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KUNST

Heibel bij Kunsthaus Zürich
over collectie van
twijfelachtige ondernemer
Volgens historicus Erich Keller zijn verschillende werken
in de collectie, die onlangs aan het museum werd
toegevoegd, in de oorlog mogelijk onvrijwillig afgestaan
door Joden.

Michiel Kruijt 22 november 2021, 17:47

Met de toevoeging van twee collecties en een nieuw bijgebouw is

Kunsthaus Zürich het grootste museum van Zwitserland

geworden. Op 9 oktober werd de dependance geopend, die een

kleine 200 miljoen euro kostte. Maar dat feest werd overvleugeld

door heibel over een van die nieuwe collecties, die van de

Het Kunsthaus in Zurich. Beeld Kunsthaus Zurich
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ondernemer Emil Bührle (1890-1956).

De door hem verzamelde kunstwerken werden voor een deel in

een privémuseum geëxposeerd. In 2012 besloten zijn

nabestaanden dat van de zeshonderd werken er zo’n tweehonderd

langdurig worden uitgeleend aan Kunsthaus Zürich en dat die in

de nieuwe uitbreiding zullen worden getoond. Het gaat om

werken van onder anderen Claude Monet, Paul Cézanne, Paul

Gauguin en Vincent van Gogh. Met het toelaten van die

topcollectie haalde het museum zich echter ook een discussie op

de hals.

Over Bührle, die in Duitsland werd geboren en in 1924 naar

Zwitserland verhuisde, zijn al veel kritische publicaties geweest.

Hij maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog wapens voor de nazi’s

en de geallieerden en werd daarmee de rijkste man van

Zwitserland. Hij raakte ook in opspraak omdat veel van zijn

kunstwerken tijdens het nazibewind zouden zijn afgepakt van

Joden. Bührle werd om die reden door de rechter gedwongen om

kunst terug te geven. Vorig jaar werd bericht dat de ondernemer

na de oorlog meisjes en jonge vrouwen in zijn fabrieken had

werken die werden uitgebuit.

Twee weken voor de opening van het nieuwe bijgebouw verscheen

een boek van de Zwitserse historicus Erich Keller met de

veelzeggende titel Das kontaminierte Museum (‘Het besmette

museum’). Volgens Keller is mogelijk bij negentig werken die door

de Stichting Verzameling E.G. Bührle in bruikleen zijn gegeven

sprake van onvrijwillig bezitsverlies van Joden. Hierbij hoeft het

niet om diefstal door de nazi’s te gaan; niet zelden moesten Joden

Vincent van Gogh, ʻDe zaaier’ (1888), uit de collectie van Emil Bührle. Beeld Kunsthaus

Zurich
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hun bezittingen verkopen om Duitsland te kunnen ontvluchten,

vaak tegen veel te lage prijzen.

The New York Times schreef een stuk over de opening van de nieuwe

uitbreiding, maar dat ging vooral over Kellers stelling dat

Kunsthaus Zürich de collectie nooit had moeten accepteren. De

BBC zette maandag een lang artikel online over de kwestie.

De Stichting Verzameling E.G. Bührle bestrijdt de aantijging van

Keller. Directeur Lukas Gloor stelt dat van negentig werken niet de

volledige herkomstgeschiedenis valt te achterhalen, maar dit

betekent volgens hem niet dat het dan om roofkunst gaat. De

stichting heeft met behulp van een Amerikaanse expert zelf

onderzoek gedaan naar de hele collectie van Bührle en de

resultaten daarvan online gepubliceerd. Gloor ziet geen

aanleiding tot teruggave van werken, tenzij er nieuwe feiten

opduiken.

Het gemeentebestuur van Zürich, dat financieel flink heeft

bijgedragen aan de uitbreiding van het museum, wil dat

onafhankelijke experts de bevindingen van de stichting

controleren. Dat gaat de stichtingsdirecteur te ver. Gloor dreigde

kortgeleden in bedekte woorden om dan de collectie weg te halen

uit het museum. Dat zou slecht nieuws zijn voor de nieuwe

directeur, die per 1 februari aantreedt: de Belgische Ann

Demeester, die thans het Frans Hals Museum in Haarlem leidt.

Lees ook

Amsterdam geeft schilderij Kandinsky toch terug aan erfgenamen

Joodse eigenaren

Teruggave roofkunst uit nazitijd gaat voortaan ruimhartiger

Ongemakkelijk erfgoed toont een lange weg van postkoloniaal geworstel

en bewustwording ̣̣̣̤̤
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