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De 4th Earl of Chesterfield (1694-1773) Engels staatsman, diplomaat en schrijver, was
bij uitstek een groot kenner van zowel hof als adel. In een van zijn briljante
karakterschetsen plaatst hij het volgende paradigma:”Meer door uiterlijke dan door
innerlijke eigenschappen of kwaliteiten hebben edelen geluk en groot aanzien aan de
vorstenhoven verworven of verkregen. Hun omgang met de etiquette, de fijnheid van
hun manieren, hun gezichtsuitdrukking, de gebezigde taal en hun gedragingen zijn van
groter belang dan hun innerlijke kwaliteiten of geestelijke ontwikkeling, indien ze die al
zouden bezitten. Voordat je hoveling wordt ben je al vleier …”.

CHESTERFIELD LEZINGEN
De ‘Limburgse’ adel- en kastelengeschiedenis is niet alleen fascinerend, maar ook intrigerend
divers van inhoud en strekking. Ondanks de vele historisch-culturele ‘hoogstandjes’ is niet alles,
zoals het ons veelal in publicaties (media) wordt voorgespiegeld. Een bijzonder speerpunt in de
geschiedenis van de adellijke geslachten, vormt het veinzen. Om politiek, religieus of
maatschappelijk eigenbelang werd er driftig gemanipuleerd en schijnfaçades opgepoetst. Het
stelselmatig negeren van delicate thema’s en een schaamteloze eenzijdigheid verhullen dat
adel niet altijd (zelden) met edel samenvalt. Aan de hand van talloze voorbeelden (résumés) uit
de oude en recente adelsgeschiedenis, werpt de publicist Lou Heynens in korte casestudies,
licht in het doolhof van de ‘werkelijkheid ‘ van een wegstervende klasse. Heynens vond zijn
idioom en Leitmotiv bij de bovengenoemde Earl of Chesterfield.
Er staan momenteel 17 lezingen van ‘gevalsbeschrijvingen’ op het programma: de duur van
een lezing varieert doorgaans tussen 40 minuten en 1 uur, eventueel in combinatie met een
powerpoint-presentatie (minus de nodige apparatuur, waarvoor uzelf dient te zorgen).
Uiteraard is er na afloop gelegenheid tot vragen stellen.
Voor het seizoen 2016-2017 (september – mei) staan de volgende thema-lezingen (onder
voorbehoud) op de rooster:

¶ Uit de Zuid-Limburgse schatkamer: kastelen en adelshuizen
Het gaat hier voornamelijk over bouwwerken, die door een gecompliceerd samenspel van
bouwtechnische, politieke, esthetische en cultuurhistorische factoren en betekenissen onze
aandacht hebben. In populair jargon worden zulke huizen vaak ‘kasteel’ (-tje) genoemd. De
benaming ‘kasteel’ was echter niet aan een fysiek uiterlijk verbonden, maar aan de status en
de privileges van de eigenaar/bewoner. De in deze studie voorkomende ‘edelmanshuizen’
kunnen zich in het algemeen, onder verschillende typeringen of (deel) kenmerken aan ons
vertonen. De karakterisering gebeurt altijd door middel van vergelijkingen waarbij ook een
aantal ‘evenbeelden’ van de aangrenzende Belgische en Duitse gebieden meegenomen zijn.

» Met beeldpresentatie.

¶ Hoge adel, riddermatige adel en landadel
Geen enkel gebied in Nederland, van dezelfde grootte als Zuid-Limburg, kan een dergelijke
hiërarchie aan adel opvoeren als de regio tussen Sittard-Maastricht-Aken. Vorsten, rijksgraven
en baronnen bewoonden voor korte of langere tijd de fraaie kastelen in dit gebied of waren
bezitters van heerlijkheden, waarvan sommigen de status van soevereine landsheerlijkheid
hadden. Het onderstreept het eeuwenoude internationale karakter maar ook het belang van
dit, ook landschappelijk fraaie, Maas-Rijnlandse cultuurgebied.
» Met beeldpresentatie.

