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“Mijn overgrootvader, Etienne van Zuylen, had een droom. Het was 
meer dan een droom. Het was een obsessie om het familiedomein, toen 
en nu ook nog bekend als Kasteel de haar, in zijn oude glorie te doen 
herrijzen. Het duurde 20 jaar om deze droom te verwezenlijken en met 
de onmisbare samenwerking van misschien wel de beste neogotische 
architect van zijn tijd, dr. P.J.H. Cuypers, werd het werk juist voor het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voltooid.” -  barones Alexandra 
van Zuylen van Nyevelt van de Haar

SPROOKJE, RUSTPLEK, LOCATIE: 
KASTEEL DE HAAR

Kasteel de Haar



De oude glorie van Kasteel de 
Haar, anno nu is het moeilijk om 
je voor te stellen dat het kasteel 
ooit de functie van een “klassiek 
kasteel” heeft uitgevoerd, en als je 
denkt aan de glorie van het do-
mein denkt je al snel aan ridders 
en veldslagen. En hoewel Kasteel 
de Haar zijn slagen heeft meege-
maakt, was het keer op keer een 
toonbeeld van de meest moderne 
technologie die er beschikbaar was 
in de tijden.

De ouDe geschieDenis

De geschiedenis van Kasteel de 
Haar gaat terug tot 1391, wanneer 
men voor het eerst een aanteke-
ning maakt over de versterkte 
woontoren met slotgracht. Hoe dat 
complex er precies uit heeft gezien 
is onbekend, maar wel is be-
kend dat het de heer Hendrik van 
Vianen was die het eigendom in 
bruikleen gaf aan de heer Boekel 
van de Haar die daarmee een hoe-
veelheid grond bemachtigde en dit 
bezit verder zou uitbreiden over de 
jaren heen. De familie van de Haar 
zou het kasteel bijna zestig jaar 
bezitten, tot Josina van de Haar 
trouwde met Dirk van Zuylen. De 
Utrechtse tak van de Duitse van 
Zuylen’s zijn van adel en verdie-
nen goed geld met het droogleg-

gen van de moerasgebieden in de 
provincie Utrecht, waardoor Dirk 
in staat is om het kasteel volledig 
te laten opknappen. De werkzaam-
heden hielden onder andere een 
grote uitbreiding en het herstel van 
de verdedigingswerken in, en die 
zouden snel hard nodig zijn.

De familie van Zuylen bezat 
meerdere kastelen in de provincie 
Utrecht, maar Kasteel de Haar 
kreeg behoorlijk wat te verduren 
toen Dirk van Zuylen het kasteel 
erfde na het overlijden van zijn 
vrouw. In 1482 was het domein 
deel van de frontlinie in de strijd 
tussen de Hoeken en de Kabeljau-
wen. Dirk van Zuylen, zoon van 
Josina van de Haar, was burge-
meester van het Hoekse Utrecht. 
In zijn strijd tegen de Kabeljau-
wen kwam hij oog in oog te staan 
met Joost van Lalaing, ridder in 
de Orde van het Gulden Vlies 
en stadhouder van de gewesten 
Holland en Zeeland. Op 14 juli 
1482 stak Van Lalaing het kasteel 
in brand, waarna de burgers van 
Woerden de resterende muren 
omver trokken. Wederopbouw 
kwam pas in 1505 van de grond, 
om in 1674 weer teniet te worden 
gedaan door dezelfde tornado 
die de Domkerk in Utrecht deels 
verwoestte.



De moDerne geschieDenis

Zoals u kunt lezen gaat de ge-
schiedenis van het kasteel ver 
terug, net zoals de geschiedenis 
van de familie van Zuylen van 
Nyevelt van de Haar. Er is echter 
ook een “gat” in de geschiedenis 
te bekennen. Na de verwoesting 
van het kasteel in 1674 raakt het 
vervallen, de familie verdwijnt 
langzaam uit de boeken en het 
kasteel gaat over in de handen 
van andere takken dan die van 
Josina van de Haar en haar nako-
melingen. Een verre, verre neef en 
vanaf daar diens kleinzoon krijgt 
de ruïne in handen: baron Etienne 
van Zuylen van Nyevelt wordt 
heer van kasteel de Haar en samen 
met zijn vrouw barones Hélène de 
Rothschild herbouwt hij het oude 
familiedomein als eerbetoon aan 
zijn voorvaderen.  De beroemde 
Pierre Cuypers wordt ingehuurd 
om van het kasteel iets specta-
culairs te maken: een klassieke 
buitenkant, en een hypermoderne 
binnenkant. Zo is er warm en koud 
stromend water, centrale verwar-
ming, elektriciteit in alle kamers, 
en zelfs een Turks bad in het 
kasteel. Er is ook een personenlift! 
Baron Etienne maakte Kasteel de 
Haar tot het museum zoals we het 
nu kennen, maar kleinzoon Thier-

ry maakte het tot een van de centra 
van de culturele wereld door inter-
nationaal beroemde gasten van de 
internationale jetset over te laten 
komen in september en extrava-
gante feesten te geven. Zijn vijf 
dochters zijn over de hele wereld 
uitgevlogen, maar de band tus-
sen het geslacht Van Zuylen van 
Nyevelt van de Haar en het kasteel 
blijft nog altijd bestaan.

Het enige moment waarin het 
kasteel de familie jarenlang niet 
binnen de muren kon verwelko-
men was gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel Kasteel de 
Haar de gruwelijkheden van de 
oorlog werd bespaard (het werd 
niet gebombardeerd, en tevens niet 
geplunderd) moest de familie de 
jaren in ballingschap doorbrengen. 
Kasteel de Haar bleef vijf jaar lang 
gesloten, alleen de tuinen moesten 
eraan geloven: de bomen werden 
gekapt om te dienen als brand-
stof en de gazons omgespit om er 
groenten te verbouwen. Anno nu 
zie je daar geen enkel bewijs meer 
van, de tuinen zijn perfect hersteld 
van de roerige tijden die ze hebben 
meegemaakt en het kasteel is nog 
altijd een toonbeeld van architec-
tuur en welvaart.

Welkom in Kasteel de Haar.



Als ik langs Kasteel de Haar in Haarzuilens rijd slaat mijn fantasie 
meteen op hol. Ik stel me romantische taferelen voor, afkomstig uit een 
sprookjesboek, maar ook zie ik spannende horrorverhalen. Ridders op 
paarden, of rijke adel die een wandeling maken in de tuinen.

