
Nog voor de eerste nazi op 10 mei 1940 een 
voet op Belgische bodem had gezet, be-
landde er al kunst in onze musea die pro-
blematisch is. Kan er op dat moment al 
sprake zijn van naziroofkunst? Ons land is 
er lang vanuit gegaan van niet. Het onder-
zoek dat tot dusver werd gevoerd, hanteer-
de een tijdvenster van 1940 tot 1945. Dat is 
een dwaling.  

De term ‘naziroofkunst’ is een contai-
nerbegrip dat niet alleen slaat op ‘kunst 
die door nazi’s is geroofd’. Het kan zelfs 
gaan over verkochte kunstwerken, als er 
sprake is van verplichte verkoop of verkoop 
onder dwang. Ook ‘vluchtgoederen’ vallen 
eronder: kunst die mensen van de hand 
deden om te verhuizen, een boottocht te 
betalen, te overleven in hotels of in hun le-
vensonderhoud te voorzien. In normale 

omstandigheden zouden ze hun kunst wel-
licht gehouden hebben.

Onderzoek van deze krant bracht ver-
schillende van die cases aan het licht. Bij-
voorbeeld dat van de kunsthandelaar Paul 
Rosenthal en zijn verloofde Frieda Victor, 
die al in 1934 hun galerie in Berlijn hadden 
moeten achterlaten. Daarna hadden ze een 
jaar in een Zwitsers hotel verbleven en drie 
jaar in Amsterdam. In 1939 zwierven ze 
tussen Brussel en Knokke, waar familie 
woonde. Ze wachtten op een visum voor de 
Verenigde Staten dat tragisch genoeg nooit 
zou komen. In zijn vreemdelingendossier 
is te lezen dat het kapitaal van Rosenthal 
beperkt was tot 80.000 frank, maar dat hij 
wel schilderijen had ter waarde van één 
miljoen frank.

‘Zeer pover vertegenwoordigd’
In het voorjaar van 1940 besloot hij er daar 
twee van te gelde te maken. Hij bood 
Orpheus en de dieren van Roelant Savery en 
Musicerend gezelschap van Willem Buyte-
wech aan bij het Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen. Het museum 
greep de kans om tegen voordelige voor-
waarden zijn collectie te verrijken. Van 
Buytewech ‘bezit het museum niets’, 
schreef de conservator in zijn aanbeveling 
om het werk te kopen. Over Savery schreef 
hij dat ‘deze meester zeer pover in ons mu-
seum vertegenwoordigd is’ en dat zich nu 
de kans voordeed om ‘een werkelijk repre-
sentatief werk in voordeelige voorwaarden 
aan te kopen’. Hij had de vraagprijs van 
110.000 frank voor de twee werken kunnen 
terugbrengen tot 75.000 frank, ‘wat wij mo-
gen beschouwen als een goede zaak.’

Voor Rosenthal mocht het niet baten. 
Op de vooravond van de Duitse inval arres-
teerde de Belgische overheid enkele dui-
zenden mensen met de Duitse nationaliteit 
en voerde ze af naar kampen in Zuid-
Frankrijk. De vrees bestond dat ze zich 
zouden aansluiten bij de bezetter. Rosen-
thal, die net was gevlucht voor de nazi’s, 
werd op die manier opnieuw overgeleverd 
aan zijn belagers, zodra de nazi’s ook 
Frankrijk bezetten. In de zomer van 1942 
werd hij afgevoerd naar Auschwitz. Daar 
kwam hij om.

Benno Seegall was al in 1936 naar Brus-
sel gevlucht. Zijn zus Emmy en haar echt-
genoot bleven langer in Berlijn. Tot ze in 
oktober 1938 voelden dat hun veiligheid in 
het gedrang kwam. Omdat hun visumaan-
vraag niet opschoot, namen ze een Belgi-
sche advocaat onder de arm. Die deed in 
de loop van de volgende weken vijf inter-
venties, waarin hij eerst vroeg om een reac-
tie met ‘bienveillante promptitude’ en er 
nadien op wees dat ‘la situation est inten-
able’. En dan moest in de nacht van 10 op 
11 november de Jodenpogrom Kristall-
nacht nog komen. 

Begin december schonk Benno Seegall 
tekeningen van Toulouse-Lautrec en Lie-
bermann aan het Museum voor Schone 
Kunsten van Brussel. Probeerde hij zo 
goodwill te creëren voor de visumaanvraag 
van zijn zus? Die aanvraag ging immers fa-
liekant de verkeerde kant op nadat België 
zijn migratiebeleid had verstrengd. Toen ze 
begin 1939 afgewezen werd, deed de advo-
caat een ultiem voorstel: als het echtpaar 
een visum kreeg, mocht het museum van 
Brussel in ruil tien werken op papier kie-
zen uit de collectie van de familie.

Vergevorderde wanhoop
De familie kreeg een visum en de werken 
zitten nog steeds in het museum. Het gaat 
om een aquarel van Magnus Zeller en ver-
der tekeningen van Lovis Corinth, Otto 
Greiner, Adolph Menzel en Hugo Krayn. 
Een schenking, zoals in het museumregis-
ter staat, kan men dit bezwaarlijk noemen. 
Dit was kunst in ruil voor een visum – bo-
vendien een duurbetaald visum. De drijf-
veer was niet zelfgekozen vrijgevigheid, 

Hoe musea hun voordeel deden 
met de wanhoop van vluchtelingen 

Vluchtelingen ruilden kunst tegen een visum 
of schonken schilderijen  om bescherming te krijgen: 
tijdens de naziperiode wisten Belgische musea hun 
collecties tegen gunstige voorwaarden te verrijken.
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maar vergevorderde wanhoop onder druk 
van de omstandigheden. Had het echtpaar 
niet gevreesd voor zijn leven, dan had het 
zijn kunst niet afgestaan.

Voor menig vluchteling was België een 
springplank naar de vrijheid. De Weense 
metaalhandelaar Heinrich Tiefenbrunn 
had handig gebruikgemaakt van een za-
kenvisum om zijn familie het land in te 
krijgen. Toen moest hij het budget verza-
melen voor de grote oversteek. Een boot-
ticket vanuit Lissabon naar de Verenigde 
Staten kostte al snel 800 dollar per persoon 
– gerekend tegen de huidige waarde is dat 
15.500 dollar. Daarom bood Tiefenbrunn 
bij het Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen een Italiaans landschap van 
Bartholomeus Breenberg aan. Opnieuw 
hapte het museum toe om zijn collectie te 
verrijken. ‘Met dit schilderij zou een leem-
te worden gevuld’, beval de conservator de 
aankoop aan. 

Toen de Weense kunstrestaurateur 
Moritz Lindemann in het najaar van 1938 
België probeerde binnen te geraken, zei hij 
dat hij met het museum van Brussel over-
leg wou plegen over een schilderij ‘dat voor 
de Belgische staat zeer waardevol kan zijn’. 
Daarop ging de deur open. Maar niet lang: 
in maart 1939 kreeg hij een ‘feuille de rou-
te’, een dwingende aanmaning om het land 
binnen de zes maanden te verlaten. Vanaf 
dat moment zat Lindemann tussen hamer 
en aambeeld. Hij was in Wenen ontsnapt 
aan de anti-Joodse maatregelen, maar zijn 
nieuwe land was hem liever kwijt dan rijk.

Rosenthal wachtte op een 
visum voor de Verenigde 
Staten dat tragisch genoeg 
nooit zou komen. Hij kwam 
om in Auschwitz
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