


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 De bezoekers herinnerden zich demaquette voor de overdekte bin-nenplaats, die het middelpunt vanhet slot vormde, op de beganegrond groepeerden zich om deze beschrijven na een enkel bezoek.Maar de indruk, die men krijgt,is een zelfde, als bij bezoeken aanVersailles, Trianon of ieder paleisvan dien aard. Uit de vensters heeftmen een uitzicht dat eveneens her-innert aan Versailles of b.v. Hampt-ton Court, wat men niet zou ver-wachten in dit overigens niet hetmooiste gedeelte van ons land.Het park, waarvan de twintig jarigeeiken en beuken op speciaal voordit doel gebouwde wagens aange-voerd werden uit de Bilt, Maartens-dijk en Driebergen. Meer dan zesmaanden voor de verplanting wer-den voorzorgen genomen om dewortels geschikt te maken voor deverhuizing. De voor- en achterstel-len van de voertuigen zijn beweeg-lijk en vrij aan elkaar verbonden omde boom, met een grote kluit grondin een ijzeren doos gevat, en aankettingen opgehangen, daar in ho-rizontale richting neergezwaaid,voort te rijden. De wagen rijdt overijzeren rails in de kuil op de nieuweplaats en laat de stam zakken ter-wijl de kruin opgericht wordt. Hetvoorstel rijdt dan vooruit, de

ach-terwielen met disselboom rijdenachterwaarts uit de kuil. een oud hoekje herieefd, en zoalsrond de eeuwwisseling geschreven,&quot;Men moet de dingen met rechteoogen aanzien, om ze op hun rechtewaarde te schatten, zoo verrezen er hal alle feestzalen, terwijl aan degalerijen van de verdiepingen alleslaapvertrekken uitkomen. In deuitvoering is belangrijk van dezeontwerp-maquette afgeweken, inplaats van de houten, aan West-minster Hall herinnerende bekap-ping, is een rijk betimmerdMonier-gewelf gekomen. In degewettigde veronderstelling, dat hetbrandgevaar in de bedienden ka-mers het grootst was, zijn op dezolderverdieping de nodige maat-regelen te genomen.Ten eerst kan de gehele vloer on-geveer 10 cm. onder water gezetworden en zijn ten tweede allevloeren, wanden en plafonds vande bedienden kamers met Mo-nier-werk bekleed, waardoor ver-spreiding van een eventuele brandnaar de ondergelegen verdiepingenwordt voorkomen. Een modem 15-e eeuws kasteel,voorzien van stoomverwarming,elektrische verlichting, in elke sluit-steen, leidingen voor warm en koudstromend water, keukensi waarkoks in witte plunje in de weer wa-ren op een fornuis van f. 15.000,--,een maaltijd bereidend ter gelegen-heid van het bezoek van

verschil-lende bouwkundige vereenigingen,maakte grote indruk op deze be-zoekers, de maaltijd in de Salie 'dArmes konden alleen de 19-eeeuwse kellners de 15-e eeuwseillusie verstoren. Geen uilen, vleermuizen of andereongure gedierten huisden meer tus-sen de stenen. De pracht is niet te voor de ogen van een paar met ken-nersblik de ruihe waarnemendebouwkunstenaars vizioenen van watuit dit oude steenencomplex zoukunnen worden. Dr. Cuypers enJhr. Victor de Stuers zagen in hunverbeelding het slot, in middel-eeuwse trant herbouwd, statig op-rijzen uit de groene landouwen vanhet vlakke Nederland, en wat hetoogs huns geestes had aanschouwd,dat mochten zij tot werkelijkheidmaken in steen en hout, in ijzer enmarmer. Een meesterwerk van bouwkunst,een reuzenwerk van aanleg. Kri-tieken vervagen, bewondering voorwat uit de puinhopen van de ruiheherrijst, uitgesproken bij een be-zoek van bouwkundigen in febru-ari 1896 aan de bouwplaats. Eenuitstapje om vergelijk mogelijk temaken tussen ruihe en gevorderdrestauratiewerk, nu geen kritiekop de bouwmeesters die op uit-muntende wijze de ontelbare moei-lijkheden overwonnen, die zich bijde bouw voordeden.De Haar, gebouwd aan de grens vanHolland en Utrecht, dat een vier-hoek

vormde met Zuylen Nyevelten Utrecht, roept uitwendig tijdenin het geheugen terug, waarvoorde Baron Van Zuylen zoveel voorvoelde, voorliefde voor de middel-eeuwen, maar binnen kunnen wijons bij elke stap verbazen overde wonderlijke tegenstrijdighedenwaartoe het invoeren van het mo-derne leven ook in dit geval geleidheeft, let wel in 1896. Tot slot van dit artikel enkele na-men van de verantwoordelijkenvan de herbouw. Jhr. Victor de Stuers, deskundigadviseur Dr. P.J.H. Cuypers, architectJ. Th. J. Cuypers, architect'Copijn, tuinarchitectC. Huygen, civiel ing. water verwar-ming verlichting Jac. van Straaten, Jac. van Gils,landelijke bouwwerkenJ. Plomp en Zn., baksteenfabriekCom. van Straaten, aannemerLITERATUUREigenhaard 9 mei 1896 no 19Bouwkundig Weekblad 16 april1898 no 16 Het kasteel de Haar door N.D. Kui-per Op den Uitkijk 12 juli 1902 no 33Wandelingen door Nederland doorJ. Craandijk 13




