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Nederlandse sterren op De Haar
tijdens traditioneel Septemberdiner

Foto: gasten Septemberdiner Kasteel de Haar
Traditiegetrouw vond gisteravond het jaarlijkse Septemberdiner plaats op Kasteel de Haar. In de
historische Eetzaal van De Haar fêteerde barones Alexandra van Zuylen van Nijevelt, dochter van
wijlen baron Thierry van Zuylen van Nijevelt, voor de derde keer ruim 30 voorname gasten op een
feestelijk onthaal. Naast sponsoren en relaties van De Haar, namen onder anderen ook Utrechts
burgemeester Jan van Zanen, Alexandra’s dochter Sara Watson en haar zus Cordelia van Zuylen
plaats aan tafel.
Zij werden dit jaar vergezeld door bijzondere gasten uit de Nederlandse filmwereld, waaronder
actrices Willeke van Ammelrooy en Anne Wil Blankers, regisseur Frans Weisz (foto rechtsonder) en
filmjournalist René Mioch (foto midden). Ook regisseur Nouschka van Brakel (foto midden onder) en
producent Matthijs van Heijningen (foto tweede rij midden) gaven acte de présence. Ze waren
beiden betrokken bij de productie van ‘Van de koele meren des doods’, waarvoor Kasteel de Haar in
1982 filmlocatie was.
Naast een gelegenheid om de maand september als feestmaand op De Haar in ere te houden,
vormde het diner dan ook een prachtige kick off voor de voorbereidingen van een nieuw
publieksprogramma dat in mei 2018 van start zal gaan. Hierin zullen niet alleen luisterrijke nationale
en internationale gasten uit tien decennia Kasteel de Haar centraal staan, maar ook De Haar als
decor voor talloze filmproducties.

Tijdens hun jaarlijkse septemberverblijf op Kasteel de Haar omringden de baronnen en baronessen
zich al vanaf de beginjaren met gefortuneerde gasten, kunstenaars, filmsterren, ontwerpers en
koninklijke gasten. Yves Saint Laurent, Brigitte Bardot, Roger Moore, Joan Collins, Koningin Emma zijn
allemaal terug te vinden in het gastenboek van De Haar. Het Septemberdiner is een ingetogen
manier om deze traditie in ere te houden.
Voorafgaand aan het diner vond gisterochtend ook geheel volgens traditie in Haarzuilens, in
aanwezigheid van Alexandra van Zuylen, de opening van de Haarse Kermis plaats. Deze kermis is al
bijna 120 jaar een vertrouwd begrip in Haarzuilens en kenmerkt de verbondenheid van de
Haarzuilense gemeenschap. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is tevens de vierde editie van De
Halve van De Haar aangekondigd. Deze kasteelloop, die ontstond naar een idee van Sara Watson,
vindt 2 april 2018 (Tweede Paasdag) plaats. Meer informatie over de kasteelloop en de diverse
looponderdelen is te vinden op www.dehalvevandehaar.nl
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