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Het was 11 november 1944. In de 
schemering van de namiddag liepen de 
bewoners van Nederhemert-Zuid, ‘het 
Eiland’, met hun bezittingen op hun rug 
of op karren naar het veer over de Maas 
naar Nederhemert-Noord. Ook de 
bewoners van het kasteel moesten 
evacueren. De Duitse Oberleutnant 
Gerhard Paul Steigüber had evacuatie 
bevolen. Hij verwachtte ‘zwei heisse 
Tage’. Luisa van Wassenaer-Crocini 
herinnerde zich hun tocht haar hele 
leven. Haar zoons trokken een kar met 
daarop beddengoed en een fornuis. Haar 
echtgenoot, Jacob baron van Wassenaer, 
maakte de landbouwmachines in allerijl 
onklaar zodat die niet in handen van de 
Duitsers zouden vallen. Luisa liep samen 
met de boer van het landgoed en voerde 
een koe aan het leidsel. 

Gerhard Steigüber kreeg gelijk. Er volgden vele 
‘heisse Tage’, weken en maanden. Het front liep na 
de mislukte Slag om Arnhem dwars door de Betuwe 
en ook dwars over het Eiland Nederhemert. Ook 
Luisa’s intuïtie bedroog haar niet. Na grondig ver-
woest en geplunderd te zijn, brandde het eeuwen-
oude kasteel Nederhemert op 12 januari 1945 als ge-
volg van geallieerde beschietingen volledig af. Na de 
brand schreef Luisa op 20 januari aan een vriendin 
in Rotterdam: ‘Nadat het bedrijf verwoest was, is in 
de avond van de 12de het kasteel totaal uitgebrand. 
Alleen de onderste kelders en de buitenmuren heb-
ben uitgehouden. De rest is asch.’ En een paar dagen 
later: ‘Wil je alle foto’s van ons kasteel in een kistje 
onder de grond stoppen? Wij hebben er geen meer.’Nederhemert,  

een kasteel als 
bewaarplaats in 
oorlogstijd Ingrid D. Jacobs

Ze keek nog een keer achterom door de 
laan naar het kasteel, en vermoedde dat ze 

Nederhemert nooit meer in oude glorie 
terug zou zien.

Litho uit 1884 van Kasteel  
Nederhemert door Piet Schipperus 
(Gelders Archief 1551-1292). 
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van hun waardevolle meubels en kunst moeten 
vertrekken. Ze waren terecht bezorgd want het was 
voor hen lastig hun huizen te beveiligen. Soms was ’s 
nachts slechts een dienstmeisje aanwezig…
Bijzonder was dat de kastelen zelf, niet onder de te 
beschermen objecten vielen. Er werd geen bescher-
ming in of om aangebracht, zoals dat bij kerken en 
stadhuizen wel het geval was. Ook werden speciale 
objecten ten behoeve van de Kunstbescherming 
gebouwd en gebruikt (met medeweten van de be-
zetter), zoals de bunkers in de duinen bij Castricum, 
de grotten van de Sint-Pietersberg in Maastricht en 
het Paasloo-Pantheon bij Steenwijk. 
Al voor en vroeg in de oorlog was de familie Van 
Wassenaer in contact gekomen met de secreta-

INSPECTIE KUNSTBESCHERMING
Niemand had verwacht dat de oorlog dit afgelegen 
stuk Nederland – de Bommelerwaard en het Eiland 
Nederhemert met het kasteel – zou bereiken. ‘De 
oude steenmassa’ leek zo solide dat velen er kun 
kostbaarste bezit hadden ondergebracht. Dat gold 
voor bevriende families van de Van Wassenaers. 
Zij hadden hun waardevolle porselein en glas – 
veeldelig servies, zeventiende-eeuwse roemers en 
achttiende-eeuwse sierglazen – door een ervaren 
emballeur in kisten laten verpakken en opgeslagen 
in een van de oude kelders van Nederhemert.
Juist omdat het kasteel zo afgelegen lag, was het 
oog van Monumentenzorg en van de Inspectie 
Kunstbescherming erop gevallen. De Inspectie 
Kunstbescherming was in 1939 opgericht. Het 
was een omvangrijke organisatie, die onder 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen viel. Aan verschillende eigenaren 
van kastelen ‘werd verzoek gericht enige ruimte 
ter beschikking te stellen voor het beveiligen van 
museumstukken’ (museale collecties). Genoemd 
werden Nederhemert, Loevestein, Staverden, de 
Doornenburg, de Cannenburgh en Ammerzoden. 
De kasteeleigenaren stemden veelal met het 
verzoek in. Immers, er dreigde ook inbeslagneming 
van adellijke huizen ten behoeve van Duitse 
geëvacueerden of inkwartiering van militairen. 
De adellijke families zouden dan met achterlating 

