
pottenkijkers het duin uit. De
kunst van het Stedelijk Museum
ging vanuit Castricum naar Paasloo
in Overijssel. De Nachtwacht be-

landde in de mergelgrotten in de
Sint Pietersberg in Limburg. Daar
bleef het tot de bevrijding.’’
De Duitsers namen de bunker in
gebruik als ’Wiederstandsnest 43
A’. Na de oorlog werd het een aard-
appelschuur. Tot Eye, ooit onder-
deel van het Stedelijk, er films ging
opslaan.
In de bunker zelf herinnert weinig
aan de bewogen geschiedenis.
Heideman wijst op een hoek. ,,Hier
lag ie, de opgerolde Nachtwacht.’’
Bewonderend kijkt de groep naar
een lege betonnen vloer. Een sacra-
le plek is het. Maar wel een beetje
een kille.

Hij spreekt van de ’schatkamer
van Rembrandt’. ,,Het kan een
topattractie zijn met foto’s en
films. En dat zomaar in het bos
van Castricum. Er kan een wan-
delroute aan gekoppeld worden,
er kunnen vertellers bij. Echt
een schitterende kans.’’
Het is wachten op filmmusem
Eye, dat de bunker voorlopig
nodig heeft om kwetsbare films
in op te slaan, zegt collectiebe-
heerder Catherine Cormon. ,,Het
is een goede plek, maar niet
ideaal. Het is een beetje vochtig,

daarom staat er een droogmachi-
ne te draaien. 
Het liefst gaan we naar een
nieuwe locatie, maar zover is het
nog niet.’’

75 jaar bevrijding
Wat betreft Ron de Haan is het
volgend jaar al zover. Dan wordt
in Nederland 75 jaar bevrijding
gevierd. ,,Een uitstekend mo-
ment om van deze unieke bun-
ker een museum te maken.
Reken maar dat ze er voor uit
Amsterdam naar Castricum
willen komen. Uitstekend te
combineren met een bezoek aan
archeologiemuseum Huis van
Hilde.’’

Wethouder Castricum: ’Het
kan een topattractie zijn’
Castricum ✱ De Castricumse
cultuurwethouder Ron de Haan
wil dat de kunstbunker een mu-
seum wordt. 
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Een paar honderd meter vanaf het
NS-station van Castricum het
duingebied in en je bent er. Een
overwoekerde hobbel in het bos
waarvan alleen de deur zichtbaar
is. Een zeer sterk beveiligde ruimte
die doorgaans voor het publiek
gesloten blijft.
Maar zaterdag gaat de deur open.
Catherine Cormon heeft de sleutel.
Zij is hoofd collectiebeheer van
filmmuseum Eye in Amsterdam
dat in de bunker tegenwoordig in
gebruik heeft als opslagplaats voor
oude films, van voor 1950. Zeven-
duizend liggen in de bunker opge-
slagen. 
Maar daar komen we niet voor. We
zijn hier om iets te proeven van de
mythe rond de Nachtwacht. De
geheimzinnige acties om het we-
reldberoemde schuttersstuk van
Rembrandt te behoeden voor het
oorlogsgeweld.

Rembrandtjaar
Dankzij de bibliotheek van Castri-
cum en de plaatselijke club van
lokale historici, de Werkgroep
Oud-Castricum, mogen enkele
groepen om de beurt een paar
minuten naar binnen. Georgani-
seerd vanwege het Rembrandtjaar. 
Overal in het land wordt bij de
350e sterfdag van de meester stilge-
staan. En dus ook bij de bunker,
waar Rembrandts beroemdste werk
werd opgeborgen. Dat gebeurde in
de nacht van 13 op 14 mei 1940.
,,Deze bunker was gebouwd in
opdracht van het Stedelijk Muse-
um’’, zegt kenner van de plaatselij-
ke oorlogsgeschiedenis John Hei-
deman. ,,Het idee kwam van con-
servator Willem Sandberg. Die was
in Spanje geweest en had daar

gezien hoe beroemde Spaanse
kunstschatten tijdens de burger-
oorlog in grotten waren verstopt.
Het broeide in Europa, er kwam
oorlog, maar Nederland had nau-
welijks grotten. Dat was een pro-
bleem.’’
Sandberg was een jonkheer en was
vanuit het intieme kringetje van
edellieden bevriend met jonkheer
Gevers in Castricum. Op diens
landgoed mocht Sandberg een
bunker laten bouwen. Op 10 april
1940 was de bunker gereed en kon
de kunst uit het Stedelijk er wor-
den opgeslagen. Heideman: ,,De
collectie Van Goghs bijvoorbeeld.
Ook de kunst van het Koninklijk
Huis ging erheen. Veel joden die
op tijd waren gevlucht naar Ameri-
ka en Engeland hadden hun kunst
in het stedelijk ondergebracht. Er
hingen rekken vol met topkunst in
de bunker.’’