De eerste keer dat ik werd uitge-
nodigd om op het kasteel langs te 
komen voelde ik mij direct thuis 
Het wachten was op de barones 
die mij welkom heette. Ik heb de-
zelfde dag “ja” gezegd op de vraag 
of ik gastconservator wilde zijn. 
Het idee om me maanden bezig te 
houden met mensen die behoren 
tot de filmgeschiedenis leek mij 
geweldig. Roger Moore, Michael 
Caine, Brigitte Bardot, Gregory 
Peck, Michael York to name a few. 
Ze verbleven allemaal op dat ro-
mantische kasteel in Haarzuilens.   

Tijdens die eerste rondleiding door 
het kasteel zagen we de plek waar 
Lauren Bacall en Joan Collins 
gelogeerd hebben, de zaal waar 

Gregory Peck met de jonge baro-
nesjes films keek, we liepen door 
de eetzaal waar Michael Caine 
Roger Moore verweet dat hij zo 
bekakt sprak. Billy Wilder, Sophia 
Loren, Yul Brynner kwamen soms 
meerdere keren per jaar.  
Liza Minnelli was er op voor-
spraak van Bob Fosse, Michael 
York was een graag geziene gast, 
net als Maria Callas (zij ging ieder 
jaar naar de kermis in Haarzui-
lens), Jacky Kennedy, Onassis en 
de Franse president Pompidou.   
Voor velen klinkt dit als een 
sprookje, zo uit een fantastische 
speelfilm geplukt, maar de doch-
ters van de baron en de barones 
herinneren dit alles allemaal nog 
als de dag van gisteren.

En wij proberen die dag weer 
terug te brengen, met avonden 
vol glitter en glamour, moderne 
sterren, en er komt een reünie met 
de makers van de film “Een zon-
dag op het eiland van de Grande 
Jatte”. Het wordt een prachtige 
en historische belevenis: Films en 
Sterren op Kasteel de Haar. 

- René Mioch, gastconservator.  

René Mioch (Sven Hogerhuys)



DE TENTOONSTELLING,
DE MODERNE JETSET

06 juni 2018

Zo moet het geklonken hebben, 
op een zaterdag in september in 
de jaren ’60. Een zaal vol stem-
men, geroezemoes, gekling van 
glazen, een kasteel bruisend van 
het leven. Kasteel de Haar was de 
plek waar wereldsterren voor hun 
vermaak en ontspanning kwamen, 
en op deze middag in juni is de 
zaal opnieuw gevuld met de jetset. 
Terwijl de iconen op de overloop 
waken over deze nieuwe lading 
gasten luisteren zij ademloos naar 
de verhalen van René Mioch. 

Sommigen van die beelden lijken 
al met de fluit en lier klaar te staan 
om de opening van de tentoonstel-
ling Films & Sterren op De Haar 
met een feestelijk deuntje in te 
leiden, als de gastconservator uit-
gesproken is. Zelfs de barones is 
aanwezig, net als toen. Alexandra 
van Zuylen van Nyevelt van de 
Haar is hier opgegroeid, deze zaal 
was het thuis waar ze haar ouders 
en de gasten samen zag. Haar 
ouders braken met de aristocrati-
sche tradities; actrices als gasten 
in plaats van minnaressen, hoe 
durfde haar vader?! Maar hij deed 

Frans Weisz & Nouschka van Brakel (Pief Weijman)



het toch, zo vertelt de barones aan 
het gniffelende publiek.

Het kasteel is een magische plek 
waarvan het effect niet alleen te 
merken bij voor het team dat deze 
tentoonstelling heeft opgebouwd. 
Misschien is het de warmte op 
deze juniavond, misschien zijn 
het de glazen champagne, en 
misschien is het wel gewoon deze 
plek in Haarzuilens. Wat de reden 
erachter ook moge zijn, de sfeer 
in de Main Hall is ontspannen. 
Overhemden zijn iets open ge-
knoopt, hoeden zijn afgezet. Het 
hooggeëerde publiek is tijdens de 
feestelijke opening al net zo op z’n 
gemak als de wereldsterren waren 
toen ze in de jaren ’60 en ’70 het 
kasteel bezochten. In veertig jaar 
tijd is er voor even niet zo veel 
veranderd aan de essentie van 
het kasteel. Dit is nog steeds een 
bijzondere plek, met baronessen, 
met filmsterren, met grandeur. 
Pas wanneer koninginnen Juliana 
(Anne-Wil Blankers) en Beatrix 
(Willeke van Ammelrooy) zich bij 
barones Alexandra en gastconser-
vator René Mioch op het podium 
scharen breekt het heden met het 
verleden. De telefoons en came-
ra’s schieten naar voren, licht flitst 
langs de muren. In de septem-
ber-weekenden van de jaren ’60 

en ’70 werd er niet gefotografeerd, 
maar in 2018 is digitaal beeld nau-
welijks meer weg te denken. Dat 
gebrek aan beeld van toen laat de 
fantasie van de bezoekers niet te-
genhouden, net zoals het gastcon-
servator René Mioch en producent 
Mardou Jacobs niet tegenhield. Zij 
stelden een tentoonstelling samen 
die vanavond geopend is voor 
het publiek, dat nu al nieuwsgie-
rig rondloopt en de teksten leest. 
Teksten, foto’s, en rekwisieten zijn 
verzameld en hebben gereconstru-
eerd hoe Brigitte Bardot door de 
gangen liep, hoe Yves Saint Lau-
rent genoot van een maaltijd maar 
zijn vriend dwars over de tafel viel 
omdat de jonge barones Vanessa 
zijn schoenveters aan elkaar had 
geknoopt. Hoe Gregory Peck ooit 
op handen en voeten door zijn 
stikdonkere kamer kroop omdat 
hij het lichtknopje niet kon vin-
den. Fantastische verhalen worden 
opnieuw werkelijkheid in Kasteel 
de Haar.