ris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Waarschijnlijk echter 
liep het contact via F.A.J. Vermeulen. Vermeulen 
werkte op het Rijksbureau voor de Monumenten-
zorg en schreef het overzichtswerk Monumenten 
in de Bommeler- en Tielerwaard. Hij kende kasteel 
Nederhemert en de inboedel goed. Zijn beschrijving 
van de belangrijkste schilderijen zou een enorm 
belangrijke bron voor onderzoek naar het verloren 
bezit betekenen. 
Van Wassenaer gaf toestemming Nederhemert 
als depot voor de Inspectie Kunstbescherming te 
bestemmen. Die belofte werd in het vroege voorjaar 
van 1944 urgent.

NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM
Het Openluchtmuseum in Arnhem-Noord lag 
vanwege de nabijheid van vliegveld (Fliegerhorst) 
Deelen gevaarlijk. Verwacht werd dat de Veluwe 
frontgebied zou worden. Museumdirecteur dr. S.J. 
Bouma stuurde op 17 februari 1944 een telegram 
aan de secretaris-generaal van het departement 
Kultuurbescherming [J.K. van der Haagen]: 

Regeeringstelegram 17-2-1944
Bouma,
Openluchtmuseum Arnhem

Wacht met smart toegezegd verzoek om  
machtiging tot evacuatie

Vanderhaagen.

Na overleg met de Inspectie Kunstbescherming 
werd raadzaam geacht een groot deel van de onver-
vangbare museumstukken naar elders te vervoeren, 
en wel speciaal naar de kastelen Loevestein en 
Nederhemert. Van der Haagen vond Loevestein 
te gevaarlijk; hij wilde liever geen verplaatsing in 
westelijke richting. Wel was in Loevestein centrale 
verwarming aangelegd en een brandspuit gestatio-
neerd. Van der Haagen: ‘Waar moeten we naartoe? 
Ik zou waarlijk niet weten waar we naartoe moe-
ten. Niemand weet waar het gevaar het kleinst is.’ 
Gesuggereerd werd in Loevestein datgene onder te 
brengen dat centrale verwarming nodig had.
Op 28 februari 1944 kwamen er in Arnhem schepen 
voor de wal te liggen die naar Nederhemert en naar 
Loevestein zouden varen. En zo geschiedde. Het 
was 2 maart 1944 toen twee rijnaken vanuit Arnhem 
vol met ‘volkskunstvoorwerpen, boerenmeubels, 
klederdrachten en gebruiksvoorwerpen’ samen 
met de directeur van het Openluchtmuseum en dr. 
E.O.M. van Nispen van Sevenaer (directeur Mo-
numentenzorg) in Nederhemert aankwamen. Alle 
goederen werden met transportmateriaal van baron 
Van Wassenaer van de schepen naar het kasteel 
gebracht.

EVACUATIE EN VERWOESTING
Tot aan het vroege najaar van 1944 bleef het rustig 
op Nederhemert. Dat veranderde in oktober en 
november. Er kwam inkwartiering, er werd afweer-
geschut geplaatst en uiteindelijk moest de bevolking 

‘De oude steenmassa’ leek zo 
solide dat velen er kun 

kostbaarste bezit hadden 
ondergebracht.

Kasteel 
Nederhemert in 
1918, na de laat 
negentiende-
eeuwse verbouwing. 
(Foto van C.J. 
Steenbergh, 
Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed,  
nr. St-1872.)

Bij vertrek sloot 
Jacob baron 
van Wassenaer 
zijn kasteel af. 
De sleutelbos is 
bewaard gebleven. 
(Collectie familie 
Van Wassenaer.)

Overzicht van de ronde toren, de traptoren en de westmuur van de hoofdvleugel, tijdens de 
restauratie in 2004. (Foto van K. Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 
505.914.)

