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In december 2021 bestond de 

Nederlandse Restitutiecommissie 

twintig jaar. Ter gelegenheid van dit  

twintigjarig bestaan is in opdracht 

van de commissie de documentaire 

Roofkunst & Restitutie tot stand 

gebracht, waarin twee 

restitutiezaken aan de hand van 

de ervaring van verzoekers in die 

zaken, uiteen zijn gezet.



Woord vooraf 

Voor de Restitutiecommissie kan 2021 met recht een jaar van verandering en 
vernieuwing worden genoemd. Op grond van de adviezen van de commissie die 
het restitutiebeleid in 2020 evalueerde heeft de minister in april 2021 een nieuw 
instellingsbesluit vastgesteld dat in dezelfde maand in de Staatscourant werd 
gepubliceerd. Hierin is een nieuw beoordelingskader opgenomen aan de hand 
waarvan de Restitutiecommissie verzoeken tot restitutie behandelt. 

In overeenstemming met het advies van de Evaluatiecommissie is krachtens het nieuwe beoor

delingskader geen plaats meer voor een belangenafweging zoals dit tot dan toe in het reglement 

van de Restitutiecommissie was opgenomen. Als in hoge mate aannemelijk is dat de verzoeker de 

oorspronkelijke eigenaar of diens rechtsopvolger krachtens erfrecht is en als in voldoende mate 

aannemelijk is dat de oorspronkelijke eigenaar het bezit van het cultuurgoed door onvrijwillig bezits

verlies heeft verloren, adviseert de commissie in beginsel tot restitutie. De vraag of bijvoorbeeld het 

belang van het kunstobject voor de Nederlandse Staat of voor het museum zwaarder weegt dan het 

belang van een mogelijk heel ver weg gelegen erfgenaam van de oorspronkelijke eigenaar, speelt 

geen rol meer in de besluitvorming.

Daarnaast is vermeldenswaard dat de minister in 2021 heeft besloten om het structurele onderzoek 

naar de herkomst van de NKcollectie, naar de oorspronkelijke eigenaren en hun erfgenamen, te 

hervatten. Daartoe is voor de komende vier jaar extra budget en menskracht vrijgemaakt. Het is 

heel aannemelijk dat als gevolg daarvan in de komende jaren een niet onaanzienlijk aantal restitutie

verzoeken zal worden uitgebracht.

Binnen het Europese Netwerk van Restitutiecommissies was het roulerende voorzitterschap van dat 

netwerk in 2021 aan de Nederlandse Restitutiecommissie toebedeeld. Vanwege de vele beperkende 

maatregelen was het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst met de Europese partners in 

Den Haag te organiseren; wel werd elk kwartaal een inhoudelijke Newsletter tot stand gebracht die 

met een grote groep van belangstellenden kon worden gedeeld. 
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In 2021 kwamen een paar belangrijke personele wijzigingen voor de commissie tot stand. In juni 2021 

trad de nieuwe secretaris Else van Sterkenburg in dienst. In september werd de voorzittershamer 

door waarnemend voorzitter Els Swaab overgedragen aan Jacob Kohnstamm. 

Vanuit de noodzaak om intensiever, vaker en toegankelijker te communiceren, – zowel persoonlijk als 

digitaal – is vanuit de Restitutiecommissie geïnvesteerd in het opzetten van een professioneel team 

Communicatie. Bovendien is in 2021 de nadruk op laagdrempelige contacten met verzoekers vanuit 

het Secretariaat van de commissie verder vergroot, in het bijzonder waar het vragen over de status 

met betrekking tot de afdoening van een restitutieverzoek betreft. 

In december 2021 bestond de Nederlandse Restitutiecommissie twintig jaar. Ter gelegenheid van 

dit twintig jarig bestaan is in opdracht van de commissie de documentaire Roofkunst & Restitutie 

tot stand gebracht, waarin twee restitutiezaken aan de hand van de ervaring van verzoekers in die 

zaken zijn belicht. De documentaire werd op 24 november vanuit het Joods Museum in Amsterdam 
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Els H. Swaab en Jacob Kohnstamm
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voor het eerst vertoond via livestream aan genodigde organisaties en personen betrokken bij het 

restitutiebeleid en werd op 25 november opnieuw vertoond in het bijzijn van minister Ingrid van 

Engelshoven.

De nieuwe website van de commissie is eveneens in november 2021 gelanceerd. In een gemoderni

seerde huisstijl is de site inhoudelijk aangepast, de zoekfunctie verbeterd en is de website in over

eenstemming gebracht met de digitale eisen van deze tijd.

De aan de pandemie gerelateerde beperkingen leidden ook in 2021 tot onvermijdelijke vertragin

gen. De oplevering van onderzoeksrapportages liep daarom in dit verslagjaar grote vertraging op; 

deels ten gevolge van beperkingen die samenhingen met de pandemie, deels als gevolg van een 

gebrek aan menskracht bij het Expertisecentrum Restitutie/NIOD. Als gevolg daarvan heeft de  

Restitutiecommissie in 2021 slechts één advies uit kunnen brengen: inzake AdelsbergerIsay heeft 

de commissie dankzij nieuw beschikbaar gekomen bronnenmateriaal een eerder in 2009 afgewezen 

teruggaveverzoek van de nabestaanden alsnog kunnen toewijzen.

Het is verheugend dat het Ministerie van OCW extra middelen aan het Expertisecentrum Restitu

tie/NIOD beschikbaar heeft gesteld. Als gevolg daarvan is het streven erop gericht dat de opgelo

pen achterstanden in de onderzoeken in het twintigtal thans lopende zaken eind 2022/begin 2023 

zullen zijn ingelopen. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat onderzoeksrapporten zo enigszins 

mogelijk binnen een jaar nadat daarom is verzocht worden opgeleverd, waardoor tempo en inhoud 

in lijn worden gebracht met het binnen het restitutiebeleid centraal staande streven naar rechtvaar

digheid. 

De commissie kan terugkijken op een betekenisvol jaar. 

Els H. Swaab en Jacob Kohnstamm

JAARVERSLAG 2021 7



Inleiding

foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/US Signal Corps

Een Amerikaanse soldaat kijkt naar een geroofd schilderij van 

Rubens, een van de vele kunstschatten die ontdekt zijn in grotten 

in de omgeving van Siegen, 3 april 1945. De nazi’s gebruikten deze 

grotten om de geroofde kunstschatten te bewaren.



 Een geroofd kunstwerk kan 

tegenwoordig in bezit zijn van 

de Nederlandse overheid, een 

museum of een particulier.



1. Inleiding

In de jaren van het naziregime (1933-1945) is op grote schaal kunst geroofd van 
meestal joodse eigenaren. Een geroofd kunstwerk kan tegenwoordig in bezit zijn 
van de Nederlandse overheid, een museum of een particulier. Om vast te stellen 
of een kunstobject ten onrechte als gevolg van het naziregime is ontvreemd kan 
een teruggaveverzoek worden ingediend bij de Adviescommissie Restitutieverzoe-
ken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie).

De Restitutiecommissie is bij besluit van 16 november 2001 van de Staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) ingesteld en bestaat uit juristen en (kunst)historici. Gedurende het 

verslagjaar heeft de Minister van OCW bij besluit van 15 april 2021 het Instellingbesluit Restitutie

commissie per 22 april 2021 vervangen door een nieuw Instellingsbesluit.1 De leden en medewerkers 

van de commissie werken onafhankelijk van het Ministerie van OCW. 

In dit twintigste jaarverslag wordt rapport uitgebracht over de werkzaamheden van de Restitutie

commissie en haar medewerkers in het jaar 2021. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 volgt een beknopte voorgeschiedenis van de Restitutiecommissie, haar adviestaken, 

het geldende Nederlandse restitutiebeleid en de evaluatie van het Nederlandse restitutiebeleid door 

de Evaluatiecommissie Beleid Restitutie naziroofkunst. Hoofdstuk 3 behandelt het verslagjaar met 

de samenstelling van de commissie en een beschrijving van de verrichte activiteiten. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met de geanonimiseerde tekst van het advies dat de commissie in 2021 heeft 

uitgebracht. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een cijfermatig overzicht gegeven van de uitgebrachte 

adviezen gedurende de jaren 2002 tot en met 2021. 

 

1. Besluit van de Minister van OCW van 15 april 2021, nr. WJZ/27740278, houdende instelling van de Adviescommissie 

restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en de vaststelling van het door deze commissie te 

hanteren beoordelingskader (Instellingsbesluit Restitutiecommissie). Bij besluit van 22 november 2021 is een wijzi

ging doorgevoerd in verband met een verduidelijking in het beoordelingskader. Bijlage 1 betreft het Instellingsbesluit 

per 22 april 2021. Bijlage 2 betreft het Wijzigingsbesluit van 22 november 2021. In bijlage 3 is de integrale tekst van 

het Instellingsbesluit opgenomen, dat per 1 december 2021 in werking is getreden. Voor het Instellingsbesluit uit 2001 

en de wijzigingsbesluiten in 2012 en in 2018 wordt verwezen naar voorgaande jaarverslagen.
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Het Nederlandse 
restitutiebeleid

 foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad

Aantal religieuze beelden en schilderijen uit de verborgen kunstcol-

lectie van Hermann Göring worden gecatalogiseerd. 

Duitsland, Berchtesgaden, 6 september 1945.



2. Het Nederlandse   
 restitutiebeleid

2.1 Beknopte voorgeschiedenis 

In de jaren 1933-1945 werden door de nazi’s op grote schaal kunstwerken,  
antieke voorwerpen, sieraden en andere objecten van culturele waarde in  
beslag genomen, geroofd of (onder dwang) aangekocht van zowel particulieren  
als kunsthandels in heel Europa. 

Na de bevrijding kwamen de geallieerden een groot deel van deze cultuurgoederen in met name 

Duitsland op het spoor, waarna deze naar het land van herkomst werden teruggebracht. Deze zoge

noemde recuperatie ging gepaard met de opdracht aan nationale overheden om de teruggevoerde 

kunst te beheren en te bezorgen bij de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen (restitutie). 

In Nederland werd de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) belast met de recuperatie en restitu

tiewerkzaamheden. In de periode na de oorlog zijn veel cultuurgoederen door de SNK teruggegeven 

aan de oorspronkelijke eigenaren. De cultuurgoederen die na de oorlog niet werden gerestitueerd, 

werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw deels geveild door de Nederlandse Staat. Het restant 

werd ondergebracht in de Nederlands Kunstbezitcollectie (NKcollectie), als onderdeel van de Rijks

collectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat. 

 

Vanaf eind jaren negentig is in binnen en buitenland opnieuw aandacht ontstaan voor het tijdens 

de Tweede Wereldoorlog geroofd kunstbezit. Deze aandacht leidde tot de door vierenveertig landen 

ondertekende Washington Principles on Nazi Confiscated Art (1998). Deze hadden betrekking op elf 

niet bindende beginselen over de omgang met naziroofkunst. De Washington Principles roepen op 

tot het vinden van een ‘just and fair solution’ voor gevallen van ‘nazi confiscated art’, bij voorkeur 

langs de weg van alternatieve geschillenbeslechting. Nederland was een van de ondertekenaars van 

de Washington Principles. 

Ten tijde van de ondertekening werd in Nederland al onderzoek verricht naar de NKcollectie door 

Commissie Herkomst Gezocht, ook wel Commissie Ekkart genoemd. Onder leiding van deze commis

sie heeft het Bureau Herkomst Gezocht (BHG) vanaf 1997 tot 2004 de herkomst van alle objecten 

in de NKcollectie onderzocht. Naast het doen van herkomstonderzoek deed de Commissie Ekkart 

in 2001, 2003 en 2004 aanbevelingen aan de regering om te komen tot een ruimhartig beleid voor 

het beoordelen van claims van (erfgenamen van) voormalige eigenaren op cultuurgoederen uit de 

NKcollectie. 
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Bij besluit van 16 november 2001 is de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en 

Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) ingesteld om te adviseren over restitutie

verzoeken, een vorm van door de Washington Principles voorgeschreven alternatieve geschillenbe

slechting. 

Huidige bezitters (bijvoorbeeld musea) en nabestaanden c.q. rechtsopvolgers van de oorspronkelijke 

eigenaren kunnen tot de dag van vandaag restitutieverzoeken voor onderzoek en advies indienen 

bij de Restitutiecommissie. 

Een digitaal historisch overzicht
Met veel zorg heeft de Restitutiecommissie op haar website een tijdlijn samengesteld die het verhaal 

vertelt van de kunstroof door de nazi’s en de naoorlogse afwikkeling ervan in Nederland, waarbij 

zowel de ‘grote geschiedenis’ als individuele lotgevallen worden weergegeven.

Neem een kijkje op restitutiecommissie.nl/geschiedenis 
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2.2 Taakstelling en werkwijze Restitutiecommissie 

Vanwege het besef dat nazi-roofkunst zich ook in andere collecties kan bevinden 
dan in alleen de NK-collectie, heeft de Nederlandse regering de adviestaak van de 
Restitutiecommissie niet beperkt tot de NK-collectie. De commissie kan op ver-
zoek van de Minister van OCW ook adviseren over cultuurgoederen uit de Rijks-
collectie die niet tot de NK-collectie behoren alsook adviseren over cultuurgoede-
ren die tot andere collecties dan die van de Staat behoren. 

Het kenmerkende verschil met de NKcollectie is dat het in deze gevallen gaat om cultuur goederen 

die op een reguliere wijze eigendom van de Staat zijn geworden of van lagere overheden, zoals 

gemeentes, of particulieren. Als het gaat om cultuurgoederen die niet tot het bezit van de Staat 

behoren adviseert de Restitutiecommissie niet aan de Minister van OCW maar geeft zij op gezamen

lijk verzoek een bindend advies aan de verzoekers en de huidige eigenaar.

 

Samengevat vervult de Restitutiecommissie drie taken.

• De Minister van OCW op verzoek adviseren met betrekking tot de te nemen beslissingen over 

verzoeken om teruggave van cultuurgoederen die tot de NK-collectie behoren.

• De Minister van OCW op verzoek adviseren met betrekking tot de te nemen beslissingen over 

verzoeken om teruggave van cultuurgoederen die tot het overige deel van de Rijkscollectie 

behoren.

• Een bindend advies uitbrengen aan partijen over verzoeken om teruggave van cultuurgoederen 

die niet tot de bezittingen van de Staat behoren.

Bij al deze drie taken dient het te gaan om verzoeken om teruggave van cultuurgoederen waarvan 

de oorspronkelijke eigenaar onvrijwillig het bezit heeft verloren door omstandigheden die direct 

verband hielden met het naziregime. 

Onderzoek
Voor haar adviestaak kan de Restitutiecommissie een beroep doen op het Expertisecentrum Resti

tutie (ECR, onderdeel van het NIOD) om onderzoek te doen naar de historische feiten. In vrijwel alle 

zaken ligt een feitenoverzicht van het ECR ten grondslag aan het door de commissie uit te brengen 

advies. 