Waar de huidige gasten uitein-
delijk braken met het verleden 
door foto’s te maken, zo breekt de 
tentoonstelling één middag met de 
dagelijkse routine van het kasteel. 
Vandaag is het voor het publiek 
niet mogelijk de normale route af 
te leggen: door de keuken terug 



naar buiten. In traditie, net zoals 
een veertig jaar geleden, is de 
keuken deze dag volop in gebruik. 
Gasten moeten immers gefêteerd 
en gelaafd worden, zo dachten 
baron Thierry van Zuylen van 
Nyevelt van de Haar en produ-
cent Mardou Jacobs. Thierry en 
zijn koks zijn er niet meer, maar 
Maison van den Boer doet zeker 
niet voor hen onder en hoewel ze 
tijdens de feestelijke opening geen 
kip serveren zijn er gelukkig nog 
vele andere lekkere hapjes terwijl 
men proost, staande op de rode 
loper van Films & Steren op De 
Haar.

10 juni 2018

In de koelte van het kasteel merk 
je nauwelijks dat het buiten nog 
steeds zomer is. Hier is het sep-
tember: koel, rustig, de geur van 
hout en tapijt in de lucht. Tassen 
en koffers worden rustig achter-
gelaten terwijl de kalmte zich 
meester maakt van de bezoeker, en 
van de gast. En wie wil er nou niet 
op adem komen in het prachtige 
Kasteel de Haar? Het kasteel is 
groot genoeg om soms het idee te 
krijgen dat je het helemaal voor je-
zelf hebt, terwijl je je in de sferen 
van de internationale jetset waant.

Septemberdiner 2017 (Pief Weijman)



Dat laatste is niet moeilijk meer, 
met chique aangeklede manne-
quins die je het gevoel geven dat 
je naast Roger Moore en Joan 
Collins staat. Even de krant lezen 
in de Ridderzaal onder het genot 
van een martini? Well, if you insist 
mister Bond. 

Kasteel de Haar heeft zich hele-
maal onder gedompeld in de stijl 
van de wereldberoemde gasten 
die hier jarenlang elke september 
langskwamen. Met subtiele props, 
prachtige kostuums, en vermake-
lijke anekdotes komt het verhaal 
tot leven. Een verhaal waar de 
gasten en de gidsen evenveel van 
genieten, want elke keer is er weer 
wat nieuws te leren en te vertellen. 
In de grote zaal, waar enkele da-
gen geleden nog de huidige jetset 
stond te genieten van een hapje 
en een drankje, is het thuiskomen 
zoals Brigitte Bardot dat ooit aan-
voelde. Want Kasteel de Haar is 
voor velen een museum, maar dan 
wel met de sfeer van een warm 
huis. Een warme jas waar ieder-
een lekker in kan wegdromen, net 
zoals je je voelt in een comforta-
bele bioscoopstoel. Dus ga zitten 
en geniet van de interviews met 
de baronessen, of zwier door de 
Balzaal net zoals Liza Minnelli. 
Kasteel de Haar heeft zijn magi-

sche werking na al die jaren niet 
verloren, niet op het publiek en 
niet op de filmwereld.

Uw fantasie speelt, als bezoe-
ker zijnde, nu de hoofdrol in de 
privé-film van baron Thierry van 
Zuylen van Nyevelt van de Haar. 
“Camera, geluid, en… actie!”

Anne-Will Blankers (Pief Weijman)



DE BEROEMDE GASTEN

Brigitte Bardot en gasten op Kasteel de Haar



De highspeeD bike chase

De Amsterdamse, krakende, ietwat 
verroeste gevaartes met twee 
wielen spreken het avontuurlijke 
karakter in sommigen aan. Ze 
racen over de keien, wijken voor 
niemand, zijn de baas van de stad. 
Roger Moore staarde door het 
glas van de autoruit, bekeek deze 
waaghalzerij met oprechte inte-
resse. Ogenschijnlijk achteloos 
zag hij mensen langs zijn auto 
schieten, zonder dat het hen enige 
moeite kostte bewogen ze zich 
voort tussen de auto’s, de trams, 
de voetgangers. Iedereen in Ne-
derland fietste, ongeacht wat ze in 
het dagelijks leven deden of waar 
ze ’s avonds sliepen, zelfs onge-
acht het weer! En als zelfs kleine 
kinderen zich op de gammele 
voertuigen waagden, dan moest 
hij dat toch ook kunnen? Hij had 
superschurken opgepakt, en als hij 
met een boot over de wateren van 
Bangkok kon scheuren, dan moest 
hij zo’n fiets toch ook wel aankun-
nen? Hij was Mr. 007! 
“Mister Moore? We have arrived.” 
De chauffeur parkeerde de auto 
soepel in de smalle P.C. Hooft-
straat. 
Roger keek op. “Ah, thank you. I 
won’t be long.” Nog altijd verzon-
ken in zijn fascinatie opende hij 

zijn portier om uit te stappen.

De klap deed hem nog het meest 
schrikken, terwijl hij weer achter-
over op de achterbank viel. Het 
geluid van metaal tegen metaal 
galmde nog even na in de straat, 
het gekraak van een autodeur die 
de verkeerde kant op geduwd 
werd klonk de chauffeur nog in 
de oren, de klap van een mens op 
straat deed omstanders verbaasd 
opkijken. Met grote ogen had 
Moore het zien gebeuren, maar 
tegelijkertijd ging het zo snel dat 
hij het nauwelijks had kunnen 
registreren.
“Hé hufter, kun je niet uit je 
doppen kijken?!” Kwaad, met 
vertrokken gezicht van de pijn 
keek de fietser naar de open deur 
terwijl Roger snel van de achter-
bank klom. Wat de fietser precies 
zei verstond de Brit niet, maar dat 
het niet vriendelijk was, dat was 
hem direct duidelijk. Met dat Am-
sterdamse geknauw en die harde 
klanken van de Nederlandse taal.
“What the hell man, can’t you 
watch where you are going?” 
Roger torende boven de man uit. 
De beschadigde deur, het verkreu-
kelde voorwiel, er had wel iemand 
gewond kunnen zijn!
“Sir, sir, it wasn’t his fault!” 
Verbaasd keek Roger op toen hij 



de bekende stem van de chauffeur 
hoorde, die snel uit de auto stapte 
om de gevallen fietser overeind te 
helpen. “We parked, you should 
have taken a second look before 
you opened the door sir,” legde de 
bestuurder rustig uit. “That’s the 
law in Amsterdam.”
Langzaam drong de fout tot Roger 
door. Hij had de deur openge-
gooid, terwijl de fietser als pas-
serend voertuig voorrang had 
gehad… De verkreukelde band, de 
schrammen, de schrik van een fiet-
ser die niet verwachtte dat iemand 
zomaar uit zou stappen zonder te 
kijken. 
“Oh my… I am so sorry, please 
let me refund you for the dama-
ge.” Roger’s hand vloog naar zijn 
broekzak, naar zijn portemonnee 
waar hij snel een biljet uittrok. 
Zo’n wiel kon niet goedkoop zijn 
om te laten repareren. Snel druk-
te hij de guldens in de hand van 
de verbijsterde fietser. Het rappe 
Amsterdams was verdwenen toen 
hij oog in oog kwam te staan met 
een man die hij enkel kende uit 
de bioscoop, uit scenes waarin hij 
martini’s dronk en omringt was 
door mooie vrouwen. 
“It eh… it’s alright mister Bond,” 
wist hij nog te stamelen, voor 
Roger beschaamd de benen nam, 
de winkel in die hij had willen 

bezoeken.

