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‘IK HOOP DAT
HET KASTEEL
IN DE FAMILIE
BLIJFT’
kachel weer aan, dus dat doen we ook niet altijd.”
Gasten van haar bed and breakfast hoeven dan ook geen luxe en
comfort te verwachten. “Dit is geen sterrenhotel. Er zijn hier heel veel
trappen, je loopt je echt het leplazarus. ’s Winters is het koud. Niet in de
kamers zelf, maar wel daarbuiten. Het is nu eenmaal een oud kasteel. Er
is ook geen tv op de kamers, omdat we dat niet bij de sfeer vinden passen. Gasten komen hier voor de rust en de stilte.”
Voor de nachten die Karin alleen doorbrengt op het kasteel kreeg ze
van Jos voor haar verjaardag de hond Pippa. “Een waakhond moet je
hier echt hebben, anders lig je niet rustig in je eentje. Als iemand kwaad
wil, weet hij er wel raad mee.” Op vakantie gaat ze vrijwel nooit. “Als
ik wegga moet ik zoveel regelen; het beheer van het kasteel, iemand die
voor de dieren zorgt, die de tuin verzorgt, de kamers schoonmaakt. Met
een kasteel kun je nooit zomaar weg. Daarom geen vakanties meer voor
mij. Daar zit ik niet mee. Ik ben vroeger al genoeg weggeweest.”
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loop zelf juist wel leuk en gezellig. Vorige
maand was hier een historisch festijn. Daar
maak ik bloemstukken en plantendecoraties voor. Ik geniet ervan om het binnen
mooi te maken. Als bezoekers ernaar komen kijken, weet je waarvoor je het doet.”
Het kasteel is een levensvervulling voor haar
geworden. “Ik wil dit tot mijn dood toe blijven
doen en zou niet meer zonder kunnen. Het is
mijn werk, mijn hobby, mijn leven. Ik kan me
niet voorstellen dat er ooit iets anders zal zijn
dat ik met zoveel liefde doe.” Ze hoopt dat een
van haar dochters het kasteel in de toekomst
misschien zal overnemen. “Eva studeert cultuurwetenschappen en Deirdre kunstgeschiedenis. Ze doen allebei iets in een richting die
hier van pas zou kunnen komen. Nu zeggen ze
nog ‘mama, ik wil me niet kapot werken zoals
jij’, maar later denken ze er misschien anders
over. Max, de man van mijn oudste dochter,
vindt het geweldig. Hij maakt nu carrière bij
de bank, maar je weet maar nooit... Ik zal het
ze niet opdringen, maar zou het wel erg leuk
vinden als het kasteel in de familie blijft.”

KASTELEN IN NEDERLAND

LIEFDE EN GELD

Nederland telt tussen de 2000 en 2500 kastelen.

Regelmatig heeft Karin contact met andere kasteeleigenaren om
ervaringen uit te wisselen. “Ik ben aangesloten bij een kasteelclub in de
Achterhoek. We spreken met elkaar over de problemen waar we tegen
aan lopen. Een terugkerend punt is bijvoorbeeld dat iedereen gebruik
maakt van het terrein om het kasteel heen. Deze bezoekers ervaren wel
de lusten, maar niet de lasten. Wij stoppen veel liefde, geld en tijd in het
kasteel en krijgen er vaak weinig voor terug. Niet alle kasteeleigenaren
zijn daar blij mee. Gelukkig kreeg ik van de gemeente wel subsidie om
de buitenkant te kunnen schilderen. Dat had ik zelf nooit kunnen betalen, al heb ik er zelf ook een deel bijgelegd. En dat blijf ik ook doen: een
kasteel levert wel íets op, maar kost toch vooral veel geld.”
De meeste eigenaren houden hun kasteel gesloten voor publiek.
Karin doet dat bewust niet. “Je moet een privacy-drempel over, want
mensen lopen toch bij je thuis over de vloer. Toch vind ik die aan-

1200 daarvan zijn middeleeuws. Inclusief de
landgoederen en buitenplaatsen wonen er zo’n
driehonderd mensen in Nederland in een kasteel
of op een landgoed. Andere particulier bewoonde
kastelen zijn bijvoorbeeld Kasteel Amstenrade,
Kasteel Neubourg, Kasteel Wylre, Kasteel Almelo,
Slot Baarland en Huis Diepenheim. Op de website
kasteleninnederland.nl staan kastelen te koop
voor prijzen die variëren van 669.00 euro tot ruim
drie miljoen.
Andere verkoopsites zijn www.landgoedkopen.nl
en www.castlesforsale.nl.
Meer informatie: Kenniscentrum voor Kasteel en
Buitenplaats: www.kastelen.nl
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