Rozendaal, 10 januari 2020
Uitgave 2020-01
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Wij wensen u al het goede voor 2020!
De feestdagen zijn weer achter de rug. Een nieuw jaar ligt voor ons. De nieuwjaarsreceptie van
onze gemeente op 6 januari was goed bezocht en gezellig, fijn dat u er was! Voor wie er niet kon
zijn, elders in deze In de Roos treft u mijn nieuwjaarstoespraak aan. Mede namens de beide
wethouders en onze medewerkers wens ik u al het goede voor 2020!
Ester Weststeijn
Burgemeester

Herinnering: Buurt aan Tafel Kapellenberg 14 januari 2020
Woont u aan de Kraijesteijnlaan, Apollaan, Van de Gumsterlaan, Schelfhoutlaan of Burnierlaan?
Dan hebt u nét voor de feestdagen een uitnodigingsbrief ontvangen voor de ‘Buurt aan Tafel’
bijeenkomst voor uw buurt. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 januari, inloop vanaf
19.30uur en start om 20.00uur, in het gemeentehuis. Buurtgenoten zijn van harte welkom!
Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk en kan via secretariaat@rozendaal.nl.
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open.
U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien.
Hertog van Gelrestraat 25

Betreft aanvraag voor het realiseren van een nokverhoging op
de woning op dit adres.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het saneren van asbest in de garage bij de woning Steenhoek 16, 6891 CG Rozendaal, is
aanvaard. Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de vastgestelde landelijke regels.
Het aanvaarden van de melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.
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Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• Hospice Rozenheuvel voor het kappen van een Levensboom in de tuin van het Hospice
aan de Rosendaalselaan 20 (verzenddatum 7 januari 2020).
De verleende vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal.
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door van deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 18 februari 2020) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen aanvragen voor een vergunning ontvangen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 15 december 2019 te Arnhem: mevrouw B. A. Kreijtz - van der Meulen
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Ophalen kerstbomen
Op woensdag 15 januari 2020 wordt in combinatie met het inzamelen van grof groenafval ook
uw kerstboom meegenomen.
Wij verzoeken u om de kerstboom niet eerder aan te bieden, want deze zal niet worden
meegenomen door de afvalinzamelaar of door de gemeentelijke buitendienst.

Huisvestingsverordening Rozendaal 2020
De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 de Huisvestingsverordening Rozendaal 2020
vastgesteld.
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In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen worden alle vrijkomende sociale huurwoningen van
de woningcorporaties op dezelfde manier verdeeld.
De regels hiervoor zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening. Sinds 2016 is hiermee een
jarenlang goed werkende praktijk van regionale woonruimteverdeling gecontinueerd. De
Huisvestingswet vereist dat een huisvestingsverordening slechts voor de duur van ten hoogste
vier jaar mag gelden.
Doordat er nog steeds sprake is schaarste willen de gemeenten binnen de woningmarktregio
regels blijven stellen aan de verdeling van woonruimte. Dit bevordert de transparantie en de
doorstroming in de sociale huurmarkt binnen de woningmarktregio.
De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2020.
Bekendmaking
De bekendmaking van Huisvestingsverordening heeft plaatsgevonden in het elektronisch
gemeenteblad Rozendaal gmb2019-307110, te bereiken via www.overheid.nl onder “Beleid en
regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl .
Ter inzage legging
De Huisvestingsverordening ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het
gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 662 of e: r.berendsen@rozendaal.nl.
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Weststeijn, bij de nieuwjaarsreceptie gemeente Rozendaal,
6 januari 2020

Al het goede voor 2020!
Beste mensen,
De overgang van 31 december naar 1 januari zit vol met rituelen. Oliebollen, appelflappen en
misschien een glaasje champagne. De oudejaarsconferentie op tv en op de radio natuurlijk weer
Bohemian Rhapsody op nummer 1 in de Top 2000. Samen met familie of vrienden aftellen tot de
start van het nieuwe jaar. Even de straat op. Elkaar het beste wensen, vuurwerk afsteken. Al is dat
laatste, vuurwerk, wel een discutabele traditie geworden. En dan deze eerste dagen van januari:
de nieuwjaarsrecepties, handen schudden, proosten, elkaar al het goede wensen voor een nieuw
jaar. Iemand vertelde me dit ‘de vervelendste week van het jaar’ te vinden, vanwege de vele
nieuwjaarsrecepties die ingebakken zijn in de tradities van ons land.
