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Arnhems Monuments Men
Ingrid D. Jacobs

Begin 1943 werd in Londen de Inter-Allied Declaration ondertekend, een verklaring 
tegen iedere Duitse – ook schijnbaar legale – onteigening uit bezette gebieden. Het 
ging aanvankelijk om meer dan alleen de roof van cultuurgoederen, maar toen 
de berichten over grootschalige kunstroof toenamen, werden binnen de geallieerde 
legereenheden jonge kunsthistorici en conservatoren opgenomen. Monuments Men, 
verbonden aan de Monuments, Fine Arts and Archives Branches (MFA&A) deden 
hun inventariserend en reddend werk voor en achter de frontlinies.1 Hun werk werd 
in 2014 bij een groter publiek bekend door de film The Monuments Men, onder regie 
van en met George Clooney.2

In het Gelders Archief liggen de ‘Verslagen 
van het Hoofd der Rijksinspectie Kunst-
bescherming Roerende Goederen Arnhem’. 
Dat hoofd was F.W. van der Haagen en hij 
beschreef de werkzaamheden in de periode 1 
oktober 1944 tot 8 februari 1946.3 De versla-
gen van dag tot dag lezen als een spannend 
boek en ik had ze al eens gescreend voor 
eerder onderzoek. Nu ik me steeds dieper 
in het roofkunstonderzoek heb gestort, reali-
seerde ik me dat Arnhem een echt echelon 
Monuments Men kende.4

Wie waren de Arnhemse Monuments Men5

De Velpse architect J.G.A. Heineman 
(1889-1959) was gedurende de oorlogsja-
ren inspecteur van de Kunstbeschermings-
dienst Roerende Goederen.6 Zijn taak was 
monumenten van geschiedenis en kunst te 
beschermen, waarbij in Arnhem natuurlijk 
allereerst aan de St. Eusebiuskerk en -toren 
werd gedacht. De dienst viel onder dr. J. Kalf 
(1873-1954), Rijksinspecteur en secretaris 
van de Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorg. Toen het contact met het westen van 

F.W. van der Haagen 
(1881-1955) als leraar 
handtekenen aan de 
HBS, Schoolstraat 35, 
1910-1920. Hij was de 
oom van mr. J.K. van 
der Haagen (1902-
1966). (Foto: collectie 
Gelders Archief, 1583-
11214) 
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het land tijdens de oorlog steeds moeilijker 
werd, kwamen de plaatselijke kunstbescher-
mingsdiensten in het oosten rechtstreeks 
onder de Inspecteur Kunstbescherming mr. 
J.K. van der Haagen (1902-1966). Hij was 
historicus en jurist, en bovendien zoon van 
een kunsthandelaar en werd aldus ‘Inspec-
teur Kunstbescherming voor de gebieden die 
geen verbinding meer hebben met ’s-Graven-
hage’.7 J.K. van der Haagen was ‘chef’ van de 
afdeling Kultuurbescherming en Wetenschap 
van het ministerie van Opvoeding, Weten-
schap en Kultuurbescherming in Apeldoorn. 
Haagse ministeries waren met hun ambtena-
ren vanwege de aanleg van de Atlantikwall 
begin 1943 naar Apeldoorn verplaatst. 

Het waren J.K. van der Haagen en Heine-
man die besloten in Arnhem een kunstbe-
schermingsdienst in het leven te roepen.8 
Hoofd ervan werd Van der Haagens oom, 
F.W. van der Haagen (1881-1955), tekenle-
raar aan de HBS aan de Schoolstraat en aan 
het Stedelijk Gymnasium en groot kunstken-
ner. Van de beide Van der Haagens is het 
verslag. De grote ‘doener’ onder de Arnhemse 
kunstredders was de ‘onvermoeibare’ G.D. 
van der Heide (1915-2006), medewerker 
van het Bureau Natuurbescherming – een 
onderdeel van hetzelfde ministerie als waar 
J.K. van der Haagen werkte. Voorts speelden 

een hoofdrol: de kunsthistoricus P. Glazema, 
waarnemend directeur van het Nederlands 
Openluchtmuseum (en werkzaam bij het 
Rijksbureau voor Monumentenzorg) en zijn 
echtgenote J. Glazema-van Altena. Zij betrok-
ken en bewaakten het museum vanaf de Slag 
tot aan de bevrijding. S.J. Bouma, die sinds 
1942 directeur van het Openluchtmuseum 
was, werkte vooral vanuit Apeldoorn. L.S. 
Meihuizen, na de oorlog adjunct-directeur 
van het Openluchtmuseum en mr. J. Bierens 
de Haan (beiden ambtenaar op het depar-
tement van Van der Haagen) waren belast 
met het vervoer. Behalve deze ‘kunstredders’ 
waren ‘onze beste voerlui’ Ravenhorst en 
Loos onmisbaar. Zij reden in weer en wind 
en onder beschietingen af en aan met paard-
en-wagen.