¶ Requiem voor schijnheiligen
Adel en seksualiteit: het niet benoemde hoofdstuk in iedere adellijke familiegeschiedenis.
Er bestaat zoiets als een ‘adellijke canon van deugden’. Die wordt in verschillende onderzoeken
breed uitgemeten, waarbij vergeten wordt de achterkant van de medaille te bekijken. Het
voltrok zich tot voor kort, en zelden door iemand gestoord, aan het hof, in de voorname salons
of op een vissersboot. Voor de adel was de ‘moderne’ beleving van alle mogelijke varianten van
seksualiteit, al in de late middeleeuwen begonnen. Kerkelijk vastgelegde waarden en moraal
werden door de adel tegemoet getreden met arrogantie en huichelarij. Het was - ook voor
vrouwen! - handelen, genieten en zwijgen. Om onvermijdelijke ‘moraalridders’ de mond te
snoeren, werd dreigend geschermd (en daadwerkelijk ingegrepen) met het schenden van de
‘adellijke eer’. De talrijke voorbeelden en achtergronden bieden een interessante inkijk in een
bijzondere geschiedenis.
» Met beeldpresentatie.

¶ De Loë: een familielabyrint in diversiteit
Adellijk – Revolutionair – Separatistisch – Joods – Fascistisch en … een bijna ‘heilige’: een
tableau de famille van uniek gehalte.
De zuiverheid van bloed is een specifiek, en niet onomstreden, adellijk fenomeen, dat zelfs naar
racisme, incest (inteelt) en isolement zweemt. Het oeroude geslacht (Von) De Loë geniet in
eigen milieu de faam dat het vaderlijke, alsook het moederlijk, voorgeslacht uit lieden van oude
adel bestaat. Op dit punt stond de pretentieuze familie-eer en belangen geen uitvlucht toe. Het
trouwen echter met een partner van wie de grootmoeder niet tot de adel wordt gerekend,
brengt voor de standbewuste nakomelingen een niet reparabele weeffout in het voorgeslacht
(kwartierstaat) met zich mee en geeft aanleiding tot verhulling. Inzicht in het labyrint van de
familiegeschiedenis en correcte weergave daarvan zijn een helpende kracht in het
neerschrijven van een stuk werkelijkheid, die nog steeds graag onbenoemd blijft.
» Met beeldpresentatie.

¶ Standmatig trouwen of de verwatering van een eeuwenoud fenomeen
Over huwelijksstrategieën en standmatige afkomst
De familienaam van de man is een uitstekend instrument om kinderen uit verschillende en
sociaal ongelijke partners onder één naam te brengen en te legitimeren; bij de adel betreden
we hierin een biologisch veld met toenemend kunstgras. Door de keuze voor een partner van
burgerlijk huize wordt er immers schijnadel gecreëerd. De diepste herinnering aan de
kernwaarde van adeldom is uit gemond in een revitalisering, waarbij veel water bij de wijn
wordt gegoten, zodat er naast de half-broer of half-jood, inmiddels ook massaal halve-adel is
ontstaan.

¶ ‘Limburgse’ officieren in de Dertigjarige Oorlog 1618-1648
Strijden, maar niet enkel voor Keizer en Paus …
In de parallel met de tweede fase van de Opstand uitgebroken Dertigjarige Oorlog, die als één
van de grootste rampen uit de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk geldt, streden tal van
‘Limburgse’ officieren van adellijke afkomst. Vergeten of onbekende namen, maar ook
beroemde generaals of veldmaarschalken zoals Godfried graaf Huyn van Geleen of graaf van
Gronsveld, wiens levensloop weergeeft dat de godsdienststrijd genadeloos was.