Maar een vervelende week vind ik het niet. Ik hecht waarde aan de tradities rond oud & nieuw.
Niet per se vanwege de oliebollen en champagne, al vind ik dat wel lekker. En zéker niet
vanwege het vuurwerk, al vind ik dat wel mooi. We zijn beter af zonder de 15 miljoen euro
schade aan particuliere eigendommen die de jaarwisseling met zich meebrengt. Laat u dat zich op
u inwerken: 15 miljoen euro – dat is € 0,90 per Nederlander, baby’s en kinderen meegeteld. Er is
dit jaar 77 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk. Dus iedere euro vuurwerk die de lucht in gaat,
levert € 0,20 schade aan de spullen van mensen op. Spullen waar mensen hard voor gewerkt
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hebben, spullen waar mensen waarde aan hechten. Dan heb ik het dus nog niet eens over de
kosten van de schade aan de openbare ruimte, van kapotte prullenbakken tot opgeblazen
parkeermeters. En we zijn beter af zonder de 3,7 miljoen euro aan directe en indirecte kosten die
de behandeling van vuurwerkslachtoffers jaarlijks met zich meebrengt. Het afsteken van
vuurwerk zorgt ieder jaar voor zo’n 500 slachtoffers met brandwonden, oogs- of gehoorschade.
Deze jaarwisseling zette de politie landelijk 6.000 politiemensen in. De brandweer moest
reageren op 4.340 meldingen. Het is te gek, als u het mij vraagt.1 Toch hecht ik waarde aan de
tradities rond de jaarwisseling en dan in het bijzonder aan dit soort momenten, met u. Omdat het
belangrijk is om samen de start van een nieuw jaar te markeren. Omdat het belangrijk is elkaar
‘het goede’ te wensen.
2019: een stabiel jaar?
Het jaar 2019 was in vele opzichten een mooi jaar. Een relatief rustig en stabiel jaar. Dat rustige
en stabiele geldt overigens bepaald niet voor mijzelf en mijn gezin. Met de start van mijn
burgemeesterschap in februari en de verhuizing naar Rozendaal, was voor ons 2019 een jaar van
verandering. U heeft ervoor gezorgd dat wij ons welkom voelden en dat we ons snel thuis zijn
gaan voelen in Rozendaal. Dank u wel daarvoor. 2019 was ook het jaar waarin u afscheid nam
van mijn voorganger, Jan Hendrik Klein Molekamp. Hij heeft veel voor Rozendaal betekend.
Ook hij heeft eraan bijgedragen dat ik een goede start heb kunnen maken in deze gemeente.
Voor mij persoonlijk dus geen rustig jaar, maar in bredere zin was het dat wel: een stabiel jaar.
We zijn goed op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Naar een toekomstbestendig en
duurzaam Rozendaal’. Financieel staan we er goed voor. Onze spaarpot is goed gevuld, maar dat
geld gaan we de komende jaren hard nodig hebben, om te investeren in onze organisatie, in onze
dienstverlening, in digitalisering en vooral ook in duurzaamheid en de energietransitie. Ook wat
betreft onze veiligheid was 2019 een relatief rustig en stabiel jaar. Het aantal inbraken, inclusief
pogingen daartoe, is (nog net) op twee handen te tellen. Het aantal overlastmeldingen zit maar nét
boven de tien. Dat is weinig, zelfs voor Rozendaal. Schokkend was wel het ongeluk met een
jonge fietser uit Arnhem, die in de nacht van 13 augustus zwaar ten val kwam. Hij werd vroeg in
de ochtend in slechte toestand onderaan de trap van de Kraijesteijnlaan gevonden. Een
gebeurtenis die de buurt niet onberoerd heeft gelaten.
