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Kasteel Amstenrade, gelegen in de gemeente Schinnen in het
zuiden van Limburg, ademt een grandeur die in de rest van
Nederland amper te vinden is. Sinds de verkoop in 1779 is het
kasteel louter door vererving van hand tot hand gegaan.
Kasteel Amstenrade werd vermoedelijk omstreeks het jaar
1200 gesticht door het geslacht De Vrien, heren van ‘Amstenraedt’. De oude burcht wordt het eerst vermeld in een akte uit
1271. Het huidige kasteel kwam grotendeels tot stand in de
periode 1781-1784. Sinds 1788 is Amstenrade in handen van
het van oorsprong Zuidnederlandse geslacht de Marchant et
d’Ansembourg. De huidige eigenares, Leila van Lidth de Jeude
née d’Ansembourg, volgde haar vader, Lambert graaf de
Marchant et d’Ansembourg, na diens plotse overlijden in 2007
op en zwaait thans vol toewijding de scepter over dit fraaie
bezit.
Historie
Wanneer kasteel Amstenrade werd gesticht is niet exact bekend –
natuurlijk geenszins een unicum bij kastelen die uit de middeleeuwen
dateren. De oudste burcht zou, zo wordt aan-genomen, rond het jaar
1200 zijn gegrondvest. De oudste aan-toonbare vermelding van
kasteel Amstenrade dateert van 1271. Vanaf (tenminste) de 14e eeuw
tot 1668 was Amstenrade in handen van het geslacht Huyn van
Amstenrade, naar één van de andere heerlijkheden ook bekend als
Huyn van Geleen, een roemruchte familie die vele eeuwen een
belangrijke rol speelde in het graafschap Valkenburg. In 1371 werden
de broers Jan (Johan) en Reinart (Reinier) Huyn van Amstenrade
(ook vermeld als Anxtelrode of Anstenraidt) gevangen genomen in de
Slag bij Baesweiler, waar zij aan de (verliezende) zijde van hertog
Wenceslaus van Brabant streden tegen de hertog van Gulik. De
familie Huyn kende haar hoogtijdagen in de 16e en 17e eeuw, toen zij
de heerlijkheden Amstenrade, Brunssum, Jabeek, Bingelrade,
Merkelbeek, Geleen en Spaubeek in handen had. Dankzij de grote
verdiensten van Godfried Huyn, opperbevelhebber in keizerlijke
dienst, werden alle leden van het geslacht Huyn – zo ook diens broer
Arnold III Huyn, heer van Amstenrade – in 1640 door keizer
Ferdinand III verheven tot graven en gravinnen van het Heilige
Roomse Rijk. De laatste mannelijke telg van het geslacht Huyn was
Arnold V Wolfgang Rijksgraaf Huyn van Amstenrade (1620-1668),
heer van Geleen, Amstenrade, Oirsbeek, Brunssum, Obermelsen-

dorf, Wachtendonk, half Schinnen, Ter Horst, Broek-huizen. De
heerlijkheid Geleen werd in 1654 door koning Philips IV van Spanje,
die Arnold als raads- en kamerheer diende, verheven tot graafschap
en in 1663 volgde ook de verheffing tot graaf van Amstenrade.

Karl Theodor Otto Fürst zu Salm (1645-1710)

De uitgestrekte bezittingen, waaronder Amstenrade, vererfden
vervolgens (de facto) op Arnolds schoonzoon Karl Theodor Otto
Fürst zu Salm (1645-1710), Wildgraf zu Daun und Kyrburg,
Rheingraf zum Stein en heer van Anholt, weduwnaar van Godefrida
Agneta Maria Ignatia Huyn van Amstenrade (1645-1667), die in het
kraambed van hun dochter Maria Dorothea was overleden. Deze
vorst van Salm, telg van één der meest illustere dynastieën van
Europa, diende vanaf 1667 met een eigen regiment de Spaanse