Hoor en wederhoor
De commissie hanteert verder een zorgvuldige procedure gebaseerd op hoor en wederhoor. Dit 

betekent onder meer dat de verzoekers om restitutie en de huidige bezitter binnen een ruime termijn 

de gelegenheid krijgen te reageren op het feitenoverzicht van het ECR. Dit brengt ook mee dat de 

commissie een mondelinge behandeling houdt tenzij beide partijen te kennen geven dat zij daarvan 

afzien. Bovendien stelt de commissie haar advies of bindend advies pas vast nadat zij partijen in de 

gelegenheid heeft gesteld op een concept van dat advies of bindend advies te reageren.
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Behandelduur
De behandelduur van een adviesverzoek varieert per zaak. Zo is de procedure langer wanneer het 

historisch onderzoek tijdrovend is. Dit kan liggen aan de kwantiteit of aan de aard van het noodzake

lijke onderzoek. Zo zal een onderzoek langer duren indien het ECR voor het vergaren van informatie 

afhankelijk is van archieven in het buitenland. 

Voor meer informatie over de door de Restitutiecommissie gevolgde procedures bij haar advies

taken wordt verwezen naar de website van de commissie en de website van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, die namens de Minister van OCW2 verantwoordelijk is voor restitutieverzoeken 

met betrekking tot objecten die in bezit zijn van de Staat.

2.  Op het moment van schrijven van dit jaarverslag de Staatssecretaris Cultuur en Media.

JAARVERSLAG 2021 15



2.3 Nieuw beoordelingskader 

In 2020 is het Nederlands restitutiebeleid geëvalueerd op verzoek van de Minister 
van OCW. Op 7 december 2020 heeft de hiervoor benoemde Evaluatiecommissie 
Beleid Restitutie naziroofkunst de bevindingen en aanbevelingen in het advies-
rapport Streven naar Rechtvaardigheid gepresenteerd aan de minister. 

De belangrijkste aanbevelingen 
• Hervat het structureel onderzoek naar de herkomst van de NKcollectie, naar de oorspronkelijke 

eigenaren en hun erfgenamen. Actualiseer de databases en spoor de rechthebbenden zo veel 

mogelijk op. Zorg ervoor dat de toegankelijkheid van archieven ten behoeve van het herkomst

onderzoek zo min mogelijk wordt belemmerd. 

• Neem in het Instellingsbesluit van de Restitutiecommissie een eenduidig beoordelingskader op 

dat, conform de Washington Principles, zo veel mogelijk gericht is op restitutie of het realiseren 

van alternatieve oplossingen. 

• Verbeter de bejegening van verzoekers en de communicatie over de restitutieprocedures en 

wijzig de te volgen procedure zodanig dat deze minder formalistisch is en waar nodig ook ruimte 

schept voor een meer bemiddelende rol van de Restitutiecommissie.

• Richt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een zelfstandig opererende helpdesk in die 

onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt en die de passieve en actieve informatievoorzie

ning over het restitutiebeleid in binnen en buitenland voor haar rekening neemt.

In vervolg op de aanbevelingen uit het evaluatierapport heeft de Minister van OCW het Instel

lingsbesluit Restitutiecommissie per 22 april 2021 vervangen door een nieuw Instellingsbesluit.3 

Net als eerder brengt de Restitutiecommissie advies uit aan de minister, als de Staat de huidige   

bezitter van het cultuurgoed is, en geeft de Restitutiecommissie een bindend advies als een ander 

dan de Staat de huidige bezitter is. 

Criteria voor rechtsherstel
Bij het beantwoorden van de vraag of rechtsherstel moet plaatsvinden, is in het nieuwe beoor

delingskader geen ruimte meer voor een belangenafweging. Die vraag beantwoordt de Restitutie

commissie voortaan aan de hand van twee dan wel drie criteria die zij achtereenvolgens toepast: 

• Oorspronkelijke eigendom

• Onvrijwillig bezitsverlies

• Goede trouw bij de verwerving

Is de Staat de bezitter van het cultuurgoed, dan gelden alleen de eerste twee criteria. Is daaraan 

voldaan, dan adviseert de Restitutiecommissie de minister tot restitutie zonder voorwaarden. Is een 

ander dan de Staat de bezitter, dan wordt ook naar het derde criterium gekeken: goede trouw bij 

de verwerving. Als voldaan is aan de vereisten van oorspronkelijke eigendom en onvrijwillig bezits

verlies en deze bezitter niet te goeder trouw was (of zich niet op goede trouw wil beroepen), dan 

volgt restitutie zonder voorwaarden.

3.  Bijlage 1.

JAARVERSLAG 2021 16

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045060/2021-12-01


Was deze bezitter wel te goeder trouw, dan besluit de Restitutiecommissie óf tot restitutie zonder 

voorwaarden óf tot een bemiddelende oplossing. Bij die bemiddelende oplossing kunnen alle 

omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, mits steeds voldaan wordt aan de 

verplichting van principe 8 (a fair and just solution) van de Washington Principles.

Afwijzing opnieuw beoordelen
Als een verzoek in het verleden op basis van belangenafweging is afgewezen, kan de Restitutie

commissie die zaak op verzoek opnieuw beoordelen, met toepassing van het nieuwe beoor

delingskader. Gaat het om een cultuurgoed in het bezit van een ander dan de Staat, dan moeten de  

verzoeker en de bezitter gezamenlijk een verzoek daartoe indienen. 

Bij uitzondering kan de Restitutiecommissie van een of meer onderdelen van het voorgaande 

afwijken, als dat noodzakelijk is om een rechtvaardige en eerlijke oplossing te bereiken als bedoeld 

in principe 8 van de Washington Principles.

Contact intensiveren
De Restitutiecommissie heeft bovendien haar werkwijze aangepast en opgenomen in een nieuw 

Reglement.4 De nieuwe werkwijze van de Restitutiecommissie houdt in dat zij de communicatie met 

verzoekers zal intensiveren op de volgende manieren:

• De Restitutiecommissie zal er bij de behandeling van verzoeken op inzetten dat naast de schrif

telijke behandeling ook een mondelinge behandeling plaatsvindt.

• De Restitutiecommissie kan op ieder moment in de procedure het gesprek met de verzoeker en 

bezitter aangaan om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor een schikking.

• Voordat de Restitutiecommissie tot haar advies of bindend advies komt, zendt zij partijen een 

concept waarop zij kunnen reageren.

4.  Bijlage 4.

Als een verzoek in het verleden op basis 
van belangenafweging is afgewezen, 

kan de Restitutiecommissie die zaak op 
verzoek opnieuw beoordelen, met toepas-

sing van het nieuwe beoordelingskader. 
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Livestreambijeenkomst op 25 november 2021 

in Joods Museum in Amsterdam.

Een terugblik 
op het jaar 2021

 foto: Restitutiecommissie



Teruggave aan nabestaanden van 

de oorspronkelijke eigenaren c.q. 

rechthebbenden van tijdens de 

Tweede Wereldoorlog geroofde 

kunst is een van de weinige  

mogelijkheden om enige vorm van 

rechtsherstel te realiseren.



3. Een terugblik op het jaar 2021

3.1 Leden van de Restitutiecommissie en het secretariaat

De Restitutiecommissie bestond gedurende het verslagjaar uit de volgende leden.

De heer mr. J. Kohnstamm (per 28 september 2021 voorzitter) 

Mevrouw mr. E.H. Swaab (tot 28 september 2021 waarnemend voorzitter; plaatsvervangend voorzitter)

De heer dr. J.F. Cohen (adviseur; per 26 januari 2021 commissielid)

Mevrouw dr. S.G. CohenWillner 

De heer dr. J.H. van Kreveld    

De heer mr. D. Oostinga    

Mevrouw dr. C.C. Wesselink 

Benoemingen en herbenoeming
De heer Cohen is per 26 januari 2021 benoemd tot commissielid. Met ingang van 28 september 

2021 is de heer Kohnstamm benoemd tot voorzitter en per 23 december 2021 is de heer Oostinga  

herbenoemd; allen voor een periode van drie jaar.5

Secretariaat
De leden van de Restitutiecommissie werden gedurende het verslagjaar bij de uitvoering van 

hun taak ondersteund door mevrouw mr. M.J.W. Drent MBA (ad interim tot september 2021) – die 

de taken overnam van secretaris mr. drs. E.J.A. Idema –, mevrouw mr. E.M. van Sterkenburg MA  

(secretaris per 21 juni 2021), mevrouw A.W.G. Brandse (officemanager) en mevrouw A. Janssen  

(projectmedewerker). Ten behoeve van de externe communicatie is sinds 2021 mevrouw  

H. van der Weg (communicatieadviseur) betrokken. 

Het secretariaat van de Restitutiecommissie is gevestigd in het 

Nationaal Archief, Prins WillemAlexanderhof 20 in Den Haag. 

5.  Bijlagen 7 t/m 9.

V.r.n.l.: commissieleden Oostinga, Wesselink, Cohen-Willner, Cohen,  

Kohnstamm, Swaab, Van Kreveld en secretaris Van Sterkenburg

foto: Serge Ligtenberg
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3.2 Activiteiten

Het onrecht dat in de naziperiode velen is aangedaan – in het bijzonder aan Joden, Roma en Sinti – is 

onherstelbaar. Teruggave aan nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaren c.q. rechthebbenden 

van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunst is niettemin een van de weinige mogelijkheden 

om enige vorm van rechtsherstel te realiseren. De Restitutiecommissie heeft in de afgelopen twintig 

jaar een belangrijke en onmisbare rol vervuld in het ten uitvoer brengen van het restitutiebeleid. 

Met onderzoek en advies, sinds kort gebaseerd op het vernieuwde restitutiebeleid. In het licht van 

het twintigjarig bestaan van de Restitutiecommissie en de veranderingen naar aanleiding van het 

evaluatierapport dat eind 2020 werd uitgebracht, vonden in 2021 diverse activiteiten plaats die in 

deze paragraaf worden uitgelicht.

Eerste kwartaal
Januari tot en met maart

Brief van de minister (maart)
In de brief van 12 maart 2021 heeft de Minister 

van OCW, Ingrid van Engelshoven, de Tweede 

Kamer geïnformeerd over de aanbevelingen 

uit het evaluatierapport ‘Streven naar recht

vaardigheid’ en kondigde zij de instelling 

van het nieuwe beoordelingskader aan. De 

kamerbrief is opgenomen in de bijlage.6

6.  Bijlage 5.

Digitale bijeenkomst netwerk 
(februari)
Op 2 februari 2021 vond een digitale bijeen

komst plaats van het Netwerk van Europese 

Restitutiecommissies. Centraal stond het 

onderling uitwisselen van kennis en ervaring. 

Ook werd teruggeblikt op het voorgaande 

jaar. Tijdens de bijeenkomst heeft Oostenrijk 

het voorzitterschap van het netwerk overge

dragen aan Nederland.
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Europees voorzitterschap Netwerk van Europese 
Restitutiecommissies

Het netwerk werd in 2021 voorgezeten door de Nederlandse  

Restitutiecommissie. Het voorzitterschap viel samen met het 

twintigjarig bestaan van de commissie. Onder het Nederlands 

voorzitterschap zijn er vier digitale Newsletters uitgebracht. Van 

de deelnemende landen zijn er bijdragen opgenomen. De News

letters zijn toegevoegd aan dit jaarverslag en te raadplegen op 

de website.

Netwerk Europese Restitutiecommissies

In september 2017 spraken vijf Europese restitutiecommissies de 

wens uit nauwer met elkaar in contact te staan. Dit leidde tot de 

oprichting van het Netwerk van Europese Restitutiecommissies. 

Het is een informeel samenwerkingsverband tussen de restitutie

commissies van vijf verschillende landen in Europa: Duitsland, 

Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het 

doel van dit Netwerk is het onderhouden van contacten tussen 

de vijf commissies en het onderling uitwisselen van informatie. 

Daarnaast is het streven erop gericht om na te gaan hoe de vijf 

commissies hun werkwijzen op elkaar kunnen afstemmen en ver

beteren. Daarbij wordt ook gekeken naar de inhoudelijke wijze 

van het beoordelen van restitutieverzoeken. De leidraad hiervoor 

vormt het Action Plan dat is opgesteld na de Conference On Nazi 

looted art: 70 Years and Counting: Europe’s final opportunity? in 

Londen in september 2017. Newsletter 1

bekijk de newsletter op de website

https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.9-April2021.pdf


Beknopte toelichting
Samen werken we aan de uitvoering van het 

Nederlands restitutiebeleid. Om een inkijkje 

te geven in het werk van de commissie, wordt 

bij een aantal activiteiten een persoonlijke, 

beknopte toelichting gegeven. Bij deze para

graaf aan het woord: Jan van Kreveld. Van 

Kreveld is sinds december 2017 lid van de 

Restitutie commissie en levert een bijdrage 

vanuit zijn ruime expertise en ervaring als wet

gevingsjurist, rechter en wetenschapper.

Wat is de belangrijkste wijziging in het 

beoordelingskader? 

“Het bij de beoordeling niet langer in aanmer

king nemen van:

- De mate waarin de restitutieverzoeker zich 

heeft ingespannen om het werk te achter

halen;

- Het belang van het werk voor restitutie

verzoeker;

- Het belang van het werk voor de huidige 

bezitter en;

- Het belang van het openbaar kunstbezit.”

Worden er meer verzoeken verwacht door 

deze wijziging? 

“Neen. Wel door de komende intensivering van 

het structurele herkomstonderzoek door de 

Staat en musea.”

Nieuw beoordelingskader
De aanbevelingen afkomstig uit het 

evaluatierapport over het Neder

landse restitutiebeleid hebben geleid 

tot een nieuw beoordelingskader. Net 

als voorheen brengt de Restitutie

commissie advies uit aan de minister, 

als de Staat de huidige bezitter van 

het cultuurgoed is, en geeft de Res

titutiecommissie een bindend advies 

als een ander dan de Staat de huidige 

bezitter is. Dit nieuwe Instellings

besluit omvat nu voor beide soorten 

gevallen het volledige kader waar

langs de Restitutiecommissie de ver

zoeken beoordeelt. Dit beoordelings

kader bevat drie criteria: 

• oorspronkelijke eigendom, 

• onvrijwillig bezitsverlies en 

• goede trouw bij de verwerving.

Tweede kwartaal
April tot en met juni

Jan van Kreveld
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Brief van de minister (juni)
In een tweede brief van 25 juni 2021 heeft de Minister 

van OCW, Ingrid van Engelshoven, de Tweede Kamer 

geïnformeerd dat van 20222026 extra financiële 

middelen worden vrijgemaakt om de uitvoering van het 

restitutiebeleid te versterken. Dit omvat onder meer 

het hervatten van het structureel herkomstonderzoek 

naar de herkomst van objecten uit de NKcollectie en 

een centrale informatievoorziening, die op het moment 

van schrijven van dit verslag inmiddels is geeffectu

eerd. De kamerbrief is opgenomen in de bijlage. 7

7.  Bijlage 6.
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Vernieuwde website
De Restitutiecommissie zet zich in om trans

parant en persoonlijk in contact te staan 

met (potentiële) verzoekers, belangen

behartigers en andere geïnteresseerden. 