Kunstredders onder vuur
Na de evacuatie van de stad hoorden 
Arnhemmers op hun evacuatieadressen al 
snel geruchten van grootscheepse plunde-
ring. Ze waren machteloos waar het hun 
persoonlijk bezit en huisraad betrof. Offici-
eel waren kunstvoorwerpen in musea en in 
bankkluizen van Räumung uitgezonderd. 
De Bergungskommandos mochten wel hele 
fabrieksinstallaties of meubilair naar Duits-
land vervoeren, van schilderijen, verzame-

Gerrit van der Heide
De Rotterdammer G.D. (Gerrit) van der Heide was van jongs aan natuurliefhebber. Tijdens 
de oorlog kwam hij als medewerker op het Bureau Natuurbescherming in Apeldoorn 
terecht. Hij hield zich bezig met inventariserende werkzaamheden ter bescherming van 
natuurgebieden. Vanuit het departement werd hij ingeschakeld bij de kunstbeschermings-
dienst en na de bevrijding ook bij de repatriëring van geroofde kunst. Zijn bekendste 
wapenfeit was wel dat hij het harnas van Karel van Gelre uit de Eusebiuskerk redde. Gere-
geld meldt F.W. van der Haagen dat Van der Heide een paar dagen op pad is, bijvoorbeeld 
naar Walcheren of Groningen, waar hij bezig is met zijn werk voor de natuur. Aan het eind 
van het verslag schrijft hij: ‘Van Van der Heide, die zooveel voor de Kunstbescherming 
Arnhem en ook voor de Stichting Nederlandsch Kunstbezit heeft gedaan en die nu zijn 
nieuwe functie bij Prof. Van Giffen gaat aanvaarden, heb ik hartelijk afscheid genomen.’ 
Inderdaad ging hij in 1946 naar het Biologisch Archeologisch Instituut aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, waar hij assistent werd van prof. A.E. van Giffen. Na een aantal jaren 
zou hij werken bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Zijn 
werkterrein werd de Noordoostpolder, hij woonde lange tijd op Schokland en hij werd dé 
scheepsarcheoloog van Nederland. Zijn publicatielijst is lang, maar zijn eerste boek was 
Onder de Handen der Roovers vandaan. De redding van Arnhems kunstschatten uit de 
stervende stad, Arnhem, 1946.9
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lingen antiek porselein, Perzische tapijten 
of oude boeken moesten ze afblijven!10 Er 
waren mensen in de stad achtergebleven 
die daarop moesten toezien, maar ze waren 
onvoldoende toegerust en met te weinigen. 

Het verslag van Van der Haagen over de 
Arnhemse kunstbeschermingsdienst begint 
op 1 oktober 1944. Het eerste stof van de 
Slag lijkt neergedaald en de kunstbescher-
mers gaan de stad in. Bij het Gemeentemu-
seum aan de Utrechtseweg slaat de schrik 
ze om het hart. De museumdeur stond 

open, er was hevig gevochten en ze vonden 
gesneuvelde militairen in de tuin. Zo goed 
en zo kwaad als het ging, probeerden ze 
schilderijen bij elkaar te zetten om mee te 
nemen naar veilige plekken in Velp, naar het 
Openluchtmuseum en vandaaruit later naar 
kasteel de Cannenburch in Vaassen. Kasteel 
de Cannenburch was per 1 maart 1944 offici-
eel aangewezen als Rijksarchiefbewaarplaats. 
Hier konden door oorlogsgeweld bedreigde 
archieven worden opgeslagen, maar ook 
museale stukken.11 Eindeloos waren de trans-

