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RESTITUTIE	

!
Oekraïne geeft Koenigs tekeningen terug	

Maar de 139 werken gaan naar de Nederlandse Staat 	

niet naar de erven van de verzamelaar	
!
DE ACHTERGROND	

Een groep van 139 geroofde Oude Meester Tekeningen zijn door Oekraïne aan Nederland 
gerestitueerd. ‘Een onverwacht cadeau voor Nederland’ zo koppen de Nederlandse kranten in juli 
2004. 	
!
Tien jaar later, april 14, 2014 geeft de Restitutiecommissie (RC) haar advies inzake de uit Oekraïne 
gerestitueerde tekeningen (RC1.35) aan de minister van Cultuur. 17 juni 2014 heeft de minister 
besloten het advies op te volgen en blijven de Koenigs tekeningen ‘het onverwachte cadeau’ voor de 
Staat. Het cadeau voor de Nederlandse Staat, doorkruist voor de erven van de verzamelaar het 
verzoek tot teruggave.  !
TENTOONSTELLING VAN DE KOENIGS TEKENINGEN UIT KIEV	

Juli 8, 2004 werd door president Kuchma de eigendom over de Franz Koenigs tekeningen van 
Oekraïne aan Nederland overgedragen. Om de terugkeer te vieren werden de 	

Koenigs tekeningen in het Rotterdams museum Boijmans van Beuningen tentoongesteld. President 
Kuchma vergezeld van Prins Alexander (nu Koning) en Prinses Maxima (nu Koningin) opende de 
tentoonstelling van de 139 tekeningen. Nederland besloot, zodra de terugkeer vast stond, met het 
Rotterdams Museum een langdurig bruikleencontract afgesloten om de Koenigs - Kiev tekeningen te 
beheren, tentoon te stellen en uit te lenen. 	

Teruggegeven aan Nederland lijkt de ‘de roof’ zijn natuurlijke weg te volgen en terug te keren naar 
het museum waar Franz Koenigs eerder zijn collectie aan had toevertrouwd, het klinkt als een 
sprookje: eind goed al goed. 	

 
En zo zou het zijn, ware het niet dat de Franz Koenigs tekeningen niet door Hitler’s agent zijn 
geroofd, zoals naar buiten wordt gebracht, maar vrijwillig verkocht aan Hitler voor een enorme 
winst, maar niet door de rechtmatige eigenaar. 	
!
DIT ZOU EEN RAMP VOOR HET MUSEUM BETEKENEN	

Franz Koenigs (1881-1941) gaf in 1935 zijn volledig geregistreerde Collectie Oude Meester-
tekeningen (2140) en Oude Meester-schilderijen (46) aan het Rotterdams museum in bruikleen. Het 
Museum hield zodoende de sleutel van zijn collectie in handen, toen Franz Koenigs na de 
oorlogsverklaring van september 1939  aankondigde dat zijn collectie het volgend jaar het museum 
zou verlaten. Franz Koenigs grootste zorg was het veilig stellen van zijn wereld beroemde collectie 
voor Hitler. Enkele maanden ervoor in februari 1939 had hij zich al tegen het Nazi-regime gekeerd 
door het Duits staatsburgerschap op te zeggen en het Nederlands staatsburgerschap aan te nemen. 



Vanaf die datum kan Nederland de wereldberoemde Collectie F. Koenigs tot het Nederlands 
Cultureel erfgoed rekenen. 	
!
Wat de ‘Collectie F. Koenigs’ voor  Nederland en specifiek voor Rotterdam betekent staat genoteerd 
in het verslag van het curatorium van 26 oktober 1939. De directeur van het museum alarmeerde de 
leden van het curatorium en verklaarde dat het een ramp voor Rotterdam zou betekenen als de 
collectie voorgoed het museum zou verlaten.  
 