Voor velen is de website een belangrijk 

startpunt om informatie te vinden over het 

restitutiebeleid en in contact te komen met 

de organisatie. In 2021 is bekeken hoe de 

website een sterkere rol kan vervullen als 

digitale wegwijzer. Besloten is de website 

te vernieuwen; met een toekomstbestendig 

systeem en duidelijke teksten over de taken 

van de commissie, de procedure en uitge

brachte adviezen. Met een uitgebreid filter 

kunnen alle 164 adviezen worden doorzocht 

en bekeken. Door een indeling op basis  

van informatieblokken, complementair 

kleurgebruik en optische accenten is 

getracht de inhoud van de site duidelijk 

en toegankelijk te presenteren. Meer dan 

voorheen maakt de website gebruik van 

(historisch) beeldmateriaal. Via de website 

is ook de documentaire te zien die de 

Restitutie commissie heeft gemaakt in het 

kader van haar twintigjarig bestaan in 2021.

Nieuwe secretaris
Else van Sterkenburg was na haar 

studie Nederlands Recht onder andere 

werkzaam als advocaat, juridisch consul

tant en headhunter. Daarnaast studeerde 

zij in oktober 2020 als kunsthistoricus 

cum laude af met de masterthesis ‘Res

titutiebeleid in Nederland: publiek belang 

of individueel rechtsherstel?’ Hierin deed 

zij onderzoek naar de belangenafweging 

in de restitutieadviezen (20132020) 

over naziroofkunst. Sinds juni 2021 is 

zij werkzaam als secretaris voor de 

Restitutie commissie in Den Haag. 

oude website

Derde kwartaal
Juli tot en met september

Else van Sterkenburg
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Beknopte toelichting
Samen werken we aan de uitvoering van het Nederlands restitutie

beleid. Om een inkijkje te geven in het werk van de commissie, 

wordt bij een aantal activiteiten een persoonlijke, beknopte toelich

ting gegeven. Bij deze paragraaf aan het woord: Claartje Wesselink. 

Wesselink is sinds december 2017 lid van de commissie en levert 

een bijdrage vanuit haar expertise en ervaring als cultuur historicus 

en universitair docent, gespecialiseerd in kunst en cultuur van 

interbellum, oorlog en wederopbouw. 

Nieuw op de website is de pagina ‘Geschiedenis’.  

Welke informatie kan een bezoeker hier vinden?

“Op deze pagina is alle historische informatie verzameld die eerder 

verspreid stond over de website van de Restitutiecommissie. 

Besloten is om deze informatie te presenteren in de vorm van een 

tijdlijn in woord en beeld. Behalve de informatie afkomstig van de 

oude website – die veelal betrekking had op de periode vanaf de 

jaren ‘90, waarin het onderwerp restitutie opnieuw op de politieke 

agenda kwam te staan – biedt de nieuwe tijdlijn veel informatie 

over het tijdperk van de roof zelf: de periode 19331945. Bekende 

gebeurtenissen als de invoering van de Neurenberger rassen

wetten (1935) en de Kristallnacht (1938) worden besproken, maar 

ook gebeurtenissen die meer sluipenderwijs plaatsvonden, zoals 

de draconische belastingmaatregelen die Joden ertoe dwongen 

om kunstwerken te verkopen en de eis om geld en goederen in 

te leveren bij de Amsterdamse Lirobank in 1941/1942. De ‘grote 

geschiedenis’ wordt nader toegelicht aan de hand van zaken uit de 

geschiedenis van de Restitutiecommissie – tevens een manier om 

deze persoonlijke verhalen verder onder de aandacht te brengen. 

De geschiedenis van roof en restitutie wordt zo in samenhang 

weergegeven op een voor een breder publiek toegankelijke wijze.” 

nieuwe website

Claartje Wesselink
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Benoeming nieuwe voorzitter 
De heer mr. J. (Jacob) Kohnstamm is benoemd tot 

voorzitter van de Restitutiecommissie. De benoem ing 

is ingegaan op 28 september 2021 voor een periode 

van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verleng

ing.

Jacob Kohnstamm was lange tijd advocaat en 

daarna onder meer lid van de Tweede en Eerste 

Kamer voor D66. Van 1994 tot 1998 was hij Staats

secretaris van Binnenlandse Zaken, van 2004 

tot 2016 was hij voorzitter van de Autoriteit  

Persoonsgegevens en van 2016 tot 2021 was hij  

Coördinerend voorzitter van de Toetsingscommissies 

Euthanasie. Daarnaast heeft hij ook zitting gehad 

in verschillende besturen en commissies, waar

onder als voorzitter in het bestuur van de Stichting  

Verzetsmuseum Amsterdam.
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Documentaire Roofkunst & Restitutie
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan 

van de Restitutiecommissie is de documentaire 

Roofkunst & Restitutie uitgebracht. In de docu

mentaire krijgt de kijker inzicht in het werk van 

de Restitutiecommissie en het emotionele proces 

dat nabestaanden doormaken bij het achter

halen of een kunstwerk onterecht is ontvreemd 

ten tijde van het naziregime. Uitgelegd wordt 

hoe de restitutieprocedure eruitziet aan de hand 

van twee zaken: Gosschalk en Herbert Gutmann. 

Nabestaanden in deze zaken delen hun verhaal.

Aanvullend op de documentaire worden in 2022 

van hetzelfde beeldmateriaal vijf educlips opge

leverd. De korte video’s worden aangeboden aan 

het middelbaar en hoger onderwijs en gaan in op 

onderwerpen als de impact van rechteloosheid, 

recht doen met onderzoek en het belang van 

rechtvaardigheid. Op deze wijze hoopt de com

missie bij te dragen aan kennisoverdracht naar 

de nieuwe generatie en het stimuleren van de 

dialoog.

Beknopte toelichting
Samen werken we aan de uitvoering van 

het Nederlands restitutiebeleid. Om een 

inkijkje te geven in het werk van de com

missie, wordt bij een aantal activiteiten een 

persoonlijke, beknopte toelichting gegeven. 

Bij deze paragraaf aan het woord: Jaap 

Cohen. Cohen is sinds mei 2019 betrokken 

bij de commissie; eerst als adviseur en sinds 

januari 2021 als commissielid. Hij is histori

cus en werkte geruime tijd als onderzoeker 

bij het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, 

Holocaust en Genocidestudies en de Uni

versiteit van Amsterdam, waar hij promo

veerde op een proefschrift over de geschie

denis van Portugese Joden in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vierde kwartaal
Oktober tot en met december

Jaap Cohen

fo
to

: S
er

g
e 

Li
g

te
n

b
er

g



Hoe vond je het om betrokken te zijn bij de 

ontwikkeling van de documentaire?

“Ik vond het even inspirerend als uitdagend om 

mee te denken over de opzet van de documen

taire. Aan het begin van het project stond er nog 

niets vast, behalve dat we een film van ongeveer 

een half uur wilden maken over zowel de (voor)

geschiedenis als het huidige werk van de  

Restitutiecommissie. In de film snijden we een 

aantal thema’s aan waarmee we een breed 

publiek willen bereiken. We werkten samen met 

professionele filmmakers. In overleg met hen 

hebben we ervoor gekozen om twee afgeronde 

adviesverzoeken uit te lichten waarin aantal 

dilemma’s uit de restitutiepraktijk samenkomen.”

Waarom is ervoor gekozen om in de vorm van 

een documentaire het werk van de Restitutie-

commissie in beeld te brengen?

“In 2021 bestond de Restitutiecommissie twintig 

jaar: een mooi moment om bij stil te staan, en om 

te reflecteren op verleden, heden en toekomst 

van de commissie. Het organiseren van een 

symposium had normaal gesproken voor de 

hand gelegen, maar vanwege de pandemie werd 

dat risicovol geacht. Toen werd voorgesteld 

een documentaire te produceren werd dit met 

enthousiasme ontvangen: een documentaire zou 

het belang van de restitutie van naziroofkunst 

kunnen tonen, de dilemma’s van ons werk invoel

baar kunnen maken én kunnen reflecteren op 

de implicaties van het evaluatierapport van de 

commissieKohnstamm. Naar mijn mening zijn 

deze drie onderwerpen goed in de documentaire 

terechtgekomen.”

Wat is je het meest bijgebleven van het  

productieproces?

“Het moment dat we de eerste versie van de 

documentaire gingen bekijken, op het kantoor 

van productiebedrijf De Haaien. Dat was 

spannend, omdat we niet wisten wat de geïn

terviewden van de restitutieprocedure hadden 

gevonden en hoe ze op beeld zouden overko

men. Gelukkig bleken alle geïnterviewden – de 

kleinzoon en dochter van Herbert Gutmann en 

vader en zoon Noordenbos, erfgenamen van 

Jos Gosschalk – hun verhaal op een persoon

lijke en evenwichtige manier te vertellen. De 

Restitutiecommissie had het restitutieverzoek 

van de familie Noordenbos inzake Gosschalk 

na lang beraad afgewezen, wat voor hen een 

teleurstelling moet zijn geweest. Toch spraken 

vader en zoon Noordenbos heel open over de 

waarde die het onderzoek in de restitutieproce

dure voor hen had gehad. Ik kan zeggen dat die 

eerste viewing bij De Haaien mijn verwachtingen 

overtrof.”

Waaraan hoop je dat de documentaire  

bijdraagt?

“Ik hoop dat deze documentaire de kijker doet 

beseffen waarom het zinvol kan zijn om meer 

dan vijfenzeventig jaar na dato heel precies uit 

te zoeken of een geclaimd kunstwerk tijdens 

de oorlogsjaren onvrijwillig verloren is gegaan 

als gevolg van het naziregime – en waarom 

het in dat geval gerechtvaardigd is om het te 

restitueren aan de familie van de oorspronke

lijke eigenaar. Daarnaast verwacht ik dat de 

documentaire bijdraagt aan het inzicht dat de 

restitutie van naziroofkunst weliswaar nooit het 

verlies en de ellende van de oorlog ongedaan 

kan maken, maar wel op een tastbare manier 

een zekere vorm van rechtvaardigheid en erken

ning kan bevorderen.”
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Livestreambijeenkomsten
Het onrecht dat in de naziperiode velen is aangedaan is onherstel

baar. Teruggave aan nabestaanden van de oorspronkelijke eige

naren c.q. rechthebbenden van tijdens de Tweede Wereldoorlog 

geroofde kunst is niettemin een van de weinige mogelijkheden om 

enige vorm van rechtsherstel te realiseren. De Restitutiecommis

sie heeft in de afgelopen twintig jaar een belangrijke en onmisbare 

rol vervuld in het ten uitvoer brengen van het restitutiebeleid. Met 

onderzoek en advies, sinds kort gebaseerd op het vernieuwde res

titutiebeleid.

Om stil te staan bij het verleden, heden en de toekomst van het 

Nederlands restitutiebeleid organiseerde de Restitutiecommissie 

in het najaar van 2021 twee bijeenkomsten. Weliswaar digitaal en 

met de tafelgasten ook ‘live vanuit het Joods Museum in Amster

dam’ vanwege de toen geldende maatregelen. De bijeenkomsten 

richtten zich op joodse belangenorganisaties, samenwerkingspar

tijen en de pers. Centraal stond de vertoning van de documentaire 

Roofkunst & Restitutie. In aanwezigheid van de Minister van OCW 

werd de film vertoond en volgde onder leiding van de secretaris 

een tafelgesprek met de minister, voorzitter en leden van de Res

titutiecommissie en een aantal verzoekers die in de documentaire 

zijn geïnterviewd.

Livestreambijeenkomst op 25 november 2021 in Joods Museum in Amsterdam. 

Foto linksonder, v.l.n.r. Emile Schrijver, Ingrid van Engelshoven en 

Jacob Kohnstamm. Foto rechts, v.l.n.r. Ingrid van Engelshoven, 

Bas Noordenbos, Else van Sterkenburg, Jacob Kohnstamm en Jaap Cohen.

https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf


3.3 Adviezen 2021

In 2021 had de Restitutiecommissie drieëntwintig zaken in behandeling en heeft 
zij één advies, uitgebracht. 

Covid
Als gevolg van de Covidpandemie en de daarmee gepaard gaande sluitingen van archiefinstellin

gen en reisbeperkingen heeft het onderzoek dat het ECR op verzoek van de Restitutiecommissie 

uitvoert, aanzienlijke vertraging opgelopen. Hierdoor heeft de behandeling van de aanhangige  

verzoeken eveneens vertraging opgelopen. De commissie kwam in 2021 in totaal dertien keer bijeen 

in een reguliere vergadering – deels fysiek en deels digitaal met een videoverbinding en één keer 

voor een mondelinge behandeling met partijen.

Heroverweging
Al in 2009 dienden de erven Adelsberger, waaronder de erven Isay, een verzoek in om de twee 

schilderijen van de schilder Von Stadler (18501917) te restitueren. Destijds werd het verzoek afge

wezen omdat de eigendom en de omstandigheden van het bezitsverlies onvoldoende vaststonden. 

Nadat aan het Joods Museum een familiearchief werd overhandigd met documenten over de familie 

Adelsberger, onder meer over de verkoop van schilderijen in de periode 19331945, raakten de erven 

hiervan op de hoogte. Aan de hand van deze documenten en eigen aanvullende documentatie 

hebben de erven Adelsberger de Restitutiecommissie verzocht om het teruggaveverzoek opnieuw 

te beoordelen. Deze nieuwe feiten leverden volgens de commissie voldoende basis om het verzoek 

tot herbeoordeling inhoudelijk in behandeling te nemen.

Na onderzoek is de commissie tot het oordeel gekomen dat het in hoge mate aannemelijk is dat 

Alfred Isay, de schoonzoon van Abraham Adelsberger, ten tijde van het bezitsverlies in november 

1941 eigenaar was van de twee schilderijen van Von Stadler. Ook acht de commissie het in voldoende 

mate aannemelijk dat Isay, die gegeven zijn Joodse afkomst tot een vervolgde bevolkingsgroep 

behoorde, deze twee kunstwerken op 13 november 1941 onvrijwillig is kwijtgeraakt als gevolg van 

omstandigheden direct gerelateerd aan het naziregime. Op deze datum werden de schilderijen – 

door tussenkomst van een bevriende relatie van Isay – aangekocht door Kunsthandel voorheen  

J. Goudstikker, gedreven door de Duitser Alois Miedl.

Familiegeschiedenis
Abraham Adelsberger (18631940) was een succesvolle DuitsJoodse ondernemer. Hij bezat in 

Neurenberg een villa met een grote kunstcollectie, waaronder de Von Stadlerschilderijen. Na de 

machtsovername door de nazi’s in 1933 werden de omstandigheden voor Adelsberger en zijn vrouw 

steeds nijpender en vluchtten zij naar Amsterdam. Eerder al had Adelsberger als gevolg van finan

ciële problemen een juridische transactie afgesloten met zijn schoonzoon Alfred Isay (18851948). 

