
Kasteel Kamenz in het dorp Kamieniec Ząbkowick, Silezië, Polen 

Het domein werd in 1812 gekocht door Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), echtgenote van 
Willem I van Oranje-Nassau, koning van Nederland. Wilhelmina kocht het domein van haar broer, 
Frederik Willem III van Pruisen, die het terrein van een abdij had gekocht. 
  
Prinses Marianne van Oranje-Nassau was de jongste dochter van koning Willem I en Wilhelmina 
van Pruisen. Ze trouwde in 1830 met prins Albert van Pruisen. De prinses erfde het domein na de 
dood van haar moeder in 1837. Samen met haar man gaf ze in 1838 de beroemde architect Karl 
Friedrich Schinkel opdracht een kasteel in neogotische stijl te bouwen. 
  
In dit kasteel, Kamenz genaamd, zijn de vijf kinderen van prinses Marianne en prins Albert 
geboren. Het huwelijk mislukte en in 1845 volgde een scheiding. Na haar scheiding vertrok 
prinses Marianne naar Nederland en ging in Voorburg wonen. Kasteel Kamenz bleef in het bezit 
van de familie Hohenzollern tot 1945, toen het Rode Leger Silezië veroverde en de Duitse 
bevolking werd verdreven.  
Volgens ooggetuigen werd Kasteel Kamenz geplunderd door het Russische leger en in 1946 in 
brand gestoken. De protestantse kerk van Kamenz, gesticht door prinses Marianne, bleef tot 1945 
in gebruik. De afgelopen decennia is men in Polen begonnen met de restauratie van het kasteel dat 
algemeen beschouwd wordt als het werk van prinses Marianne. 
  
Als lid van de restauratie-adviesraad doet dr. Marieke Spliethoff een beroep op het netwerk van 
SCI. Zij zou graag willen weten of de grote schilderijen uit de eetkamer nog bestaan en misschien 
in een museum zijn ondergebracht of hergebruikt zijn in een gebouw.  
  
Deze schilderijen zijn van de hand van Laurens Lodewijk Klein van Brandes (1826 -1909). Hij 
studeerde aan de Academie in Antwerpen 1846-1851. Na zijn studie werkte hij van 1851 – 1856 
als conservator van de kunstcollectie van prinses Marianne in haar villa Celimontana in Rome. In 
1873 benoemde prinses Marianne Klein van Brandes tevens tot conservator van al haar 
kunstcollecties en kreeg hij de titel Königlicher Hofmaler. 

Weet u iets van deze schilderijen? Neem contact op met info@culturalinventory.nl