In de tussentijd werd met toestemming van Franz Koenigs mogelijkheden gezocht om voor het 
museum de collectie aan te kopen.	
!
CADEAU	

Maanden later, terwijl de tijd drong stelde een van de curatoriumleden van het museum, D.G. Van 
Beuningen aan het museum voor om de Collectie F. Koenigs aan te kopen met de belofte om na 
verkoop aan Hitler, het eventuele restant aan het museum te schenken. Het museum ging akkoord 
met Van Beuningen’s voorstel. De directeur zag de mogelijkheid om op die manier een deel van de 
wereld beroemde Collectie F. Koenigs voor het museum ‘cadeau’ te verkrijgen. 	
!
HET BEDRAG VAN 1 MILJOEN	

De Collectie F. Koenigs sinds 1935 in bruikleen, was door het museum verzekerd voor DFL 4.5 
miljoen. In 1931 vanwege de financiële crisis in Duitsland leende Franz Koenigs DFL 1.5 miljoen 
van een joodse groep bankiers uit Hamburg, verbonden met Lisser & Rosenkranz (L&R) bank in 
Amsterdam. Franz Koenigs stelde deze lening zeker met zijn Collectie Oude Meester tekeningen die 
zich in zijn huis in Haarlem bevond. Dus toen Franz Koenigs in September 1939 het vertrek van zijn 
collectie aankondigde was het duidelijk dat niet alleen zijn collectie maar ook het belang van de 
Joodse bankiers in veiligheid gebracht dienden te  worden. L&R hoewel financieel gezond besloot 
vanwege de te verwachtte maatregelen van het Nazi regime tegen Joden de firma in liquidatie te 
brengen. De liquidatie vond plaats op 2 april 1940. Dezelfde dag gaf Franz Koenigs zijn collectie in 
betaling aan L&R en droeg hij deze over ‘in volledige en vrije eigendom’. N.B: de collectie was veel 
meer waard dan het uitstaande krediet. 	
!
TRANSPORT NAAR LISSABON	

Het plan was om op naam van L&R de collectie naar Lissabon te vervoeren en het museum werd 
gevraagd om de nodige voorbereidingen te treffen. Aangezien de eigenaren van L&R allen in het 
buitenland verbleven zou een maal in het buitenland op naam van L&R voorkomen worden dat na de 
bezetting de collectie als vijandelijk vermogen in beslag genomen zou worden. Koenigs zou in 
Nederland blijven: indien de collectie op zijn naam zou blijven staan terwijl deze zich in het 
buitenland bevond dan zou na de bezetting van Nederland de collectie door het desbetreffend land 
als vijandelijk vermogen in beslag genomen worden. Door de collectie op naam van L&R te zetten, 
behield hij via L&R de beschikking over zijn collectie. Maar het Rotterdams museum, bewust van de 
dreigende ramp indien de collectie het museum zou verlaten, draalde en in plaats van de collectie 
klaar te maken voor transport begon zij op de collectie te bieden. Een week later op 9 april,1940, de 
dag dat Hitler zijn aanval op het Westen had ingezet en Noorwegen en Denemarken bezette, stond de 
collectie nog steeds niet klaar voor vervoer en stelde het curatorium lid D.G. Van Beuningen, 
ondersteund door de directeur van het Museum, een ultimatum dat tot 10 uur die avond van kracht 
zou zijn. Binnen twee uur accepteerde L&R het bod en verkocht zij, niet aan het museum, maar aan 
de privépersoon Van Beuningen de collectie van 2140 tekeningen en 12 schilderijen (4 van 
Hieronymus Bosch en 8 van Rubens) voor  DFL 1 miljoen. 	
!



KIJK EEN GEGEVEN PAARD NIET IN DE BEK  
Van Beuningen begon vrijwel onmiddellijk zijn onderhandelingen met het Nazi-regime en verkocht 3 
december 1940 een kwart van de 2140 tekeningen (528 tekeningen) voor DFL 1.5 miljoen aan 
Hitler’s agent Hans Posse. In 1942 publiceerde het Museum dat Van Beuningen het restant van de 
Collectie F. Koenigs aan het Rotterdams Museum had geschonken. Het jaar daarvoor 6 mei 1941 
werd Franz Koenigs vermoord, het incident werd omschreven als een ‘ongeluk’.	
!
BEIDE DADERS ZIJN GOED BELOOND	