Soldaten van de Waf-
fen-SS springen over 
het hek van het Ge-
meentemuseum op de 
Utrechtseweg. Van der 
Haagen: ‘Schilderijen 
die klaarstonden om 
gestolen te worden, 
werden nog net op tijd 
door ons gered.’ (Foto: 
Bundes Militär Archiv, 
Koblenz)
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porten vanuit de stad, het Gemeentemuseum, 
vanuit kerken, het Provinciehuis of het Rijks-
archief.12 

Omdat gemalen waren getroffen bij 
beschietingen stonden veel kelders onder 
water. In die veilig gedachte kelders hadden 
Arnhemmers kostbaarheden of dierbare fami-
liestukken verstopt – van schoolboeken, 
koffers met kleding tot waardevolle schilde-
rijen. Ook de kelders van het Provinciehuis 
aan de Markt stonden onder water, en ook 
daar dreven schilderijen. Toen het water tot 
20 centimeter was gezakt, konden de brand-
weerlieden die de kelder leeg pompten ze 
in ieder geval te drogen leggen. Sommige 
werken kwamen letterlijk als vaatdoeken uit 
het water.

Ook vanuit particuliere huizen kregen 
de kunstbeschermers opdracht goederen te 
redden. Onvermoeibaar gingen ze iedere dag 
weer op weg, vanuit Apeldoorn of vanuit het 
Openluchtmuseum, met als doel paneeltjes, 
koperen of tinnen voorwerpen, wetenschap-
pelijke collecties, microscopen, schilderijen 
en antieke kasten in veiligheid te brengen. ’s 
Avonds werd minutieus administratie gehou-
den van alle geborgen stukken.

Het continue gependel tussen Arnhem, 
het Openluchtmuseum in Schaarsbergen, de 
departementen in Apeldoorn en het noorde-
lijker gelegen kasteel Cannenburch ging met 
allerlei logistieke problemen gepaard. Dan 
weer was er een voerman die geen verstand 
van laden had, een oud en vermoeid paard 
en zelfs een paard dat zich doodliep. Onver-
wacht was er een open wagen beschikbaar 
waarmee grote museumstukken vervoerd 
konden worden. Soms werden die wagens 
beschoten en sloegen de paarden op hol. Het 
meeste werk deden de mannen op de fiets, en 
talloos waren de klachten over lekke banden, 
leenfietsen en de angst voor vordering van 
de rijwielen. De fietsen bleven onmisbaar; op 
27 oktober 1944 is een Breughel per fiets van 
Arnhem naar Apeldoorn vervoerd, en nog op 
11 maart 1945 fietste Van der Heide met een 
Salomon van Ruysdael op de rug van Arnhem 
naar Apeldoorn.13 Behalve in Schaarsbergen, 
Apeldoorn en Vaassen, werd ook gebor-
gen in huis Deelerwoud, in het jachtslot 

St. Hubertus en in de bomvrije kelders van 
museum Kröller-Müller.14

De winter van 1944-1945 was bar. In 
januari 1945 kon door de spekgladde wegen 
en de enorme hoeveelheden sneeuw niet 
worden gereden. Het was jammer dat de 
arrensleden uit het Openluchtmuseum al 
elders waren ondergebracht. De kunstbe-
schermers besloten sleden met glij-ijzers te 
laten fabriceren. Voerman Ravenhorst zou 
ermee gaan rijden. Omdat hij wel even moest 
oefenen, lagen de tochten op Arnhem tijde-
lijk stil. Zelfs in die ijskoude dagen werd er 
geplunderd. Van der Haagen: ‘De tijd, dat wij 
niet mochten en niet konden werken, is dus 
door anderen gebruikt om kunstvoorwerpen 
weg te halen.’15

Een ergerlijk probleem bleven de beno-
digde Ausweise om de stad binnen te 

Interieur van een geplunderde woning aan de 
Sonsbeekweg 20, schilderijen zijn uit de lijsten 
gesneden. (Foto: P.J. de Booys, collectie Gelders 
Archief, 1533-737)
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komen. Telkens werden ze ingetrokken, 
en moesten dan opnieuw worden aange-
vraagd. Ook confrontaties met Bergungs-
kommandos waren er geregeld, dan hadden 
zowel de Duitsers als de kunstbeschermers 
hetzelfde huis op het oog. Een grote barrière 
waren Räumungskommissar Zelger16 en 
Frau Gasille. Zij was berucht, handelde zeer 
onrechtmatig, boezemde angst in, treiterde, 
zodanig dat zelfs de bezetters haar liever 
zagen gaan dan komen. Arnhemmers vonden 
haar een ‘naar mens’, ‘iemand die al voor de 
oorlog nazi was’. Ze was zo ‘machtig’ dat ze 
ervoor kon zorgen dat auto’s of huizen van 
haar vroegere buren gevorderd werden.17