Terug op Kasteel de Haar liet het 
voorval hem nog niet helemaal 
los. Piekerend had hij in de auto 
gezeten, denkend aan het ongeluk 
en aan fietsen. Zo’n simpel voer-
tuig, zo makkelijk overal te ge-
bruiken, en toch was je zo kwets-
baar. “Do you have bikes here?” 
Vragend keek hij in de spiegel 
naar de bestuurder.
“At the castle sir?” Roger knikte 
als antwoord. “I suppose we can 
arrange something for you.”

“MOVE! I CAN’T STOP!” 
Ternauwernood miste hij het 
personeelslid, die verbijsterd naar 
Roger’s poging tot fietsen had 
staan kijken. Jarenlang had Roger 
gedacht prima te kunnen fietsen, 
maar deze Nederlandse dingen 
waren wel anders dan wat hij 
gewend was van thuis. Waar was 
de rem? En waarom stond hij stil 
als hij de trappers naar achteren 
bewoog? Nee, hij had Emile Leo-
pold Locque van een klif kunnen 
duwen, maar hij moest maar nooit 
een achtervolgingsscène op een 
fiets proberen. Dat zou niet goed 
aflopen voor James Bond. 



hooggeëerD publiek

De wind woei haar haar door de 
war, maar daar had ze zich op 
voorbereid. Nederland was geen 
Italië, niet in temperatuur, niet in 
hoffelijkheid, niet in cultuur. Het 
was een gemoedelijk land, klein, 
lieflijk, en bovendien rustig. Dat 
was waarom Gina Lollobrigida de 
uitnodiging van het echtpaar van 
Zuylen van Nyevelt had aangeno-
men. Een weekend rust, een week-
end zonder paparazzi was zeer 
welkom. Even glimlachte ze nog 
naar de camera’s op het vliegveld, 

voor ze in de auto stapte.
“Je gaat het heerlijk vinden Pier-
re,” verzekerde ze haar reisgenoot. 
“Het kasteel heeft alles at je je 
maar kan wensen. En volledige 
discretie.” Gina blikte kort naar 
de rest van het gezelschap. De 
producer, de advocaat, en voor-
al de prins en diens echtgenote. 
“Niet zo’n hectiek als in Parijs, e 
nessun papparazzo,” garandeerde 
haar vrienden terwijl de wagen in 
beweging kwam. De Franse prins 
knikte. “C’est magnifique,” zei hij. 
“Ik kan niet wachten het echtpaar 
te ontmoeten.”

Septemberdiner jaren ‘70



Wat staat er op het menu?

De geur die uit de keuken kwam 
was om je te laten watertanden. 
De koks hadden, zoals altijd, de 
hele dag gewerkt aan een fan-
tastische maaltijd. Een maaltijd 
waar de gasten zoals altijd enorm 
naar uitkeken. Marina bekeek het 
menu, waar weer de heerlijkste 
gerechten op stonden. De pagina 
in de typmachine was nog leeg, 
maar dat zou niet lang zo blijven. 
Het meisje glimlachte terwijl ze 
het stukje papier neerlegde en 
begon te typen. Wat zou ze kun-
nen bedenken dat de gasten flink 
zou laten schrikken, nerveus zou 
maken over wat ze voorgeschoteld 
zouden krijgen? Gekookte varken-
spootjes misschien. Of anders sla 
van brandnetels. Met een glimlach 
om haar lippen begon Marina 
van Zuylen van Nyevelt driftig te 
tikken. Haar zusjes konden niet 
wachten om te zien wat ze dit keer 
zou produceren om de gasten op 
de kast te jagen. 

“Porc cuit au vinaigre? Excu-
sez-moi, est-ce correct?” Geproest 
klonk aan het einde van de tafel, 
de meisjes konden hun gezichten 
nauwelijks in de plooi houden 
terwijl de ene na de andere gast 
geschokt naar het menu, gefabri-

ceerd door Marina, staarde. Waar 
waren de heerlijke gerechten die 
ze normaal kregen? Was dit een 
grap, of was de chef gek gewor-
den? De blik van hun moeder 
brandde op de vier meisjes terwijl 
ze de gasten gerust probeerde te 
stellen dat het menu op tafel het 
verkeerde was, en dat ze heus 
geen varkensvlees gekookt in 
azijn zouden krijgen. Want hoewel 
sommige Duitse gerechten een 
azijn-basis hadden, werd er toch 
echt iets Frans’ geserveerd van-
avond. Maar misschien met een 
extra glas wijn, om van de schok 
te bekomen.

Leonora Corbett



Gina Lollobrigida



DE TENTOONSTELLING

(Ton de Zwart)



centrale hal

“Beatrix en Claus hebben elkaar 
hier ontmoet, op deze plek.” In de 
serie Beatrix, Oranje onder vuur 
tenminste. De centrale hal heeft 
een ongekende werking op ieder-
een die binnenloopt. De gast die 
ademloos rondkijkt, de regisseur 
die prompt inspiratie krijgt, de ac-
teurs die vanzelf deftiger gaan pra-
ten en zich twee stappen dichterbij 
hun personage wanen. Dit effect 
is niet onbekend, maar als het 
zorgt voor prachtig beeld en sterke 
rollen waarin men de eenzaamheid 
voelt naderen, of een bloeiende 
liefde kan zien ontluiken, wie zou 
dan de kracht van Kasteel de Haar 
ontkennen?