De gemeenteraad en het college van B&W functioneren met een grote mate van saamhorigheid.
Met de blik op hetzelfde gericht: een zelfbewust en zelfstandig dorp, waar nabijheid en
kleinschaligheid prima gecombineerd worden met professionaliteit en goede resultaten. Dat is
bijzonder: bij ons in de raad geen kinnesinne, geen vliegen afvangen of aan stoelpoten zagen.
Wél kritisch debat, zo op z’n tijd, en kritische vragen aan een portefeuillehouder. Dat moet ook.
De inwoners van ons dorp doen dat immers ook; het gemeentebestuur scherp bevragen en hun
mening geven. Dat gebeurt zowel in de raadszaal als er buiten. Ik herinner me insprekers in de
raadsvergaderingen die indruk maakten, waaronder de jonge Mads en Pepijn. Deze twee jongens
pleitten in september voor een groener schoolplein waar het fijner spelen is. Een werkgroep die
bestaat uit ouders, omwonenden en vertegenwoordigers van de Dorpsschool en gemeente, is in
het najaar met grote voortvarendheid aan de slag gegaan. Ik heb begrepen dat er inmiddels
1

De cijfers in deze alinea zijn ontleend aan een artikel in De Volkskrant: Hoe veel kost dat nou, zo’n oud en nieuw, 3
januari 2020, Irene de Zwaan en Anna Deems. Zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoeveel-kost-datnou-zo-n-oud-en-nieuw~beeeb8cb/.
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vergevorderde plannen zijn om het schoolplein en het schoolterrein een prettigere en groenere
omgeving te maken. Ik ben er trots op dat deze werkgroep in grote harmonie samenwerkt en kijk
uit naar het resultaat.
We zitten niet stil!
Stabiliteit betekent dus niet dat we stil zitten. Bepaald niet zelfs. Halverwege die jaar is voor de
Steenhoek een marktpartij geselecteerd die woningen gaat ontwikkelen op het terrein van de
voormalige basisschool. De woningen zijn levensloopbestendig en ‘nul op de meter’. We
oriënteren ons op de mogelijke verkoop van De Torckschool. Er zijn (bescheiden) maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid op het kruispunt Kerklaan/Rosendaalselaan te vergroten. De
verkeerssituatie rond IKC Dorpsschool is geëvalueerd. We zijn gestart met de voorbereidingen
voor de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.
En in 2019 hebben we belangrijke stappen gezet op het terrein van de energietransitie. Na een
langetermijnvisie en een concrete uitvoeringsagenda ‘Rozendaal energieneutraal 2050’ stemde
de gemeenteraad in december 2019 in met een omvangrijk pakket aan maatregelen. Ik noem de
gemeentelijke subsidie op zonnepanelen, isolatie en glas en de gemeentelijke
duurzaamheidslening. We zorgen voor professioneel (gratis/subsidiabel) energieadvies en
ondersteuning door een Rozendaalse energiecoach. Er komt een pop-up informatiecentrum in de
Torckschool. De raad heeft veel geld beschikbaar gesteld en ik hoop werkelijk dat u onze zakken
tot op de laatste cent leeg maakt.
Ik wil graag wethouder Logemann een groot compliment maken voor de wijze waarop en het
tempo waarin het afgelopen jaar stappen gezet zijn op dit onderwerp. Het thema gaat hem aan het
hart – dat is zichtbaar en dat helpt. De inzet van wethouder Albricht is daarbij overigens eveneens
groot: dit is echt een onderwerp waar de beide wethouders zich samen hard voor maken. Het
compliment is nadrukkelijk voor jullie samen. Ik weet zeker dat jullie deze complimenten door
zullen geven aan degene die dit ambtelijk mede mogelijk maken.