Het bergen van de kunst was hard werken 
en vaak levensgevaarlijk. Ondanks alle 
tegenwerking, fysieke en materiële proble-
men krijg ik toch de indruk dat de mannen 
‘genoten’ moeten hebben, van de spanning, 
het reddings- en speurwerk in de lege stad. 
Ze zijn dankbaar dat ze belangrijke collec-
ties hebben kunnen veiligstellen, niet in 
het minst om ‘in dezen tijd, nu zoovelen tot 

nietsdoen gedoemd zijn, aan dit mooie werk 
te kunnen medewerken’.18

Na de bevrijding – in de nog lege stad
Op 6 april 1945 beschouwden de kunstbe-
schermers hun dienst vanuit Arnhem voorlo-
pig als beëindigd, het werd eenvoudigweg te 
gevaarlijk om op straat te zijn. Omdat ze nu 
even niets te doen hadden, oefenden ze hun 
Engels. Dat hadden ze nodig om straks de 
bevrijders rond te leiden over het terrein van 
‘The Open-Air Museum’. 

Na de bevrijding van Arnhem op 17 april 
hoopten Van der Haagen c.s. zo spoedig 
mogelijk weer aan het werk te kunnen. 
Begin mei hervatten ze de werkzaamheden 
en ze werkten minstens zo hard aan het in 
veiligheid brengen van kunstvoorwerpen als 
tijdens de oorlog. Ook nu werden waarde-
volle stukken uit de stad naar elders getrans-
porteerd. Een nieuwe moeilijkheid waren 
de enorme puinhopen waaronder zoeken 
vrijwel onmogelijk was. 

De stad was leeg, de bewoners keerden 

Enorme bergen puin maakten het werk op veel plaatsen onmogelijk; op de foto de Markt, met links het 
Rijksarchief en daarachter de Eusebiuskerk. (Foto: D. Renes, collectie Gelders Archief, 1560-3458)
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mondjesmaat terug en ‘iedereen’ kon overal 
in- en uitlopen. Blijkbaar verdachten de 
kunstbeschermers de geallieerden en de 
Nederlanders net zo zeer als de Duitse bezet-
ter. Bovendien was de diefstal (roof of plun-
dering) nu veel evidenter. Het kwam geregeld 
voor dat ze een pand hadden geïnventari-
seerd of waardevolle stukken ‘veilig’ in een 
kelder of gesloten kast hadden opgeborgen 
en een paar dagen later merkten dat kasten 
waren opengebroken en huizen alsnog leeg-
gestolen. Zo was er ineens een groot schilde-
rij van Mesdag verdwenen. ‘Alles maakt den 
indruk, dat hier dagelijks menschen komen, 
om de boel af te zoeken…’19 Canadese mili-
tairen meldden eind mei totaal onverwacht 
aan de kunstbeschermers dat ze niets moch-
ten meenemen [lees in veiligheid brengen]. 
Wat betekende in dit kader het bord ‘Reser-
ved by the Navy’ op een gesloten huis?

Tegen de zomer van 1945 raakten steeds 
meer huizen bewoond – die vielen nu buiten 
verantwoordelijkheid van de dienst. Op 11 
juni kon F.W. van der Haagen zelfs een eigen 
bureau inrichten op de Ernst Casimirlaan 10 
(tegenwoordig Velperweg 90).20 Hij hield er 
kantoor en het pand diende ook als tijdelijke 
opslag voor geredde kunstvoorwerpen. Toch 
bleef het buffelen. Eind juni 1945 mocht er 
nog niet over de Velperweg gefietst worden, 
en de dienst kreeg geen auto ter beschik-
king. ‘Als ik alles op de fiets moet doen’, 
verzuchtte F.W. van der Haagen, ‘en wanneer 
we niet over geregelde transportmogelijkhe-
den beschikken duurt de gehele re-evacuatie 
veel te lang.’ Hij vond het behoorlijk zuur 
dat ‘allerlei jongelui van de hulppolitie’ veel 
meer mochten. Gemeentesecretaris J.B.A. 
Kipp deed zijn best een fietsvergunning voor 
de Velperweg te krijgen. Eind juli leek het 
erop dat Ernst Casimirlaan 10 aangesloten 
werd op het elektriciteitsnet; een telefoonver-
binding was er pas eind december.