Van Beuningen maakte onmiddellijk een winst van DFL 0.5 miljoen op de verkoop van 528 
tekeningen en behield een aantal belangrijke schilderijen voor zichzelf. De museum directeur werd 
daarna door Reichskommissar Seyss Inquart benoemd als opperste van het museumwezen en het 
Rotterdams museum kreeg een groot deel van de Collectie F. Koenigs, als geschenk van Van 
Beuningen. Voor dit geschenk is van Beuningen in 1958 beloond met de koppeling van zijn naam 
aan het museum, vandaar het Museum Boijmans- van Beuningen. De Nederlandse Staat vergat de 
(oud) directeur van het Museum niet, hij werd geïnstalleerd als kasteelheer in eerst ‘Kasteel Weldam’ 
in Goor, en later in 1958 in ‘kasteel Nijenhuis’ bij Heino, waar hij tot zijn dood het beheer voerde.  
En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is geeft de Nederlandse Staat zonder voorbehoud de uit 
Oekraïne gerestitueerde tekeningen in langdurig bruikleen aan museum Boijmans van Beuningen, 
daarbij schoppend tegen het zere been van de collectioneur en diens erven. 	
!
EEN HOGER NIVEAU	

Bijzonder teleurstellend is het advies van de Restitutie Commissie	

In het advies RC 1.35 (zoals ook in het herzieningsadvies RC 4.123) gebruikt de RC het argument 
dat gewone rechtsregels buiten de taak en het mandaat van de RC vallen en handelt ultra vires. 
Duidelijk is dat de RC de morele aspecten in deze zaak niet erkent. Op het moment dat zij vaststelde 
dat de gewone rechtsregels van toepassing zijn en dat haar mandaat haar niet in staat stelt te oordelen 
hadden zij het advies bij de minister dienen neer te leggen. Dit hebben zij niet gedaan. Echter 
volgens Nederlandse wetgeving van destijds - dit is niet erkend door de RC - verloor Franz Koenigs 
nooit de eigendom aan L&R.  Vervolgens was hun verkoop onder dwang, gestuurd door de dreigende 
invasie van de Nazi’s en de druk uitgeoefend door de museum directeur en het curatorium lid Van 
Beuningen. 	
!
HET MORELE ASPECT  
Het morele aspect is duidelijk. Als de eigendomsoverdracht nietig is, is Franz Koenigs nog steeds 
eigenaar van zijn collectie. Een eigenaar met een schuld van DFL 1.8 (inclusief rente) aan L&R, 
maar niettemin de rechtmatige eigenaar. Vanuit dat standpunt lijdt Franz Koenigs schade wanneer 
geweigerd wordt de collectie voor vervoer klaar te maken. Vanuit dat standpunt lijdt Franz Koenigs 
schade wanneer L&R onder druk wordt gezet ten tijde van een acute dreiging van een invasie van het 
Naziregime. Duidelijk lijdt Franz Koenigs financiële schade wanneer onder dwang zijn collectie 
tekeningen en 12 schilderijen worden verkocht (door het museum verzekerd voor 4.5 miljoen) voor 
slechts DFL 1 miljoen. Deze financiële schade werd overstegen door het feit dat Franz Koenigs die 
alles in het werk had gesteld om zijn collectie aan de Nazi’s te ontrekken nu zijn collectie naar Hitler 
zag gaan. Al deze argumenten zijn niet overwogen door de RC. 	
!
De minister heeft vervolgens haar beslissing op een advies genomen waarover Restitutiecommissie 
zelf van oordeel is dat zij daar niet over kan oordelen.	
!!



DE 139 TEKENINGEN UIT KIEV  
De gerestitueerde werken zijn bijna allen afkomstig uit de Duitse school uit de 15de- and 16de- eeuw: 
Werken van kunstenaars zoals Holbein, Wolf Huber, Heinrich Aldegrever, Albrecht Altdorfer, Jost 
Amman, Hans Baldung, Barthel Beham, Jörg Breu, Hans Burgkmair, Hans Kaldenbach en Albrecht 
Dürer enz.	

Uit de toenmalige DDR, Dresden zijn in 1987 34 werken gerestitueerd. De overige werken die door 
Van Beuningen werden verkocht bevinden zich nog in Rusland. Moskou beschouwd de 309 
tekeningen politiek gezien als trofeeën kunst en zij worden in het Poesjkinmuseum bewaard.	
!
d.d. Christine Koenigs, 23 Juni 2014 	