koning en nam onder meer deel aan het beleg van Maastricht (1673)
en de slag bij Seneffe (1674). Later verruilde Salm de Spaanse
koning voor keizer Leopold I, onder wiens vanen hij zich in de rang
van luitenant-veldmaarschalk met veel verve onderscheidde bij de
bevrijding van Wenen en streed tegen de Ottomanen in Hongarije.
Ondanks dit ambulante martiale leven verbleef Salm niettemin
geregeld op Amstenrade. De ster van Salm steeg door zijn vele
militaire successen steeds sneller aan het Habsburgse firmament: hij
werd achtereenvolgens benoemd tot geheimraad en Oberhofmeister
(1685), veldmaarschalk (1687) en Konferenzrat (1692) en was zelfs
Ridder van het Gulden Vlies. Onder keizer Jozef I, die in 1705 de
troon besteeg, was Salm als erster geheimer Rat en Obersthofmeister
één van diens invloedrijke adviseurs – het feit dat de keizerin,
geboren Wilhelmina Amalia Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg,
een volle nicht van de tweede echtgenote van Salm was maakte de
b e t r e k k i n g e n z e l f s a l l e e n m a a r n a u w e r. M e d e o m
gezondheidsredenen verliet de vorst van Salm zich in 1709 het
actieve Weense hofleven en trok hij zich terug op zijn kasteel te
Anholt.
De eigendom van het graafschap en kasteel Amstenrade berustte
vanaf 1668 bij de reeds genoemde Maria Dorothea Prinzessin von
Salm (1667-1732). In 1671 hertrouwde haar vader met Louise Maria
von Pfalz-Simmern (1647-1679), waaruit behalve drie dochters een
zoon Ludwig Otto von Salm werd geboren. Maria trad in 1687 in het
huwelijk met Leopold Ignatius von Dietrichstein (1660-1708), die
vanaf 1698 als Fürst over het gelijknamige Oostenrijkse vorstendom
zou regeren. De Fürstin von Dietrichstein was helaas geen gelukkig
gezinsleven beschoren: haar oudste dochter overleed in 1697, in 1708
stierf haar man op diens Moravische kasteel Nikolsburg en in 1711
overleed ook haar andere dochter. De prinses-douairière Maria
Dorothea bleef als enige van het gezin achter en ontpopte zich tot
groot weldoenster van met name de parochies van Amstenrade en
Geleen.
Na haar overlijden vererfde kasteel Amstenrade (cum annexis) op
haar nicht Elisabeth Alexandrine Prinzessin von Salm, dochter van
genoemde Ludwig Otto en Albertina Johanna Francisca van NassauHadamar. Elisabeth was gehuwd met Prins Claude Lamoral II de
Ligne (1685-1766), veldmaarschalk in keizerlijke dienst. Door deze
alliantie kwam Amstenrade in handen van een befaamde
Zuidnederlandse dynastie, die resideerde op het zeer imposante

kasteel van Beloeil in Henegouwen. Prins Claude de Ligne was een
man van opulente grandeur, passend bij zijn rang en stand.

S.A.S. le Prince Charles Joseph Lamoral de Ligne (1735-1814)

De Prince de Ligne besteedde miljoenen – in de toenmalige
munteenheid! – aan zijn Beloeil, dat hij (niet geheel zonder succes!)
wilde doen wedijveren met Versailles. Het kasteel van Amstenrade
zal dan ook enigszins aan zijn aandacht zijn ontsnapt. Ten tijde van
de vorst van Salm en de prinsen de Ligne werd Amstenrade
überhaupt niet meer permanent bewoond, althans niet door de heer
c.q. vrouwe des huizes. Na het overlijden van Prins Claude Lamoral
in 1767 volgde diens zoon Charles Joseph Lamoral de Ligne
(1735-1814) hem op. Deze prins trad (bijna vanzelfsprekend) in
keizerlijke Habsburgse dienst en bracht het tot luitenantveldmaarschalk. Naar verluidt was hij een buitengewoon innemend,
charmant en verlicht man, raadsheer en zeer goede vriend van de
keizer en zelfs close met Frederik de Grote en Catharina de Grote.
Voor Charles was heel Europa echter zijn speeltuin, waarin

Amstenrade – slechts één van zijn vele kastelen – maar een
bescheiden rol zal hebben gespeeld.

Het wapen van het geslacht de Marchant et d’Ansembourg.