Hierdoor kwam Isay in bezit van een deel van de kunstcollectie, waaronder de twee schilderijen van 

Von Stadler. Isay nam vervolgens in 1934 bij zijn vlucht deze werken mee naar Amsterdam, waar hij 

de werken later onvrijwillig kwijtraakte.

Hierna volgt de integrale tekst van het advies.
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Advies Adelsberger/Isay
Op grond van nieuwe feiten heeft de Restitutiecommissie op 10 december 2021 geadviseerd 

om alsnog twee schilderijen van de kunstenaar A. von Stadler terug te geven aan de joodse 

erven Isay. Daartoe is besloten nadat hun verzoek opnieuw werd beoordeeld op basis van 

nieuw bewijsmateriaal dat werd gevonden in een tot voor kort onbekend archief in het Joods 

Museum in Amsterdam. Uit recent onderzoek is gebleken dat de toenmalige eigenaar van 

de kunstwerken, Alfred Isay, deze onvrijwillig kwijtraakte als gevolg van het naziregime.  

De Minister van OCW heeft het advies overgenomen. De twee kunstwerken zullen aan de 

erven worden gerestitueerd.

NK3277 – Berglandschap door A.H. von Stadler
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NK3278 – Landschap door A.H. von Stadler
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Advies inzake Adelsberger

(zaaknummer RC 4.171)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) heeft de Restitutie

commissie (hierna: de commissie) op 23 mei 2017 verzocht om advies uit te brengen. Dit advies 

heeft betrekking op de vraag of zij haar besluit van 20 april 2009 in de zaak Adelsberger 

(RC 1.91) dient te heroverwegen. Deze zaak is bij de commissie geregistreerd onder RC 4.171. 

Het verzoek tot herbeoordeling heeft betrekking op twee door Anton (‘Toni’) von Stadler (1850

1917) geschilderde panelen, Berglandschap uit 1904 (NK 3277) en Landschap uit 1908 (NK 3278). 

Verzoek tot teruggave van de twee kunstwerken is gedaan door de erven van de joodse speel

goedfabrikant en kunstverzamelaar Abraham Adelsberger (18631940) (hierna: verzoekers). 

Deze twee kunstwerken maken sinds hun recuperatie naar Nederland na de Tweede Wereld

oorlog deel uit van de Nederlands Kunstbezitcollectie (hierna: NKcollectie) en bevinden zich 

op dit moment in depot bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) in Amersfoort. 

1. Het verzoek tot herbeoordeling
 

Bij brief van 23 mei 2017 heeft de minister de commissie verzocht om advies omtrent de vraag of zij 

het ministeriële besluit van 20 april 2009 in de zaak Adelsberger dient te heroverwegen. Aanleiding 

hiervoor is het verzoek van advocaten L. Fremy (Berlijn) en N. Scheftelowitz (Israël), namens de 

gezamenlijke erfopvolgers van Abraham Adelsberger, aan de minister zoals opgenomen in brieven 

van 20 januari en 13 februari 2017. Twee erfopvolgers, AA en BB, hebben de commissie in de loop van 

de behandeling laten weten dat zij niet langer door genoemde advocaten vertegenwoordigd worden, 

maar dat zij hun eigen belangen in deze waarnemen. 

Het eerdere advies Adelsberger (RC 1.91) van 9 maart 2009 had betrekking op drie NKwerken. 

De RC heeft in die zaak geadviseerd om één van deze werken te restitueren aan de erven van 

Abraham Adelsberger (NK 2425) en het verzoek met betrekking tot de twee andere werken 

(NK 3277 en NK 3278) af te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen. Het verzoek 

om herbeoordeling heeft betrekking op de niet teruggegeven werken NK 3277 en NK 3278.  

2. De taak van de commissie

De commissie heeft naar aanleiding van het ingestelde heroverwegingsverzoek onderzoek laten 

verrichten naar in ieder geval de volgende onderwerpen:

• oorspronkelijke eigendom en identificatie van de geclaimde werken;

• omstandigheden van het bezitsverlies.
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Meer specifiek heeft de commissie opdracht gegeven onderzoek in te stellen naar:

• de lijst genoemd op blz. 9 van het door verzoekers toegestuurde Artiazrapport met daarboven 

als datum ‘10/8/1940’; 

• het dossier over Adelsberger in het archief van het Joods Historisch Museum;

• de handgeschreven brief van 4 mei 1934 (Amsterdam) van Alfred Isay; 

• de persoon die door Bureau Herkomst Gezocht als verkoper van de geclaimde werken aan  

Goudstikker in november 1941 wordt genoemd en aangeduid als ‘Weinberg’.

3. Werkwijze van de commissie
 

Bij brief van 20 januari 2017 hebben verzoekers de minister verzocht om heroverweging van 

haar besluit van 20 april 2009 met betrekking tot de schilderijen Berglandschap (NK 3277) en  

Landschap (NK 3278) door A. von Stadler. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de minister de  

commissie op 23 mei 2017 verzocht haar over dit verzoek te adviseren. Bij hun verzoek van  

20 januari 2017 hebben verzoekers een door D. Kleefstra van v.o.f. Artiaz opgesteld rapport gevoegd 

van 9 november 2016 (hierna: het Artiazrapport). Bij brief van 8 juni 2017 heeft de commissie 

verzoekers geïnformeerd over het verloop van de procedure. Ook is hun in deze brief gevraagd om 

kopieën van in het Artiazrapport genoemde documenten en bronvermeldingen ervan. Bij brief van 

30 oktober 2017 hebben verzoekers desgevraagd nadere stukken toegestuurd. 

Op 7 februari 2019 heeft de commissie het Expertisecentrum Restitutie (hierna: ECR) verzocht 

een aanvullend onderzoek naar de feiten in te stellen. De resultaten hiervan zijn neergelegd in een 

concept feitenoverzicht van 1 april 2021. Dit concept feitenoverzicht is bij brief van 20 april 2021 

aan de RCE en aan verzoekers toegestuurd voor feitelijke aanvulling en/of commentaar. Verzoekers 

hebben gereageerd bij brieven van 18 juni, 20 juni en 22 juni 2021, de RCE bij email van 24 juni 2021. 

De in de brieven van verzoekers opgenomen opmerkingen zijn door het ECR in het feitenoverzicht 

verwerkt. 

Verzoekers hebben ermee ingestemd dat het Beoordelingskader behorend bij het Instellings

besluit Restitutiecommissie d.d. 15 april 2021 (hierna: het Beoordelingskader) wordt toegepast. Het 

Beoordelings kader is in de Bijlage bij het Instellingsbesluit opgenomen. 

Aansluitend is op 16 juli 2021 het definitieve feitenoverzicht vastgesteld. De RCE heeft op 30 juli 2021 

aangegeven geen nadere aanvullingen op het definitieve feitenoverzicht te hebben. Op de vraag 

van de commissie van 16 september 2021 of er bij verzoekers behoefte bestaat aan een mondelinge 

behandeling, hebben deze op 22 september 2021 laten weten hiervan af te zien.

Verzoekers hebben zich tijdens de procedure laten vertegenwoordigen door L.Fremy, Rechtsanwalt 

te Berlijn, en dr. E. Scheftelowitz en N. Scheftelowitz, te Israël. Eén van de verzoekers, AA, 

heeft op 22 juni 2021 laten weten voortaan zonder tussenkomst van een advocaat op te treden.  
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4. Vereisten voor het inhoudelijk in behandeling nemen van 
een verzoek tot herbeoordeling (§ 1 van het Beoordelings-
kader

De commissie heeft eerst onderzocht of het verzoek tot herbeoordeling van het advies uit 2009 

inhoudelijk in behandeling kan worden genomen. Zij beantwoordt die vraag positief omdat er na dat 

advies inmiddels nieuwe feiten en omstandigheden zijn gebleken die herbeoordeling rechtvaardigen 

(§ 1 van het Beoordelingskader). Zij overweegt daartoe het volgende.

In het advies van 9 maart 2009 (RC 1.91) is overwogen dat de opgestelde herkomstreconstructie niet 

sluitend was; ook aanvullend onderzoek door de commissie bracht destijds geen gegevens aan het 

licht over de eigendom van de twee genoemde schilderijen in de periode tussen 1930 en 1941. 

Inmiddels zijn relevante nieuwe gegevens over Abraham Adelsberger, zijn familie en de eigendom 

van (delen van) zijn zeer omvangrijke kunstcollectie aan het licht gekomen. Een deel van die infor

matie is door verzoekers aangeleverd in het kader van hun verzoek van 13 februari 2017. Ter onder

bouwing van het verzoek hebben zij aanvullend onderzoek laten uitvoeren en diverse gegevens 

aangeleverd, waaronder twee lijsten waarop de genoemde kunstwerken worden vermeld; zie de 

aan het slot van paragraaf 5 vermelde stukken. De commissie is daarna gestuit op een omvangrijk  

familiearchief, dat overwegend betrekking heeft op Abraham Adelsberger en de familie Isay. 

De commissie heeft op grond van de aard van deze nieuwe gegevens geconcludeerd dat het gerecht

vaardigd is het verzoek tot herbeoordeling inhoudelijk in behandeling te nemen.

5. Vaststelling van de feiten

De familie Adelsberger
Abraham Adelsberger werd op 23 april 1863 geboren in Hockenheim. Op 14 juni 1893 trouwde hij 

met de op 15 juli 1872 te Fürth geboren Clothilde Reichhold. Het echtpaar kreeg twee kinderen: 

Paul, geboren op 11 maart 1894 te Mannheim en Sofie, geboren op 21 augustus 1897 te Neurenberg. 

Abraham Adelsberger vestigde zich omstreeks 1897 met zijn gezin in Neurenberg. Hij was aanvan

kelijk, net als zijn vader actief in de hophandel. Later werd hij (mede)eigenaar van H. Fischer & Co, 

een firma die blikken speelgoed produceerde. Bij de firma, die ook internationaal actief was en de  

producten succesvol exporteerde, werkten ongeveer 300 personen. De villa van Adelsberger was 

een knooppunt in het culturele leven in de stad. De woning bood onderdak aan een omvangrijke 

kunstverzameling, die bestond uit onder meer porselein en schilderijen. Clothilde Adelsberger onder

steunde kunstenaars en bevorderde hun opleiding tot schilder of muzikant. Adelsberger verwierf 

vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap in de loop der jaren de eretitel ‘Kommerzienrat’. 

Bekenden verklaarden hem te hebben leren kennen als ‘einen sehr grosszügigen und liebenswerten 

Menschen’. Dochter Sofie Adelsberger trouwde met de Keulse ondernemer Alfred Isay. Zoon Paul 

Adelsberger vertrok in 1914 naar de Verenigde Staten en verwierf het Amerikaanse staatsburger

schap. In 1922 keerde hij terug naar Neurenberg, waar hij in de firma van zijn vader trad. In 1923 

trouwde hij met Rosalie Weil. In oktober 1933 ontvluchtte hij Duitsland met achterlating van al zijn 

bezittingen en keerde terug naar de Verenigde Staten.
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De familie Isay
Alfred Isay werd op 17 augustus 1885 te Keulen geboren. Op 13 juni 1920 trouwde hij met  

Sofie Adelsberger. Het echtpaar vestigde zich in Keulen en kreeg twee kinderen, Marlise Ruth 

(geboren 28 juni 1921, overleden 2012) en Walter (14 augustus 1927, overleden 2000). Alfred Isay 

dreef samen met zijn neef Adolf Isay de aanvankelijk florerende textielfabriek en groothandel 

‘Gebrüder Isay’ te Keulen. Zij liquideerden dit bedrijf in 1932 en zetten het voort onder de naam 

Wistri.

Omstandigheden van het bezitsverlies
Antisemitische maatregelen en economische neergang in Duitsland

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Abraham Adelsberger al vóór 1933 mikpunt werd van anti-

semitische agitatie. De woonplaats van Adelsberger, Neurenberg, was de stad waar Julius Streicher 

vanaf 1923 zijn fanatiek antisemitische krant ‘Der Stürmer’ publiceerde. In 1923 nam Streicher deel 

aan de ‘Hitler-Putsch’ in München. Dat Adelsberger, prominent ondernemer en burger van joodse 

afkomst, persoonlijk en zakelijk te lijden had van Streichers antisemitische campagnes valt af te 

leiden uit naoorlogse verklaringen van tijdgenoten en getuigen. 

De invloed die de neergaande economische conjunctuur had op Adelsbergers firma is uit onderzoek 

duidelijk gebleken. Aan het einde van de jaren twintig stagneerde de Duitse economie. Tegelijk moest 

de onderneming grote bedragen investeren om te kunnen inspelen op de wensen van de markt. Op 

24 oktober 1929, ‘Black Thursday’, stortte de Amerikaanse aandelenbeurs in. De vrije val van de 

aandelenmarkt zette zich in de daaropvolgende jaren voort en bereikte pas in 1932 een dieptepunt. 

Op de beurskrach volgde een wereldwijde economische crisis die de Duitse economie hard trof. 

Ondernemingen maakten recordverliezen bekend. In Duitsland ontstond in 1931 een bankencrisis, die 

de economische en politieke orde verder dreigde te destabiliseren. Adelsbergers onderneming leed 

vanaf 1929 toenemende verliezen. 

In deze periode sloot Adelsberger diverse leningen af, vermoedelijk bij verschillende partijen, 

waarbij Adelsberger de eigendom van kunstwerken uit zijn bezit tot zekerheid van de verstrekte  

kredieten overdroeg. Van de betrokken financiers heeft de Darmstadter Bank (later overgenomen 

door de Dresdner Bank) waarschijnlijk verreweg het grootste krediet verstrekt. Daarnaast sloot 

Adelsberger overeenkomsten met andere partijen, waaronder Immobilien AG Noris, de Amster

damsche CredietMaatschappij (hierna: ACM) en de firma van Alfred Isay. Bij deze overeenkomsten 

speelden kunstwerken een rol. De twee schilderijen van Von Stadler maakten deel uit van een groep 

van 34 kunstwerken waarvan Abraham Adelsberger in 1932 de eigendom tot zekerheid overdroeg 

aan de ACM. 