Tot zover de moeilijkheden. Er was ook 
blijdschap en dankbaarheid. Op 15 augustus 
lezen we: ‘Capitulatie van Japan! Gode zij 
dank, de oorlog is voorbij!’ En na een bezoek 
aan museum Kröller-Müller op 4 september 
1945: ‘Het was een waar genot deze zoo lang 
opgeborgen kunstwerken te bezichtigen en 

daardoor ons te realiseeren, dat de oorlog 
voorbij is…’21

Operatie Black Tulip
Na de bevrijding kregen de kunstbescher-
mers er een nieuwe taak bij. Vanaf 12 juni 
1945 doorzochten ze huizen van Duitsers 
en NSB’ers op de aanwezigheid van kunst-
voorwerpen, nu de eigenaren gevlucht of 
geïnterneerd waren. Dit was onderdeel van 
het beleid als gevolg van Operatie Black 
Tulip.22 Kunst en ook boeken van vijanden 
en landverraders werden op verschillende 
plekken in de provincie in beslag genomen 
en geïnventariseerd.23 De ‘Duitse’ goederen 
werden onteigend en overgedragen aan het 
Nederlands Beheers Instituut en de Stichting 
Nederlands Kunstbezit. 

In de laatste oorlogswinter was kasteel 
de Cannenburch ook als veilig depot voor 
de kunstbeschermingsdienst gebruikt. Het 
was eigendom van de Duitse weduwe Frida 
Cleve-Mollard, die zich zeer welwillend ten 
opzichte van de kunstbeschermers had opge-
steld, maar haar kasteel viel desalniette-
min onder het beleid van Black Tulip. De 
Arnhemse kunstbeschermers hielpen mee 
met het inventariseren en nummeren van 
alle aanwezige voorwerpen in het kasteel en 
de bijgebouwen. In november 1945 werd de 
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 
belast met het beheer van het vermogen van 
mevrouw Cleve-Mollard en in 1951 werd 
de Stichting eigenaar van de Cannenburch. 
Overigens waren de opgeslagen goederen 
van elders uitgezonderd van het beheer.

Repatriëring van geborgen bezit
In een opslagplaats van de Spoorwegen aan 
de Van Oldenbarneveldtstraat bevond zich 
begin juli 1945 nog een enorme hoeveelheid 
meubelen waarvan het de bedoeling was 
geweest ze naar Duitsland te transporteren. 
Voor de kunstbescherming waren ze van niet 
veel waarde, voor de Arnhemmers die zoveel 
kwijt waren des te meer.

Steeds vaker verwees Van der Haagen 
gedupeerden naar nationale instanties: de 
Stichting Nederlands Kunstbezit of het Recu-
peratiebureau in Den Haag. Het betrof dan 
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gevallen van kunstroof, die niet binnen 
Arnhem opgelost konden worden. Op 27 
oktober 1945 werd de laatste vracht van 
het NOM uit de Cannenburch gehaald en in 
de daaropvolgende weken werden ook alle 
goederen uit de bomvrije kelders van de 
Hoge Veluwe en St. Hubertus naar Arnhem 
vervoerd. De teruggave van schilderijen van 
particulieren uit de Cannenburch duurde tot 
begin 1946.

In het algemeen gold dat alle kunstvoor-
werpen waarvan de eigenaars niet konden 
worden getraceerd, ondergebracht werden 
bij de Stichting Nederlands Kunstbezit. Daar 
bleven de stukken vaak decennialang, als ze 
niet in bruikleen aan musea werden gege-
ven.24 Om eigenaren te achterhalen, werden 
advertenties gezet. Gestolen schilderijen, die 
uit de lijst waren gesneden, konden vaak 
weer met hun eigenaar herenigd worden, 
juist doordat ze in de bewaard gebleven 
lijsten pasten. In Groningen werden enkele 
kisten met kunstvoorwerpen gevonden, die 
in Arnhemsche Couranten uit 1941 waren 
verpakt. Ze bleken inderdaad uit Arnhem 
afkomstig te zijn. Toen in november 1945 
een vrachtwagen uit Arnhem naar Gronin-
gen reed, laadden de kunstbeschermers 
NOM-goederen in in ‘Ommen, Vries, Taarlo, 
Oude Molen, Zuid-Laren en ter Apel’. 