Vermoeid door de reis en afgepei-
gerd door het drukke leven kwa-
men de gasten op Kasteel de Haar 
aan. Verwarde kapsels, scheve 
stropdassen, een ietwat muffe 
lucht door een lange reis in vlieg-
tuig, trein, en auto, zo kon men 
de internationale jetset uiteraard 
niet zien verschijnen, maar op het 
kasteel hoefde men zich daar geen 
zorgen meer over te maken. Hier 
konden beroemdheden plaats-
nemen in de centrale hal van het 
kasteel, veilig voor camera’s en 
paparazzi.

De baron en barones van Zuylen 
van Nyevelt lieten arriverend 
bezoek altijd even bijkomen van 
de reis in de centrale hal en gast-
conservator René Mioch doet 
niet voor hen onder tijdens de 
opening. Hier konden de sterren 
genieten van een kopje koffie, 
wat lezen, of een praatje maken 
terwijl de kamers in gereedheid 
werden gebracht. En hier krijgt 
publiek voor het eerst een band 
met deze wereldberoemde namen. 
In de centrale hal konden Audrey 
Hepburn, Swifty Lazar, Michael 
Cain en velen anderen de sfeer van 
het kasteel opzuigen, terwijl de 
bezoeker anno 2018 de kans krijgt 
hetzelfde te doen. Aanschouw de 
standbeelden op de overlopen, met 
de instrumenten al in de hand om 
een daverend feest in te luiden, en 
bekijk het gedetailleerde tegel-
werk waarin onder andere vele 
dieren zijn verwerkt. Deze stille 
observanten hebben waarschijn-
lijk veel memorabele momenten 
mogen aanschouwen. Zoals de 
binnenkomst van Brigitte Bardot 
in 1967, toen zij de middag door 
had gebracht in Amsterdam. De 
jonge bombshell werd daar achter-
nagezeten door fans en paparazzi 
en kreeg nauwelijks tijd om stoom 
af te blazen, dus bij terugkomst 
op het kasteel was ze nog altijd op 



zoek naar een uitlaatklep. Stoom 
en uitlaatgassen zijn misschien 
niet zo verschillend, moet de 
jonge Bardot gedacht hebben toen 
ze twee jongens bezig zag met een 
brommer en hen vroeg of ze het 
ding eventjes mocht lenen. En wie 
zei er nou “nee” tegen het seks-
symbool van de jaren ’60?

Het gegier van de banden op de te-
gels moet de baron nog lang in de 
oren hebben geklonken, ook nadat 
de brommer weer uit de centrale 
hal was verwijderd en de ramen 
lang genoeg hadden opengestaan 
om de dampen te verwijderen. 
Wat een kabaal, wat een spektakel 
en wat een chaos was het toen de 
bombshell extraordinaire met die 
brommer binnen wist te scheuren 
alsof het niets was. Hij wist zeker 
dat dit iets was dat nog lang naver-
teld zou worden. En nu staat die 
oude Puch weer in de hal, maar 
zonder benzine in de tank dit keer.

biljartzaal

“Ahoy matey!” Ze had veel rollen 
gespeeld, maar piraat was ze nog 
niet eerder geweest. Dat maakte de 
verkleedpartijen van de baron en 
barones van Zuylen van Nyevelt 
eigenlijk het allerleukste: je kon 
zijn wie je wilde.
Joan Collins genoot er met volle 
teugen van terwijl ze door de gan-
gen van het kasteel struinde. Met 
een glimlach op haar gezicht keek 
ze naar buiten. Het maanlicht viel 
door het raam terwijl ze verderop 
de andere gasten hoorde, die zich 
al net zo vermaakten als zij deed. 
Aan de andere kant van het glas 
was de wereld vredig, niets roerde 
zich in de nacht en even leek het 
haast alsof iemand de wereld kort 
op pauze had gezet. Alsof ze naar 
een film zat te kijken in plaats van 
naar de werkelijkheid.

“En cut! Dat staat erop.” Met een 
tevreden blik keek Fransz Weisz 
mee door de camera. Het shot 
door het raam bij de biljarttafel 
was precies zo geworden als hij 
had gehoopt. De wereld achter 
dat glas zag er idyllisch uit, als 
een stilstaand en perfect plaatje 
in plaats van de werkelijkheid. 
Precies zoals hij had gewild. 
“Goed, waar gaan we nu heen?”Frans Weisz



eetzaal

De schalen met het eten werden de 
kamer ingedragen, gevuld met al-
lerlei heerlijkheden klaargemaakt 
door de chefs van het kasteel. Je 
kon aan verschillende gezichten 
zien dat ze niet konden wachten 
om toe te slaan, hongerig van 
de reis als men kon zijn. Roger 
Moore keek op toen hij de kip zijn 
kant op zag komen. Het gevogel-
te zag er prachtig uit, gebraden 
naar perfectie en omringt door 
allerlei heerlijk geurende kruiden. 
Rustig prikte hij zijn vork in het 
pootje, zoals hij vaker had gedaan 
hier, terwijl hij zonder nadenken 
het ding van de schaal naar zijn 
eigen bord wilde overhevelen. 
Wat was dat een zware poot… 
Verbaasd keek Moore op, naar de 
geschokte en verbaasde gezich-
ten om hem heen. Niet enkel het 
pootje, maar de hele kip bungelde 
aan zijn vork. Een schaapachtige 
grijns maakte zich meester van het 
gezicht van de acteur. “Anybody 
else?” vroeg hij, terwijl hij de 
gehele vogel de lucht in hief.

Een eetzaal met dertig gasten 
zal een gezellige, maar tegelijk 
drukke bedoening zijn geweest. 
Toch zal de eetzaal van De Haar 
elk weekend van september zo 

vol, als alle gasten van de baron 
en barones plaats hadden geno-
men. Kennissen onder elkaar was 
dit diner waarschijnlijk een stuk 
meer ontspannen dan men zich 
zou kunnen voorstellen uit films. 
Voor Roger Moore was de eet-
zaal enige keren het podium voor 
lichte gene. In de jaren ’60 en ’70 
was het gebruikelijk dat gasten 
zichzelf opschepten, van schalen 
die werden rondgedragen door het 
personeel.