Als ik het heb over het onderwerp energietransitie wil ik de lokale Werkgroep Duurzaamheid niet
onbenoemd laten. Een groep betrokken Rozendalers die al voor 2019 aan de slag is gegaan om te
kijken hoe een duurzaam Rozendaal kan worden gerealiseerd. En onlangs is in Rozendaal een
particulier initiatief gestart: de ZonneRoos. Deze lokale energiecoöperatie zet in op het zo veel
mogelijk opwekken van stroom via zonnepanelen voor en door Rozendalers. Mooie initiatieven,
die niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht kunnen worden.
Het mag dan hier, in ons eigen kleine Rozendaal, wel een stabiel jaar zijn geweest, dat kan niet
gezegd worden over ons land en de wereld in het algemeen. Het is gemakkelijk om een blik
ellende open te trekken. De aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad
Christchurch. Een schietpartij in São Paulo op een school. Extreme kou in de Verenigde Staten en
Canada, met temperaturen ruim onder de -40. Extreme hitte in Australië en later: overstromingen.
En om er maar even een minder vaak benoemd, maar minstens even rampzalig nieuwsfeit bij te
halen: in Noord-Korea geldt per februari 2019 een voedselrantsoen voor alle inwoners van 300
gram (!) voedsel per persoon per dag. Ik zal u vertellen: dit zijn allemaal nieuwsfeiten uit het
eerste kwartaal van 2019.
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Ik beperk me verder tot enkele gebeurtenissen in ons eigen land. De terreuraanslag in een
Utrechtse tram, de moord op advocaat Wiersum. De klimaatprotesten van scholieren, de
boerenprotesten. Oh ja, en ook protesten van mensen werkzaam in de zorg. En protesten van
bouwvakkers. Demonstreren is weer hip. Het Malieveld in Den Haag is in jaren niet zo druk
bezet geweest. Het debat wordt daar, maar ook in de (sociale) media, op het scherpst van de
snede gevoerd: je bent voor of tegen. Je bent vóór de beperking van de maximum snelheid of
tegen. Vóór zwarte piet of tegen. Het debat is gepolariseerd.
‘De meeste mensen deugen’
Al dit slechte nieuws op een rij, je zou er zwaarmoedig van worden. Wat doen we elkaar toch
aan. Dat is nu juist niet wat ik wil markeren bij de start van een nieuw jaar. Een nieuw jaar heeft
toch altijd iets hoopgevends, een nieuw jaar als een onbeschreven blad. Gelukkig is er hoop. Ik
citeer: “Dat mensen van nature egoïstisch, paniekerig en agressief zijn, is een hardnekkige
mythe.”2 Dit zegt Rutger Bregman, in wat voor mij hét boek van 2019 is. De titel van dat boek is:
De meeste mensen deugen. Hij zegt elders in het boek:
“Wat we geloven, is wat we worden. Wat we zoeken, is wat we vinden. Wat we
voorspellen, is wat gebeurt. […] Uiteindelijk zijn er maar weinig ideeën die de wereld zo
sterk beïnvloeden als ons mensbeeld. Wat we aannemen in elkaar, is wat we oproepen.
Als we het hebben over de grootste uitdagingen van onze tijd – van de opwarming van de
aarde tot het tanende vertrouwen in elkaar – dan denk ik dat het antwoord begint bij een
ander mensbeeld.”3
Het zijn de gedachten van de auteur die ik hier herhaal, maar ik voel me enorm aangetrokken tot
zijn denkwijze. We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd ooit. Extreme armoede, het
aantal oorlogsslachtoffers, kindersterfte, misdaad, honger, het aantal doden bij natuurrampen…
allemaal flink gedaald in de afgelopen decennia. Wie het nieuws volgt, krijgt een heel ander
gevoel. Logisch ook, zo betoogt Bregman, want het nieuws gaat over uitzonderingen.4 Goed
nieuws is geen nieuws.
Laten we met elkaar even stilstaan bij dit besef, bij de start van 2020: we hebben het goed met
elkaar. En over het algemeen hebben wij – de soort mens – het ook goed vóór met elkaar. De
mens is “ten diepste geneigd tot solidariteit en interactie […]”5, ook dit citaat komt uit het boek
van Bregman. En juist daarom hou ik van déze traditie, de nieuwjaarsreceptie, waar we samen
komen en elkaar het goede wensen. In alle betekenissen van het woord. Ik sluit daarmee dus
graag af: al het goede, voor u en degene die u na staan, in 2020.
