
niet bij een boekenroof gebleven, er had 
zich een volledige bedrijfsovername 
voorgedaan. 

Verderop in het Parijse dossier zat 
een document dat gericht was aan de 
Brüsseler Treuhandgesellschaft. Dat was 
de nazidienst die vanuit Kantersteen 47 
in Brussel de Belgische economie in 
haar greep hield. Daaruit bleek dat de 
nazidiensten een week voor de boeken-
roof de inhoud van Galerie Hartveld 
hadden geïnspecteerd. Er was te lezen 
dat ze interesse hadden in de boeken, 
maar niet in de schilderijen. Ik herken-
de de handtekening – het was die van 
Heinrich Kunst. Hij vroeg wat er nu met 
de schilderijen moest gebeuren. Moch-
ten die verkocht worden? Hij leek daar 
voorstander van te zijn, want ‘zo kon de 
liquidatie van de firma het snelst worden 
doorgevoerd’.

In zijn dossier bij de Vreemdelingen-
politie, die sinds het ontstaan van 
België nauwgezet bijhield wie het land 
in kwam, zag ik dat Heinrich Kunst 
afkomstig was uit Düsseldorf. In 1929, 
amper 21 jaar oud, was hij naar Antwer-
pen gekomen om in de haven te werken 
als bureaubediende. Hij was gekend als 
lid van de NSDAP en als hevig nazi-
gezind. Volgens zijn rapport nam hij 
deel aan ‘alle groote kongressen der partij 
in Duitschland’.

In een restarchiefje, dat intussen is 
overgedragen aan het Rijksarchief, vond 

elkaar. Een van hun laatste brieven ging 
over een interessant schilderij. In 1938 
schreef Hartveld: ‘Het portret van Triest 
is reeds te Antwerpen. Bij het voorzichtig 
reinigen is het nog veel beter geworden. De 
“Anno 1611” was er valsch opgeschilderd 
en is geheel weggegaan.’ In februari 1942 
stuurde Hartveld nog een zeldzame 
oorlogsbrief – daarna viel het post-
verkeer met Amerika stil.

De kans is dus klein dat Hartveld te 
weten kwam dat de nazi’s in september 
1942 hun oog hadden laten vallen op 
zijn omvangrijke collectie kunstboeken. 
In een kurkdroge dienstmededeling in 
de nazi-administratie stond dat de boe-
ken in de kisten 301 tot 329 waren ver-
pakt en afgevoerd waren naar ‘unser 
Bibliothekshaus’ in de Livornostraat in 
Brussel. Een paar dagen later werd aan 
een zekere ‘heer Kunst’ bevestigd dat de 
kunstbibliotheek in beslag was geno-
men.

Wie was die Kunst? En wat had hij 
met de inbeslagname te maken?

‘Alle kongressen der partij’
Wie ‘heer Kunst’ was, ontdekte ik begin 
2016 in Parijs. In de Archives Nationales 
vond ik een dossier van Hartveld. Ik 
stootte er op een van die plechtstatige 
Bestallungsurkunden van de nazi’s, waar-
uit bleek dat ‘Herr Heinrich Kunst’ was 
aangesteld als beheerder van de firma 
Samuel Hartveld. Pardon? Het was dus ▶▶

Op 15 augustus 1940 was het 
zover. Tweeënhalve maand 
nadat Samuel Hartveld en 
zijn tweede vrouw Clara 

Meiboom een levensreddend visum 
voor Amerika hadden bemachtigd, 
stapten ze in Lissabon aan boord van 
het stoomschip Exeter. Op de passa-
gierslijst lees ik dat Hartveld 62 was. 
Clara had laten invullen dat ze 52 was, 
hoewel ze toen al 59 was. Als contact-
persoon in Antwerpen gaven ze ‘A. Hart-
veld’ op in ‘3 Rue Cabbo Vennis’. Die ‘A’ 
was Adelin, de zoon van Hartveld. Het 
adres zal de loketbediende niet goed 
verstaan hebben. De galerie van de 
Joodse kunsthandelaar bevond zich in 
de Otto Veniusstraat 3, een zijstraat van 
de Meir.

Het gebouw uit 1927 telde twee 
winkels, een galerie, vijf bovenliggende 
appartementen en een conciërge-
woning. Zo kon Hartveld er nog inkom-
sten uithalen. Vandaag zit er een Zara in 
het pand. De pui is uitgewerkt in groen, 
gevlamd marmer. Aan beide uiteinden 
is er een vleugeldeur, bovenaan is de 
glaspartij bekroond met de smeed-
ijzeren letters ‘Otto Venius’.

Zo noemde Hartveld zijn galerie, zie 
ik in zijn briefwisseling met de Duitse 
Rubenskenner Ludwig Burchard. ‘Otto 
Vaenius House’, vermeldt het logo op 
zijn briefpapier. Aan de correspondentie 
te zien waren het twee kenners onder 
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Wat is er gebeurd met 
de schilderijen van 
‘den gevluchten Israëliet’?
De Joodse kunsthandelaar Samuel Hartveld vluchtte vlak voor 
de oorlog uit Antwerpen. Het was bekend dat zijn bibliotheek 
door de nazi’s werd geroofd. Maar waar zijn zijn waardevolle 
schilderijen uiteindelijk beland? Een revelerende zoektocht.
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