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leeg. Veel van de ingezamelde huis
raad vertrekt naar Duitsland om er
de getroffenen van de geallieerde
bombardementen te depanneren.
Volgens het rapport van de studie
commissie voor joodse slachtoffers
(de commissieBuysse) zijn er via
de ERR ten minste 885 kunstvoor
werpen naar Duitsland gevoerd.
Hoewel de acties op ongericht ge
grabbel lijken, gaat er langs deze
weg toch ook veel waardevolle
kunst richting Duitsland. Er zit
werk tussen van Fernand Khnopff,
Lovis Corinth, Antoine Wiertz, Fé
licien Rops, Emile Claus, en dat is
maar een eerste greep.

Vliegen afvangen

Het gros van de ERRkunstvoor
werpen passeert via Parijs, waar de
nazi’s het Jeu de Paume hebben in
gericht als depot en doorvoersluis.
Hoe rigide dit systeem ook lijkt,
soms loopt er wel eens een wiel af.
Dan ‘verdwijnt’ er een stuk uit de
ERRbuit om even later op te dui
ken in de kunsthandel. Bij Louis
Manteau, in de Waterloolaan in
Brussel, wordt in december 1945
een Stilleven van Georges Braque
in de galerie aangetroffen. Het was
weggenomen uit de collectie van
Paul Rosenberg.
De twee lopende kunstsystemen,
voor Museum Linz en de collectie
Göring, lopen niet altijd netjes pa
rallel. Bij momenten vangen ze el
kaar vliegen af. Vooral Göring laat
zich niet onbetuigd. Geregeld laat
hij zijn privétrein voorrijden bij het
Jeu de Paume. Tussen 1940 en 1942
komt hij er twintig keer langs.
Dankzij wat smeergeld voor de
plaatselijke gezagvoerder kan hij
600 werken uitkiezen voor zijn col
lectie. Terwijl Parijs een doorvoer
haven was naar Linz: je reinste in
subordinatie.
De ERR probeert niet te veel rucht
baarheid te geven aan zijn acties,
teneinde geen wraakgevoelens bij
de onderdrukte bevolking te pro
voceren. Hun meticuleuze admi
nistratie laat echter stapels sporen
na. In het Jeu de Paume staat een
heel ontvangstcomité klaar om de
werken te inventariseren, te be
schrijven, te fotograferen, indien
nodig te restaureren en dan vervol
gens naar Duitsland of Oostenrijk
te verzenden. Alle beschikbare in
formatie komt op standaardfiches
te staan. Naam, titel, kostprijs, eer
ste eigenaar, zelfs de inbrenger
wordt in de hulde betrokken. Die
administratieve ijver zal het later
mogelijk maken om het tracé van
een kunstwerk te reconstrueren.
Zeker als de Amerikanen en onze
eigen diensten daar een vervolg
aan breien (zie voorbeelden).
Na de oorlog treffen de geallieer
den ruim 1.400 depots aan met ge
roofde goederen. Ze zijn verspreid
over ZuidDuitsland, Oostenrijk,
Polen en TsjechoSlowakije. Als de
nazi’s tegen het eind van de oorlog
in de tang komen te zitten, probe
ren ze nog snel de waardevolste
stukken onder te brengen in de
zoutmijn van Altaussee. Daar tref
fen de Amerikanen het Lam Gods

aan, de panelen van Het laatste
avondmaal van Dirk Bouts en Mi
chelangelo’s Madonna uit Brugge.

4. BRING BACK,
BRING BACK

Als de kruitdampen eenmaal opge
trokken zijn, brengen de geallieer
den de kunstschatten uit de nazide
pots onder in collecting points; dat
is zeker zo overzichtelijk. België
verschijnt vrij laat op de prijsuitrei
king. Ons land heeft niet bijster
veel inzicht in het gebeuren. Ter
wijl de roemruchte Monument
Men via mollenwerk nazidepots
kunnen lokaliseren, weet de Belgi
sche Staatsveiligheid in Londen in
1944 nog niet eens dat het Lam
Gods van de ‘gebroeders Van Dijck’
zich al twee jaar in Duitsland be
vindt. Ons land legt zijn prioritei
ten elders. Het is veel meer geïnte
resseerd om binnenschepen, trein
stellen, machines en loten diaman
ten te recupereren.
De kunstafdeling van de Dienst
voor Economische Recuperatie
(DER), die instaat voor het terug
halen van onze cultuurgoederen, is
bijgevolg vrij beperkt. Kunstex
perts worden er vrij laat bij betrok
ken en de middelen om ter plaatse
op missie te gaan, zijn minimaal.
Ondertussen trappen vertegen
woordigers van andere landen
haast op elkaars tenen om te kijken
wat er in de kisten zit.

