
Vlaamse primitieven. Hofer vertel-
de daarover dat  Paech een presen-
tatie had opgezet met schilderijen 
die hij in commissie had van Belgi-
sche antiquairs. ‘Cela se passait à 
l’Hotel Métropole,’ besloot hij.

Ik had Hofer wel postuum kun-
nen omhelzen voor deze verkla-
ring. Ze stemde  perfect overeen 
met de zakboekblaadjes. Boven-
aan op een van die blaadjes stond 
‘Colijn de Coter’ en daarna ‘Fl 
12.000’ en ‘M 16.000’. Het zag er-
naar uit dat Paech voor zijn Duitse 
klanten de prijzen van florijnen 
(gulden) naar mark had omgere-
kend. Alles was al in stelling 
gebracht voor een voorspoedige 
verkoop.

Ook de samenwerking met de 
Belgische antiquairs bleek te klop-
pen. In het archief van Den Haag 
vond ik een ontvangstbewijs waar-
in Paech bevestigde dat hij voor de 
duur van één week twaalf schilde-
rijen van de Belgische kunsthande-
laar Arthur De Heuvel in bewaring 
had gekregen. Bij een eventuele 
overeenkomst zou Paech tien pro-
cent commissie op de verkoopprijs 
krijgen. Het ontvangstbewijs da-
teerde van 17 oktober 1940.

Tijdens dezelfde ondervraging 
in München herinnerde Hofer zich 
dat Göring het schilderij van Colijn 
de Coter effectief had gekocht. Dat 
klopt en het is niet bij dat ene schil-
derij gebleven. In het archief van 
Den Haag vond ik een factuur van 
29 oktober 1940 – dat tijdstip sluit 
dus netjes aan op de verkoopten-
tentoonstelling in Hotel Métropo-
le. Op die factuur rekende Paech 
‘Seine Excellenz Herrn Reichs-
marschall H. Göring’ 88.880 rijks-
mark aan voor negen schilderijen, 
vier gobelins en vier beelden. Voor 
die prijs verzekerde Göring zich 
van twee schilderijen van Jacob 
Grimmer, twee van Joos de Mom-
per, en verder werk van Frans 
Francken, Hans Rottenhammer, 
Sebastian Vrancx en de Meester 
van de Lucialegende.

Göring was een nieuwsgezinde 
en een ontrouwe verzamelaar. Als 
hij uitgekeken was op kunstwer-
ken, deed hij die zonder veel hart-
zeer van de hand. Kon hij zijn col-
lectie verbeteren door enkele stuk-
ken in te ruilen voor andere, dan 
aarzelde hij niet. Tijdens zijn on-
dervraging verklaarde Hofer nog 
dat Göring zijn Colijn de Coter had 
geruild met de Amsterdamse Gale-
rie Goudstikker, die intussen in 
handen was van de Arische be-
drijfsleider Alois Miedl. ‘Het be-
vindt zich misschien in Neder-
land’, zei Hofer nog over het schil-
derij. 

Collectie van Hitler
Dat was een waardevolle suggestie 
van Hofer, maar ze was door de tijd 
achterhaald. En ook wel door Alois 
Miedl, die het schilderij had door-
verkocht aan de Hamburger Kunst-
halle. Daar werd het na de oorlog 
gerecupereerd door de geallieer-
den en teruggezonden naar Neder-
land, omdat het langs daar in nazi-
Duitsland was terechtgekomen. 
Het schilderij bevindt zich in 
Nederlands overheidsbezit en is 
toevertrouwd aan het Bonnefan-
tenmuseum in Maastricht.

Het is niet het enige schilderij 
uit de Métropoleverkoop dat na al 
die jaren nog altijd in Nederlands 
overheidsbezit is. Er zijn er nog 
drie andere. Het schilderij van 
Jacob Grimmer, dat in het notitie-
boekje van Paech als ‘Grimmer 
klein’ staat vermeld, is Landschap 
met kasteel en feestend gezelschap. 

Nederland terecht. De Madonna 
van de Meester van de Lucialegen-
de bleef na de oorlog in Duitsland 
plakken. De Amerikaanse Monu-
ments Men droegen haar in 1949 
over aan de Duitse overheid, met 
als voorwaarde dat die onderzoek 
zou doen naar de herkomst van het 
schilderij. Het ziet er niet naar uit 
dat er in al die jaren opzienbarend 
veel onderzoek verricht is. Het 
werk is overgedragen aan de collec-
tie van het Stadtmuseum Simeon-
stift in Trier.

Wie weet konden we de Duitse 
overheid wel een handje toesteken 
bij haar werk. Waar kwam de 
Madonna vandaan? Dat antwoord 
vond ik in het archief in Den Haag, 
in een gerechtsdossier dat de 
samenwerking van  Paech met de 
Duitse bezetter tegen het licht 
hield. In zijn ondervraging zei 
Paech dat hij na de Métropole-
verkoop in 1940 ‘nog enige malen 
naar Brussel’ was gegaan, steeds 
‘in het bijzijn van Hofer en Göring’. 
Bij de werken die hij daar had ge-
kocht, noemde hij de Madonna van 
de Meester van de Lucialegende. 
‘Deze aankoopen geschiedden bij 
de kunsthandelaren Manteau en 
De Heuvel, gevestigd te Brussel’, zei 
hij daarover. Zal Duitsland, nu het 
weet dat het schilderij uit Brussel 

komt, het werk aan België afstaan?
De schilderijen die in Neder-

land terechtkwamen, zijn te verge-
lijken met een bestelling die door 
een pakjesdienst is afgeleverd bij 
de buren. De pakjes die de 
Monuments Men na de oorlog van-
uit de Duitse kunstdepots terug-
stuurden, liggen intussen meer 
dan 75 jaar bij de buren. In al die 
tijd is België niet gaan aanbellen 
om zijn pakjes op te halen. Omge-
keerd hebben de buren ze evenmin 
naar België gebracht. Nochtans 
was er weinig heroïsch aan om een 
verkeerde bestelling in ontvangst 
te nemen.