Geef ze brood en spelen

Het rumoer in de eetzaal was van-
af de gang al hoorbaar. De tafel, 
volledig bezet, was eerder nog 
strak gedekt maar nu het einde van 
de maaltijd naderde lagen servet-
ten wat verfrommeld tussen de 
borden en waren hier en daar vlek-
ken in het tafelkleed ontstaan. De 
gasten van de baron en de barones 
waren tevreden, en Sophia Loren 
was een van hen. Druk in gesprek 
met Marie-Hélène had ze niet door 
dat haar outfit de aandacht trok 
van de jonge meisjes die tegen-
over haar zaten. De dochters van 
de baron en barones waren Sophia 
welbekend. Ze had ze eerder ont-
moet, had eerder met ze gesproken 
aan tafel, maar tegelijk hield ze ze 
niet altijd in de gaten. Het idee dat 
jonge kinderen een diep decolleté, 



iets waar ze om bekend was, inte-
ressant konden vinden kwam niet 
bij haar op.
“Mag ik mee doen?” Vanessa keek 
op van haar doelwit toen ze een 
stem naast zich hoorde. Othman 
Benjaloun knikte even richting de 
Italiaanse actrice, en toen naar het 
brood in de hand van het meisje. 
Ze had zich zo verveeld dat ze sa-
men met haar zussen een spelletje 
had bedacht. Het decolleté van de 
Italiaanse leverde het meeste pun-
ten op en tot nu toe leek nog nie-
mand het te merken. Behalve de 
zakenman die naast haar zat dan. 
Met een grote grijns gaf Vanessa 
hem wat. “Dus, hoeveel punten als 
je raak gooit?” fluisterde Othman, 
waarna hij mikte.

Het hoofd van tante Marie-Hélène 
schoot op toen ze het stukje brood 
tegen haar gezicht voelde komen. 
Met een kritische blik keek ze 
om. Ze zag het geschokte gezicht 
van haar nichtje, het gezicht van 
Othman terwijl ze het stukje brood 
van de tafel plukte. Ze hoefde 
niet lang de denken over waar 
het had moeten eindigen. Sophia 
volgde de blik van de zus van de 
baron. “Wat is er aan de hand?” 
Marie-Hélène wierp haar nichtje 
nog een strenge blik toe, als haar 
moeder had gemerkt wat er ge-

beurde zou ze diep in de proble-
men zitten. “Niets. Hoorde ik nou 
dat je genomineerd bent voor een 
Oscar?” Terwijl de Italiaanse weer 
begon te vertellen wist de dame 
nog net op gedecideerde toon de 
kinderen en Othman Benjelloun de 
eetzaal uit te sturen, waarna ze het 
stukje brood in haar mond stopte. 
Hun gegiechel klonk nog enige 
tijd hoorbaar door de gangen.

Baron Étienne en Pierre Cuypers



bibliotheek

Discretie was één van de belang-
rijkste aspecten van Kasteel de 
Haar. Hier konden de gasten tot 
rust komen, zichzelf zijn, zonder 
dat iemand daarover oordeelde of 
het vast legde op film of tape. De 
bibliotheek, een oase van rust en 
kennis, was mogelijk de meest dis-
crete ruimte van het kasteel voor 
de gasten. Hier kon men in alle 
rust lezen, werken, terwijl men 
in andere ruimtes praatte of zich 

vermaakte met schaak of andere 
bezigheden. 

Tijdens de tentoonstelling is de 
klassieke bibliotheek uitgerust met 
een monitor om nieuwe media te 
mengen met de mogelijkheden van 
destijds. Hier worden fragmenten 
vertoond van films opgenomen in 
het kasteel, of met de beroemde 
gasten in de hoofd- en bijrol, ter-
wijl omwonenden van het kasteel 
vertellen over de verhalen van 
weleer. 

Balzaal Kasteel de Haar





Aankomt en ontvangst van gasten in Kasteel de Haar



riDDerzaal

“Shaken, not stirred please.”
Roger Moore voelde de kritische 
blik van zijn collega branden. 
“Kun jij nou nooit normaal pra-
ten? Altijd maar weer dat accent.” 
Zo staande keek Michael Caine 
zowaar iets neer op Roger, en dat 
was op het moment niet alleen 
letterlijk. Roger keek beledigd. 
“Bekritiseer je nou hoe ik praat?”
“Man, je bent net zo Cockney als 
ik, waarom zet je dat belachelijke 
toontje op?”

Michael Caine kon zich jaren later 
niet alleen Kasteel de Haar nog 
herinneren, maar ook de discus-
sies die had met Roger Moore 
over diens accent. Volgens Caine 
was het een eeuwige bron van 
ruzie tussen hem en de man die de 
dochters van de baron en barones 
kenden als “Bond, James Bond.” 
In de ridderzaal herhaalde Roger 
Moore de befaamde woorden 
meerdere keren voor de jonge 
Vanessa van Zuylen van Nyevelt 
terwijl Gregory Peck de zussen 
overlaadde met boeken en films. 

Helaas heeft de scene waarin 
James Bond schaak speelt met een 
toekomstig barones speelt de films 
nooit gehaald.

balzaal

“Life is a cabaret, old chum.”
De muziek bracht de kamer tot 
leven. Koppels die om elkaar heen 
zwierden, al dan niet in kostuum 
terwijl bekende en onbekende 
nummers de ruimte vulden. Af en 
toe kon je gelach over de klanken 
heen horen, terwijl de gasten van 
Thierry van Zuylen van Nyevelt 
van de Haar zich oprecht ont-
spanden. Niemand hier bekeek 
hen, beoordeelde hen, of had een 
camera in de hand. Liza Minnelli 
kon dansen zoals ze gedaan had 
in cabaret, als entertainment voor 
bevriende collega’s en volslagen 
vreemden zonder dat ze hoefde 
te vrezen dat iemand het aan de 
pers zou doorspelen. Net nog had 
ze Joan Collins als piraat door de 
gangen zien rennen, alsof het niets 
uitmaakte. En dat deed het ook 
niet, eigenlijk. 

Met een sterrencast en kisten vol 
kostuums wist baron Thierry zijn 
eigen film te creëren, eentje die 
niemand had bedacht en niemand 
vastlegde behalve de baron. In zijn 
eigen herinneringen, in zijn eigen 
geheugen. Een privé film, met als 
decor de ruimte waar hij het liefst 
zijn films afspeelde en bekeek.



kamers 3 + 2

Het kasteel was in rep en roer. Het 
personeel zette de tafels klaar, de 
koks verzorgden de laatste details 
van de maaltijd, en in elke slaap-
kamer was men bezig zich klaar 
te maken voor het diner. Met een 
kritisch oog keek Thierry van 
Zuylen van Nyevelt van de Haar 
naar de kleding die voor hem was 
klaargelegd. Als man was het 
makkelijk om elke keer hetzelfde 
goedgesneden pak te dragen, maar 
hij hield ervan als de details op 
orde waren. De bladen voorzagen 
hem van informatie wat de laatste 
mode betreft, en hij wilde niet 
graag onderdoen voor zijn gasten. 
Op tafel lagen een aantal tijd-
schriften die de baron eerder nog 
had zitten lezen. De inhoudelijke 
opiniestukken voorzagen hem van 
de informatie over de laatste po-
litieke ontwikkelingen, en het gaf 
hem een gespreksonderwerp voor 
aan tafel met zijn gasten. 