Na de machtsovername door de nazi’s in 1933 in Duitsland werden de omstandigheden voor de 

Adelsbergers steeds nijpender. In 1937 verkocht de Dresdner Bank Adelsbergers villa aan de  

Sigenastrasse aan de Polizeidirektion Nürnberg. De Dresdner Bank voerde de verkooponder

handelingen; Adelsberger kon slechts zijn handtekening zetten. De verkoopprijs van RM 200.000 

ging naar de Dresdner Bank. De situatie in Duitsland en de beklemmende omstandigheden in  

Neurenberg werden voor het echtpaar Adelsberger steeds ondraaglijker, waarmee het voornemen 

ontstond om uit Duitsland te vluchten. 
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Met de opkomst van het nationaalsocialisme en de daarmee gepaard gaande antijoodse maat

regelen en sentimenten kwam ook het bestaan van de familie Isay in Keulen onder zware druk te 

staan. Kort na de machtsovername door Adolf Hitler werden het kantoor van Wistri en de woning 

van Alfred Isay doorzocht. Alfred Isay bracht in deze periode zijn gezin in veiligheid. Vanaf de eerste 

maanden van 1934 stonden Alfred en Sofie Isay achtereenvolgens ingeschreven op diverse adressen 

in Amsterdam. In maart 1936 betrok de familie een woning aan de Schubertstraat 66 in Amster

dam. Op 2 november 1936 werd de woning in Keulen verkocht. Het gezin Isay vroeg in 1939 de  

Nederlandse nationaliteit aan, maar de procedure werd vermoedelijk door de Duitse inval op 10 mei 

1940 doorkruist. 

In de correspondentie tussen Abraham Adelsberger en Alfred Isay is aanhoudend sprake van het 

aflossen van Adelsbergers schulden en de zorg om de in Duitsland verblijvende schoon ouders. 

Ten behoeve van Adelsbergers voorgenomen uitreis naar Nederland probeerde de familie Isay 

vanuit Nederland een aantal zaken te regelen, waaronder enkele financiële kwesties, waarbij 

ook de hulp van derden werd ingeschakeld. Het echtpaar Adelsberger wist kort daarop uit Duits

land weg te komen en trok in bij Alfred Isay en zijn gezin aan de Schubertstraat in Amsterdam.  

Abraham Adelsberger overleed op 24 augustus 1940 te Amsterdam, op 77jarige leeftijd. 

Antisemitische maatregelen en deportaties in Nederland

De invoering van antijoodse maatregelen verliep in Nederland stapsgewijs. Zo werd op 22 oktober 

1940 verordening 189/1940 uitgevaardigd waarin werd bepaald dat ‘joodse’ ondernemingen zich 

voor 30 november 1940 dienden te laten registreren. De registratie vormde de opmaat voor verdere 

maatregelen die in het voorjaar van 1941 zouden volgen. Op 10 januari 1941 werd verordening 6/1941 

uitgevaardigd, die bepaalde dat alle joden in Nederland zich dienden te registreren. Als gevolg van de 

op 12 maart 1941 uitgevaardigde verordening 48/1941, de zogenaamde ‘Wirtschaftsentjüdungsveror

dening’, volgde onteigening of onderbeheerstelling van ondernemingen. Alfred Isay werd daardoor 

gedwongen zijn aandelen in de door hem zelf opgerichte textielfabriek EMKA over te dragen aan 

nietjoodse personen. Op 1 augustus 1941 werd Isay ontslagen, waardoor hij vanaf dat moment geen 

salaris meer ontving. De elkaar snel opvolgende maatregelen dreven joodse inwoners steeds verder 

in het nauw. Een week na het ontslag van Isay, op 8 augustus 1941, trad de z.g. ‘eerste Liroverorde

ning’ in werking, op grond waarvan joden hun vermogen boven een bepaald vrij maximum (meestal 

NLG 1000) dienden in te leveren bij de tot dat doel opgerichte roofinstelling Lippmann, Rosenthal & 

Co. Isay werd na het afstaan van zijn aandelen gedwongen de koopsom te storten bij deze roofbank. 

Mede als gevolg van deze en andere vervolgingsmaatregelen die hemzelf en zijn omgeving troffen, 

heeft Alfred Isay geprobeerd bezittingen van de hand te doen, al dan niet via tussenpersonen of 

‘stromannen’, teneinde in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of anderen ondersteuning 

te kunnen bieden. Tot deze sociale en zakelijke kring in Nederland behoorde in ieder geval Leopold 

Klopfer die zijn zwager Leopold Weinberg in het persoonlijke netwerk van Isay introduceerde. 

In de zomer van 1942 begonnen de systematische deportaties naar de vernietigingskampen. Alfred 

Isay en zijn familieleden zijn in deze periode meerdere malen gearresteerd. Op 3 juli 1943 kreeg Alfred 

Isay een tijdelijke vrijstelling van deportatie, een zogeheten ‘Sperre’, waarschijnlijk omdat de nazi’s 

hem nodig hadden bij de afhandeling van een deviezenkwestie. Dergelijke vrijstellingen waren tijde

lijk en de mate en duur van de bescherming was hoogst onzeker. Op 1 maart 1944 dook het gezin Isay 

onder. Het echtpaar vond onderdak op de vliering van een huis in Amsterdam en de twee kinderen 
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werden gescheiden van elkaar elders ondergebracht. De gebeurtenissen hadden een grote invloed 

op de gesteldheid van Isay. Hij werd enkele malen (langdurig) in het ziekenhuis opgenomen wegens 

ernstige nierklachten. Alfred Isay overleed op 3 juni 1948 te Amsterdam. Sofie IsayAdelsberger 

overleed in 1982 op 85jarige leeftijd.

Standpunten van verzoekers
Op 9 oktober 1930 vond bij Hugo Heilberg te München een grote veiling plaats, waarbij 200 schilde

rijen uit de collectie Adelsberger waren betrokken. Volgens verzoekers zijn de twee schilderijen van 

Von Stadler bij deze veiling in 1930 onverkocht gebleven, retour gegaan en op 23 november 1933 

ter veiling aangeboden door veilinghuis Lempertz, waar ze eveneens onverkocht zijn gebleven. De 

schilderijen zouden vervolgens door Alfred Isay zijn meegenomen naar Amsterdam en zouden zich 

daar nog steeds bevonden hebben op 10 mei 1940. Verzoekers hebben in dit verband een aantal 

documenten naar voren gebracht.

Het gaat hierbij om lijsten uit 1930 en 1940 en brieven uit 1933 en 1934 waaruit blijkt dat de twee schil

derijen van Von Stadler zich tijdens de genoemde jaartallen nog in bezit van Alfred Isay bevonden. 

Ook een overdrachtsverklaring uit 1933 en een veilingcatalogus uit 1933 bevestigen volgens verzoe

kers de aanname dat de schilderijen ten tijde van de veiling van Heilberg in München niet verkocht 

zijn. Alle genoemde documenten waren volgens verzoekers niet bekend ten tijde van de vaststelling 

van het eerdere advies. Een deel van de documenten zijn afkomstig uit een voorheen onbekend 

archief van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 

6. Inhoudelijke beoordeling van het verzoek
 
De eerdere afwegingen in het advies Adelsberger d.d. 9 maart 2009 (RC 1.91)
In haar advies RC 1.91 heeft de commissie over NK 3277 en NK 3278 het volgende overwogen:

 

‘10. Ten aanzien van de twee andere thans geclaimde kunstwerken NK 3277 en NK 3278 zijn de her-

komstgegevens evenmin sluitend. In de door Bureau Herkomst Gezocht (BHG) verrichte herkomst-

reconstructie wordt gesteld dat op de in overweging 7 genoemde veiling van 8 oktober 1930 bij 

veilinghuis Hugo Helbing in München verschillende werken van A. von Stadler uit de collectie Adels-

berger ter veiling werden aangeboden. NK 3277 en NK 3278 komen wat betreft de afbeelding en 

de afmeting respectievelijk overeen met de werken vermeld in de veilingcatalogus onder nummers 

155 en 154. Het is onbekend of de schilderijen op deze veiling ook daadwerkelijk zijn verkocht. Van 

de eventuele kopers is in elk geval geen naam bekend. Uit onderzoek is voorts gebleken dat deze 

twee kunstwerken op 13 november 1941 door een zekere Weinberg zijn verkocht aan Kunsthandel 

N.V. voorheen Kunsthandel J. Goudstikker (Goudstikker/Miedl). Het onderzoek heeft geen nader licht 

kunnen werpen op de gebeurtenissen met betrekking tot deze schilderijen tijdens de oorlog. Ver-

zoekster heeft in dit kader het volgende gesteld:

‘Regarding the two paintings by Toni von Stadler (NK 3277 and NK 3278) no further evidence was 

found. As both paintings appeared in 1941 in Amsterdam, it has to be concluded that Abraham Adels

berger also managed to take these paintings with him to Amsterdam and that the paintings were 

sold to finance the subsistence of the family’.
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11. Met betrekking tot deze stelling van verzoekster overweegt de commissie als volgt. Het is mogelijk 

dat Adelsberger of diens erven de onderhavige werken in Amsterdam hebben verkocht. Het is echter 

evenzeer mogelijk dat deze schilderijen door Adelsberger al in 1930 vrijwillig zijn verkocht op de 

bovengemelde veiling bij Hugo Helbing, of in de jaren daarna. De commissie oordeelt dat bij deze 

stand van het onderzoek, en bij uitblijven van nieuwe informatie over het bezitsverlies van NK 3277 

en NK 3278, onvoldoende grond aanwezig is om verzoekster te kunnen volgen in haar stelling dat de 

kunstwerken tijdens de oorlog in Amsterdam zijn verkocht ten behoeve van Adelsberger en/of zijn 

familie. Derhalve kan de commissie ten aanzien van NK 3277 en NK 3278 thans niet aannemen dat 

Adelsberger of diens erven onvrijwillig bezitsverlies hebben geleden door omstandigheden die direct 

verband hielden met het naziregime.’

Uit deze overwegingen blijkt dat ten tijde van het advies uit 2009 voldoende vaststond dat de thans 

geclaimde werken uit de collectie Adelsberger in 1930 ter veiling zijn aangeboden bij veilinghuis 

Hugo Helbing in München. Onbekend was toen echter of ze daar verkocht zijn en wat er verder mee 

is gebeurd. Wel stond voldoende vast dat de twee schilderijen op 13 november 1941 door een zekere 

Weinberg zijn verkocht aan Kunsthandel N.V. voorheen Kunsthandel J. Goudstikker (Goudstikker/

Miedl). Over de identiteit van Weinberg was ten tijde van het advies uit 2009 echter niets bekend.

 

Nieuwe documentatie en informatie
Over de nieuwe herkomstgegevens met betrekking tot de kunstwerken NK 3277 en NK 3278 over

weegt de commissie thans het volgende. Op grond van de door verzoekers toegestuurde docu

menten is meer duidelijkheid ontstaan over wat er met de schilderijen is gebeurd tussen 1930 en  

13 november 1941. De twee belangrijkste nieuwe bronnen zijn:

I. Door of namens erven van Adelsberger aangeleverde, nieuwe documentatie in de vorm van een 

rapportage van VOF Artiaz. In de rapportage zijn twee lijsten afgebeeld waarop diverse kunst

werken worden opgesomd, waaronder de twee kunstwerken van Von Stadler.

II. Een in de loop van 2017 door de RC in het Joods Historisch Museum (hierna: JHM) te 

Amsterdam aangetroffen verzameling documenten die betrekking heeft op Alfred Isay, 

Abraham Adelsberger en hun families. Het gaat om een (familie)archief dat circa 6000 

bladen telt en onder meer betrekking heeft op de vlucht van Duitsland naar Nederland 

en de lotgevallen van delen van de kunstcollectie, waaronder de twee genoemde kunst

werken van Von Stadler. Uit de aard en inhoud van het archief kan worden afgeleid dat het 

waarschijnlijk gaat om documenten uit het bezit van Sofie IsayAdelsberger (18971982).  

De onder I. en II. genoemde bronnen zijn in opdracht van de RC onderzocht op nieuwe relevante 

informatie en aanknopingspunten voor nader onderzoek. Naar aanleiding daarvan is aanvullend 

onderzoek uitgevoerd, waarbij archiefdocumentatie uit binnen en buitenland is geraadpleegd. 

Tijdens het nader onderzoek is in het archief van het JHM bovendien een voordien onbekend archief 

ontdekt. Dit archief, dat een tijdvak van circa een halve eeuw bestrijkt (ca. 19101960), heeft betrek

king op onder meer Abraham Adelsberger, Sofie IsayAdelsberger en Alfred Isay. Het is niet duidelijk 

in wiens bezit de documenten waren voordat zij bij het JHM werden aangebracht. Volgens monde

linge mededeling van een medewerker van het museum aan de RC zijn de documenten daar aange

bracht door iemand die anoniem wenste te blijven; in hoeverre daarbij het oorspronkelijke archief 

volledig is overhandigd, is niet komen vast te staan.
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Het archief is een belangrijke bron geweest bij het aanvullende onderzoek. Het bevat ambtelijke 

en notariële stukken van persoonlijke en zakelijke aard, aktes van oprichting en verkoopaktes, per

soonlijke en zakelijke correspondentie en documentatie, ook inzake de verkoop van schilderijen via 

veilinghuizen en kunsthandelaren in de periode 19331945. Het gaat onder meer om correspon

dentie (i) tussen Abraham Adelsberger en zijn schoonzoon Alfred Isay, (ii) tussen Adelsberger en 

veilinghuis Lempertz te Keulen, (iii) tussen Isay en Lempertz en (iv) tussen Isay en kunsthandelaar  

dr. J. Schönemann. Daarnaast bevat het archief stukken die betrekking hebben op diverse naoor

logse Wiedergutmachung- en Entschädigung-procedures. Mogelijk is het archief ook in dat kader 

gevormd.

Uit het nieuwe materiaal en het aanvullende onderzoek zijn relevante nieuwe gegevens en inzichten 

naar voren gekomen over de vlucht van de families Adelsberger en Isay en de eigendom en lot

gevallen van individuele kunstwerken uit hun bezit. 

Eigendomsvereiste (§ 2 van het Beoordelingskader)
Over de eigendom van de twee kunstwerken van Von Stadler op het moment van het bezitsverlies 

overweegt de commissie het volgende. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bezits 

en eigendomsgeschiedenis van verschillende delen van de zeer omvangrijke kunstverzameling van 

Abraham Adelsberger vanaf het einde van de jaren twintig uiteen zijn gaan lopen als gevolg van de 

rol die de kunstwerken gingen spelen bij een aantal zakelijke constructies. Zo sloot Abraham Adels

berger in de loop der jaren diverse kredieten af met wisselende looptijden, waarbij hij kunstwerken 

uit zijn bezit tot zekerheid overdroeg, vaak in de vorm van eigendomsoverdracht tot zekerheid 

(‘Sicherungsübereignung’), een zakelijke constructie naar Duits recht die in Duitsland in die periode 

gebruikelijk was. Diverse ondernemingen, waaronder die van Alfred Isay, de Firma Gebrüder Isay 

(later Wistri), verstrekten Adelsberger op deze wijze kredieten. Een andere betrokken partij was de 

Amsterdamse bankinstelling ACM, die vanaf 1924 gedreven werd door Julius Kahn, die eerder bank

directeur was te Keulen.