Geert Sels

Uit Kunst voor das Reich, 
Uitgeverij Lannoo, 450 p. 

Dit artikel kwam tot stand met de 
steun van Fonds Pascal Decroos.
De Standaard-journalist Geert Sels 
is geassocieerd onderzoeker bij 
het Cegesoma, het Studie- en 
Documentatiecentrum Oorlog 
en Hedendaagse Maatschappij. 

Het wordt intussen beschouwd als 
een werk van een onbekende mees-
ter en het is toevertrouwd aan het 
Limburgs Museum. 

Het kleine schilderij Paar aan 
tafel in landschap van Frans Franc-
ken II, heeft een opmerkelijk par-
cours doorlopen. Het kwam in de 
collectie van Göring, maar toen die 
het beu werd, dropte hij het bij 
Galerie Goudstikker/Miedl. Van-
daar kwam het niet veel later te-
recht in de Linzcollectie van Hitler. 
De kortste weg van Göring naar 
Hitler verliep blijkbaar via Neder-
land. Na de oorlog keerde het werk 
terug naar Nederland. Tegenwoor-
dig fleurt het de ambassade van het 
Koninkrijk der Nederlanden in Du-
blin op.

Op zijn factuur omschreef 
Paech het vierde schilderij als 
‘volksscène en processie in een 
landschap uit de omgeving van 
Brueghel’. Dat is een omschrijving 
die wonderwel overeenkomt met 

Landschap met kruisdraging van 
Lucas Gassel. Ook dat was een 
schilderij dat Göring in de uit-
verkoop zette bij Galerie Goudstik-
ker/Miedl. Van daar vond het zijn 
weg naar een eigenaar in Bad Kis-
singen. Na de oorlog kwam het in 
Nederlands overheidsbezit – het 
hangt nu in het Gemeentemuse-
um van Helmond.

Al tijdens de oorlogsjaren, in 
1943, spraken de geallieerden in de 
Declaration of London af dat alle 
transacties met de nazibezetter als 
onbestaande werden beschouwd. 
Daardoor kon zowel geroofde als 
gekochte kunst teruggeëist wor-
den uit Duitsland. Op basis van die 
verklaring hadden de schilderijen 
van de Métropoleverkoop moeten 
terugkeren naar België. Waarom is 
dat dan niet gebeurd? Omdat het 
naoorlogs teruggavebeleid van de 
geallieerden een systeemfout 
bevatte. Ze hanteerden de rigide 
regel dat kunst die in Duitsland 
werd aangetroffen terug moest 
naar het land langs waar ze in 
Duitsland terechtgekomen was. 
Omdat Paech vanuit Amsterdam 
opereerde, was dat Nederland. De 
volgende stap, de doorvoer naar 
België, werd niet meer gezet.

Van de Métropoleverkoop 
kwam er niet alleen kunst in 

De Madonna van de Meester van de Lucialegende. © Wikimedia 

Zal Duitsland, nu 
het weet dat de 
Madonna uit Brussel 
komt, het schilderij 
aan België afstaan? 

reactie 

Vlaams minister van Cultuur Jan 
Jambon (N-VA) reageert 
voorlopig niet op het nieuws dat 
de nabestaanden van joodse 
families kunst uit Belgische 
musea terugeisen (DS 29/11).

Zijn federale collega voor 
wetenschapsbeleid Thomas 
Dermine (PS) doet dat wel. Hij 
vindt dat de claims gedegen 
moeten worden onderzocht en 
‘als het gaat om onrechtmatig 
bezit moeten daar ook de juiste 
gevolgen aan worden gekoppeld.’

Dermine heeft begrip voor de 
kunstinstellingen die soms erg 
grote collecties hebben. ‘Veel 
stukken zijn vaak doorheen de 
geschiedenis in onduidelijke 
omstandigheden verworven. 
Vandaag stellen we ons daar 
meer vragen over. Elke onduide-
lijkheid over de herkomst van 
ons cultureel patrimonium 
nemen we ernstig. Het is tijd om 
een versnelling hoger te 
schakelen’, zegt Dermine. 

In verband daarmee kondigde 
hij gisteren op de boekvoor-
stelling van Kunst voor das Reich 
twee initiatieven aan. Hij 
ondersteunt een project van de 
universiteiten TU Berlijn en ULB 
en het Rijksarchief. Die werken 
met het Museum voor Schone 
Kunsten van Brussel een 
methodiek uit voor herkomst-
onderzoek in de kunstcollectie 
van het museum.

Daarnaast richt Dermine een 
expertisecentrum op voor 
herkomstonderzoek. Dat krijgt 
als opdracht actief op zoek te 
gaan naar de herkomst van 
kunstwerken. Dat geldt zowel 
voor koloniale roofkunst als voor 
naziroofkunst. Het centrum 
wordt ondergebracht in het 
Koninklijk Instituut voor 
Kunstpatrimonium. (gse)

‘Tijd om versnelling 
hoger te schakelen’
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