Aan dit sluimerende bestaan kwam echter snel een einde. Charles de
Ligne verkocht het graafschap en kasteel Amstenrade in 1779 aan de
gefortuneerde Luikse koopman en bankier Nicolas Willems. Het is
deze heer Willems die als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op
de hedendaagse verschijningsvorm van het kasteel. De ongehuwde
Nicolas Willems, zich ook ‘de Willems’ noemende, bepaalde in 1780
in zijn testament dat zijn nicht Marie Anne Victoire de Hayme de
Bomal, dochter van zijn zuster Marie Anne Willems en de Luikse
burgemeester Jean Baptiste baron de Hayme de Bomal en echtgenote
van Claude Romain Joseph graaf de Marchant et d’Ansembourg, de
universele erfgename zou zijn bezittingen, voornamelijk van de
graafschappen en heerlijkheden Geleen en Amstenrade. Na Willems’
overlijden in 1788 geschiedde aldus en kwam Amstenrade in handen
van de familie de Marchant et d’Ansembourg.
Het Luikse geslacht De Marchant, in 1676 in de adelstand verheven
en waarvan de leden sinds 1750 de titel van Rijksgraaf (dan wel gravin) droegen, werd in 1814 erkend in de Nederlandse adel. Toen
het zuidelijk deel van de Nederlanden zich in 1830 afscheidde werd
Jean Baptiste Joseph de Marchant et d’Ansembourg (1782-1854), die
in 1816 beschreven werd in de Limburgse ridderschap, lid van het

Nationaal Congres. In 1831 werd hij, hoewel hij zich in het Congres
orangistisch toonde, lid van de Belgische Senaat. Na het definitieve
schisma in 1838 kon hij zich niet meer langer verenigen met België
en verruilde hij het politieke leven in Brussel weer voor Amstenrade.
Toen koning Willem I bij het Verdrag van Londen het oostelijk deel
van Limburg (de huidige Nederlandse provincie) als hertogdom terug
in handen kreeg opteerde graaf d’Ansembourg in 1842 voor de
Nederlandse adel, met benoeming in de ridderschap van de het
hertogdom Limburg. De familie d’Ansembourg heeft zich sinds
1788, tot op de dag van vandaag, met liefde en zèlé over Amstenrade
ontfermd.
Bouwgeschiedenis
Zoals vrijwel alle kastelen van enige ouderdom heeft ook
Amstenrade door de eeuwen heen diverse gedaanteverwisselingen
gekend. Bij het benaderen van Amstenrade valt één ding op, althans
degene die er gevoelig voor is: een zeker gebrek aan symmetrie. De
imposante hoofdvleugel van het huis behoort eigenlijk twee haaks
daarop staande zijvleugels te hebben, die zo het vierkante cour
d’honneur zouden moeten flankeren. Hier ontbreekt de
rechtervleugel echter, zodat Amstenrade nu bestaat uit twee vleugels
(of, zo men wil, een hoofdvleugel met zijvleugel), met op de
buitenhoek een vroeg 17e-eeuwse toren. Zoals gebruikelijk werden
sommige oudere delen bij de diverse verbouwingen geïncorporeerd
in de nieuwe bouwmassa’s.
De huidige verschijningsvorm kreeg het kasteel tussen 1781 en 1784,
toen Nicolas Willems het oude kasteel grotendeels liet slopen –
slechts de vierkante toren en kelders werden behouden – en de
grachten liet dempen. Volgens het oorspronkelijke bouwplan zou het
nieuwe Amstenrade een U-vormig gebouw worden, met twee
zijvleugels parallel aan het voorplein. De bankier bleek uiteindelijk
echter niet over voldoende liquiditeit te beschikken om de
rechtervleugel ook nog te laten verrijzen.

Het niet (geheel) uitgevoerde verbouwingsplan, hier met twee zijvleugel.