¶ De ‘missing-link’ tussen adel en edel of Nederlandse adel in vijandelijk
vaarwater
Uit de ‘Zwarte Canon’ van de foute adel.
Talloze lieden van hoge adel hielpen in de jaren twintig van de vorige eeuw de opkomende
dictator Adolf Hitler in het zadel. In alle sectoren van het maatschappelijk leven zorgden
vervolgens ontelbare adellijke ‘oliesmeermannetjes’ en handlangers dat het nazi-regime tot in
haar moordzuchtig einde bleef functioneren. Ook adel in Nederland reikte een helpende hand.
Koningin Wilhelmina was van zins om na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse adel te
zuiveren van foute lieden. Ze wilde hun zelfs de titel en het adeldom te ontnemen. Het hete
hangijzer was de collaboratie met het naziregime, het lidmaatschap van de NSB of andere
fascistische organisaties. Een lijst met vele namen geeft een beschamend overzicht van de
‘Zwarte Canon’.
» Met beeldpresentatie.

¶ Aan de rafelrand van het begrip ‘tolerantie’
Geketend aan een ‘blind onvermogen’
Geregeld wordt er geschermd met het woord tolerantie – in deze, op religieus terrein – alsof
het een vanzelfsprekend feit was, toen de ‘Republiek’ der Zeven Verenigde Provinciën in 1648
haar volle soevereiniteit had verkregen. Blufpoker. Vooral de katholieke bevolking in de
geannexeerde gebieden leefden als onder een ‘Apartheidsregime’. Nog in 1853 werden in

Utrecht – het jaar waarin de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld – ruiten van
katholieke winkeliers ingegooid en werden katholieken op straat door protestanten belaagd.
Illustere protestantse adel dienden als propagandisten en activisten in de anti-roomse
stemmingmakerij. De negentiende eeuw geeft talloze voorbeelden te zien dat er nog een lange
weg te gaan was totdat koningin Wilhelmina knarsetandend een katholiek, jonkheer Charles
Ruijs de Beerenbrouck, als minister-president zou accepteren. Maar goed, de Majesteit zat dan
ook aan Gods eigen voeten.

¶ Een maagschap van separatisten.
Afscheidingsgezinde adel in Limburg
Tussen ca. 1828 en 1850 heerste er afscheidingskoorts in (Oost-)Limburg. Verschillende
voormannen die het niet eens waren met de dominante ‘Hollandse’ calvinistische politiek en
het gezag van de autoritaire koning Willem I, wilden los van het Noorden c.q. ‘Nederland’. Er
was een politiek veelstemmig streven naar aansluiting bij België, een soevereiniteit à la
Luxemburg of aansluiting bij de Duitse Bond. Er blijkt onder de belangrijkste voormannen een
hoge graad aan verwantschap te zijn. De vooropgezette stereotypische beeldvorming blijft
echter buitenkant, die met het specifieke en het zelfbewuste van Limburg niet zoveel van doen
heeft.
» Met beeldpresentatie.

¶ De oorlogsgouverneur van Limburg: graaf Max d’Ansembourg
‘Er is geen ander zijn, dan ‘anders’ zijn
Ooit was hij een spraakmakende politicus, van zulk een roomse signatuur dat het menig
kerkprelaat de adem benam, maar hij was ook NSB-er en in Nederlands’ zwartste jaren
provinciegouverneur van Limburg, daarbij een gewiekst strateeg en een dubbelhartig
antisemiet. In een stilte die beslist geen nieuwsgierigheid verdraagt wordt hij in de kerk van
Amstenrade jaarlijks herdacht: Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg 1894 – 1975.
Herdenkingen zoals deze zijn een aloud gebruik, en bovendien kent het koesteren van de
herinnering aan een bijzondere persoonlijkheid een lange traditie. Of dit herdenken recht doet
aan wat er feitelijk in een mensenleven is gebeurd, staat vaak op een andere, veelal verzwegen,
bladzijde.
» Met beeldpresentatie.

