
‘Zogenaamde vriend’
Lindemann had geld, staat in zijn vreem-
delingendossier, maar hij kreeg toch ook 
financiële steun van zijn dochter in Lon-
den. Dat hij geld nodig had, bleek toen hij 
het schilderij Ceres en Bacchus van Cornelis 
van Haarlem aan het museum van Antwer-
pen had verkocht. Hij schreef toen een bit-

se brief aan de conservator dat ‘de zoge-
naamde vriend’ hem in de steek had gela-
ten had ‘met uitvluchten over het geld’. 
Lindemann moest niet alleen in zijn le-
vensonderhoud voorzien, hij leefde ook 
constant in zorgen over zijn voortbestaan. 
Hij zocht bescherming om in België te blij-
ven. Hij riep zijn bewezen diensten aan het 
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Kunsthistorisches Museum in Wenen in 
om vrijstelling te krijgen van de Jodenster. 
Het Weens museum liet hem vallen als een 
baksteen.

Onder dit gesternte schonk Lindemann 
in 1941 twee schilderijen aan het Museum 
voor Schone Kunsten van Brussel: Portret 
van een vrouw door Govert Flinck en De 
leerlingen van Emmaus door Pieter Huys. 
Het kon niet volstaan om hem te bescher-
men. In 1943 werd hij opgepakt en naar de 
Kazerne Dossin gebracht – na drie weken 
kwam hij vrij dankzij een interventie van 
Koningin Elisabeth. Nadien ging hij zich in 
een vlaag van zinsverbijstering aangeven 
bij de nazi’s. Terwijl hij in een psychiatri-
sche inrichting zat, maakten die zijn wo-
ning leeg en namen ze zes schilderijen in 
beslag. Van Moritz Lindemann is nooit nog 
iets vernomen.

De galerie van de joodse kunsthande-
laar Samuel Hartveld in Antwerpen was on-
beheerd nadat hij naar New York was ge-
vlucht. Op basis van Belgische archieven 
was geweten dat de nazi’s in 1942 zijn 
kunstboeken en catalogi roofden. Maar 
wat gebeurde er met zijn schilderijen? Het 
antwoord was terug te vinden in de archie-
ven in Parijs. Daaruit bleek dat de nazi’s 
een beheerder aanstelden voor de galerie 
en de schilderijenstock. Na een financiële 
doorlichting van één A4'tje besloot die de 
zaak te liquideren en voor een spotprijs 
over te laten aan een Arische zaakvoerder. 
Die verkocht het Portret van bisschop Anto-
nius Triest in 1948 aan het Bijlokemuseum. 

De stad Gent wees in 2011 
een claim af op een portret 
van Kokoschka. De familie 
dient haar vordering 
opnieuw in 

Dit schilderij van Gaspar de Crayer maakt 
nu deel uit van de collectie van het Muse-
um voor Schone Kunsten van Gent.

Kokoschka
Datzelfde museum zal binnenkort een her-
nieuwde claim ontvangen voor het Portret 
van Ludwig Adler van Oskar Kokoschka. In 
2009 vroegen Duitse advocaten het portret 
al eens terug namens de erven van de ban-
kier Victor von Klemperer. Die zou het in 
de jaren ‘30 onder dwang verkocht hebben. 
In 2011 wees de stad Gent de claim af – na-
dien lieten de advocaten niets meer van 
zich horen. Case closed, dacht iedereen. Op 
een Duitse databank met verloren kunst-
werken komt het nog steeds voor. Volgens 
de contactpersoon was de familie het niet 
eens met de beslissing van de stad Gent en 
zag ze geen redenen om haar aanspraak te 
laten vallen. België zal zich klaar moeten 
maken voor een tweede ronde. 

Er is nog een oude zaak die nieuw leven 
wordt ingeblazen. In 2004 nam de Belgi-
sche politie het Portret van Maria Magdale-
na in beslag dat in het Koninklijk Instituut 
voor Kunstpatrimonium (KIK) was binnen-
gebracht voor labo-onderzoek. Daar werd 
het herkend als een stuk uit de verzame-
ling van de Belg Emile Renders. Die had 
begin 1941 na een maandenlange ver-
koopsflirt een deel van zijn collectie ver-
kocht aan Hermann Göring. Via Görings 
handelspartner kwam het in de jaren ‘60 
op de Duitse markt en vond het zijn weg 
naar een Noorse eigenaar. Het was diens 
zoon die het in 2004 binnenbracht bij het 
KIK. Die kondigt nu aan dat hij een initia-
tief opstart om het terug te vragen.

Geert Sels

Uit ‘Kunst voor das Reich’, Uitgeverij 
Lannoo, 450 pp.
Dit artikel kwam tot stand met de steun van 
Fonds Pascal Decroos.
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