Rommelig

Alert zijn we al niet, en dan verlie
zen we onze energie ook nog eens
met interne rivaliteit. Een jaar na
de DER wordt ook de Service de la
Protection du Patrimoine Culturel
operationeel, die op eigen houtje
min of meer hetzelfde doet. Direc
teur Leo Van Puyvelde maakt alle
terreinsuccessen graag kenbaar
aan de buitenwacht en vertoont
een opmerkelijk talent om centraal
op foto’s voor te komen. De rivali
teit loopt zo uit de hand, dat minis
ter van Onderwijs Herman Vos aan
Van Puyvelde een brief schrijft om
hem op zijn ware verantwoorde
lijkheden te wijzen.
Ten gevolge van die ongerichte
aanpak weet België bedroevend
weinig te recupereren. Het haalt
1.155 cultuurgoederen naar eigen
bodem. Dat is zwak. Nederland
haalt er 6.891 terug, Frankrijk
30.207. Dat bewijst niet alleen dat
die landen groter zijn, en allicht
omvangrijker kunstcollecties her
bergen, maar ook dat ze ter plaatse
beter werk leveren. Op vlak van
boeken en archieven scoort België
nog zwakker. Van de zowat duizend
kisten boeken die verdwenen, ko
men er 198 terug. Ongeveer 20 pro
cent. Nederland en Frankrijk recu
pereren allebei 80 procent.
Bij deze schrale recuperatie begint
een probleem te kiemen dat we tot
nu met ons meedragen. Want als er
weinig is, wil dat zeggen dat er heel
veel niet is. Er komen 1.155 cultuur
stukken terug. Waar zijn dan de
duizenden stukken gebleven die
België verlaten hebben? Van de 351

werken die bij ERRacties naar
Keulen werden gestuurd, is er niet
één teruggevonden. Van de voor
werpen die in het oostelijk bezet
tingsgebied terechtkwamen, zijn er
ongetwijfeld veel in Rusland be
land. Ter compensatie voor zijn im
mense oorlogsverliezen nam Rus
land de vrijheid alles mee te graai
en wat op zijn weg lag.
‘De politiek van België was: wat
hebben we teruggekregen, en van
wie zou het kunnen zijn?’, zegt Bert
Demarsin, docent recht aan de KU
LeuvenCampus Brussel en gespe
cialiseerd in kunstrestitutie. ‘Ter
wijl het ook had kunnen zijn: waar
bevinden zich nog meer voorwer
pen in het buitenland, hoe brengen
we ze in beeld en hoe helpen we de
rechthebbenden met het opstellen
van een claim?’
Voor de volgende stap, de restitu
tie, krijgen we al evenmin een
schoonheidsprijs. Alles gaat snel
en rommelig. De toestand is na

tuurlijk onoverzichtelijk, het land
wil deze onverkwikkelijke pagina
omslaan, depots liggen volgesta
peld en er zijn bergen geld nodig
voor de wederopbouw.
Ons land gaat ervan uit dat mensen
hun eigendom terug kunnen krij
gen, als ze die tijdens de oorlog
kwijtspeelden op grond van ras,
godsdienst, nationaliteit of politie
ke overtuiging. Ze moeten wel een

claim indienen. Dat is een nogal
droge opstelling na een humanitai
re ramp waarbij duizenden men
sen het leven verloren, gedepor
teerd werden of emigreerden. Als
er geen dossier is, gebeurt er niets.
Werken waarvoor niemand op
daagt, komen de Staat toe. Voorts
wordt ervan uitgegaan dat econo
mische activiteiten met de bezetter
illegaal waren, en bijgevolg ongel
dig. Werken die tijdens de oorlog
verkocht worden, komen de Staat
toe.
De Staat heeft haast. In 1947 ver
schijnt de Restitutiewet in het
Staatsblad en dat wordt be
schouwd als voldoende kennisge
ving aan de bevolking. Amper een
half jaar later heeft de eerste van
zes veilingen plaats waarin gerecu
pereerde kunstwerken worden
verkocht. In de veilingcatalogi
wordt bewust niet vermeld dat het
om kunst uit de nazicollecties gaat.
Er zijn geen uitnodigingen terug
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Hoe rigide het
ERRsysteem ook,
soms loopt er wel
eens een wiel af.
Dan ‘verdwijnt’ er
een stuk, om even
later op te duiken
in een Brusselse
kunsthandel


