
Brussels Museum 
voor Schone 
Kunsten geeft 
naziroofkunst terug

De teruggave van het schilderij
Blumenstilleben komt er na een
claim van het Berlijnse advocaten-
kantoor Von Trott zu Solz Lam-
mek, een autoriteit op het vlak van
naziroofkunst. Het bureau diende
zijn verzoek om teruggave al eind
2016 in. Maar het duurde tot nu
voor het dossier afgerond werd en
de bevoegde staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid Thomas Der-
mine (PS) er zijn handtekening on-
der zette. Die zegt dat hij blij is dat
het schilderij terug kan naar de
familie. ‘Zonder twijfel een klein
gebaar,’ zegt hij, ‘maar het is een
herstel voor een laffe beroving en
het toont aan dat we nooit ons ge-
loof in de gerechtigheid mogen
verliezen.’

De Duitse kunstenaar Lovis Co-
rinth schilderde Blumenstilleben
in 1913. Twee jaar eerder had hij
een beroerte gekregen, waarna
zijn stijl losser werd en hij meer in
de richting van het expressionis-
me evolueerde. Dat zouden de
nazi’s hem aanrekenen. Toen ze in
1937 de bezem door de Duitse
musea haalden, gingen 295 van
zijn kunstwerken in de ban. Zeven
daarvan werden aan de schand-
paal genageld op de tentoonstel-
ling Entartete Kunst. Op een vei-
ling in Luzern werden er stukken
van verkocht. Het is daar dat het
Museum voor Schone Kunsten van
Antwerpen Portret van Georg
Brandes kocht. Het zit nog steeds
in de collectie.

Gelukkig heeft Corinth dat zelf
nooit hoeven mee te maken. Hij
overleed in 1928 aan een longont-
steking toen hij in Nederland op
reis was.

Diep verborgen
Blumenstilleben kwam in ons land
terecht via een Joodse familie op
de vlucht. Na de bevrijding werd
het schilderij in Brussel aangetrof-
fen in een depot waar de nazi’s
kunst opsloegen. In 1951 werd het
afgestaan aan het Museum voor
Schone Kunsten van Brussel. 

Nadat het geroofd werd, is het
dus nooit ons land uitgeraakt. Tot
2010 hing het stilleven op zaal
– toen de collectie moderne kunst
naar het depot verdween, verhuis-
de het schilderij daar mee naartoe.

Op de website van het museum
stond het geseind als roofkunst:
aanvankelijk vrij diep verborgen,
maar de jongste jaren prominen-
ter.

Terwijl de Brusselse website op
zoek was naar de eigenaar van het
schilderij, deden de nabestaanden
van het schilderij het omgekeerde.
Zij plaatsten in 2011 op de Duitse
website Lostart.de een oproep om
het schilderij te zoeken. Ze deden
dat in naam van de familie Mayer,
en ze zochten nog 29 andere schil-
derijen. Daaronder heel wat land-
schapjes, maar ook twee werken
van Lovis Corinth en van Max
Liebermann. Telkens met de ver-
melding ‘Brüssel, Beschlagnahme
1942-1943’. Ooit moesten de ge-
gevens van die twee websites
matchen.

Dermine schrijft aan de advoca-
ten dat er in ons land twee keer
onderzoek werd gedaan naar het
schilderij. De eerste keer door een
onderzoeksgroep naar Joodse
roofkunst die in 2001 een driejari-
ge studie afrondde. Die kon de
herkomst van het schilderij niet
bepalen. Nadat het eind 2016 tot
een claim was gekomen, werd er
opnieuw onderzoek gedaan. Weer
zonder resultaat. Dermine schrijft
dat het ‘most likely’ gaat om het
schilderij van de familie Mayer en
geeft het daarom terug.

Op basis van eigen archiefwerk
kon De Standaard de gebeurtenis-
sen reconstrueren.

