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Kunstschatten Nederhemert:
verbrand of geplunderd?

Bertjan Kers
Nederhemert

D
rie dagen en nachten zou
de brand volgens getui-
gen hebben gewoed. En
het verhaal gaat dat alle
kostbaarheden die in

kasteel Nederhemert te vinden wa-
ren bij die brand verloren zijn ge-
gaan. Is dat eigenlijk wel zo?

Onderzoeksjournaliste Ingrid Ja-
cobs denkt van niet. Ze heeft het
sterke vermoeden dat een gedeelte
van de kunstwerken is geplunderd.
En merkwaardigerwijs kan dat wel
eens de redding zijn geweest van wat
er aan eigendommen van de familie
Van Wassenaer, de bewoners van het
kasteel, aan de muur hing en van de-
len van collecties van musea en parti-
culieren die er waren ondergebracht. 

Jacobs schreef voor kastelentijd-
schrift Het Buiten het artikel ‘Neder-
hemert, een kasteel als bewaarplaats
in oorlogstijd’. Daarin gaat ze in op
een deel van haar onderzoek naar de
verdwenen kunstwerken.

Veilige plek
Kasteel Nederhemert werd in de loop
van de oorlog beschouwd als een vei-
lige plek. Zo veilig zelfs, dat het de
autoriteiten een geschikte plaats leek
om er kunst- en museumcollecties
onder te brengen. Op die manier
zouden ze ongeschonden het oor-
logsgeweld kunnen doorstaan. Die
autoriteiten waren Monumenten-
zorg en de in 1939 opgerichte Inspec-
tie Kunstbescherming. De instanties
lieten hun oog op het kasteel vallen,
juist omdat Nederhemert zo afgele-
gen lag, schrijft Jacobs. Ook be-
vriende families, zoals de familie Van
Lanschot en de familie Verwiel uit
Waalwijk brachten er hun kostbaar-
heden onder. Want ‘niemand had
verwacht dat de oorlog dit afgelegen
stuk Nederland – de Bommelerwaard
en het Eiland van Nederhemert – zou
bereiken’, aldus Jacobs.

Het Openluchtmuseum in Arn-
hem was begin 1944 een van de par-
tijen die ervoor kozen om museum-
stukken in Nederhemert onder te
brengen. Het museum ligt dichtbij
vliegveld Deelen, destijds als Flieger-
horst in gebruik bij de Luftwaffe.
Deelen was daarmee doelwit voor de
geallieerden. Jacobs vond in het Gel-
ders Archief elf kantjes met een in-
ventaris van stukken uit de collectie
die in Nederhemert moesten worden
ondergebracht. Ook Slot Loevestein
was daarvoor in beeld, maar de In-
spectie Kunstbescherming vond dat
kasteel niet veilig genoeg. En dus
gingen er in maart 1944 twee rijna-
ken vol volkskunstvoorwerpen, boe-
renmeubels, klederdrachten en ge-

bruiksvoorwerpen naar Nederhe-
mert.

Onder vuur
De oorlog kwam echter in het najaar
van 1944 wel heel dicht bij het Eiland
van Nederhemert. In oktober was
Den Bosch bevrijd en vanaf dat mo-
ment was het een komen en gaan van
geallieerde troepen, die ten zuiden
van de Maas naar het oosten trokken.

Daarbij namen ze de Bommeler-
waard, de Duitse kant van het front,
voortdurend onder vuur. In novem-
ber werd het voor de familie Van
Wassenaer te gevaarlijk. Op bevel
van de Duitse commandant Gerhard
Steigüber moesten de bewoners op 11
november evacueren.

Daarbij namen de Van Wassenaers
wel wat spullen mee, maar voor de
grote schilderijen die er hingen, was

Misschien
liggen ze in
de hermitage
in Sint-
Petersburg
—Ingrid Jacobs

Het is niet voor het eerst dat vanuit Den Bosch kunst en cultuur onder vuur liggen. In
januari 1945 veroorzaakten beschietingen vanaf de zuidkant van de Maas een grote
brand in kasteel Nederhemert. En juist daar lagen cultuurschatten opgeslagen.

BEWAARPLAATS IN OORLOGSTIJD

▲ Kasteel Nederhe-
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met kunstschatten. AR-
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geen plaats. Tot 18 november mocht
Jacob van Wassenaar onder geleide
nog naar het kasteel komen, maar
daarna was dat niet meer toegestaan.

Plunderaars
Daarna konden plunderaars hun slag
slaan. Tot kerst van dat jaar waren dat
militairen van de Duitse 711 en 712 in-
fanteriedivisies. Eind 1944 werden
deze troepen overgeplaatst naar Hon-
garije. Toevallig hing in Budapest een
schilderij van Margaretha de Geer dat
in Nederhemert had kunnen hangen.
Dat bleek echter om een variant te
gaan waarvan het museum kon aan-
tonen hoe het verworven was.

De infanteristen maakten na kerst
plaats voor onder meer fallschirmjä-
ger. Ook die hebben zich mogelijk
uitgeleefd in het kasteel. De meest
genoemde verdachte van de roof van
kunstwerken is overste Jobst Hilmar
Graf von Bose, de laatste comman-
dant van de 711-divisie. Mogelijk zijn
de kunstwerken in een kasteel van de
familie Von Bose bij Leipzig terecht-
gekomen. Die streek werd aanvanke-
lijk bevrijd door de Amerikanen,
maar werd in juli 1945 overgedragen
aan het Rode Leger. Die sleepten alles
wat van waarde was naar Rusland.
,,Misschien liggen ze in de kelders
van de Hermitage in Sint-Peters-
burg”, speculeert Jacobs. ,,Daar komt
niemand binnen.”


