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kaskredieten waarmee ze topkunst
kunnen aanschaffen. De coördina
toren van het Linz Museum ver
werven tijdens de oorlogsjaren
meer dan 8.000 kunstwerken. Ze
spenderen daar 100 miljoen Reich
smark aan. Dat is, omgerekend met
de tabellen van de Nationale Bank
in de aanslag, momenteel 361,3
miljoen euro.

‘Shady art dealer’

Even terug naar Walter Paech. Tus
senschakels bij de kunstinkoop zo
als hij zijn er wel meer. Adolf Miedl
is er zo eentje. Ook hij is van origi
ne een Duitser, maar hij heeft zich
wegens fiscale problemen in Am
sterdam gevestigd en ook wel – o
ironie – om zijn joodse vrouw naar
veiliger water te loodsen. Uit Duits
land komt regelmatig Georg Schil
ling aanzetten, volgens de profiel
schetsen van de Amerikanen na de
oorlog ‘a shady art dealer from Co
logne’. Wie hier nóg regelmatig
langskomt, is Kajetan Mühlmann.
Hij koopt vaak van Smidt van Gel
der, die later zijn collectie aan de
stad Antwerpen zal schenken en er
een naar hem genoemd museum
heeft.
Voor uitzonderlijke gevallen ko
men de nazibonzen zelf ter plaatse.
Hermann Göring, nochtans aan
het hoofd van de Luftwaffe, vindt
tussen de bedrijven door nog tijd
om zich met zijn kunstverzameling
in te laten. In België heeft hij zijn
zinnen gezet op drie collecties: die
van bankier Jean Cassel, die van
Henri Lambert (van de bank Brus
selLambert) en die van Emile Ren
ders. Bij de eerste twee vangt hij
bot, ook al laat hij de antecedenten
van beide heren uitvlooien om te
zien of er toch geen joodse sporen
zijn, zodat hij binnen de logica van
het Derde Rijk sterker zou staan
om hun de collecties afhandig te
maken.
Bij Renders komt het na de vooraf
gaande contacten met de aanbren
gers tot een ernstige onderhande
ling onder grote jongens. De brie
ven van Renders lezen als een lange
flirt, waarbij hij de boot afhoudt
om de prijs op te drijven, en waar
bij hij creatieve voorstellen blijft
bedenken om in gunstiger valuta
dan Belgische frank uitbetaald te
worden.
Uiteindelijk komt Göring, het tal
men beu, zelf op de proppen. Op 17
maart 1941 schrijft hij een brief

handelaar zijn zulke contacten niet
te versmaden, want tijdens de
Duitse bezetting zijn de plaatselij
ke habitués op de kunstmarkt een
stuk terughoudender geworden.
Tiens, hoe zou het komen dat ie
mand uit Amsterdam weet dat er in
Brugge iets te verhapstukken valt?
Daar zit zijn metgezel misschien
voor iets tussen. Dat is Jacques De
Mul, de directeur van de veilingza
len in het Paleis voor Schone Kun
sten. Terwijl zijn grootste concur
rent in Brussel, Galerie Georges Gi
roux, de deuren sluit, draait zijn
venduhuis op volle toeren. Met zijn
introducties in het kunstcircuit
weet De Mul natuurlijk perfect
waar er lekkers zit.
Gaston Demeter is nog zo iemand
die zijn kennis graag ter beschik
king stelt van kunstinkopers. Hij
staat in voor het financieel beheer
van het Museum voor Schone Kun
sten Brussel. Demeter verstaat de
kunst om een gegadigde op niet al
te dwingende manier te verlekke
ren. Zo stuurt hij een foto naar een
inkoper, met daarbij de schoorvoe
tende opmerking: ‘L’oeuvre se trou
ve dans une collection et je crois
bien qu’en insistant je parviend
rais à vous le faire voir, si cela peut
vous intéresser.’ In zijn brieven
blijft hij vaag. Hij noemt geen na
men, maar heeft het steeds over ‘de
koper’ of ‘de geïnteresseerde’.
Al van in het begin van de bezetting
ontstaat een netwerk van lokale
tipgevers die contact hebben met
kunstprospectanten uit Nederland
en Duitsland. Ze staan allen ten
dienste van één doel: het monster
voeden dat hongert naar kunst. Het
is de ambitie van Adolf Hitler om in
Linz een supermuseum uit te bou
wen waar het Louvre en het British
Museum bij verbleken. Alle top
stukken uit de bezette gebieden
moeten gecentraliseerd worden in
Linz.
Er is nog een grote hongerige in het
Derde Rijk: rijksmaarschalk Her
mann Göring, die van zichzelf
vindt dat hij een echte renaissance
man is. Hij wil een fabelachtige pri
vécollectie uitbouwen voor zijn re
sidentie in Carinhall, ten noord
oosten van Berlijn, genoemd naar
zijn eerste vrouw.
Als een geoliede machine treedt dit
dubbele kunstprogramma in wer
king. Zowel Hitler als Göring stelt
bollebozen van kunsthistorici aan
en voorziet hun van onpeilbare

voorwerpen kwamen terecht in
Belgische musea.

