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gevonden aan doelgroepen waar
men nochtans grote verliezen kan
vermoeden.
Een erg diepgaande zoektocht naar
mogelijke eigenaars is er dus niet
ondernomen. Wie niet zoekt, niet
vindt. Meermaals komt een eige
naar of zijn nabestaande vlak voor
de veiling een stuk opeisen. Op de
eerste veiling moeten er al meteen
28 loten worden ingetrokken. In de
depots van de ERRMöbelaktion
moeten mensen op een beperkte
tijd tussen stapels huisraad hun
spullen zien aan te wijzen.
Dan krijgen de musea lucht van een
initiatief van de overheid. Die zal
een indrukwekkend pakket kunst
die ze als staatseigendom be
schouwt, verdelen onder de musea.
Al snel komen de eerste brieven
binnen. In januari 1951 schrijft een
vertegenwoordiger van de Ant
werpse musea dat hij via de pers
vernomen heeft dat er gerecupe
reerde werken zullen worden toe

gevoegd aan de collecties van de
nationale musea. ‘Je me permets de
faire appel... pour que la Maison de
Rubens ne soit pas oubliée lors de la
répartition’, besluit hij. Ook de
conservator van Gent meldt zich
per brief. Brussel stuurt gewoon
een verlanglijst met daarop een
Van der Weyden, Memling, Cra
nach, Baegert, Brueghel en Jor
daens. Enfin, de waardevolste stuk

ken uit de korf.
In totaal krijgen vijftien musea 639
kunstwerken die tevoren in nazi
collecties gezeten hebben. Op 4
september 1951 stuurt de baas van
de DER een voorstel aan de minis
ter met een verdeling van enkele
belangrijke schilderijen. Daar wor
den al eens eigenaardige redene
ringen ontwikkeld. ‘Als vergoeding
voor de grote oorlogsverliezen,
heeft Doornik een Van der Weyden
gevraagd’, schrijft de man. De stad
krijgt er prompt twee. Bij het Ru
benshuis is gewezen Monument
Man Frans Baudouin na de oorlog
in functie getreden. Zijn instelling
krijgt vier schilderijen van Jor
daens. Hem hoefde men echt niet
uit te leggen wat er zoal in de aan
bieding zat.
Zo komt de Jan Metsijs van de ge
zusters De Wynter na een opont
houd in de Linzcollectie en de
zoutmijn van Altaussee in het Mu
seum voor Schone Kunsten van

Antwerpen terecht. De Van der
Weyden van Emile Renders hangt
na een tussenstop in de Göringcol
lectie in Doornik. Zijn Memling
diptiek bevindt zich in het Groe
ningemuseum. In de musea han
gen tal van schilderijen van wie de
originele eigenaar niet bekend is,
of van wie de ketting van opeenvol
gende bezitters niet helemaal slui
tend is. Een kniesoor die daar over
struikelt.
‘Onze houding is niet consequent’,
vindt Bert Demarsin. ‘We zijn zeer
streng tegenover transacties met
de Duitse bezetter. Dat speelt in
ons voordeel, zo kunnen we de col
lecties van de musea verrijken.
Nochtans hebben musea en verza
melaars ook tijdens de oorlog wer
ken gekocht op veilingen, alsook
van handelaars die gelinkt waren
aan het naziregime. Daar zien we
geen probleem in. Als het in ons na
deel speelt, houden we het maar
liever stil.’