De architect van dit tussen 1781 en 1784 uitgevoerde project was,
naar wordt aangenomen, de Luikse bouwmeester Barthélémy
Digneffe (1729-1784), één van de belangrijkste barok-architecten in
het Prinsbisdom Luik. Eerder werd ook de betrokkenheid van de
architecten Picard (uit Luik) en Mathias Soiron (uit Maastricht)
genoemd. Het één sluit natuurlijk ook het ander niet uit, al kan er
natuurlijk maar één als de hoofdontwerper beschouwd worden.
Digneffe was verantwoordelijk voor tal van prestigieuze
bouwwerken in de regio tussen Luik, Maastricht en Aken, zoals het
(toen) imponerende ‘La Redoute’ in het mondaine kuuroord Spa
(1762). Dat Digneffe ook voor Amstenrade in de arm zal zijn
genomen ligt voor de hand: Nicolas Willems had hem immers ook
zorg laten dragen voor de bouw van het Hôtel de Hayme de Bomal,
zijn majestueuze hôtel particulier (stadshuis) te Luik.
De entree naar het voorplein, het cour d’honneur, wordt geflankeerd
door hoekposten van hardsteen en baksteen en met lage balustraden.
Rechts van de cour d’honneur bevinden zich, ter plaatse van de
rechtervleugel die nooit heeft mogenverrijzen, nog oude funderingen
in de grond.

De hoofdvleugel van Amstenrade is een prachtig voorbeeld van laat
18e-eeuws Luikse classicisme. Het huis bestaat uit een bel-etage
(boven een souterrain) en twee verdiepingen, het geheel onder een
zadeldak (op de hoofdvleugel) en schilddak (op de zijvleugel) gedekt
met leien. De façade heeft een middenpartij bestaande uit vier
mergelstenen pilasters onder een fronton (met een oeil de boeuf of
oculus), die het huis een imposant cachet geven; tussen deze
pilasters, gedecoreerd met trigliefen aan de bovenzijde, bevinden
zich drie rondboogdeuren in hardstenen omlijstingen. De hoeken van
de bakstenen zijgevel zijn versierd met wederom pilasters van
mergelsteen. Op de buitenhoek torent de (deels) 17e-eeuwse toren
subtiel boven het 18e-eeuwse dak uit. Deze toren, een tweetal
verdiepingen hoger, eindigt in een mergelstenen attiek en een ranke
koepel met leien dak, bekroond door een gesloten lantaarn. Het is
geenszins verrassend dat de kelders van Amstenrade, overkluisd door
kappen-, straal- en tongewelven tussen gordelbogen en ribben, van
veel oudere datum zijn dan de bovengrondse gebouwen. Hoewel het
hele kasteel, van de kelders tot de koepel en vanuit iedere windstreek,
zich op een meer dan bovengemiddelde aandacht zou mogen
verheugen, verdient het zeer indrukwekkende interieur van kasteel
Amstenrade evenzeer een nadere beschrijving.
Interieur

Amstenrade is bijna een time capsule waar sinds ruim twee eeuwen
de tijd op veel punten lijkt te hebben stilgestaan. In een land waar
zoveel in de loop der tijd verwoest is – soms door oorlog, brand of
ander onheil, maar minstens zo vaak door veranderende smaak,
redecorating of ronduit cultuurbarbarij – kan een huis als
Amstenrade een unicum genoemd worden. Het interieur is vrijwel
geheel vormgegeven in een overgangsstijl, een transition, tussen
Louis XVI en empire. De ruimten op de bel-etage (in de zijvleugel
vooral met met stenen vloeren) zijn – typisch classicistisch –
geordend in een enfilade, een lange doorlopende as, waarbij de brede
dubbele deuren in elkaars verlengde liggen en er aldus binnenshuis
een zichtlijn wordt gecreëerd. Deze indeling is links in de
hoofdvleugel evenwel verstoord door een moderne diensttrap.
Midden in de zijvleugel, achter de hoofdingang, bevindt zich een
vestibule, die rechts toegang verschaft tot een Louis XVI trap. Links
bevindt zich een ronde hal met faux marbre pilasters, een fraaie
marmeren schouw, schitterende classicistische stucreliëfs en dessusde-portes en een koepel met lantaarn, die door de beschildering de
illusie wekt een ronde koepel te zijn. Vanaf de vestibule betreedt men
een vierkante kamer met afgeschuinde hoeken, voorzien van Louis
XVI boiseries; in één van de hoeken is boven de schouw met spiegel
een portret te zien van François Charles Reichsgraf von Velbrück
(1719-1784), Prinsbisschop van Luik, een verwant van de familie
d’Ansembourg.
Aan de andere zijde van de vestibule bevindt zich een grote hal met
ionische wandpilaster en in de as van de hoofdvleugel strekt een
grote zaal met beschilderd plafond zich uit. Het vertrek in de toren is
voorzien van werken van de Luikse schilder Pierre Michel de
Lovinfosse (1745-1821), wederom met een fraai beschilderd plafond.
Bijzonder zijnde pastorale voorstellingen, naar gravures van de
beroemde Franse meester François Boucher. De beschrijving van het
indrukwekkende interieur in dit katern is uiteraard veel, maar dan
ook véél te summier – aan iedere kamer zou op zijn minst een apart
katern gewijd mogen worden! Niettemin geeft het bovenstaande
enigszins een indruk van hetgeen het interieur van Amstenrade te
bieden heeft. Overal stuit de bezoeker van dit huis weer op kamers en
zalen met rijkelijk gestoken Louis XVI boiseries stijl, weelderig
stucwerk en geschilderde plafonds. Uniek in Nederland is bovenal de
chinoiserie slaapkamer, geheel door De Lovinfosse gedecoreerd in

