715), de postume dochter van Michel-
Henri (broer van de eerdergenoemde Marie-Françoise Schuyl) en van Anne-Michèle de
Budier.

Het kasteel werd zwaar beschadigd door de aardbeving van 1692; Guillaume-Henri de Bergh
de Trips herbouwde het in 1698. Er bestaat nog steeds een steen met zijn familiewapen daarop
die deze gebeurtenissen in herinnering brengt, ingemetseld boven de deur van één van de
bedrijfsgebouwen.

Guillaume-Henri de Bergh de Trips stierf in 1737 en zijn dochter Marie-Marguerite-Françoise
volgde hem op in het eigendom. In 1746 maakte zij haar testament op, waarin ze haar neef,
graaf Adam-Alexandre de Schellart de Geysteren, als universeel erfgenaam aanwijst.
Deze laatste verkoopt het landgoed in 1789 aan de douairière van Jaques-Joseph Simonis,
geboren Marie-Agnès de Franquinet; haar zoon Henri Guillaume Simonis laat het leen op 17
december 1790 het op zijn naam zetten.
Bij de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw Simonis-de Franquinet in 1806 werd
het onroerend goed dat zij in de streek bezat verdeeld onder de kinderen van haar dochter
Marie-Isabelle Simonis, echtgenote van André-Joseph de Grand’Ry.
Crapoel werd toegewezen aan één van hen, Marie-Elisabeth-Joséphine. Zij was eerst
getrouwd (in 1804) met Philippe (de) Lom en ging (op 11-3-1815) een tweede huwelijk aan
met graaf Charles-Frédéric de Pinto, geboren te Potsdam in augustus 1784, kamerheer van de
koning Frederik Willem III van Pruisen en adjudant-generaal.
Nadat hij op 16 juni 1815 gewond was geraakt in Slag bij Ligny, kort voor de slag bij
Waterloo, stierf hij op 15 april 1820 aan de gevolgen van zijn verwondingen.
Hij had het landgoed Crapoel doorverkocht aan de broer van zijn vrouw, Jacques-Joseph de
Grand’Ry, welke laatste getrouwd was met zijn nicht Marie-Anne-Joséphine de Grand’Ry.
Na hun overlijden kwam het landgoed aan hun zoon Victor-Joseph de Grand’Ry die het in
1858 verkocht aan Gustave-Auguste Sternickel en aan een zekere Gülper, uit Eupen.

Naar alle waarschijnlijkheid werd het kasteel rond deze tijd afgebroken; alleen de plek waar
het gestaan heeft en de voormalige grachten zijn nog zichtbaar.



In 1898 waren deze eigendom vanAlfred Sternickel en van de weduwe Adolph Mayer,
geboren Mathilde Homberg. In 1921 gingen ze over op Joseph Klinkenberg, de echtgenoot
van Marie Minartz, die ze nog steeds bezit.

Noot: nauwkeurige bestudering van een plattegrond uit 1826 die zich in de archieven van het
kadaster van Eupen bevindt, zou aantonen dat de voormalige vierkante toren van het kasteel
bij de wederopbouw van eind 17e eeuw niet werd hersteld.
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