2. TERUG NAAR
DE OORLOGSJAREN

Op 16 september 1940 krijgt kunst
verzamelaar Emile Renders in
Brugge bezoek van Walter Paech.
Ons land is dan nog maar een half
jaar bezet door het Duitse leger.
Paech is een Duitser die zich al voor
de oorlog in Nederland heeft ge
vestigd. Hij drijft in Amsterdam
een kunsthandel op het Rokin. De
heer Paech lijkt weinig hinder te
ondervinden van de blokkades on
derweg. Voor hem zwaaien de ba
relen probleemloos open. Hij komt
in opdracht van hooggeplaatste in
stanties.
Die dag komt hij de collectie van
Renders bekijken. De bankier heeft
in korte tijd zo’n twintig stukken
van hoge kwaliteit bij elkaar gekre
gen. Hij bezit schilderijen van Hans
Memling, Quinten Metsijs, Rogier
van der Weyden en Lucas van Ley
den. Paech kent wel een adresje
waar men dit soort kunst hogelijk
weet te appreciëren. En waar ze
goede prijzen betalen. Voor een

tabank nagelaten. Volgens het
eindrapport staan er meer dan
4.000 kunstitems in beschreven uit
225 joodse collecties.
De databank wordt bewaard op de
Kanselarij van de Eerste Minister.
‘Tot mijn spijt kan ik u om redenen
van privacy geen inzage geven’, zegt
Françoise Audag, directeurgene
raal juridische zaken. ‘In de bestan
den staat het bedrag vermeld dat
de joodse slachtoffers uitgekeerd
kregen. Het zou weinig discreet
zijn om dat openbaar te maken.’
Volgens hetzelfde rapport is het
aandeel joodse kunst nog maar het
topje van de ijsberg. In de oorlogs
jaren is er uit ons land ook veel
nietjoodse kunst verdwenen van
verzamelaars of via de kunstmarkt.
Wat is hier allemaal gebeurd?
We besluiten het uit te zoeken via
vrijgegeven documenten in het
Rijksarchief en via tal van interna
tionale databanken. We reconstru
eren het tracé van Jordaensen,
Memlings en Brueghels, vanaf de
muur van hun eigenaars tot in de
Duitse opslagplaatsen. Eens terug
in het land werd 91 procent van de
1.155 gerecupereerde goederen Bel
gisch staatseigendom; 639 kunst

1. WAT VOORAFGING

Begin november 2013 breekt in
Duitsland de affaireGurlitt uit. In
een woning in München treft de
politie 1.500 kunstwerken aan van
het puikje van de moderne kunst.
Er zit werk tussen van Picasso, Ko
koschka, Chagall, Matisse en
Munch. De collectie werd aange
legd door Hildebrand Gurlitt, een
voormalig kunstinkoper van Adolf
Hitler.
Overal ter wereld gaan de alarm
bellen af. Onderzoekers die zich be
zighouden met naziroofkunst zet
ten druk bij de Duitse overheden
om de inventaris openbaar te ma
ken. Wat gebeurt. In alle landen
schieten de cellen in gang die over
kunstteruggave gaan. Ze kruisen
die met hun digitale databanken
van vermiste werken. Al snel dui
ken de eerste matches op.
Zou er kunst van Belgische her
komst tussen zitten? Tenslotte heb
ben de nazi’s ook uit ons land dui
zenden kunstvoorwerpen wegge
voerd. Zijn er bij ons databanken
consulteerbaar? In 2008 heeft een
commissie voor de vergoeding van
joodse oorlogsslachtoffers een da

NAZIROOFKUNST KEERDE NOOIT NAAR EIGENAARS TERUG

WIE NIET
ZOEKT,
NIET VINDT

België bracht na de oorlog bitter
weinig naziroofkunst terug naar
huis. Daarvan gaf het nog geen
tiende terug aan de rechtmatige
eigenaars; de rest verdeelde het
onder onze musea. De problemen
van die falende aanpak dragen we
tot vandaag met ons mee. GEERT SELS


