
Als vermoord zwijgt de geschiedenis. Maar
ook een steen is een sprekend bewijs.

De historie van kasteel Millen begint bij de
middeleeuwse burchtruïne die in de nabij
heid van het huidige huis ligt.
De eerste burcht Millen bestond uit een com
plex waarvan nu nog een indrukwekkende
donjon en wat muurdelen rest. De bouw-
en bewonersgeschiedenis van de meermaals
veroverde en verwoeste burcht kent helaas
vele hiaten.
In 1118 komt een eerste naamvermelding voor
toen een Heribert van Millen als getuige op
trad voor een graafvan Gelre. De hertog van
Brabant, die zich door de heren van Millen in
zijn ambities geremd zag, laat de burcht in
1287 in vlammen opgaan. De graafvan Gelre
geeft het bezit in 1326 in leen aan Dirk van
Heinsberg (t 1361) en ongeveer vijftig jaar
later komt het in handen van Jan van Meurs.
Het is in die periode dat de ronde toren en de
ringmuur zijn gebouwd.
Millen, dat in de grenslinie lag van Gelre en
Brabant, was een belangrijk steunpunt van
Gelre. Met de afstand van de bezittingen in
1399 aan Brabant kwam de burcht in 1423 in
bezit van de Prins-bisschop van Luik, Johan
van Heinsberg (regerend van 1419-1456). De
Van Heinsbergs lieten rondom de burcht een
tweede ringmuur met zeven torens bouwen
waarvan de fundamenten bewaard zijn
gebleven. Het was Wilhelm N hertog van JÜ
lich-Bergh die Millen in 1499 door ruil onder
zijn gezag wist te brengen. In de zestiende
eeuw is de burcht ontmanteld waarbij de
stenen het dorp tot bouwmateriaal diende.
De voorburcht, economiegebouwen en een

machtige tiendschuur, die gedeeltelijk uit
de zestiende en achttiende eeuw stammen,
vormen vandaag het kasteel.
Nadat het huis aan de hertogen van Jülich
was gekomen functioneerde Millen tot
ca. 1800 als zetel van de ambtman. Dit gezag
wordt achtereenvolgens bekleed door leden
van de families Bentinck en Von Leerodt.
Het kasteel was het bestuurlijke centrum
van het ambt Millen.
In de Franse Tijd komt het domein in bezit
van Philippe baron de Saint Remy (1757

1817) die de goederen weer doorverkocht aan
Pierre de Ceuleneer.
In 1816 wordt het kasteel met aanhorende
goederen gescheiden van het dorp Millen
waarbij de Rode Beek als grens gaat gelden.
Nadat Jacob Joseph Albert Haan (1772-1832)
uit Keulen de bezittingen in 1823 had verwor
ven zijn die 175 jaar in zijn familie gebleven.
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