op 11 november evacueren. Jacob van Wassenaer 
mocht nog tot 18 november 1944 dagelijks onder 
geleide op zijn kasteel komen. Daarna was hem 
dat niet meer toegestaan. De Van Wassenae-
rs vreesden toen al plundering van hun eigen 
en het museale bezit en meldden dat aan de 
Kunstbescherming. Duitse militairen van de 
711de en 712de Infanteriedivisie beschuldigd zijn 
van diefstal. Deze divisies vertrokken direct voor 
Kerstmis 1944 uit de Bommelerwaard dwars 
door Europa naar het front in Hongarije. Daarna 
kwamen er andere militairen in de omgeving; 
wie dat zijn, dat is in de chaotische laatste oor-
logswinter slechts moeizaam te achterhalen. De 
beschuldigden zijn voor een deel in (Duitse) ar-
chieven en Kriegstagebücher te volgen, maar voor 
hun daden is vooralsnog geen sluitend bewijs te 
vinden. Simpelweg omdat de plunderingen niet 
gedocumenteerd werden. Dat was anders met 
de georganiseerde roof door Duitse Räumungs-
commando’s en door de Einsatzstab Reichsleiter 
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Rosenberg. Zij noteerden alles minutieus.
In Nederhemert is hoogstwaarschijnlijk tussen 18 
november 1944 en de fatale brand op 12 januari 1945 
geplunderd. Van de goederen die het Openlucht-
museum in de kastelen onderbracht, zijn inventaris-
lijsten bewaard. Die voor Nederhemert bestaat uit 
elf lange foliovellen, met daarop de omschrijvingen 
van de objecten, een nummer en de geschatte 
waarde. De lijsten waren bedoeld om na de oorlog 
te verspreiden in omliggende gemeentes, in de hoop 
goederen terug te vinden. In het jaarverslag van 
het museum over 1944-1945 wordt de trieste balans 
opgemaakt. ‘Op Nederhemert bevonden zich: 
•  de latere aanwinsten op het gebied van de kleeder-

drachten
•  vrijwel alle beschilderde meubelen waarop het 

museum zich gespecialiseerd had (veel bruiklenen)
•  de pas verworven collectie van Regteren Limpurg 

[arrensleden, tuigage, sieraden]
•  een gedeelte van de inventaris van de museumhui-

zen waaronder die van de Hindelooper kamer […]’

KASTELEN EN GEDUPEERDEN
Op Nederhemert zouden ook ‘meubelen en der-
gelijke’ van Museum Boymans uit Rotterdam zijn 
ondergebracht. En er was sprake van collecties 
boeken uit (studenten)sociëteiten uit het westen 
van Nederland. Waarschijnlijk bleef het bij plannen, 
want in de archieven van zowel Boymans als de 
sociëteiten is niets over deze collecties gevonden. 
Het oude familiebezit, de particuliere collecties van 
derden en de enorme collectie uit het Nederlands 
Openluchtmuseum zijn in de vlammen opgegaan – 
wanneer ze niet al eerder zijn geplunderd.
Meer Gelderse kastelen en landhuizen die als be-
waarplaats dienden, ondergingen eenzelfde treurig 
lot als Nederhemert. De Doornenburg, met een 
collectie klederdrachten uit het Openluchtmuseum, 
werd begin februari 1945 volledig verwoest door 

Brits geschut vanuit Oosterhout, ten zuiden van de 
Waal. De kledingcollectie zou al eerder door de SS 
in de gracht zijn gegooid – een hardnekkig gerucht, 
dat onbewijsbaar is.
Een verzameling koper en tin uit het Openluchtmu-
seum zou naar kasteel Biljoen zijn gebracht en in de 
kluis van de Van Ranzow’s Bank in Arnhem waren 
porselein, zilver en schilderijen opgeborgen. De 
kluis werd opengebroken, geplunderd en in brand 
gestoken. Het is een trieste conclusie dat juist de 
veilig gedachte kastelen Nederhemert, Biljoen en 
de Doornenburg midden in de frontlinies kwamen 
te liggen.

VAN DE BOMMELERWAARD NAAR SINT-
PETERSBURG? 

Wat is er precies gebeurd op Nederhemert in de 
winter van 1944-1945. Wie hebben wat geroofd en 
geplunderd? Het interieur van het kasteel en de 
belangrijkste schilderijen zijn nog tijdens de oorlog 
gefotografeerd. In combinatie met de inventaris-
lijst per vertrek is de collectie  te reconstrueren. 
‘Het kan toch niet allemaal verloren zijn gegaan,’ 
verzuchten betrokkenen en experts… 
Kort voor de evacuatie op 11 november 1944 maakte 
Jacob van Wassenaer de landbouwmachines onklaar, 
zodat ze niet in verkeerde handen vielen. Dat had 
voor hem prioriteit boven het verbergen van de 
kostbare portretten. Jacobs van Wassenaers jongste 
zoon maakte de oorlog en evacuatie als kind mee. 
Hij herinnerde zich dat de museumgoederen in de 
‘nieuwe keuken onder het bordes’ waren opgesla-
gen. Op de vraag waarom de schilderijen niet wer-
den verstopt, antwoordde hij: ‘Ach, ze waren veel te 
groot, en de evacuatie kwam onverwacht. In de lan-
ge marmeren gang die aansloot op de hoofdingang 
hingen aan beide zijden manshoge portretten. Te 
groot om te verbergen, laat staan om mee te nemen, 
en zo bleven ze bij vertrek hangen.’ 
Al tijdens de oorlog maakte de familie Van Wasse-
naer melding van plundering en kort na de bevrij-
ding deden ze aangifte bij de Stichting Nederlands 
Kunstbezit. Zonder resultaat. Bij de Canadian 
Minister of Defence werd verhaal gehaald vanwege 
de verwoestende beschieting van het kasteel. Maar 
de Minister legde de verantwoordelijkheid bij de 
Nederlandse overheid.

