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waarin hij, toch niet helemaal in de
stijl van een renaissanceman, zegt
dat Renders eens dringend moet
beslissen, ‘want dat hij anders niet
voor de veiligheid van zijn collectie
kan instaan’. Snel daarna koopt Gö
ring de volledige collectie voor elf
miljoen frank (huidige koers: 3,1
miljoen euro). Daar zal vooral Ren
ders heel blij mee geweest zijn,
want in de jaren 1980 blijkt dat de
helft van de collectie vervalst is.

Kattebelletje

Kunst verkopen aan de nazi’s is een
ambigue kwestie. In hoeverre is er
sprake van vrijwillige verkoop en
in hoeverre is er intimidatie in het
spel? De brief van Göring zal zijn
effect niet gemist hebben. En wat te
denken van de gezusters De Wyn
ter, die via een erfenis de collectie
van burggraaf Ruffo de Bonneval
kregen, met daarin de Heilige Fa
milie van Jan Metsijs en de Zes
apostelen met schenkers van Derick
Baegert.
Voor de oorlog wilden ze aan een
Amerikaanse handelaar eventueel
wel nog verkopen, maar tijdens de
oorlog houden ze de nazikopers
drie jaar af. Ze weten dat Göring de
collectieRenders gekocht heeft.
‘Moeten we u feliciteren?’, schrij
ven ze schamper. Dan gaan ze toch
overstag. Goed gespeeld? Of ge
zwicht voor de druk? En alweer:
wat een smak geld.
Maar wat heeft dat kattebelletje
van Walter Paech dan te beteke
nen? In een handgeschreven noti
tie staat er: ‘Te bewerken personen
voor Miedl: De Wynter en Van Gel
der’. Die laatste is de weduwe van
Michel Van Gelder, die vlak voor de
oorlog overleed. In het kasteel Zee
crabbe in Ukkel heeft haar man
haar achtergelaten met een indruk
wekkende kunstverzameling. Ze
heeft in één vertrek evenveel schil
derijen van Jordaens als een tiener
meisje posters van One Direction.
Grote stukken van haar collectie
gaan met gezwinde vaart richting
Duitsland, via de Brusselse kunst
handel Lagrand, via het Weense
veilinghuis Dorotheum, via bemid
deling van Schilling of rechtstreeks
naar de baas van de Göringcollec
tie. In het archief zit een verslag
van een verkoopakte (13/5/1941)
waarin de weduwe Van Gelder acht
stukken, waaronder een Rubens en
een Di Giovanni, van de hand
doet. Ze had 387.000 Reichsmark

Al van in het begin
van de bezetting
ontstaat een
netwerk van lokale
tipgevers die
contact hebben
met kunst
prospectanten die
werken voor Hitler

gevraagd; ze krijgt er 220.000.
Vraagprijs te hoog ingesteld? Of is
ze afgedreigd? 220.000 Reichs
mark is natuurlijk niet weinig; het
zou nu 795.000 euro zijn. Aanbren
ger Georg Schilling krijgt 10 pro
cent. Voor wat, hoort wat,
selbstverständlich.

3. KUNST VOOR
HET GRIJPEN

Terwijl de Duitsers handenvol geld
uittrekken om kunst naar hun land
te versassen, loopt er een ander
programma dat we doorgaans
meer associëren met de nazistijl. Al
in juli 1940 wordt de Einsatztab
Reichsleiter Rosenberg (ERR) op
gericht. De dienst is genoemd naar
de partijideoloog Alfred Rosen
berg, die een plan voor een hoge
schoolpolitiek lanceert. Het is even
megalomaan en systematisch als
de kunstaanvoer: hij wil alle moge
lijke dragers van kennis naar
Duitsland draineren. Hij wil dat

opleidingen de vijanden van het
nationaalsocialisme leren door
gronden en dus zijn ze uit op hun
wetenschappelijk toebehoren, stu
diematerialen en archieven. De
ideologische opposanten, dat zijn
de joden, communisten, socialisten
en vrijmetselaars.
Daarom worden logetempels, uni
versiteiten en privéwoningen ont
daan van boeken en archieven. In
januari 1942 geeft Adolf Hitler zijn

ERRdivisies er nog een onver
kwikkelijk taakje bij. Voortaan
staan ze ook in voor de Möbelakti
on. Leegstaande woningen van ge
deporteerde of geëmigreerde joden
worden zonder pardon leegge
haald. Meubelen, huisraad, maar
ook juwelen, geld, diamanten en
kunstvoorwerpen gaan mee op de
vrachtwagen. Transportfirma’s
zien hier een uitstekende kans op
werkgelegenheid in en stellen hun

kandidatuur. Een verhuisbedrijf
als Arthur Pierre rijdt voor de ERR
en zal daar na de oorlog voor be
straft worden.
De ERR gaat driest te werk. In
tweeënhalf jaar tijd halen de een
heden in Frankrijk, Nederland en
België meer dan 69.000 woningen
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ZES APOSTELEN D. BAEGERT
b Collectie: Burggraaf Ruffo de Bonneval
b Eigenaars via erfenis: gezusters De Wynter
b Belgische tipgever: Gaston Demeter
b Aanbrenger: Erhard Göpel
b Bestemming: Linzer Sammlung, nr 3663
(bekend als ‘Altarflügel mit sechs Aposteln’)
b Bevrijding: Collecting Point München, nr 7512
b Verzending België: 10/6/1949
b Verdeling musea: Museum Schone Kunsten Brussel
© Museum Schone Kunsten Brussel

Door zijn aanpak
weet België
bedroevend weinig
te recupereren.
Het haalt 1.155
cultuurgoederen
naar eigen bodem.
Nederland haalt er
6.891 terug,
Frankrijk 30.207