Hotel voor Ieder
Eind 1945 werd een expositie in een zaal 
van het Hotel voor Ieder (bekend als HOVI) 
aan de Hommelseweg georganiseerd. Hier 
werden in totaal tweehonderd schilderijen 
en kunstvoorwerpen tentoongesteld waar-
van de eigenaars nog niet gevonden waren. 
Arnhemmers konden er een kijkje nemen. 
Wanneer ze een werk herkenden, moesten 
ze wel kunnen bewijzen dat het van hen was, 
bijvoorbeeld met een aangifteformulier van 
de Stichting Nederlands Kunstbezit.25 Op 28 
november ging de zaal om 14.00 uur open 
en al op de eerste middag konden enkele 
voorwerpen aan de eigenaren worden terug-
gegeven. 

Curieus was – of misschien wel niet – 
dat zeker tien mensen een Perzisch tapijtje 
als het hunne herkenden. Van der Haagen: 

‘Een aantal schilderijen en Perzische tapij-
ten werden herkend en gedeeltelijk afgege-
ven; enkele waarvan we niet de zekerheid 
hadden, dat ze aan die zich aanmeldden 
toebehoorden, worden vastgehouden tot op 
den laatsten dag van de tentoonstelling, om 
af te wachten of zich nog meerdere gega-
digden aanmelden. […] Het merkwaardige 
geval deed zich voor dat een schilderijtje 
werd herkend terwijl onomstootelijk bleek 
dat het aan iemand anders toebehoorde.’26 
De vermeende eigenaresse ging naar huis 
en haalde de lijst waarin het schilderij bleek 
te passen. Dit was voldoende bewijs, en een 
Salomonsoordeel was hier onnodig.

Op 10 december, de laatste dag van de 
expositie, werden ‘de niet herkende kunst-
voorwerpen gesorteerd, de onbelangrijke 
opzij gezet en overgedragen aan het Bureau 
voor Onbeheerde Goederen, zoodat deze aan 
oorlogsslachtoffers kunnen worden overge-
daan.’27 

Plünderung muss aufhören28 
Tussen alle meer en minder omvangrijke 
(inter)nationale dossiers over roof en roof-
kunst geeft het Arnhemse verslag een impres-
sie van de werkzaamheden van de Arnhemse 
Monuments Men. Zij waren exemplarisch 
voor de Nederlandse kunstbescherming in 
geëvacueerd gebied – in een stad met musea, 
een Rijksarchief, kerken, provinciale instan-
ties en villa’s met waardevolle collecties. 
Ze improviseerden en bedachten voor ieder 
probleem een oplossing – of ze nu sleden 
lieten maken of schilderijen te drogen legden 
en die zelf restaureerden.

Het zou nog lang duren voordat alle 
voorwerpen van kunst en cultuur, maar ook 
meubelstukken weer bij hun rechtmatige 
eigenaars terug waren. Telkens weer werden 
stukken binnengebracht die in huizen terecht 
waren gekomen waar ze niet hoorden. Op 
een gegeven moment werd een oproep 
gedaan aan de bevolking om alles op de 
stoep te zetten, wat niet tot de eigen huisraad 
hoorde. Velen gaven er gehoor aan, maar 
niet iedereen was zo eerlijk. Soms zagen 
mensen nog vele jaren later hun theetafeltje 
bij de overburen staan. 
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Op 7 december 1945 bracht Van der 
Haagen een bezoek aan Amsterdam, waar 
ook Arnhemse kunstwerken terecht waren 
gekomen, en wel ‘in het perceel Kerkstraat 
303-305 van de firma A. Puls’.29 Toen Van 
der Haagen in de bergplaatsen aan de Kerk-
straat kwam, bleek daar niets meer aanwe-
zig te zijn, behalve twee kleedjes, die door 
een Arnhemse tandarts als eigendom waren 
herkend. Eenmaal in Amsterdam, bezocht hij 
ook het Rijksmuseum en zag tweehonderd 
schilderijen die uit Duitsland waren terugge-
komen.30 De Stichting Nederlands Kunstbezit 
zou in de jaren 1949-1950 claimtentoonstel-
lingen van schilderijen, tekeningen en tapij-
ten in het Rijksmuseum organiseren om 
rechthebbenden op te sporen.31