¶ Geconfisqueerd als ‘vijandelijk vermogen’
Het dossier Limburgse kastelen
Een weinig bekend, vaak tragische stuk geschiedenis. In 1945 werden in de provincie Limburg
23 kastelen (landgoederen), die Duitse (of gedeeltelijk Duitse) bezitters hadden, door de
Nederlandse regering, als ‘vijandelijk bezit’ in beslag genomen. In een ‘ontvijandingsproces’
werd duidelijk wie zijn bezittingen zou terugkrijgen of welke huizen in eigendom van de

Nederlandse Staat overgingen. Rechtvaardigheid is in deze subjectief en fluïde, leugen en
verhulling zijn maatstaf bij mensen van ‘eer’, terwijl ook de officiële instanties meedeinen op
die golven. Het is een ethische en ook historische plicht, de blinkende medaille van beide zijden
te tonen en van commentaar te voorzien.
» Met beeldpresentatie.

¶ De Ridderschap van het Land van Valkenburg
Het ontstaan begint met een heerlijkheid, vervolgens wordt het een graafschap en zal populair
worden onder de naam ‘Land van Valkenburg. Een belangrijk en samenhangend deel van het
huidige Zuid-Limburg, was vele eeuwen een autonome ‘Landesherrschaft’. Na het uitsterven
van de Valkenburgse dynastie, werd het land in de 14de eeuw - in unieverband - verbonden met
het machtige hertogdom Brabant. De ‘regering’ bestond uit een hoogdrossaard die voorzitter
was van het Statencollege dat bestond uit ridderschap en derde stand (banken). De Hollandse
bezetting en opdeling in 1662 van het ‘Land van Valkenburg’ raakte aan de typische MaasRijnlandse culturele eigenheid en is inhoudelijk aan een herinterpretatie toe.
» Met beeldpresentatie.

¶ ‘Gravin, het is geserveerd’: gebruiken en omgangsvormen bij de adel
Niets blijft. Alles is in verschillende procesgangen voortdurend onderhevig aan verandering.
“Neem geen personeel in dienst dat schrijven kan” (Gravin Ferdi)! Hoe ‘leefde’ het op een
afgelegen kasteel bij een adellijke familie? Vanuit persoonlijke belevenissen, beschrijvingen en
vergelijkingen van hoe het was, wordt hier, met talrijke amusante details ook iets van de
intimiteit of taboes onthuld. De spreker verbleef vele jaren – onder één dak – als stay-by-men
bij de laatste vrouwe van kasteel Neubourg te Gulpen: douairière gravin Rudolf de Marchant et
d’Ansembourg geboren barones de Loë (1895-1992).
» Met beeldpresentatie.

¶ Prestigieuze verbintenissen: Hoensbroeck – Schönborn; Hoensbroeck –
Hohenzollern e.a.
Adellijke huwelijks- en machtsstrategieën in de 18de eeuw.
De klim op de adellijke ladder naar de top van de piramide (vorstenrang) werd gepaard aan het
bezit van de ‘juiste’ netwerken en een groot vermogen. Naar ‘beneden trouwen betekende
vaak verlies aan status en prestige, naar ‘boven’ trouwen was bijna onmogelijk in de tijden van
voor de Franse Revolutie. Slechts enkele geslachten – waaronder Hoensbroeck en Huyn –
wisten door te dringen tot de regerende geslachten van het Heilige Roomse Rijk. Niet los
daarvan staat de representatie middels hun imposante kastelen, zoals kasteel Hoensbroek en ooit niet zo bedoeld - het jammerlijk verdwenen kasteel Geulle.
» Met beeldpresentatie.

¶ Het Land van Valkenburg als reservoir voor de Duitse Ridderorde
Het in omvang kleine Land van Valkenburg (graafschap) leverde voor de balije ‘Alden’ Biesen
een opvallend groot aantal ridders-commandeurs voor de soevereine Duitse Orde. Aan een
opname in deze beroemde Orde ging, voor de vaders of andere verwanten van de postulanten
effectief en soms ook langdurig lobbywerk aan vooraf. Men verzekerde zich in veel gevallen van
een plaats, als de kandidaat nog in de kinderschoenen stond. Rekening houdend met een
enkele uitzondering, betrof het enkel katholieke, ongehuwde en van Duitse bloede zijnde, nageboren adellijke zonen. Bij een opname in de orde werd niet alleen onbesproken gedrag en
het bezit van eigen vermogen vereist, maar ook drie ‘eeuwige geloften’: armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid. Documenten tonen aan, dat het houden van deze geloften, een moeilijke
zaak is geweest, die zelfs het geheugen verlamde.
» Met beeldpresentatie.

