






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 57 bouwmaterialen blijken de tand des tijds niet te kunnen door-staan. Inmiddels is een restauratie/consolidatieplan opgemaakt,waaraan een prijskaartje hangt van vijftig miljoen gulden, tebesteden in de komende tien jaar. De financiering van het restauratieplan. Hoewel de familie in het verleden dus niet op een cent behoefdete kijken, is het duidelijk dat thans - gelet op de hierbovenbeschreven geschiedenis van de Rothschild-dynastie - terechteen beroep wordt gedaan op de reguliere subsidie-kanalen om de50 miljoen gulden kostende restauratie te financieren. Overigenszijn niet alle kosten subsidiabel, waardoor voor de eigenaar(thans een familie-stichting) ongeveer 30% (15 miljoen) van dekosten voor eigen rekening blijft. Dat bedrag moet door de fami-lie en de stichting via de exploitatie van het kasteel worden opge-bracht. Om het eerste miljoen hiervan binnen te krijgen is er beslo-ten in oktober 1998 een 100-tal antieke objecten van de familieuit het kasteel op een speciale veiling door het bekendeVeilinghuis Christies in het kasteel te veilen.Jaarlijks bezoeken meer dan 60.000 toeristen dit unieke kasteel,deze eigenaardige &quot;follie&quot;, een onvervangbaar monument uitvervlogen tijden, waarmee het

dorp Haarzuilens onverbrekelijkis verbonden. Bij de herdenking dit jaar van het 100-jarig bestaan van hetdorp Haarzuilens wensen wij de eigenaren van kasteel, park endorp de sterkte en wijsheid toe om deze parel van de gemeenteVleuten-De Meem tot in lengte van jaren voor ons allen in standte houden. Wij eindigen deze reeks over het 100-jarige Haarzuilens met het&quot;Loflied op De Haar&quot;. &quot;Loflied op De Haar&quot; Nu in groene loverpracht Ons Haarzuilens ligt. En ons hart en onz' gedacht' Op haar zijn gericht. Zingen wij uit volle borst 't Loflied op De Haar. Ons mooie dorpje klein.Onze mooie Haar, Waar wij zo trots op zijn.Onze mooie Haar. 'k Heb het lief, mijn dorpje klein. Om zijn prachtkasteel, Met zijn poort en ophaalbrug En kantelen veel. Hoge torens schitt' ren er In de zonneschijn. Refrein. 'k Heb het lief, mijn dorpje klein. Om zijn kermisfeest. Waar men pret maakt, arm en rijk. Opgeruimd van geest. Waar eenieder danst en host: Oud, jong, groot of klein. Refrein. Eief Haarzuilens, dorpje klein. Plaats van mijn geboort', Waar 'k ook kom, gij zijt de plek Die mij toebehoort. Tot besluit dus zingen wij Samen dit refrein. Bronnen: Winkler Prins Bulletin KNOB 1996-2/3 Gemeentegids Haarzuylens 1898 Inventaris Kasteel De Haar 1952 Tijdschrift Historische Vereniging 4/1988