De auteur onderneemt een zoektocht naar het ver-
dwenen kunstbezit. Hieronder verhaalt ze over haar 
bevindingen.
Ik zocht allereerst in de nabije omgeving van Neder-
hemert. En vervolgens in landelijke en regionale 
archieven. Steeds wanneer ik dichtbij was, hield 
de berichtgeving op. Correspondentie, dossiers of 
Kriegstagebücher - telkens stokte de informatie in het 
najaar van 1944. Dat gold eveneens voor de Persona-
lakten van Duitse militairen uit het Bundes Militär 
Archiv in Berlijn en Freiburg en het Stadtarchiv in 
Bamberg. 
Ik volgde een dun ‘lijntje’ naar Hongarije: daar zou 
in het Staatsmuseum in Boedapest een Nicolaes 
Maes uit Nederhemert hangen. De herkomst van 
het schilderij bleek sluitend. Een ander, mogelijk 

nog dunner lijntje loopt via Aruba naar Californië.
Het is een spannende maar ook frustrerende 
exercitie, die inmiddels reikt tot in de kelders van 
de Hermitage in Sint-Petersburg. Mogelijk zouden 
kunstvoorwerpen in bulk verzonden zijn naar een 
tweetal Duitse kastelen in de omgeving van Leipzig. 
Het gebied was in april 1945 door de Amerikanen 
bevrijd, maar werd in juli 1945 overgedragen aan 
het Rode Leger. Particulier bezit in de Russische be-
zettingszone werd onteigend, en waar de roofgoe-
deren uit Nederland bleven? Misschien liggen ze in 
de kelders van de Hermitage, waar niemand binnen 
komt…
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Te groot om te verbergen, 
laat staan om mee te nemen, 

en zo bleven ze bij vertrek 
hangen.’ 

De meest gezochte portretten uit Nederhemert zijn die door Nicolaes Maes 
van Jacobus Trip (1575-1661) en het pendant van Trips echtgenote Margaretha 
de Geer (1585-1672) uit 1659-1660. Van beide portretten bestaan meerdere 
versies. Van Margaretha zijn ze behalve uit Nederhemert bekend uit Museum 
Dordrecht en het Staatmuseum in Boedapest. De houding van de handen van 
Margaretha is verschillend. Het portret uit Nederhemert is verdwenen. (Collec-
tie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 12104 en 12105 [1665], 12106.)

Na de evacuatie van Arnhem brachten veel Arnhemmers weken tot maanden door in de 
gebouwen op het terrein van het Openluchtmuseum. Ad de Jong schreef er Gesloten 
wegens bewoning (Arnhem, 1984, herdruk 2004) over. De huizen en boerderijen waren 
bewoonbaar aangezien de inboedel veilig was opgeslagen in Nederhemert. (Foto: Gelders 
Archief 1533-353, fotograaf P.J. de Booys.)

Omdat de herbouwplannen op 
zich lieten wachten, had Jacob 
van Wassenaer een sloop-
vergunning aangevraagd. 
Daarover maakte de Staat zich 
ernstig bezorgd, en daarom 
werd het restant van het 
kasteel in 1958 verkocht aan 
Staatsbosbeheer. Staatsbos-
beheer op zijn beurt gaf het 
kasteel en het terrein binnen 
de gracht in 1962 in langduri-
ge erfpacht aan de Stichting 
Vrienden der Geldersche 
Kasteelen. Lang leefde de 
discussie of Nederhemert een 
ruïne of een verwoest kasteel 
was. Uiteindelijk werd het 
‘verwoeste kasteel’ in de jaren 
2001-2005 gerestaureerd en 
herbouwd naar de zestien-
de-eeuwse situatie.