Al in april 1930 maakten Isay en Adelsberger afspraken over de verstrekking van een krediet, waarbij 

Adelsberger grote hoeveelheden kunst tot zekerheid overdroeg. De looptijd van dit krediet was 

beperkt en de werken van Von Stadler komen niet voor op de bijgesloten lijsten. De werken worden 

wel genoemd in 1933 in een verklaring (een zogenaamde ‘Abtretungserklärung’) van 7 november van 

dat jaar. Uit de tekst van deze verklaring blijkt dat de ACM op 28 november 1932 diverse zeker heden 

had overgedragen aan de onderneming van Alfred Isay. Uit de verklaring van 7 november 1933 is 

duidelijk geworden dat Wistri alle nog bestaande rechten uit de eerdere overeenkomst overdroeg 

aan Alfred Isay persoonlijk. Om welke rechten het ging, is duidelijk geworden uit een lijst waarop 34 

kunstwerken worden vermeld. Daaronder bevinden zich de twee schilderijen van Von Stadler. Van 

gebruik van deze twee schilderijen bij kredieten door andere geldverstrekkers is niet gebleken. Naar 

alle waarschijnlijkheid is zowel de vordering als de tot zekerheid daarvan verstrekte eigendom enige 

tijd later gecedeerd en/of overgedragen aan de onderneming van Alfred Isay en vervolgens aan Isay 

persoonlijk. 
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Uit bronnenonderzoek valt af te leiden dat Alfed Isay de werken samen met andere objecten waar

schijnlijk tussen 8 en 18 februari 1934 naar Amsterdam heeft overgebracht. In Amsterdam bevond 

zich vanaf 1938 ook Leopold Klopfer, die na zijn vlucht uit Duitsland werd opgevangen door de 

familie Isay. Vanaf 1939 arriveerden ook het echtpaar Adelsberger, Leopold Weinberg en Hedwig 

Klopfer in Amsterdam. Dat Leopold Klopfer ook gedurende de bezettingsjaren in Nederland betrok

ken is gebleven bij de familie Isay, blijkt onder meer uit de door verzoekers aangeleverde lijst met 

schilderijen waarop Klopfers naam en een datum zijn aangetekend, en uit een naoorlogse verklaring 

waarin Alfred Isay stelt dat Klopfer hem ondersteuning heeft geboden bij de onderduik. 

De commissie acht het gelet op alle omstandigheden in hoge mate aannemelijk dat Isay ten tijde 

van de hierna te vermelden verkoop op 13 november 1941 aan GoudstikkerMiedl eigenaar was van 

de werken NK 3277 en NK 3278. 

Onvrijwillig bezitsverlies (§ 3 van het Beoordelingskader)
Over het bezitsverlies van NK 3277 en NK 3278 overweegt de commissie het volgende. In augustus 

1941 had Alfred Isay zijn baan en daarmee zijn inkomen verloren, terwijl maatregelen van de bezetter 

het bestaan van joden in toenemende mate bedreigden. Uit het eerdere advies van de commissie 

met betrekking tot de restitutie van het werk Jupiter besluipt de slapende Antiope in de gedaante 

van een satyr van Hendrick Goltzius (RC 1.91) blijkt dat Isay in de loop van de bezetting werken uit 

oorspronkelijk bezit van Adelsberger van de hand heeft gedaan, met hulp van zijn zakelijk en per

soonlijk netwerk.

Kort na de Duitse inval werd kunsthandel J. Goudstikker N.V. gekocht door Alois Miedl, een Duitse 

zakenman en bankier. Op 1 juli 1940 kocht Miedl alle activa van de firma Goudstikker waarna hij 

op 14 september 1940 een nieuw bedrijf oprichtte, de Kunsthandel voorheen J. Goudstikker NV 

(Goudstikker-Miedl). Uit de administratie van GoudstikkerMiedl blijkt dat deze kunsthandel de twee 

werken van Von Stadler op 13 november 1941 van ‘Weinberg’ heeft gekocht. Onderzoek naar de 

identiteit van Weinberg heeft aan het licht gebracht dat zich in de directe omgeving van de familie 

Isay iemand bevond met de naam Leopold Weinberg die tevens contact onderhield met kunsthandel 

GoudstikkerMiedl. De commissie acht het voldoende aannemelijk dat deze Leopold Weinberg de 

twee werken in 1941 op verzoek van Isay aan GoudstikkerMiedl heeft verkocht. Nu Isay een particu

lier was die wegens zijn joodse afkomst tot een vervolgde bevolkingsgroep behoorde, moet op grond 

van criterium 3.1 van het Beoordelingskader worden aangenomen dat het bezitsverlies van Isay in 

1941 onvrijwillig was.

Conclusie ten aanzien van het verzoek om restitutie
De commissie stelt vast (i) dat het in hoge mate aannemelijk is dat Alfred Isay ten tijde van het 

bezitsverlies in 1941 eigenaar was van de werken NK 3277 en NK 3278. Dit betekent dat het res

titutieverzoek van de erven Adelsberger niet gehonoreerd kan worden. Aangezien de erven Isay 

deel uitmaken van de verzoekers, wil de commissie hen niet verplichten tot een nieuw verzoek 

en beschouwt zij de erven Isay in deze ook als (separate) verzoekers. Verder stelt de com

missie vast (ii) dat gelet op criterium 3.1 van het Beoordelingskader moet worden aangeno
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men dat het bezitsverlies door Alfred Isay onvrijwillig was. Dit betekent op grond van het slot 

van § 3 van het Beoordelingskader dat, nu de werken op dit moment in het bezit zijn van de 

Staat, de werken aan de erven van Isay gerestitueerd dienen te worden. Aangezien de Staat in 

geen enkel geval beroep meer zal doen op de eventuele verwerving te goeder trouw, is ter zake 

geen onderzoek gedaan. (TK 25 839, nr. 48, onder III, sub b; § 3, punt 2 Beoordelingskader). 

7. Advies
 

De Restitutiecommissie adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de schilde

rijen Berglandschap (NK 3277) en Landschap (NK 3278) aan de erven van Alfred Isay te restitueren. 

Aldus vastgesteld op 10 december 2021 door J. Kohnstamm (voorzitter), J.F. Cohen, S.G. CohenWillner, 

J.H. van Kreveld, D. Oostinga, E.H. Swaab (vicevoorzitter) en C.C. Wesselink, en ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris.

(J. Kohnstamm, voorzitter)   (E.M. van Sterkenburg, secretaris)
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Overzicht 
adviezen

Alfred Isay en Sofie Adelsberger (ca. 1934)

foto: Persoonlijk archief verzoekers
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De Restitutiecommissie is 

sinds de aanvang van haar 

werkzaamheden in januari 2002 

tot aan eind 2021 over 195 zaken 

door de Minister van OCW 

om een advies verzocht.



4. Overzicht adviezen

4.1 Stand van zaken 2002 t/m 2021 

De Restitutiecommissie is sinds de aanvang van haar werkzaamheden in januari 2002 tot aan eind 

2021 over 195 zaken door de Minister van OCW om een advies verzocht. Van deze zaken hebben 

er 163 betrekking op cultuurgoederen uit de Rijkscollectie; 154 daarvan zijn verzoeken ‘in eerste 

aanleg’ en 9 betreffen een verzoek om heroverweging van een eerder uitgebracht advies. Bij de 

overige 32 zaken gaat het om voorwerpen uit het bezit van anderen dan de Rijksoverheid zoals 

lagere overheden, stichtingen of particulieren.

 

De in paragraaf 4.2 verwerkte gegevens hebben betrekking op alle zaken die de Rijkscollectie betref

fen. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de zaken die betrekking hebben op voorwerpen buiten de 

Rijkscollectie. 

4.2 Rijkscollectiezaken

De 163 aan de commissie voorgelegde Rijkscollectiezaken hebben tot aan het eind van 2021 geleid 

tot 146 uitgebrachte adviezen.8 Enkele van de voorgelegde zaken zijn ingetrokken voordat een 

advies kon worden afgegeven en incidenteel werd een zaak samengevoegd met een later ingediend 

restitutieverzoek. Daarnaast heeft de commissie zich in twee zaken onbevoegd geacht te adviseren. 

Van de 146 uitgebrachte adviezen zijn er 70 geheel ten gunste van verzoekers uitgevallen, hebben 

57 verzoeken tot een volledige afwijzing geleid, terwijl het in 19 adviezen een gedeeltelijke toe

wijzing en een gedeeltelijke afwijzing betrof. De omvang van de zaken varieerde van claims op een 

enkel werk tot verzoeken die de teruggave van enkele honderden objecten beogen. De 146 uitge

brachte adviezen hebben bij benadering betrekking op 1600 geclaimde cultuurgoederen.

  

 

8.  De advisering in enkele dossiers is gedurende de behandeling opgesplitst in twee delen, waardoor sprake is van zoge

noemde deeladviezen. De door de commissie uitgebrachte adviezen zijn te raadplegen via de website. Voor een index 

op zaaknummer van alle adviezen die de commissie in de periode 20022021 heeft gepubliceerd, wordt verwezen 

naar bijlage 10.
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Rijkscollectiezaken per jaar

Aan de RC voorgelegd Door de RC uitgebrachte adviezen

2002 12 2002 5

2003 4 2003 7

2004 9 2004 2

2005 16 2005 7

2006 15 2006 12

2007 35 2007 16

2008 12 2008 15

2009 10 2009 16

2010 6 2010 10

2011 2 2011 13

2012 5 2012 9

2013 3 2013 7

2014 8 2014 2

2015 6 2015 7

2016 2 2016 5 

2017 4 2017 7

2018 3 2018 

2019 1 2019 3

2020 4 2020 2

2021 6 2021 1

Totaal 163 Totaal 146

4.3 Zaken betreffende voorwerpen buiten de Rijkscollectie

Zoals is uiteengezet, kreeg de Restitutiecommissie bij haar instelling naast de beoorde

ling van claims op de Rijkscollectie een tweede taak toebedeeld. Deze ziet op het onderzoek 

en de beoordeling van restitutieverzoeken over cultuurgoederen uit collecties die niet in het 

bezit van de Nederlandse Staat zijn. De commissie geeft uitvoering aan deze taak door het uit

brengen van een bindend advies in de zin van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst).  

Tot eind 2021 heeft de Restitutiecommissie in het kader van deze taak 32 zaken in behandeling 

gekregen en in 19 zaken een bindend advies uitgebracht. Tijdens het verslagjaar is er geen bindend 

advies uitgebracht.
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Bindend advies-zaken per jaar

Aan de RC voorgelegd Door de RC uitgebrachte adviezen

2006 2 2006 

2007 1 2007 

2008 1 2008 3

2009  2009 

2010  2010 1

2011 5 2011 

2012 1 2012 1

2013 2 2013 4

2014 2 2014 

2015 4 2015 3

2016 3 2016 19

2017 3 2017 

2018  2018 3

2019 5 2019 2

2020 1 2020 1

2021 2 2021 

Totaal 32 Totaal 19

4.4 Stand van zaken eind 2021
  

Aan het eind van het verslagjaar liggen er in totaal tweeëntwintig zaken voor, waarvan dertien Rijks

collectiezaken en negen voor bindend advies.10 

9.  Dit betreft een beslissing en geen advies. Zie het Verslag 2016, hoofdstuk 6, Beslissing inzake elf majolica schotels 

 (RC 3.153).

10. Eén bindend advieszaak is komen te vervallen en drie bindend advieszaken zijn gesloten zonder advies, waardoor er 

negen zaken voorliggen in plaats van dertien. 
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Bijlagen

‘Claimtentoonstelling’ in het Rijksmuseum, 1950

foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Pim Stuifbergen



Bijlagen

1. Besluit van de Minister van OCW van 15 april 2021, houdende instelling van de Adviescommissie 

restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en de vaststelling van het door 

deze commissie te hanteren beoordelingskader (Instellingsbesluit Restitutiecommissie)

2. Besluit van de Minister van OCW van 22 november 2021, houdende wijziging van het Instellings

besluit Restitutiecommissie in verband met een verduidelijking in het beoordelingskader met 
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4. Reglement werkwijze Restitutiecommissie 2021 (tekst geldig vanaf 15 juli 2021)
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7. Benoemingsbesluit commissielid dr. J.F. Cohen van 26 januari 2021
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9. Herbenoemingsbesluit commissielid mr. D. Oostinga van 12 november 2021

10. Index van de adviezen van de Restitutiecommissie op zaaknummer (2002 t/m 2021)



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 1



BIJLAGE 2



BIJLAGE 2



Instellingsbesluit  
Restitutiecommissie  
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

van 15 april 2021, nr. WJZ/27740278, houdende instelling van 

de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en 

Tweede Wereldoorlog en de vaststelling van het door deze com

missie te hanteren beoordelingskader (Instellingsbesluit Restitu

tiecommissie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel c, onder 1°, van de Archiefwet 1995;

Expertisecentrum: Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoe

deren en Tweede Wereldoorlog van het NIOD Instituut voor 

Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies;

bindend advies: beslissing als bedoeld in artikel 900, tweede 

lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

restitutie: teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar of aan 

diens rechtsopvolgers krachtens erfrecht van cultuurgoede

ren, waarvan de oorspronkelijke eigenaar het bezit onvrijwil

lig, door omstandigheden die direct verband hielden met het 

naziregime, heeft verloren;

Restitutiecommissie: Adviescommissie restitutieverzoeken 

cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, genoemd in artikel 2;

Staat: Staat der Nederlanden;

verzoeker: degene die verzoekt om restitutie.

Artikel 2. Instelling en taak Restitutiecommissie

1.  Er is een Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoede

ren en Tweede Wereldoorlog, die tot taak heeft:

a. de minister op diens verzoek te adviseren over door hem 

te nemen beslissingen op verzoeken tot restitutie, voor 

zover het cultuurgoederen betreft die in het bezit zijn van 

de Staat; en

b. op verzoek van de minister bindend advies uit te brengen 

over verzoeken tot restitutie, voor zover het cultuurgoe

deren betreft die in het bezit zijn van een ander dan de 

Staat.

2. De minister gaat uitsluitend over tot het doen van een 

verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, indien de 

verzoeker en de bezitter de minister daar in onderlinge over

eenstemming om verzoeken.

Artikel 3. Samenstelling Restitutiecommissie

1. De Restitutiecommissie bestaat uit ten hoogste zeven leden, 

waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzit

ter.

2. De leden zijn niet werkzaam bij het ministerie en zijn ook 

overigens niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de 

minister.

3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter bezitten de 

hoedanigheid van meester in de rechten.

4. Ten minste een lid van de Restitutiecommissie bezit een 

zodanige historische deskundigheid over de Tweede Wereld

oorlog dat hij een wezenlijke bijdrage aan de werkzaamheden 

van de Restitutiecommissie kan leveren.