Ester Weststeijn
Burgemeester

2

Uit: De meeste mensen deugen, een nieuwe geschiedenis van de mens, Rutger Bregman, 2019, p. 25.
Ibid, p. 31.
4
Ibid, p. 34.
5
Ibid, p. 116.
3
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UITNODIGING
Vanwege de grote animo voor de ZonneRoos hebben we besloten om de presentatie van 11
december j.l. in een licht aangepaste vorm nogmaals te houden.
Daarbij hebben we wethouder Logemann bereid gevonden om een toelichting te geven op de
gemeentelijke subsidie op verduurzaming van uw woning en de aanschaf van zonnepanelen.
Tijdens deze avond zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
• De werking van de coöperatie
• Wat te doen met overproductie van stroom
• Het huren van zonnepanelen
• Zonne-energie zonder geschikt dak
• Subsidie door de gemeente
• Collectieve inkoop van zonnepanelen
We nodigen leden en belangstellenden graag uit op maandag 20 januari a.s. in de Serre van
Rozendaal aan de Kerklaan 15.
De presentatie begint om 20:00, de zaal gaat open om 19:30.
Omdat we graag genoeg stoelen klaarzetten, stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt op
zonneroosrozendaal@gmail.com
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INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 24 januari 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 22 januari 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Spel & Avontuur op park Rosendael
Op zondag 19 januari zijn er tussen 11:00 en 16:00 uur leuke activiteiten te doen in park
Rosendael! Op deze dag kunnen kinderen broodjes bakken, Mega Twister spelen en/of
lasergamen in het park.
Tegen een kleine vergoeding van € 1,00 voor een naturel broodje en € 1,50 voor een
chocoladebroodje kunnen kinderen en volwassenen zelf heerlijke broodjes bakken op het
voorterrein van het kasteel. Hier kan ook gratis worden deelgenomen aan Mega Twister.
Op zoek naar meer spanning of actief bezig zijn? Koop een entreekaartje voor het park à € 6,00
voor volwassenen en € 4,00 voor kinderen 4 t/m 18 jaar en doe mee aan de lasergame activiteit
voor € 2,00!
Scoutinggroep Lido '76 is een leuke, actieve groep voor jongens en meisjes in Arnhem Zuid. Zij
organiseren en begeleiden deze activiteiten op een bijzondere locatie als kasteel Rosendael.
Datum en tijd: zondag 19 januari, tussen 11:00 en 16:00 uur
Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: rosendael@glk.nl.

Winterjassen vertelconcert in de Torenzaal
Op zondag 19 januari vindt in de Torenzaal van het kasteel een concert met een verhaal plaats.
Het gaat over de violoncello: een strijkinstrument met 4 snaren die in de baroktijd veel
samenspeelde met de klavecimbel.
Two of a Kind bestaat uit de cellisten Sebastiaan van den Bergh en Hanne Steffers. Zij spelen
muziek uit de 17e en 18e eeuw.
Het verhaal van Rosendael en zijn bewoners wordt verteld door rondleider Gerard Kriek.
Park en kasteel zijn geopend tussen 11:00 en 16:00 uur met rondleidingen om 11.30, 13.00 en
14.30 uur. Trekt u wel warme kleding aan. Het is een winterjassenconcert en het kan koud zijn in
de Torenzaal, de oude donjon van het kasteel. Er is plaats voor 45 personen.
Datum: zondag 19 januari, aanvang concerten: 11:00 en 15:30 uur. Duur: 40 minuten.
Entree concert, inclusief kasteel- en parkbezoek: € 14,50 per persoon. Donateurs en
Museumkaarthouders betalen op vertoon/scan van geldige jaarkaart € 3,00 per persoon.
Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: rosendael@glk.nl.