5. UND JETZT?

De zaakjes stil houden of de kaar
ten op tafel leggen, dat is de kwes
tie. De commissieBuysse stuurt
begin vorig decennium een enquê
te naar 415 cultuurinstellingen.
Daarin vraagt ze of de organisatie
goederen bezit van joodse her
komst. Er is weinig animo. Slechts
148 geven een antwoord, waarvan
dan nog de helft om te zeggen dat
ze in 1940 nog niet bestonden. Am
per vier antwoorden positief. De
rest houdt het op vaagheden als
‘erg onwaarschijnlijk’, ‘niet bij ons
weten’ of ‘op het eerste gezicht
niet’. Interesseert het hun niet?
Willen ze het niet weten? Of willen
ze het niet geweten hebben? Con
clusie van de commissie: ‘We heb
ben kunnen vaststellen dat geen
enkele instelling hier reeds een on
derzoek aan heeft gewijd.’
Na de val van de Berlijnse Muur,
het vrijkomen van oorlogsarchie
ven en steeds meer claims voor de
teruggave van kunst, is er in de ja
ren 1990 een positieve sfeer om
voor meer openheid te pleiten. Dat
leidt in 1998 tot de Conventie van
Washington, waarin de 44 onderte
kenaars, waaronder België, hun
best beloven te doen om naziroof
kunst te identificeren. Ze zullen
daarvoor documenten en archie
ven toegankelijk maken, onderzoe
kers aanstellen, gaten en onduide
lijkheden in het tracé van het
kunstwerk aangeven en een cen
traal register aanleggen om al die
informatie samen te brengen.
Ziet Bert Demarsin bij ons realisa
ties in de geest van de Washington
Principles? ‘Na 1998 is ons land
met huizenhoge ambities begon
nen aan de restitutiecommissie.
Men wou meteen het hele compen
satievraagstuk aanpakken en het
afsluiten. Dat was lovenswaardig.
Het was misschien zelfs wat over
stretched in zijn ambities. Kunst
was daar maar een klein onderdeel
van. In het kunstdomein is men
niet ver genoeg gegaan. Dat de DER
documenten overdraagt aan het

Rijksarchief, zodat ze publiek toe
gankelijk zijn, is al iets meer open
heid. Maar wie heeft daar weet
van? We hebben hier niet met alle
toeters en bellen de nodige aan
dacht aan besteed.’

Twee snelheden

Europa heeft twee snelheden in de
toepassing van de Washington
Principles. In Oost en ZuidEuro
pa is het dode letter gebleven.
WestEuropese landen, die in het
centrum van de nazibezetting za
ten, hebben opmerkelijk meer on
dernomen. ‘België is niet de slecht
ste leerling van de klas’, zegt De
marsin. ‘Maar veruit de beste leer
lingen zijn Nederland, Duitsland,
Oostenrijk, en in mindere mate
Frankrijk. Daar zijn de museale
collecties veel grondiger uitge
vlooid en stukken met een dubieu
ze herkomst staan online. Er zijn
permanente commissies die claims
beoordelen. België heeft een ad
hoccommissie samengesteld toen
er een claim voor een Kokoschka
was, en het is de discussie niet uit
de weg gegaan. Maar een perma
nente werking is er niet.’
De commissieBuysse heeft voor al
le sectoren samen voor 35,2 mil
joen euro schadeloosstellingen uit
betaald aan de joodse gemeen
schap. Voor 57 cultuurgoederen
kwam het tot een uitbetaling. Dat
is 0,9 procent van het geheel. Ofte
wel 300.000 euro. Bekijk een cata
logus van een veilinghuis en zie hoe
weinig men daar mee koopt.
Er waren niet meer cases, zal men
zeggen. En daar stoten we opnieuw
op het probleem dat kort na de oor
log ontstond. Er was een zwakke
recuperatie, gevolgd door een rom
melige restitutie. Er is te weinig
zoekwerk geweest. Wie niet zoekt,
niet vindt. En als er geen informa
tie openbaar is, is het evident dat er
geen claims komen.
En dus gaan we verder met een rap
port dat in één regel verwijst naar
een bijlage over naziroofkunst in
onze musea, een stuk dat officieel
bestaat, maar waar zo weinig mo
gelijk de aandacht op gevestigd
wordt. Formeel zijn we in orde. Zo
gaan we verder met een databank
op de Kanselarij van de Eerste Mi
nister, die officieel bestaat, maar
die niemand mag consulteren. For
meel zijn we in orde.
Kop in kas. Als we stil genoeg zijn,
klopt er misschien wel niemand op
de deur.

Voor dit artikel kregen we
medewerking van:
Jacques Lust, Belspo Weten
schapsbeleid, rapporteur van
de commissieBuysse, auteur
van talrijke publicaties over
het onderwerp. Hij antwoordde
op al onze vragen.
Bart Eeman, verantwoordelijk
voor de Cel Recuperatie Geroof
de Goederen, bracht inzicht in
het kunstcircuit tijdens de oor
log.
Filip Strubbe, archivaris, gids
te ons door de jungle van het
Rijksarchief.

De Belgische
Staatsveiligheid in
Londen weet in
1944 nog niet eens
dat het ‘Lam Gods’
van de ‘gebroeders
Van Dijck’ zich al
twee jaar in Duits
land bevindt