een ‘Chinese stijl’, eveneens naar Boucher. In deze kamer, met
alkoof, zijn op rijstpapier Chinese taferelen aangebracht; de gehele
kamer is rondom voorzien van weelderige taferelen met exotisch
geboomte en paradijsvogels. Diverse vertrekken zijn enkele decennia
later heringericht in empire stijl, vermoedelijk nadat de familie
d’Ansembourg Amstenrade in 1810 in handen had gekregen; het
stucwerk is vermoedelijk van François de Tombay.
Park en tuinen
Het kasteel ligt midden in een park van zo’n 11 hectare, dat een grote
variëteit aan bomen kent. Dit park is omstreeks 1815 aangelegd in
Engelse landschapsstijl naar een ontwerp van de tuinarchitecten
Duckers en Weybe. Weidse grasvlakten strekken zich glooiend achter
het kasteel uit, onder meer in de richting van een kunstmatige ruïne.
Deze folly, in de vorm van een (deels ondergrondse) koepelgrot, werd
omstreeks 1820 aangelegd; boven de ingang van de grot is het wapen
van het geslacht de Marchant et d’Ansembourg aangebracht. Eertijds
bevond zich in het park ook een rond tempeltje – een zogenaamde
tempietto. Bijzonder noemenswaard is ook een rond hardstenen
doopvont, te dateren omstreeks 1200 en wellicht afkomstig uit de
oude kerk van Amstenrade.
Ter rechterzijde van het kasteel liggen enige ‘economievleugels’ –
waar diverse nutsfuncties waren ondergebracht – en in het park
bevindt zich ook een fraaie oranjerie, welhaast onmisbaar bij een
zichzelf respecterend landgoed. Deze oranjerie, evenals de grot
gebouwd in de periode 1815-1825, bestaat uit een rechthoekig
hoofdgebouw onder een met leien gedekt mansardedak, met serres
tegen de beide korte zijden. De voorzijde is voorzien van vijf
rondboogingangen, aan de achterzijde wordt – minstens even statig –
een nis geflankeerd door korinthische pilasters die een fronton torsen.

De oranjerie van Amstenrade (circa 1820).

Kasteel Amstenrade kan als één van de meest bijzondere
huizen van Nederland gezien worden, niet alleen door de
perfecte staat waarin zowel in- als exterieur verkeren, maar
evenzeer omdat weinig andere kastelen in dit land een
dusdanige Europese historie in zich verenigen. Limburg is
natuurlijk, door haar ligging, van oudsher een grensgebied,
een méli mélo - in de meest positieve zin des woords - van
invloeden uit de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden (dan
wel het latere België), uit de diverse Duitse vorstendommen
(ofwel het latere Duitsland) en uit de Republiek (c.q. Nederland). Verschillende eigenaren en bewoners van dit eerbiedwaardige huis hebben een belangrijke rol gespeeld in Europa,
zowel op slagvelden als aan het hof. De historie is er tastbaar
en zal dat hopelijk tot in eeuwigheid mogen blijven!
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