Reserveren noodzakelijk: via de website www.glk.nl/rosendael
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Heb je zin om een dag muziek te maken, grijp je kans!
Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert de Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK) weer een
play-in voor blazers en slagwerkers. Dit jaarlijks terugkerend evenement is bedoeld om kennis te
maken met onze vereniging, maar vooral om een dag lang met elkaar muziek te maken. Plezier
gegarandeerd!
De play-in staat onder leiding van Michel Jalink en dit jaar is het thema “75 jaar bevrijding”. Doe
je ook mee? Een unieke ervaring om mee te spelen met een groot harmonie orkest. In 2019 waren
we met maar liefst 50 muzikanten!
We beginnen om 9.30 uur, vanaf 9.00 is er inloop met koffie en thee. De play-in vindt plaats in
Het Rhedens, Kleiberglaan 1, Rozendaal. Kosten voor deelname zijn € 12,50, inclusief
koffie/thee, lunch, bladmuziek en afsluitend concert. Graag contant betalen op de dag zelf.
We sluiten de dag af met een concert om 16.00 uur. Publiek is van harte welkom. Het slotconcert
is gratis toegankelijk. De dag duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Meld je aan via http://rosendaalschekapel.nl/inschrijfformulier-play-in/ of stuur een mail terug
naar dit mail adres (jkamweijers@gmail.com). Vermeld in je bericht je naam, e-mailadres,
telefoonnummer, welk instrument (en eventueel een tweede instrument) je bespeelt en welke
muzieksleutel je leest.

‘Roofkunst-kunstroof of plundering’.
Op het afgelegen Eiland Nederhemert, in het uiterste puntje van Gelderland ligt kasteel
Nederhemert. Het kasteel met landgoed was eeuwenoud bezit van de familie Van Wassenaer.
Het kasteel kwam in de herfst van 1944 – na de mislukte Slag om Arnhem – in de frontlinie
kwam te liggen. De bevolking van het Eiland Nederhemert moest op 11 november 1944
evacueren. Er kwamen ‘heisse Tage’, zo voorspelde de bezetter. Ook de eigenaren van het kasteel
vertrokken, met achterlating van al hun bezit. Op het kasteel was ook een grote collectie kunst en
museale voorwerpen ondergebracht, onder meer van het Nederlands Openluchtmuseum, maar
ook van particulieren. Nederhemert was net als bijvoorbeeld kasteel Loevestein een depot van de
Inspectie Kunstbescherming. Tussen 11 november 1944 en 12 januari 1945 is het kasteel
leeggeroofd. Op 12 januari brandde het af door geallieerde beschietingen. De familie Van
Wassenaer van Nederhemert vroeg Ingrid Jacobs na te gaan wat er in de laatste oorlogswinter op
Nederhemert was gebeurd. Er doen nog altijd geruchten de ronde dat (delen van) de collectie
‘ergens’ moeten zijn. Het was toch onvoorstelbaar dat alles verbrand was? In ieder geval bleef
een sleutelbos van het kasteel bewaard, en waren er interieurfoto’s uit de jaren dertig.
Die foto’s waren belangrijk, want Ingrid wilde de collectie reconstrueren. Het was een spannende
zoektocht door archieven, musea, en in gesprekken met heel veel betrokkenen. In Nederland en in
Duitsland, maar ook met ‘lijntjes’ naar de Verenigde Staten, naar Hongarije, en zelfs tot in de
Hermitage in Sint Petersburg. Over het verhaal van die zoektocht, en de achtergronden van de
roof kan ze boeiend vertellen.
Ingrid D. Jacobs studeerde Nederlands. Zij schrijft en vertelt over en doet onderzoek op het
gebied van cultuur en geschiedenis.
Datum: Woensdag 15 januari 2020. Tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 in Velp
Toegangsprijs: €5 per persoon (exclusief consumpties). Houders van een Gelrepas hebben gratis
toegang (graag vermelden bij de aanmelding). Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan op
de website www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten of in de boekhandel. De bevestiging, die u
ontvangt, geldt als toegangsbewijs voor de lezing. Betaling kan op de avond zelf.
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