Kasteel Radboud
Het Rijksmuseum, ook gealar-
meerd door de oorlogsdreiging,
besloot het voorbeeld van de con-
current te volgen en besloot enkele
kilometers verderop, in de duinen
van Heemskerk, twee bunkers te
bouwen. ,,Tot die gereed waren,
werd de kunst veiliggesteld op
diverse locaties in de Kop van
Noord-Holland. De Nachtwacht lag
in kasteel Radboud in Medemblik.
Maar de oorlog kwam opeens
dichtbij. Den Helder kreeg er van
langs, bij de Afsluitdijk werd slag
geleverd. De museumdirectie werd
angstig. Ze kregen toestemming
om hun topstukken bij die van het
Stedelijk in Castricum op te ber-
gen.’’
Terwijl de Nederlanders wanhopig
vochten tegen de Duitse oorlogs-
machine, ging het transport vanuit
Medemblik op weg richting Castri-
cum. Heideman: ,,Onderweg werd
besloten te overnachten bij een
smederij in Winkel. En vanaf dat
moment lopen de verhalen uiteen.
Er zijn twee versies. Volgens de een
stond de Nachtwacht daar - 3,80 bij
3,80 meen ik - onder een afdak, en
volgens de ander was hij al opge-
rold. Volgens het ene verhaal pro-

beerden ze de volgende dag de
Nachtwacht na een rit op een glas-
wagen in zijn geheel door de deur
van de bunker te krijgen, wat niet
lukte. Daarna zouden ze hem bij
jonkheer Gevers op het gras uit
zijn spieraam hebben gehaald,
opgerold en in de bunker gebracht.
Maar volgens het andere verhaal
was hij al opgerold uit Medemblik
gekomen, maar kon hij in de bun-
ker de knik niet maken en moest
hij opnieuw worden opgerold. Ik

heb het allemaal geprobeerd uit te
zoeken, maar er is niets over terug
te vinden. Geen pakbon, niks. Dat
het niet erg subtiel is gegaan, is
wel duidelijk.’’

Geroofd
De Duitsers waren overigens volle-
dig op de hoogte. Nadat ze Neder-
land onder de voet hadden gelo-
pen, lieten ze de kunst rustig lig-
gen. Heideman: ,,Mij wordt vaak
gevraagd waarom ze het niet heb-

ben geroofd. Heel simpel, hier lag
het goed. Er was klimaatbehande-
ling, het lag veilig opgeborgen. Als
de oorlog voorbij was, konden ze
het altijd nog meenemen. Overi-
gens was het hier wel een komen
en gaan van hoge Duitsers, zoals
Seys-Inquart, die graag een kijkje
kwamen nemen.’’
Nadat de bunkers in Heemskerk in
1941 gereed gekomen waren, gin-
gen de Nachtwacht en andere top-
stukken van het Rijksmuseum een

paar kilometer zuidwaarts. Ook
daar bleven ze niet lang. Heide-
man: ,,Eind 1942 moesten vanwege
de bouw van de Atlantikwall alle

Kunstbunker uit
WO II heeft

museumpotentie

Castricum ✱ Een koele ruimte is
het. Hard licht op betonnen mu-
ren. Planken volgestapeld met
ingeblikte filmrollen. Welkom in
de kunstbunker van Castricum,
waar in de Tweede Wereldoorlog
de Nachtwacht werd bewaard. De kunstbunker nu. Stapels filmrollen uit de periode voor 1950. FOTO HELEEN VINK

Topstukken in rekken in de bunker. FOTO COLLECTIE STEDELIJK MUSEUM

Van Gogh en
Rembrandt zaten
in oorlogsjaren
ondergedoken in
Castricum

Toen er begin 1940 oorlog dreigde, verstopten het
Stedelijk Museum en het Rijksmuseum in allerijl
hun topstukken in een bunker in Castricum,
waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. Zaterdag
opende de bunker bij wijze van grote uitzondering
zijn deuren. 
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De bunker in de oorlog. Rechts opgerold onder het doek de Nachtwacht. FOTO COLLECTIE OUD-CASTRICUM


