Najaars excursie
Heemkundekring
Zaterdag 28 september 2019.
Kasteel de Haar Haarzuilens

Hoe de eerste bebouwing er precies uitzag is niet met zekerheid te
zeggen. Vermoedelijk ging het om een versterkte woontoren op een
omgracht perceel, gebouwd in de 12e eeuw.
De oudste vermelding, een akte, dateert van 1391. Destijds kreeg
Boekel van de Haar het huis in leen van Hendrik van Vianen. Het kasteel
bestond toen uit niet meer dan een versterkte woontoren. Deze toren
was gebouwd op een stroomrug langs een dode arm van de rivier
de Rijn. De naam is afgeleid van het Oergermaans “Haru”, zandige
heuvelrug. In de loop van de jaren breidde het kasteel uit. Door het
huwelijk van Yosina van de Haar met Dirk van Zuylen van Harmelen
kwam het slot in het jaar 1449 in het bezit van de familie Van Zuylen.
n 1890 erfde baron Etienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar de
kasteelruïne van zijn vader Gustave van Zuylen. Étienne was op 16
augustus 1887 in Parijs getrouwd met barones Helene de Rothschild,
een erfgename uit de Franse tak van de rijke bankiersfamilie De
Rothschild. Mede dankzij haar fortuin had Étienne de middelen om het
voorvaderlijk kasteel op een grandioze manier te laten herbouwen.
Voor de herbouw van het kasteel werd de beroemde architect Pierre
Cuypers, die er in nauwe samenwerking met zijn zoon Joseph Cuypers
twintig jaar mee bezig was (van 1892 tot 1912)
Lunch in Breukelen met daarna een rondleiding door leden van de
Heemkundekring Breukelen
Naar ons idee hebben wij ook dit jaar weer een bijzondere reis kunnen
samenstellen naar het grootste kasteel dat Nederland rijk is en de mooie
plaats Breukelen, rijk aan historie. De letterlijke betekenis van de naam
Breukelen is Brocklede, nu nog terug te vinden als de naam van een
middelbare school in Breukelen. Het hele gebied heette vroeger zo:
‘Broek’ was moerassig land met bos van elzen en berken en ‘lede’
betekende ‘waterloop’. In dit drassige gebied waar de Vecht aftakte naar
de Aa lag een terp, een ‘brokel’. Hier ontstond het dorp dat later
Breukelen werd genoemd.

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur

vertrek Park 1 te Made

10.00 uur

koffie/thee met gebak

11.00 uur

rondleiding Kasteel,( eerste groep)

11.15 uur

rondleiding Kasteel, ( tweede groep)

( De rondleidingen duren 75 minuten).
13.00 uur

lunch in het Regthuys in Breukelen

14.00 uur

rondleiding o.l.v gidsen door Breukelen

( Na afloop zullen wij nog wat nuttigen in een restaurant).
17.00 uur

vertrek naar Made

Omdat de kosten van de bus en de prijzen voor de
rondleidingen fiks omhoog zijn gegaan kunnen wij u deze reis
aan bieden voor de prijs van € 53.50 per persoon .
Introducees zijn natuurlijk weer van harte welkom.
Wanneer u onverhoopt niet mee kunt, hanteren wij de volgende
regel:
Afzeggen binnen een week voor vertrek: dan is restitutie van de
helft van het bedrag mogelijk.
Afzegging 2 dagen voor vertrek: dan is er helaas geen
teruggave mogelijk.
Het bedrag moet voor 15 augustus overgemaakt worden op
bankrekening NL34RABO0150633750 t.n.v Heemkundekring
Made en Drimmelen, onder vermelding van “reis Haarzuilens”
Opgeven kan telefonisch of per email tot 15 augustus bij
Alice Heitling-Oostindiën.Tel 0642413342
abheitling@planet.nl

