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Kasteel de Haar neemt zegelring familie Van Zuylen
in bruikleen

Zegelring wordt in bruikleen gegeven door de heer De Greef in bijzijn van Anetta de Jong, directeur
Stichting Kasteel de Haar (foto: Kasteel de Haar)
De gouden zegelring die baron Egmont van Zuylen van Nijevelt na de Tweede Wereldoorlog
cadeau gaf aan wijlen rentmeester Hendrik de Greef, is vanaf vandaag te bewonderen in Kasteel
de Haar. De ring is in bruikleen gegeven door Henk de Greef, kleinzoon en erfgenaam van de
oorspronkelijke eigenaar van de ring. Zijn grootvader ontving het sieraad uit dankbetuiging voor
zijn bijzondere zorg voor het kasteel en omringende landgoed tijdens de oorlog. De Greef wist het
kasteel wonderwel uit handen van de Duitse bezetters te houden. De ring, die gegraveerd is met
het familiewapen van de Van Zuylens, is toegevoegd aan de kasteelcollectie in de slaapkamer van
de baron.

Het historische geschenk mag een uniek cadeau worden genoemd. “Als je als ‘buitenstaander’ op
persoonlijke titel een ring met familiewapen cadeau krijgt, dan moet daar een hele goede reden
voor zijn geweest”, aldus Henk de Greef. “Een zeer bijzonder gebaar ter gelegenheid van een
bijzondere prestatie in de oorlog”. Hendrik de Greef (1874 – 1954) was vanaf 1896 en sinds de
wederopbouw nauw betrokken bij De Haar. Hij was door baron Etienne van Zuylen aangesteld als
(dagelijkse) Nederlandse rentmeester en verantwoordelijk voor alle operationele zaken rondom het
beheer van het landgoed. Na de dood van Etienne in 1934 diende hij de belangen van het kasteel in
opdracht van baron Egmont van Zuylen. Toen de familie Van Zuylen tijdens de Tweede
Wereldoorlog lange tijd in New York verbleef, was het De Greef die de Duitse bezetter talloze
malen en vaak op listige wijze wist af te troeven en onteigening van De Haar kon voorkomen.
Ondanks dat het een roerige tijd was met veel ongenode gasten, kon hij Egmont tegen het einde
van de oorlog per brief laten weten dat het kasteel en de inboedel de oorlog praktisch
ongeschonden waren doorgekomen.
Als stamhouder van de familie erfde De Greef de ring van zijn overleden vader. “De ring is mij zeer
dierbaar. Ik ben er altijd zuinig op geweest en heb hem nooit durven dragen”. Na het overlijden van
zijn grootvader in 1954 werd De Greefs vader, Hendrik Antonie de Greef, rentmeester van De Haar.
Dit kon hij helaas maar 2 jaar doen, tot zijn overlijden in 1956. Daarna werd zijn tante Antonia
rentmeester. “Dat dit erfstuk nu te bewonderen is op De Haar is een prachtig eerbetoon aan mijn
grootvader, vader en tante in hun rol als rentmeester.”
Directeur Anetta de Jong is zeer dankbaar voor deze bruikleen. “De ring is een mooie aanvulling op
de collectie die we als kasteelmuseum tentoonstellen en verdient het om door zoveel mogelijk
mensen te worden gezien. Het is een mooie drager van een stukje roerige geschiedenis van De Haar
die we op deze manier met toekomstige generaties kunnen delen”. De Haar krijgt dit particuliere
eigendom langdurig in bruikleen.

Bezoekersinformatie
Kasteel de Haar is dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. De kasteelentree incl. park en
tuinen bedraagt € 16,00 voor volwassenen, € 10,00 voor kinderen (4-12 jaar) en is voor
museumkaarthouders gratis. Voor meer informatie, actuele openingstijden en online tickets:
kasteeldehaar.nl
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Voor meer informatie kunt u terecht bij:
St. Kasteel de Haar | Frouwke Schreuder | PR-medewerker | T: 030-6778510 |
E: f.schreuder@kasteeldehaar.nl | www.kasteeldehaar.nl
Aanwezig op maandag, woensdagochtend en donderdagochtend.
Kasteel de Haar
Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Een bezoek aan Kasteel de
Haar brengt u terug naar de hoogtijdagen van het kasteel en haar bewoners. Tijdens uw verblijf
krijgt u een idee van de enorme rijkdom waarin de internationale jetset aan het begin van de 20ste
eeuw leefde. Verbaas u over de on-Nederlandse weelde waarin de bewoners en hun gasten leven in
de septembermaand.