5. Ten minste een lid van de Restitutiecommissie bezit een 

zodanige kunsthistorische of museale deskundigheid dat hij 

een wezenlijke bijdrage aan de werkzaamheden van de Resti

tutiecommissie kan leveren.

6. De minister benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend 

voorzitter en de andere leden voor ten hoogste drie jaar. Zij 

kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste drie jaar 

worden herbenoemd.

Artikel 4. Behandeling verzoeken door Restitutiecommissie

1. De Restitutiecommissie behandelt verzoeken als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid:

a. aan de hand van het beoordelingskader, opgenomen als 

bijlage bij dit besluit; en

b. in een door de voorzitter te bepalen samenstelling van 

ten minste drie leden waaronder in ieder geval de voorzit

ter of plaatsvervangend voorzitter.

2. De Restitutiecommissie kan partijen ook mondeling horen.

3. De Restitutiecommissie kan in elk stadium een schikking 

tussen partijen bevorderen.

4. De Restitutiecommissie kan het Expertisecentrum verzoeken 

een feitenonderzoek in te stellen.

5. De Restitutiecommissie kan zich rechtstreeks tot derden 

wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen in een 

vergadering horen.

6. De Restitutiecommissie kan een reglement over haar werk

wijze vaststellen.

Artikel 5. Ondersteuning Restitutiecommissie

1. De minister voegt aan de Restitutiecommissie een secretari

aat toe.

2. Het secretariaat is voor zijn werkzaamheden voor de Restitu

tiecommissie uitsluitend aan de Restitutiecommissie verant

woording verschuldigd.

3. De minister zorgt dat de Restitutiecommissie tijdig en volledig 

over alle stukken beschikt die zij nodig heeft en die zich op 
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het ministerie bevinden.

4. Iedere ambtenaar van het ministerie geeft aan een verzoek of 

oproep van de Restitutiecommissie gehoor.

Artikel 6. Buiten toepassing laten openbaarheidsbeperkingen

Indien de Restitutiecommissie of de medewerkers van het Exper

tisecentrum ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld 

in artikel 2, inzage behoeven in archiefbescheiden die in een rijks

archiefbewaarplaats of in de algemene rijksarchiefbewaarplaats 

berusten, blijven de eventueel op die archiefbescheiden rustende 

openbaarheidsbeperkingen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van 

de Archiefwet 1995, jegens hen buiten toepassing.

Artikel 7. Jaarlijkse verslaglegging

De Restitutiecommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de 

minister over de uitvoering van haar taken.

Artikel 8. Archiefbescheiden Restitutiecommissie

De archiefbescheiden van de Restitutiecommissie worden na 

haar opheffing of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, naar het archief van de Directie Erfgoed en 

Kunsten van het ministerie overgebracht.

Artikel 9. Overgangsrecht toepasselijk besluit

1. De adviezen of bindende adviezen, uitgebracht door de com

missie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit adviescommissie 

restitutieverzoeken en cultuurgoederen en Tweede Wereld

oorlog, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwer

kingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn uitgebracht 

door de Restitutiecommissie.

2. Verzoeken als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die voor de 

inwerkingtreding van dit besluit aanhangig zijn gemaakt bij 

de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit advies

commissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede 

Wereldoorlog, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van dit besluit, maar waarover de commis

sie nog geen advies of bindend advies heeft gegeven, worden 

geacht aanhangig te zijn bij de Restitutiecommissie.

3. In afwijking van dit besluit en het op grond van artikel 4, zesde 

lid, vastgestelde reglement, zijn op verzoeken als bedoeld 

in het tweede lid het Besluit adviescommissie restitutiever

zoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en het op 

grond van artikel 4, tweede lid, van dat besluit vastgestelde 

reglement van toepassing, zoals die luidden op de dag voor

afgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

4. In afwijking van het derde lid zijn dit besluit en het op grond 

van artikel 4, zesde lid, vastgestelde reglement, onverkort 

van toepassing:

a. op aanhangige verzoeken als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, onderdeel a, indien de verzoeker daarmee instemt;

b. op aanhangige verzoeken als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, onderdeel b, indien de verzoeker en de bezitter daar 

beiden mee instemmen.

Artikel 10. Overgangsrecht benoemingen

1. De personen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtre

ding van dit besluit waren benoemd als leden van de commis

sie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit adviescommissie res

titutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, 

zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtre

ding van dit besluit, gelden als leden van de Restitutiecom

missie voor de resterende duur van hun benoeming.

2. Artikel 3, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing, met 

dien verstande dat een persoon die eerder is herbenoemd 

als lid van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit 

adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en 

Tweede Wereldoorlog, zoals dat luidde op de dag vooraf

gaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, niet opnieuw 

als lid van de Restitutiecommissie kan worden benoemd.

Artikel 11. Intrekking Besluit adviescommissie restitutiever-

zoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoede

ren en Tweede Wereldoorlog wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum 

van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Restitutie

commissie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden 

geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Beoordelingskader Restitutiecommissie
Deze bijlage behoort bij artikel 4, eerste lid, van het Instellingsbe

sluit Restitutiecommissie. 

Het advies of het bindend advies van de Restitutiecommissie is 

gericht op het bereiken van een rechtvaardige en eerlijke oplos

sing als bedoeld in principe 8 van de Washington Principles on 

NaziConfiscated Art (hierna: Washington Principles). Daarbij 

past zij de volgende beoordelingscriteria toe.

§ 1. Vereisten voor het inhoudelijk in behandeling nemen van 

een verzoek om restitutie

Beoordelingscriteria

De Restitutiecommissie beoordeelt eerst of het restitutieverzoek:

a. een zaak betreft waarover de Raad voor het Rechtsherstel 

of een andere rechter reeds een inhoudelijke uitspraak heeft 

gedaan;

b. een zaak betreft waarover bij een rechter een procedure aan

hangig is;

c. betrekking heeft op een cultuurgoed waarvan de verzoeker of 

zijn rechtsvoorgangers uitdrukkelijk afstand hebben gedaan 

of ten aanzien waarvan de verzoeker of zijn rechtsvoorgan

gers reeds een schikking hebben getroffen; of

d. een zaak betreft waarover de Restitutiecommissie al een 

advies of bindend advies heeft uitgebracht; of

e. niet namens alle gerechtigden tot het vermogen van de oor

spronkelijke eigenaar is ingediend, indien het een cultuur

goed betreft dat niet in het bezit is van de Staat.
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Beslissing

1. Indien sprake is van een geval als bedoeld in onderdeel b of e, 

neemt de Restitutiecommissie het verzoek niet inhoudelijk in 

behandeling.

2. Indien sprake is van een geval als bedoeld in onderdeel a, c of 

d, neemt de Restitutiecommissie het verzoek evenmin inhou

delijk in behandeling, tenzij er nieuwe feiten of omstandighe

den zijn die dat niettemin rechtvaardigen.

3. Indien het verzoek een zaak betreft waarover de Restitutie

commissie voor de inwerkingtreding van het Instellingsbe

sluit Restitutiecommissie advies of een bindend advies heeft 

gegeven, neemt de Restitutiecommissie, ook als er geen 

nieuwe feiten of omstandigheden zijn, het verzoek niettemin 

inhoudelijk in behandeling, indien:

a. het advies of bindend advies berustte of mede berustte 

op artikel 3, aanhef en onderdelen c, e, f, of g, van het 

reglement van de Restitutiecommissie zoals dat luidde 

vóór de inwerkingtreding van het Instellingsbesluit Resti

tutiecommissie; en

b. het advies of bindend advies niet concludeerde dat res

titutie of enige andere vorm van rechtsherstel diende 

plaats te vinden.

§ 2. Eigendomsvereiste

Beoordelingscriterium

Indien de Restitutiecommissie het verzoek inhoudelijk in behan

deling neemt, beoordeelt zij vervolgens of in hoge mate aanne

melijk is dat de verzoeker de oorspronkelijke eigenaar of diens 

rechtsopvolger krachtens erfrecht is.

Advies of bindend advies

Als dit niet in hoge mate aannemelijk is, adviseert de Restitutie

commissie tot afwijzing van het restitutieverzoek.

§ 3. Vereiste van onvrijwillig bezitsverlies

Beoordelingscriteria

Als de Restitutiecommissie heeft vastgesteld dat in hoge mate 

aannemelijk is dat de verzoeker de oorspronkelijke eigenaar of 

diens rechtsopvolger krachtens erfrecht is, beoordeelt zij of ook 

in voldoende mate aannemelijk is dat de oorspronkelijke eigenaar 

het bezit van het cultuurgoed door onvrijwillig bezitsverlies heeft 

verloren.

De Restitutiecommissie beoordeelt dit aan de hand van de 

criteria 3.1, 3.2 en 3.3.

Criterium 3.1. Particulier die tot vervolgde bevolkingsgroep 

behoorde

Als de oorspronkelijke eigenaar een particulier is die tot een ver

volgde bevolkingsgroep behoorde, wordt onvrijwillig bezitsver

lies aangenomen indien het bezitsverlies in Nederland na 10 mei 

1940, in Duitsland na 30 januari 1933 of in Oostenrijk na 13 maart 

1938 heeft plaatsgevonden, tenzij nadrukkelijk anders blijkt.

Criterium 3.2. Kunsthandelaar die tot vervolgde bevolkings-

groep behoorde

1. Als de oorspronkelijke eigenaar een kunsthandelaar is die tot 

een vervolgde bevolkingsgroep behoorde, wordt onvrijwillig 

bezitsverlies aangenomen indien er aanwijzingen zijn die 

onvrijwillig bezitsverlies voldoende aannemelijk maken.

2. Zulke aanwijzingen zijn in ieder geval:

a. aangifte na de oorlog van diefstal, confiscatie of onvrijwil

lige verkoop;

b. rechtstreekse verkoop, onder dreiging van represailles, 

aan een vertegenwoordiger van de nazi’s of aan een 

persoon die als collaborateur is veroordeeld;

c. verkoop waarbij een toezegging tot levering van een 

paspoort of vrijgeleide onderdeel van de transactie uit

maakte;

d. verkoop tegen een prijs die aanzienlijk lager was dan de 

toenmalige marktwaarde; of

e. verkoop door een Verwalter, tenzij kan worden aange

toond dat de oorspronkelijke eigenaar het volledige 

profijt van de verkoop heeft genoten of na de oorlog uit

drukkelijk van zijn rechten afstand heeft gedaan.

3. Bij het ontbreken van een aangifte als bedoeld in het tweede 

lid, onderdeel a, of in gevallen waarin alleen door de Stichting 

Nederlands Kunstbezit aangifte is gedaan, wordt onvrijwillig 

bezitsverlies aangenomen als er aanwijzingen zijn die diefstal 

of confiscatie voldoende aannemelijk maken. Daarbij worden 

ook de bedreigende algemene omstandigheden in aanmer

king genomen.

4. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat het cultuurgoed niet 

tot de handelsvoorraad van de kunsthandelaar behoorde, 

maar tot zijn privécollectie, wordt de aanwezigheid van 

onvrijwillig bezitsverlies beoordeeld aan de hand van crite

rium 3.1.

Criterium 3.3. Overige gevallen van onvrijwillig bezitsverlies

Ongeacht de hoedanigheid van de oorspronkelijke eigenaar en 

ongeacht in welk land en op welk tijdstip – mits na 30 januari 

1933 – het bezitsverlies heeft plaatsgevonden, wordt onvrijwillig 

bezitsverlies eveneens aangenomen als de onvrijwilligheid vol

doende aannemelijk is, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke 

eigenaar de opbrengst nodig had voor de financiering om het 

naziregime te ontvluchten.

Advies of bindend advies

1. Als onvrijwillig bezitsverlies na toepassing van de criteria 3.1 

tot en met 3.3 niet voldoende aannemelijk is, adviseert de 

Restitutiecommissie tot afwijzing van het restitutieverzoek.

2. Als onvrijwillig bezitsverlies na toepassing van de criteria 3.1 

tot en met 3.3 voldoende aannemelijk is en het cultuurgoed 

in het bezit is van de Staat, adviseert de Restitutiecommissie 

tot restitutie.

3. Als na toepassing van de criteria 3.1 tot en met 3.3 onvrij

willigheid van het bezitsverlies voldoende aannemelijk is en 

het cultuurgoed niet in het bezit is van de Staat, beoordeelt 

de Restitutiecommissie of de bezitter bij de verwerving van 

het cultuurgoed te goeder trouw was ten aanzien van de 

herkomst van het cultuurgoed. Als de bezitter echter afziet 

van een beroep op goede trouw, adviseert de Restitutiecom

missie zonder onderzoek van de goede trouw tot restitutie.
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§ 4. Aanwezigheid van goede trouw

Beoordelingscriterium

Goede trouw wordt aangenomen als:

a. het door de bezitter vóór de verwerving verrichte onderzoek 

voldoet aan de maatstaven ten tijde van verwerving; en

b. de bezitter bij de verwerving gelet op dit onderzoek en de 

verdere omstandigheden niet wist en ook niet behoorde te 

weten dat het bezit van het cultuurgoed indertijd onvrijwillig 

is verloren.

Bindend advies

1. Als de bezitter bij de verwerving van het cultuurgoed niet te 

goeder trouw was ten aanzien van de herkomst, adviseert de 

Restitutiecommissie tot restitutie.

2. Als de bezitter bij de verwerving van het cultuurgoed te 

goeder trouw was ten aanzien van de herkomst, adviseert de 

Restitutiecommissie in welke mate niettemin aan het restitu

tieverzoek wordt tegemoetgekomen, door middel van:

a. restitutie zonder voorwaarden, of

b. een bemiddelende oplossing mits deze rechtvaardig en 

eerlijk is als bedoeld in principe 8 van de Washington 

Principles.

3. Een bemiddelende oplossing kan bijvoorbeeld inhouden:

a. restitutie onder passende voorwaarden, daaronder mede 

begrepen financiële voorwaarden;

b. restitutie onder de voorwaarde dat het cultuurgoed gedu

rende een of meer periodes voor het publiek zichtbaar 

blijft;

c. geen restitutie, maar wel een verplichting voor de bezitter 

om de restitutieverzoeker een passende financiële ver

goeding aan te bieden;

d. geen restitutie, maar wel een verplichting voor de bezitter 

om het cultuurgoed tentoon te stellen met vermelding van 

de herkomst en de naam van de oorspronkelijke eigenaar.