F.W. van der Haagen had vanaf 1 oktober 
1944 tot eind december 1945 vrijwel onon-
derbroken gewerkt, ook op de zondagen, ‘en 
nu’, zo schrijft hij ‘moet ik op medisch advies 
rust nemen’. Ook Van der Heide kreeg op 21 
december welverdiend vakantie. Op 2 januari 
1946 waren beiden al weer aan het werk om 
lopende zaken af te handelen. Tot die laatste 
zaken hoorde het inventariseren van de schil-
derijen die Van der Haagen nog onder zich 
had. Sommige kwamen in aanmerking voor 
een museum, andere konden in bruikleen 
gegeven worden aan gedupeerden, en de 
laatste categorie met de minst waardevolle 
schilderijen wilde hij aan ‘sociale zaken’ 
afstaan. Van 8 februari 1946 is het laatste 
verslag: was getekend F.W. v.d. Haagen. 
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oktober 1945, p. 236.

24. Hierover uitgebreid: Eelke Muller en Helen 
Schretlen, Betwist Bezit. De Stichting Neder-
lands Kunstbezit en de teruggave van roof-
kunst na 1945, Zwolle, 2002. Zie ook: Ekkart, 
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25. Zie ook: Betwist Bezit.
26. Verslag 8 december 1945, p. 253.
27. Verslag 10 december 1945, p. 254.
28. ‘Officieel’ was plundering verboden binnen de 

Wehrmacht en werd streng bestraft.
29. A. Puls was de eigenaar van een verhuisbedrijf 

aan de Kerkstraat. Het ‘pulsen’ is dankzij de 
activiteiten van deze firma een werkwoord 
geworden. Het staat voor het leegroven van 
huizen, vaak van Joodse eigenaars.

30. Verslag 7 december 1945, p. 253.
31. Ekkart, Roof & Restitutie, p. 117.

Rectificatie
In het artikel ‘De verloren collecties van het Nederlands Openluchtmuseum’ (aHt 2021/1) 
is in de paragraaf De klederdrachten een vervelende fout geslopen. Hanneke van Zuthem 
wees mij daarop. De tweede alinea op p. 43 moet luiden: In 1898 werd koningin Wilhel-
mina ingehuldigd. Als een van de festiviteiten ter gelegenheid daarvan is in Amsterdam een 
tentoonstelling gehouden van de ‘Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits Onder-
danen’. Uit het hele land werden drachten geleend, waarvan een groot deel als ‘Nationale 
kleederdrachten’ bij elkaar bleef en een plek kreeg in het Rijksmuseum te Amsterdam. Die 
collectie werd in 1916 in bruikleen overgedragen aan het Nederlands Openluchtmuseum. 
Met andere museale collecties zijn, als gezegd, vanuit het Openluchtmuseum ook de streek-
drachten elders ondergebracht. Het gerucht ging dat de SS de drachten in de slotgrachten 
van de Doornenburg en/of Nederhemert zou hebben gegooid. Na de oorlog is gestart met 
het samenbrengen van een nieuwe collectie, als Nationaal Geschenk ter gelegenheid van 
Wilhelmina’s vijftigjarig regeringsjubileum. 

Hanneke van Zuthem schreef me dat zij in 2004 ruim 200 kledingstukken van die collec-
tie heeft ‘teruggevonden’; vermoedelijk betreft het hier de stukken die ter restauratie in 
Amsterdam waren. Wanneer dit het geval is, heeft restaurator Hofland er goed aan gedaan 
de stukken niet mee te geven! Zie hierover ook: Hanneke van Zuthem, ‘Nationale Kleeder-
drachten van Harer Majesteits Onderdanen. De geschiedenis van twee bijzondere collecties 
in het 100-jarig Nederlands Openluchtmuseum’, in: aHt 2012/4, 191-197. (Ingrid D. Jacobs)
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