
Noordstation opgeslagen bij het
transportbedrijf Continental
Menkès, klaar om verder ver-
scheept te worden naar Engeland.

Net als bij alle verhuisfirma’s
eisten de nazi’s de lijsten op van
het cliënteel. Veel had het bedrijf
daar niet tegenin te brengen. Zijn
directeur Hugo Menkès was zelf
een Oostenrijkse Jood, en die was
uit veiligheidsoverwegingen ‘op
reis’ in Californië.
Op de klantenlijsten speurden de
nazi’s naar vijanden van het Derde
Rijk. Ze troffen eigendommen aan
van Amerikanen, Britten en men-
sen van wie ze vermoedden dat ze
Joods waren. Van dat laatste waren
ze niet altijd zeker – ‘douteux’
stond er dan tussen haakjes, maar
voor de zekerheid namen ze de ei-

gendommen toch maar in beslag.

Strijkplank
Op een van die lijsten stond Ernst
Mayer, onder het volgnummer
5998. ‘Entnahme des Umzugs-
guts’, meldt een vrachtbrief op
7/4/1942, als was het een uitvoer-
order van Zalando. Ze namen alles
mee. Maar ondanks hun roofzucht
lieten de nazi’s een inventaris in
tweevoud na, net als een factuur
voor de opslagkosten in drievoud.
Alsof het daarmee allemaal cor-
rect afgehandeld is. 

Een van die inventarissen zit in
het Rijksarchief. Hij beslaat drie
volle pagina’s en er staan 375 items
opgesomd. Ik voel me een voyeur
als ik hem doorlees. Het zijn niet
mijn zaken welke bezittingen deze

De bloemen waren heel levendig.’
Zijn getuigenis is van doorslag-

gevend belang geweest voor de
teruggave van het schilderij. Staal-
hard bewijs is het niet. Maar blijk-
baar wil ons land zich eens coulant
opstellen in een materie waarin
het lichtjaren achterop loopt ten
opzichte van andere landen. 

Desgevraagd klinkt het op het
kabinet: ‘Op grond van de beschik-
bare elementen is het vrijwel zeker
dat het gaat om het schilderij dat
van deze familie werd gestolen.’
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familie had. Maar het is nog altijd
minder erg dan hun transport-
kisten openbreken en zich de
eigendommen toe-eigenen. 

De familie had zich duidelijk
voorbereid op een nieuw leven. Al-
les had ze meegenomen: tafels,
stoelen, sets van kookpotten en
een strijkplank. Zelfs rollen gordij-
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nen en tapijten, een platendraaier,
een naaimachine en een piano.
Hadden ze nu echt een emmer
moeten meenemen? En waar zou
dat koffertje met sleutels voor
gediend hebben? Geregeld staat er
ook, zestien keer in totaal, ‘un
tableau emballé’. Welk schilderij,
van welke kunstenaar of wat erop
stond, daar hadden de nazi’s wei-
nig oog voor. Dat zagen ze later wel.

Ernst Mayer wist het nog goed.
Na de oorlog gaf hij van de schilde-
rijen een gedetailleerde omschrij-
ving. Van Blumenstilleben zei hij:
‘Rode en roze rozen in een vaas op
een tafelkleed. Juister gezegd: de
buitenste blaadjes van de rode ro-
zen waren roze. Ze stonden in een
lange blauwe porseleinen vaas op
een tafelkleed met bruine ruiten.
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