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KASTEEL HASSELHOLT.

UITZICHT VANUIT DE GROTE ZAAL.
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GROTE ZAAL BOVEN IN HET KASTEEL.
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Droomkasteel in
Midden-Limburg
Kasteel Hasselholt in Ohé en Laak (Midden-Limburg)
ligt 60 centimeter boven het maaiveld, tussen de Oude
en de Nieuwe Maas. Pal bij de grens van Duitsland en
België.

TEKST EN FOTO’S: LÉONTINE VAN GEFFEN-LAMERS
Het imposante huis verrees in de 15e eeuw als spieker. In 1548 is het in
laatgotische stijl uitgebreid, getuige een wapensteen. Verantwoordelijk
voor die verbouwing waren Lodewijk van de Horst en Catharina Hillen. Hij
was landedelman, zij kwam uit een Roermonds patriciërsgeslacht.
Heer R. (Ruud) H. M. J. baron van
Hövell tot Westerflier kocht Hasselholt in 1977 van een kinderloze neef van zijn vader. Onder
de restricties van vruchtgebruik
voor de bewoners en dat het
kasteel binnen een halve eeuw
niet verkocht mocht worden.
Twintig jaar na aankoop betrok
de uit Amersfoort afkomstige
baron het droomhuis zelf. De
vrouw des huizes was overleden en haar man kon er zelf niet
meer wonen.

Waarom hier
“Dankzij familiebezoekjes met
HEER R. (RUUD) H. M. J. BARON
mijn ouders kwam ik indertijd
VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER.
op veel plekken in Nederland”,
herinnert zich Van Hövell. “Ik voelde mij als jongeman al aangetrokken tot
panden zoals dit. Na mijn militaire dienst had ik het westen wel gezien. Ik
had belangstelling voor het huis, maar kocht het niet uit plichtsbesef. Het
is een bijzonder object. Qua architectuur, leeftijd en oorspronkelijkheid“.

Favoriete plek
“Mijn favoriete plek in het kasteel is de grote zaal boven, een speciale
ruimte. Groot, maar met een menselijke maat. Je voelt je niet verloren als
je er alleen bent. In de zaal is plaats voor 100 mensen. Regelmatig organiseer ik er lezingen of andere bijeenkomsten. Vanuit de zaal heb je van alle
kanten uitzicht over het land en de rivieren. Prachtig“.
WAPENSTEEN IN DE MUUR.

Léontine van Geffen-Lamers is fotograaf van monumenten, tevens uitgever
van exclusieve boeken voor bewoners van bijzonder erfgoed.
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