
HET KASTEEL DE HAAR, 

In verband met het bezoek, dat de Vereniging „Oud-Utrecht" 
op 11 Juni a.s. aan het kasteel De Haar zal brengen willen wij 
hier enkele gegevens publiceren over de geschiedenis van het 
kasteel en zijn bewoners. 

In het maandblad van Juni 1927, het jaar waarin de vereniging 
op precies de zelfde datum haar leden naar dit slot bracht, ver
scheen een uitvoerig artikel van de hand van dr. W . A. F . 
Bannier. Voor hen die dit nummer echter niet bij de hand hebben 
volgt hier een korte samenvatting. 

Het kasteel De Haar, waarover verschillende sagen in omloop 
zijn — men vindt een ervan opgetekend in de balladen van Willem 
Hofdijk — heeft enkele eeuwen als ruïne gelegen in het groene 
land tussen Harmeien en Vleuten. Het slot is in 1672—1673 door 
de Fransen geplunderd en in brand gestoken en de stormramp 
van 1674 zal de ruïne, welke ervan overbleef niet veel goed 
hebben gedaan. Eerst aan het eind van de negentiende eeuw 
werden de plannen beraamd om het trotse kasteel uit zijn as te 
doen herrijzen. Het was Etienne Gustave Frédéric baron de Zuylen 
de Nyevelt, die sedert 1890 erfgenaam van de heerlijkheid en de 
ruïne en die met een Hélène baronne de Rothschild was gehuwd, 
die zich tot taak had gesteld het voorvaderlijk kasteel in zijn 
oude luister te herstellen. Het plan werd verwezenlijkt door dr. P. 
J. H. Cuypers, in samenwerking met zijn zoon Joseph. Hoewel 
slechts een klein deel van het nieuwe kasteel een overblijfsel is 
van de oude Haar en sinds het tot stand komen van de herbouw 
nieuwe inzichten omtrent restauratie zijn baangebroken, is het 
kasteel een bezoek toch altijd nog overwaard, omdat de bouw
meester ons een trouwe voorstelling heeft gegeven van een laat
middeleeuws slot, maar bovendien ook om de schat aan kostbare 
meubelen en kunstwerken, die het bevat. 

De eerste betrouwbare mededeling omtrent de Haar dateert 
van 1312. Het kasteel behoorde toen aan Godschalk van Woerden, 
de broeder van de bekende tegenstander van Floris V, die de 
naam van de Haar aannam. Tot 1440 is het kasteel in bezit van 
de Van Woerdens gebleven. De laatste heer uit dit geslacht stierf 
op jeugdige leeftijd en zijn zuster Josina, in 1434 met Dirk van 
Zuylen gehuwd, werd zijn erfgenaam. De zoon van Dirk en Josina 
nam later ter onderscheiding van andere takken van het geslacht 
de naam Van Zuylen van de Haar aan. 

In 1482 werd het huis in de strijd van de Hoekse en Kabeljauwse 
edelen verwoest. Dirk van Zuylen die naar Gelderland moest 
uitwijken verzoende zich later echter weer met bisschop David 
van Bourgondië en werd in 1495 burgemeester van Utrecht. Zijn 
zoon werd in 1504 in alle vorm weer in het bezit van de Haar ge-

34 



steld. In 1641 stierf de mannelijke lijn uit Dirk en Josina uit, waar
na het goed aan Jan van Renesse van Moermont komt, een 
kleinzoon van Jan van Zuylens zuster Cornelia. In de dagen dat 
de heerlijkheid aan zijn minderjarige dochter Antoinette Gijs-
bertha kwam werd het kasteel voor de tweede maal en nu door 
de Fransen verwoest. In 1679 trouwde de jonge vrouwe met 
Antoine de Stembor, een edelman uit het Luikse. Zijn drie zoons 
stierven achtereenvolgens ongehuwd, zijn enige dochter, An
toinette, die in 1706 met Rudolf Frederik van Zuylen van 
Nyevelt, een rechtstreekse afstammeling van een volle neef van 
de eerste Zuylen, die door zijn huwelijk met Josina van de Haar 
het huis in dit geslacht had gebracht, was gehuwd. In 1760 kwam 
het goed aan haar ongehuwde zoon Antoine Martin, met wie 
in 1801 ook deze tak van de Zuylens uitstierf. Maar het zou toen 
nog altijd bijna een eeuw duren eer de heerlijkheid in handen 
kwam van een eigenaar die het als zijn eer en plicht beschouwde 
het voorvaderlijk erfdeel te herbouwen. 

UTRECHT DUIZEND JAAR „STAD". 

Ter inleiding van dit artikeltje moet ik wel beginnen met een 
beschouwing over woord en begrip „stad". 

Een scherp begrip „stad" bestaat bij ons niet meer. Wij denken 
er ons een flinke plaats bij, met handel, nijverheid, kerkelijke en 
culturele instelllingen, kortom met vrijwel alles wat tot een hoger 
ontwikkelde samenleving behoort. De vaderlandse geschiedenis 
leerde ons, dat een stad vroeger was omgeven door een muur of 
wal en door een gracht. En bij diepergaande historische studie 
blijkt, dat het eeuwen lang er slechts van afhing, of een plaats een 
zekere mate van bevoorrechting op het gebied van rechtspraak en 
bestuur bezat: had ze die, dan gold ze als stad, ook al bestond ze 
uit her en der verspreide boerenwoningen. 

W a t men een stad moet noemen, staat dus niet vast. Doch met 
betrekking tot de tijd dat in West-Europa de steden opkwamen, 
d.i. vooral de 12e en 13e eeuw, kan men toch wel zeggen, dat de 
bevoorrechting en het versterkt zijn, het zelf-regeren en het zelf
verweren, beide tot het wezen van een stad hoorden, en dat in de 
opkomst de kooplieden meestal een zeer grote rol speelden. In de 
Karolingische tijd bestond de zelfregering nog niet. Wi l men bv. 
het toenmalige Dorestad een stad noemen, dan moet dat geschieden 
op grond van de muren of wallen van hout en aarde waardoor het 
was omgeven, en van de kooplieden waardoor het was bewoond. 
M.i. zou het àl te weinig aanspraken op de titel van stad hebben, 
wanneer het was bewoond door boeren of door soldaten. In het 
eerste geva! zou het een versterkt dorp, in het tweede een burcht 
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