Gevoelige snaar
Op 22 november 1938 zette de fa-
milie Mayer eindelijk voet op Bel-
gische bodem: vader Gustav (82),
zijn vrouw Emma (73) en hun zoon

Ernst (47). Van de periode daar-
voor zitten in hun dossier van de
Vreemdelingenpolitie alleen maar
brieven van advocaten. Die waren
al maanden aan het proberen om
de familie aan een verblijfsvisum
te helpen. In afwachting verbleven
ze in een hotel in San Remo. Aan
hun migratiedocumenten te zien
hadden ze half mei Frankfurt al
verlaten. Op hun doktersattest is
te zien dat ze gezond waren, en dat
ze vrij waren van ‘ansteckenden
Krankheiten’ (infectieziekten). 
Toch liet de Staatsveiligheid in au-
gustus 1938 weten dat ze het land
niet in mochten. Waarop de advo-
caten onverwijld andere wapens
bovenhaalden. Ze wezen erop dat
de industriëlenfamilie goed be-
middeld was en niemand concur-
rentie zou aandoen op de arbeids-
markt. 

Zonder gêne probeerden ze een
gevoelige snaar te raken. Wou de
dienst zijn oordeel niet wijzigen
opdat ‘le vieux Mr Mayer puisse
finir en paix les quelques années qui
lui restent à vivre’. Dat wou ‘de
dienst’ een paar maanden later
wel, maar pas nadat Mayer een ver-
klaring had ondertekend waarin
hij zei geen lucratieve activiteiten
uit te voeren en binnen de drie
maanden twee miljoen frank te
beleggen in Belgische fondsen of
Belgische ondernemingen. Een
week later stonden ze in Brussel.

Achter het net
Daarna bleef het stil rond de fami-
lie. Pas op 25/4/1941 is er een for-
mulier waaruit blijkt dat ze ge-
schrapt was van het adres Wet-
straat 200, waar ze een pension
betrok. Het ziet er naar uit dat de
nazibezetters ruimschoots achter
het net gevist hebben. Na de oorlog
zou zoon Ernst verklaren dat hij al
in augustus 1939 aankwam in
Engeland. ‘Le vieux Mr. Mayer’
overleed in januari 1940 in Borne-
mouth. Lang heeft hij niet kunnen
genieten van zijn vrijheid.

Maar daar liet de bezetter het
niet bij. De vogel was dan mis-
schien gevlogen, zijn nest was er
nog. Vanuit het buitenland had de
familie Mayer haar bezittingen in
kisten laten overbrengen naar
Brussel. Die stonden aan het

Het Museum voor Schone Kunsten van
Brussel geeft een schilderij van Lovis Corinth terug 
aan de Joodse rechthebbenden. Het werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in beslag 
genomen in Brussel en stond in het museum 
geseind als roofkunst.

RESTITUTIE

‘Het is een klein 
gebaar, maar het is 
een herstel voor 
een laffe beroving 
en het toont aan dat
we nooit ons geloof 
in de gerechtigheid 
mogen verliezen’

‘Veel mensen met een 
mooi diploma doen 
betrekkelijk zinloos werk’ 
Dankzij covid-19 is de 
samenleving gaan inzien 
dat we vooral 
zorgverstrekkers en 
leraars nodig hebben, 
zegt auteur Rutger 
Bregman. (in Humo)
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Ter preventie van (PTSS)
Misschien moeten we maar weer eens een oorlog overwe-
gen, het is toch weer lang geleden, en de dreiging van een 
gewelddadige willekeurige dood, ik zou het verwelkomen. 
Al jaren bestaat mijn leven uit naar de supermarkt gaan, af 
en toe een e-mail of een bericht beantwoorden, en zinnen 
schrijven waarvoor ik geld ontvang dat ik uitgeef in de 
supermarkt, en aan abonnementen die me toestaan om 
e-mails en berichten te beantwoorden. Het is een stomp-
zinnige cirkel die nooit eens doorbroken wordt door pak-
weg een bom.

Misschien zal ik in oorlogstijd in de supermarkt een 
ander soepmerk uit de rekken halen, en inzien dat mijn 
roeping eigenlijk postbezorging is, misschien zal het me 
bevallen dat ik andere mensen af kan knallen, onder het 
mom der verdediging, maar niet zonder zelf afgeknald te 
worden voor er nog maar sprake kan zijn van een post-
traumatische stressstoornis (PTSS).

te kort verhaal
Joke Van Caesbroeck

Elke woensdag schrijft Joke Van Caesbroeck 
een veel te kort verhaal.
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