Terwijl hij zijn kraag rechttrok 
wierp hij nog één blik op openge-
slagen katern. Hij hoopte dat de 
oorlog in Vietnam vandaag geen 
onderwerp aan tafel zou zijn, we-
tende dat de Amerikaanse gasten 
zich ernstig zorgen maakten over 
het toenemende aantal troepen in 

het land. Maar misschien moesten 
ze het daar wel over hebben, dacht 
de baron terwijl hij zijn mouwen 
rechttrok en manchetknopen 
vastmaakte. Ze konden niet doen 
alsof dergelijke dingen hen niet 
aangingen, als ze de hele wereld 
aangingen. Dus ook de internati-
onale jetset. Maar misschien kon 
hij toch nog ergens die Grammy 
voor de Beatles opbrengen. Of 
moest hij de nieuwe gast wat meer 
in het spotlicht zetten? Hij zou een 
grapje kunnen maken “de nieuwe 
Fair Lady”, Audrey Hepburn was 
immers nog nooit eerder te gast 
geweest. Misschien kon zij wel 
een einde maken aan die eeuwige 
discussie van Roger en Michael 
over het Cockney-accent…

“Lieverd, ben je zover?” De baron 
keek op toen hij de stem aan de 
andere kant van de deur hoorde, 
en knoopte zijn jasje dicht terwijl 
hij naar buiten stapte. “Ja schat, 
laten we gaan.”

kamer 1

Het bijwonen van een feestje was 
dagelijkse kost voor haar, hoewel 
de kring van deze avond intiemer 
was en er geen camera’s waren om 
het vast te leggen. Dat betekende 
echter niet dat ze geen imago had 



hoog te houden en dat ze er niet 
tiptop uit moest en wilde zien.

Kort bekeek Brigitte Bardot 
zichzelf in de spiegel. Haar haar 
zat perfect, fris gewassen door 
die aardige kapper die schijnbaar 
de lokale drogisterij runde. Een 
glimlach krulde zich om de lippen 
van de actrice terwijl ze de laat-
ste speldjes op hun plek bracht 
en zichzelf kort bekeek. Snel nog 
haar oogpotlood bijwerken en 
wat parfum, en ze was klaar voor 
de avond. Nog eenmaal blikte de 
actrice in de spiegel. Ze zag er 
goed uit, en ze had er ook zin in 
vanavond. Met de glimlach nog 
op haar gezicht dronk ze de laatste 
slok uit haar glas leeg, waarna ze 
overeind kwam. Goed, wat ging ze 
aantrekken?

kamer 9

Hij had onderschat hoe donker 
het was. Gewend aan de stad had 
Gregory Peck wel verwacht dat 
er ergens licht binnen zou vallen, 
maar het kasteel was aardedonker 
midden in de nacht. Hij zag geen 
hand voor ogen terwijl hij zijn be-
nen over de rand van het bed slin-
gerde. Hij voelde de handdoeken 
onder zijn voeten, handdoeken die 
hij zelf had neergelegd een paar 

uur eerder. De handdoeken waren 
voor hem, met zijn smetvrees, de 
enige manier waarop hij ontspan-
nen over het tapijt naar de badka-
mer kon lopen. Langzaam kwam 
hij overeind, op de tast zoekend 
naar het lichtknopje. Waar hij ook 
voelde hij kon het verraderlijke 
stukje techniek niet vinden. Zacht 
vloekte Peck, terwijl hij door de 
ruimte schuifelde. 

Kort gesis klonk door de duister-
nis toen de acteur zijn teen stootte. 
Tegen een stoel? Een tafel? Een 
ander meubelstuk? Hij had geen 
idee, hij zag immers niets. Er zat 
niets anders op, zo leek het. Zacht 
mopperend zakte Peck door zijn 
knieën, voelde over de vloer. Ja, 
dit waren de handdoeken, en ze 
gingen die kant op. Kruipend op 
handen en voeten, als een klein 
kind, maakte hij zich bekend met 
deze donkere wereld. Een we-
reld waarin zijn handen zijn ogen 
waren geworden. Tot hij de badka-
merdeur bereikte en deze opende. 
Aah, daar was dat lichtknopje!

Het licht in de stenen ruimte 
verblindde hem kort terwijl hij 
de deur achter zich sloot. Straks 
moest hij weer op dezelfde manier 
terug, hij keek daar niet naar uit.



Liza Minnelli & Joël Gray (Ton de Zwart)



ACHTER DE SCHERMEN 
OP DE HAAR

“Kan je de camera een kwartslag 
draaien?” De vraag was simpel, 
maar deed toch een aantal wenk-
brauwen fronsen. De camera een 
kwartslag draaien? Maar dan stond 
het beeld op zijn kant. “Ja, het 
moet geprojecteerd worden op een 
spiegel. Hoog en smal. Niet breed 
en kort.”

Met een kritische blik keek de 
regisseur naar het beeld. “Dat 
parfumflesje nog iets meer naar 
rechts, ja perfect zo.” Een stukje 
tape op de tafel, zodat het flesje 
straks weer op precies de goe-
de plek stond. In het beeld zou 
niemand dat soort details zien, 
zo goed waren ze in hun werk, 
maar tijdens het draaien maakten 
dat soort kleine markers het werk 
zoveel makkelijker. “Goed, alles 
staat volgens mij. Make-up, zijn 
we zover?” Een hoofd werd ge-
schud. “Nog een minuutje.” 
Een beetje make-up, het klinkt 
niet zo moeilijk, maar wanneer 
je het meest iconische kapsel van 
Brigitte Bardot moet namaken. 
Een laatste spray haarlak, zo moet 
het wel blijven zitten voor the 
time being. Alles is altijd voor the 
time being, vandaag zal dat kapsel 

nog zeker een paar keer opnieuw 
moeten worden gedaan.