¶ De Rijks- en kroningsstad Aken (het Rijk van Aken) en haar nauwe band met
het ‘Land van Herle’
Circa 35 ‘Edelmanshuizen’ in bezit van de Akense magistratuur
Het hier ter sprake komende onderwerp Akense Bürgermeister / Schöffen (burgemeesters /
schepen) versus Heerlense edelmanshuizen, vormt en vergroot ongetwijfeld ook ons denkkader
en zorgt voor het promoten en onderhoud van de eeuwenoude banden tussen twee centra met
een indrukwekkende en fascinerende Romeinse oorsprong. Geen andere plaats in Zuid-Limburg
heeft zoveel aantrekkingskracht op Aken en haar regerende elite uitgeoefend als Heerlen en
omgeving. Of het Tempo Romano hier aan debet was is niet met zekerheid vast te stellen.
Verleidelijk is de gedachte wel. De opsomming van namen van personen en huizen pretendeert
desondanks geen volledig overzicht, maar illustreert eerder de onmogelijkheid ervan.

¶ Zíj maakten die keuze: vertrouwen en vriendschap
Een klein essay voor een Pools cultuurmagazine over het fascinerende leven van de PoolsZweedse verzetsstrijdster tegen het Naziregime, Alice von Habsburg, was voor de auteur het
begin van een vriendschap die tot aan het overlijden van de aartshertogin voortduurde. In
dezelfde periode maakte hij ook kennis met de Franse prins, Xavier-François de Bourbon de
Parme, gevangene van de Nazi’s in Dachau, die hem het epitheton ‘cher ami’ toekende. Een
andere intense vriendschap, die in 1970 begon en tot op de dag van vandaag voortduurt, is die
met de kleindochter van de laatste regerende hertog van Sachsen-Coburg und Gotha, Carl
Eduard. Door de vriendschap met Prinzessin Marianne, maar ook door de omgang met andere
intrigerende personen (vaak van adel), is de auteur een ‘ingewijde’ geworden in vele levens,
waarmee talrijke anekdotes zijn verbonden.
» Met beeldpresentatie.

Voor verdere informatie:

Lou Heynens
Koningshof 5
6301 LT Valkenburg aan de Geul
043-3617069
louheynens@planet.nl
Lou Heynens (G.M.L. Heijnens) voelt zich niet bij welke politieke stroming of spirituele
beweging betrokken en is derhalve van geen partij lid of van welke belangengroep dan ook. Hij
is publicist en beeldend kunstenaar, met het eeuwigdurende gevoel dat wat hij publiek maakt,
nooit goed genoeg is. Publicaties o.a.: Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans ( Zutphen
2005), Als de hengst glimlacht … Over adel en andere vreemde zaken (Zutphen 2006) Adel in
‘Limburg’ of de Limburgse adel. Geschiedenis en Repertorium (Maastricht 2008),
Geconfisqueerd als ‘vijandelijk vermogen. Dossier Limburgse kastelen (Valkenburg 2014) en
De oorlogsgouverneur van Limburg. Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg
(Soesterberg 2015). Heynens maakte in 2001 zijn tv-debut in het NCRV-programma DE STOEL
van Rik Felderhof; zijn filmdebut volgde in 2002 in de Oostenrijks-Poolse productie DIE
POLNISCHE HABSBURGER onder regie van Piotr Szalsza bij TV 3 SAT. Hij is lid van het Koninklijk
Nederlands Historisch Genootschap.