“Dus de camera staat achter die 
spiegel. Nee, het is een one way 
mirror, wij kunnen jou wel zien 
maar jij ons niet. Dat leek ons 
makkelijker.” Jezelf opmaken, ook 
als je maar doet alsof, is makkelij-
ker wanneer je jezelf kan zien. De 
doorkijkspiegel biedt de perfecte 
uitkomst: de actrice hoeft nau-
welijks te acteren dat ze zichzelf 
klaarmaakt voor een avondje 
stappen. “Goed, laten we het 
proberen. Take 1. Camera, geluid, 
en… actie!”

Camera opname



KASTEEL DE HAAR
ALS LOCATIE

(1965) 
Een Zondagmiddag op het 
Eiland van de Grande Jatte  
Regie: Frans Weisz  
Cast o.a. Jan Cremer, Hans van 
Manen  
  
(1982) 
Van de Koele Meren des Doods  
Regie: Nouchka van Brakel  
Cast o.a. Renée Soutendijk, Derek 
de Lint, Peter Faber, Krijn ter 
Braak  
  
(2001) 
Wilhelmina  
Regie: Olga Madsen  
Cast o.a. Anne-Will Blankers, 
Mark Rietman, Jasperina de Jong, 
Ricky Koole  
  

(2006) 
Juliana, prinses van Oranje  
Regie: Robin Pera  
Cast o.a. Marieke de Kleine, An-
net Nieuwenhuyzen,   
   
(2009) 
Komt een vrouw bij de dokter  
Regie: Reinout Oerlemans  
Cast o.a. Barry Atsma, Carice van 
Houten  
  
(2012) 
Beatrix, oranje onder vuur  
Regie: Pim van Hoeve  
Cast o.a. Willeke van Ammelrooy, 
Bastiaan Ragas, Katja Herbers  
  
(2014) 
Sinterklaas & Diego:  
Het geheim van de Ring  
Regie: Roy Poortmans  
Cast o.a. Peter Faber, Ernst Daniel 
Smid, Johnny Kraaykamp jr.  
  
Club van Sinterklaas en de stre-
ken van Tante Toes  
  
(2003) Ernst & Bobbie: 
Avonturen op het kasteel  

Camera opname



Een film en een tentoonstelling, voor een producent is het allemaal niet 
zo verschillend. Productie is het vak van het “regelen”, het plannen, het 
opzetten zodat anderen zorgeloos aan het werk kunnen. Dus toen ik in 
april 2016 werd benaderd door René Mioch – presentator, filmkenner en 
collega – of ik de producent wilde zijn van een tentoonstelling waar hij 
gastconservator voor was gingen in mij dezelfde tandwieltjes draaien 
als anders. Er was echter één groot verschil, Kasteel de Haar kende ik 
als filmlocatie, en als de plek waar mijn kinderen in kostuums hadden 
rondgelopen tussen de elven en trollen. Wat voor tentoonstelling zou dit 
worden dat René Mioch gevraagd was als gastconservator?

One way mirror



niet helemaal lekker?
Maar we gingen het wel aanpak-
ken zoals wij gewend waren: als 
een film. Dat betekent dat je soms 
alle zeilen bij moet zetten en zelf 
het werk voor tien aan het doen 
bent, maar dat is niets nieuws. We 
verzamelden ons team, gingen 
gesprekken aan, legden alles vast 
op papier en op film. Want ja, die 
film. Altijd maar weer die film. 
Zouden we ooit iets zonder film 
kunnen doen, René en ik? Zouden 
we ooit iets kunnen doen zonder 
een beetje fantasie, en zonder heel 
erg veel inzet? Ik denk het niet, en 
ik zou het ook niet willen. Voor 
even maakte ik van Kasteel de 
Haar mijn eigen set, en ik genoot 
er met volle teugen van.

Ik hoop dat u met net zoveel 
plezier de tentoonstelling bekijkt, 
zoals mijn team en ik ermee heb-
ben gehad om hem voor u samen 
te stellen. Kasteel de Haar gaat bij 
mij in ieder geval op het lijstje van 
meest bijzondere producties die ik 
ooit heb gedaan.

- Mardou Jacobs, producent.

Nog geen twee weken na zijn 
vraag reden we samen het terrein 
van het slot op en direct zag ik wat 
hij zag. Een geweldig project, een 
iconische locatie, een fantastische 
uitdaging, en twee filmliefhebbers 
die stonden te watertanden. En 
samen met ons vele collega’s die 
later over onze werkzaamheden 
zouden horen. Samen met ons de 
ploeg waarmee we deze productie 
uiteindelijk op zouden gaan zetten. 
De kostuumdame, de visagiste, de 
decorbouwers, de tekstschrijver, 
en de producent en de presentator.  
Films en Sterren op Kasteel de 
Haar, het werd onze eigen produc-
tie, onze eigen film en tegelijk was 
het zoveel meer.
Terwijl we over het terrein liepen 
tijdens dat eerste bezoek keek ik 
rond met dezelfde blik die ik opzet 
als ik een nieuw filmproject instap. 
En daarbij keek ik ook naar René. 
We zijn in andere hoeken van de 
film- en televisiewereld groot ge-
worden, maar tegelijk gaan we al 
35 jaar terug en kennen we elkaars 
werk goed. We hadden eerder 
samengewerkt, zijn samen naar 
de Verenigde Staten gereisd voor 
werk. Geen seconde kwam het 
in me op om “nee” te zeggen op 
zijn vraag of ik dit wilde doen met 
hem. Ik bedoel maar; nee zeggen 
tegen deze locatie, dan ben je toch 



Gastconservator  - René Mioch
Producent    - Mardou Jacobs
Make up artiest  - Trudy Buren
Kostuum ontwerpster  - Manon Blom
Set dressing   - Valesca Meist
Rekwisieten   - Leo Zandvliet
Techniek   - Pieter Huijgens
Decorbouw   - Elmer Jacobs
     Rob de Croon
     Jan Pronk
Camera   - Boris Klatser
     Ruben van Eijl
Fotografie   - Ton de Zwart
     Pief Weijman
     Sven Hogerhuys
Schrijver   - Linda Leestemaker

Medewerkers Kasteel de Haar:
Anetta de Jong, Martine Lintvelt - Maas, Eline van Bemmel, Nienke 
Slaghuis, Mari Hanegraaf

DEZE TENTOONSTELLING IS TOT 
STAND GEKOMEN MET DANK AAN:

Michael Cain (Ton de Zwart)