§ 5. Afwijking bij zwaarwegende aanleiding

Als de bijzonderheden van een zaak daartoe een zwaarwegende 

aanleiding geven, kan de Restitutiecommissie bij wijze van uit

zondering van een of meer onderdelen van dit beoordelingskader 

afwijken om een rechtvaardige en eerlijke oplossing als bedoeld 

in principe 8 van de Washington Principles te bereiken.
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Reglement werkwijze 
Restitutiecommissie 2021

De Restitutiecommissie,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van het Instellingsbesluit Restitutie

commissie,

Besluit het bij besluit van 12 april 2021 vastgestelde Reglement 

werkwijze Restitutiecommissie 2021 als volgt gewijzigd vast te 

stellen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.  In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Expertisecentrum: Expertisecentrum Restitutie Cultuur

goederen en Tweede Wereldoorlog van het NIODInstituut 

voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies;

b. Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Restitutiecommis

sie;

c. partijen: de verzoeker of verzoekers en de bezitter; 

d. verzoek: verzoek om restitutie;

e. verzoeker: degene die verzoekt om restitutie van het cul

tuurgoed. 

2. Ook de overige begripsbepalingen van het Instellingsbesluit 

Restitutiecommissie zijn op dit reglement van toepassing.

Artikel 2. Beoordeling of het verzoek inhoudelijk in behande-

ling wordt genomen

1. De Restitutiecommissie beoordeelt eerst op grond van § 1 van 

de bijlage bij het Instellingsbesluit of het verzoek inhoudelijk 

in behandeling wordt genomen.

2. Als het cultuurgoed in het bezit is van een ander dan de 

Staat, is voor het inhoudelijk in behandeling nemen tevens 

vereist dat beide partijen op verzoek van de Restitutiecom

missie binnen vier weken verklaren dat zij dit reglement, de 

bijlage bij het Instellingsbesluit en de beslissing van de Resti

tutiecommissie over het verzoek als bindend aanvaarden. De 

Restitutiecommissie kan deze termijn verlengen.

Artikel 3. Verdere schriftelijke behandeling

1. Zodra de Restitutiecommissie het verzoek inhoudelijk in 

behandeling neemt, stelt zij partijen in de gelegenheid binnen 

zes weken een toelichting te geven en nadere informatie te 

verstrekken.

2. De Restitutiecommissie kan in iedere stand van de behande

ling:

a. zelfstandig inlichtingen inwinnen;

b. onderzoek door het Expertisecentrum laten verrichten; 

c. partijen de mogelijkheid bieden binnen een daarbij 

gestelde termijn een reactie te geven;

d. verlangen dat een partij binnen een daarbij gestelde 

termijn nadere informatie of nadere stukken verstrekt, 

zoals een verklaring voor erfrecht.

Artikel 4. Toezenden van stukken en afschriften

1. Alle stukken en afschriften worden in beginsel uitsluitend 

digitaal verzonden. Een betrokkene kan een papieren versie 

vragen. 

2. Van de stukken die de Restitutiecommissie van een partij 

ontvangt of naar een partij zendt, zendt zij de andere partij 

afschrift.

3. Als de verzoeker of verzoekers een derde als vertegenwoor

diger hebben aangewezen, zendt de Restitutiecommissie alle 

stukken of afschriften niet alleen naar de vertegenwoordiger, 

maar ook rechtstreeks naar verzoekers via hun aan de Resti

tutiecommissie bekende emailadressen.

4. Het derde lid lijdt uitzondering voor zover:

a. een verzoeker de Restitutiecommissie meedeelt dat hij 

toezending niet langer op prijs stelt, of

b. als er meer verzoekers zijn, zij er de voorkeur aan geven 

dat toezending slechts aan een of enkelen van hen plaats

vindt.

Artikel 5. Onderzoek  

1. Het Expertisecentrum legt de resultaten van het onderzoek 

dat het in opdracht van de Restitutiecommissie verricht, in 

een feitenoverzicht neer.

2. Het Expertisecentrum kan verlangen dat een partij ten 

behoeve van dat onderzoek binnen een daarbij te bepalen 

termijn nadere informatie of nadere stukken verstrekt. Het 

kan de termijn verlengen.

3. Het Expertisecentrum stelt eerst een conceptfeitenoverzicht 

op. Het zendt dit rechtstreeks naar partijen. 

4. Dezen kunnen hun schriftelijke reactie hierop binnen zes 

weken bij het Expertisecentrum indienen. 

5. De Restitutiecommissie nodigt het Expertisecentrum ter ver

gadering uit ter bespreking van het – eventueel bijgestelde 

– conceptfeitenoverzicht en de ontvangen reacties.

6. Stappen die het Expertisecentrum naar aanleiding hiervan 

zet, worden in het definitieve feitenoverzicht van het Exper

tisecentrum verantwoord, waarna het Expertisecentrum dit 

naar de Restitutiecommissie zendt.

7. De Restitutiecommissie zendt dit terstond naar partijen. 

8. Dezen kunnen hun schriftelijke reactie hierop binnen zes 

weken bij de Restitutiecommissie indienen. 

9. De Restitutiecommissie is zowel bij de aanvang als tijdens 

het onderzoek van het Expertisecentrum het aanspreekpunt 

voor vragen in verband met het onderzoek.

10. De Restitutiecommissie kan voorts getuigen of deskundigen 

horen of door haar aan te wijzen deskundigen een onderzoek 

laten uitvoeren. Zij kan ermee volstaan het verslag hiervan 

naar partijen te zenden, waarop partijen binnen twee weken 

kunnen reageren.
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Artikel 6. Mondelinge behandeling

1. De Restitutiecommissie behandelt het verzoek in beginsel 

ook mondeling, zo nodig meer dan eenmaal. 

2. Zij nodigt partijen en het Expertisecentrum daarvoor zo 

spoedig mogelijk uit na de in artikel 5, achtste of tiende lid, 

gestelde termijn, of na die ingevolge artikel 8a verlengde 

termijn.

3. Zij kan van mondelinge behandeling afzien, indien:

a. beide partijen aan mondelinge behandeling geen behoefte 

hebben, of

b. het verzoek gelet op artikel 2 kennelijk niet voor inhoude

lijke behandeling in aanmerking komt. 

4. Partijen kunnen uiterlijk twee weken voor de mondelinge 

behandeling stukken naar de Restitutiecommissie zenden. 

5. Aan de mondelinge behandeling nemen vanuit en namens de 

Restitutiecommissie tenminste drie leden deel. Als voorzitter 

van de mondelinge behandeling treedt de voorzitter of de 

plaatsvervangend voorzitter, of, bij hun verhindering, een der 

andere leden op. 

6. Het is wenselijk dat de verzoeker of ten minste een van de 

verzoekers persoonlijk aan de mondelinge behandeling deel

neemt, ook als een derde als vertegenwoordiger is aangewe

zen. 

7. De Restitutiecommissie kan partijen toestaan ook getuigen 

of deskundigen aan de mondelinge behandeling te laten 

deelnemen en door haar te doen horen, mits hun namen en 

adressen uiterlijk twee weken voor de mondelinge behande

ling zijn meegedeeld. 

8. Partijen en hun vertegenwoordigers kunnen in de gelegen

heid worden gesteld via een digitale beeldverbinding aan de 

mondelinge behandeling deel te nemen. Zij kunnen dat ook 

verzoeken voor de in het zesde lid bedoelde getuigen of des

kundigen.

9. Van de mondelinge behandeling wordt een verslag gemaakt, 

dat naar partijen wordt gezonden.

Artikel 7. Toezenden concept van het advies of bindend advies 

1. Voordat de Restitutiecommissie haar advies of bindend 

advies vaststelt, zendt zij partijen een concept daarvan:

a. binnen zes weken na de mondelinge behandeling, of, als 

meermalen een mondelinge behandeling is gehouden, na 

de laatste daarvan, of 

b. als zij van mondelinge behandeling hebben afgezien, 

binnen zes weken na de in artikel 5, achtste of tiende lid, 

gestelde termijn of na die ingevolge artikel 8a verlengde 

termijn.

2. Zij stelt partijen in de gelegenheid binnen zes weken schrifte

lijk op het concept te reageren. 

Artikel 8. Toezenden van het advies of bindend advies 

1. De Restitutiecommissie stelt het advies of bindend advies 

vast binnen zes weken na de in artikel 7, tweede lid, gestelde 

termijn of na die ingevolge artikel 8a verlengde termijn, tenzij 

zij aanleiding ziet voor nader overleg met partijen of voor een 

nader onderzoek van het Expertisecentrum.

2. Het advies of bindend advies wordt door de voorzitter of 

plaatsvervangend voorzitter en de secretaris ondertekend.

3. De Restitutiecommissie zendt haar advies uitsluitend naar de 

minister.

4. Zij zendt haar bindend advies naar partijen, met afschrift aan 

de minister. 

Artikel 8a. Verlenging of verkorting van een termijn

Een bij of krachtens dit reglement gestelde termijn kan zo nodig 

met dezelfde termijn worden verlengd, of zo nodig worden 

verkort. 

Artikel 9. Afgifte van het cultuurgoed en kosten van partijen

Als het verzoek een cultuurgoed betreft dat in het bezit is van 

een ander dan de Staat:

a. geschiedt de afgifte ter plaatse waar het zich bevindt, 

tenzij de Restitutiecommissie anders bepaalt;

b. komen de kosten die partijen zelf maken voor de behan

deling van het verzoek en voor de uitvoering van het 

bindend advies, voor hun eigen rekening, tenzij de Resti

tutiecommissie anders bepaalt.

Artikel 10. Publicatie van het advies of bindend advies 

De Restitutiecommissie maakt haar advies of bindend advies op 

haar website of anderszins openbaar, zo nodig onder anonimise

ring van persoonlijke gegevens, tenzij zwaarwegende belangen 

van een partij zich daartegen verzetten.

Artikel 11. Bevoegde rechter ingeval van een bindend advies 

1. In geschillen over de gebondenheid van partijen aan een 

bindend advies is de Nederlandse rechter bij uitsluiting 

bevoegd. 

2. Deze kan het bindend advies alleen vernietigen als hem dit 

binnen twee maanden is verzocht. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden, secretaris en 

overige medewerkers van de Restitutiecommissie zijn niet aan

sprakelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een 

aan de Restitutiecommissie voorgelegd verzoek.

 

Artikel 13. Geheimhouding

Onverminderd de artikelen 4, 7, 8 en 10, is de Restitutiecommis

sie verplicht tot geheimhouding van alle gegevens betreffende 

partijen, waarvan zij bij de behandeling heeft kennisgenomen.

Artikel 14. Wraking en verschoning

1. Een lid van de Restitutiecommissie kan door een partij 

worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die 

het vormen van een onpartijdig oordeel kunnen bemoeilijken. 

2. De voorzitter beslist op het verzoek tot wraking. Betreft het 

verzoek de voorzitter zelf, dan beslist de plaatsvervangend 

voorzitter. De beslissing wordt partijen medegedeeld.

3. Op grond van feiten of omstandigheden bedoeld in het eerste 

lid kan een lid van de Restitutiecommissie zich verschonen. 

Hij is hiertoe verplicht, als de voorzitter van oordeel is dat 

bedoelde feiten of omstandigheden zich ten aanzien van dat 

lid voordoen.

Artikel 15. Onvoorzien

In een geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Resti

tutiecommissie naar redelijkheid en billijkheid.
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Artikel 16. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement werkwijze Resti

tutiecommissie 2021.

 

Artikel 17. Intrekking voorgaande reglement

1. Het Reglement inzake adviesprocedure in het kader van 

artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, Besluit advies

commissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede 

Wereldoorlog is bij besluit van 12 april 2021 met ingang van 

22 april 2021 ingetrokken. 

2. Op voor 22 april 2021 aanhangig gemaakte verzoeken om 

restitutie van een cultuurgoed dat in het bezit is van een 

ander dan de Staat, blijft het in het eerste lid bedoelde regle

ment van toepassing, tenzij beide partijen hebben verzocht 

het Instellingsbesluit Restitutiecommissie en het Reglement 

werkwijze Restitutiecommissie 2021 toe te passen. 

Artikel 18. Inwerkingtreding

1. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 15 juli 

2021.   

2. Het wordt met de toelichting gepubliceerd op de website van 

de Restitutiecommissie. 

Vastgesteld door de Restitutiecommissie in haar vergadering van 

12 juli 2021. 

Toelichting

Algemeen

In 2007 heeft de Restitutiecommissie, op grond van het toenma

lige Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoede

ren en Tweede Wereldoorlog, haar eerste reglement vastgesteld. 

De Restitutiecommissie heeft dat reglement een aantal malen 

gewijzigd, het laatst op 29 januari 2019. Dat reglement had uit

sluitend betrekking op verzoeken om restitutie van cultuurgoe

deren in het bezit van een ander dan de Staat. Dat reglement 

regelde voor dat type verzoeken de werkwijze van de Restitutie

commissie, de door haar te hanteren beoordelingscriteria en de 

inhoud van haar, in de vorm van een bindend advies, te nemen 

beslissingen.

Per 22 april 2021 is het Besluit adviescommissie restitutiever

zoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog ingetrokken 

en vervangen door het Instellingsbesluit Restitutiecommissie. 

Volgens dat instellingsbesluit brengt de Restitutiecommissie 

advies uit aan de minister, als de Staat de huidige bezitter van 

het cultuurgoed is, en geeft de Restitutiecommissie partijen 

bindend advies als een ander dan de Staat de huidige bezitter is. 

Dit ‘bindend advies’ is een beslissing als bedoeld in artikel 7:900, 

tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, die beide partijen bindt. 

Dit onderscheid tussen beide soorten gevallen is een voortzet

ting van de huidige praktijk. 

Voorts bevat het nieuwe instellingsbesluit nu het volledige beoor

delingskader voor beide soorten gevallen en de regels over de 

inhoud van het door de Restitutiecommissie te geven advies of 

bindend advies. 

Deze wijzigingen in het nieuwe instellingsbesluit hebben de Res

titutiecommissie ertoe gebracht haar reglement te vervangen 

door een nieuw reglement. Het nieuwe reglement bevat ener

zijds niet langer beoordelingscriteria van de Restitutiecom

missie, maar regelt alleen haar werkwijze. Anderzijds geldt het 

reglement anders dan tot dusverre zowel voor gevallen waarin 

de Staat bezitter is als gevallen waarin een ander dan de Staat 

bezitter is. Er is naar gestreefd bepalingen op te stellen die 

voor beide gevallen gelden. Bij enkele bepalingen bleek dat niet 

mogelijk; dan blijkt uit de tekst expliciet of die bepaling alleen 

geldt als de Staat de bezitter is, of alleen als een ander dan de 

Staat de bezitter is.

De Restitutiecommissie acht het thans wenselijk de bepalingen 

over de procedure verder te verhelderen en daarbij ook voor de 

Restitutiecommissie zelf en voor partijen zoveel mogelijk duide

lijke termijnen op te nemen opdat alle betrokken vooraf een zo 

goed mogelijk inzicht in het verloop van de procedure hebben. In 

het nieuwe artikel 8a is een algemene mogelijkheid tot verlen

ging of verkorting van de termijnen opgenomen. 

Artikelsgewijs

Artikel 1

Partijen bij de behandeling van een restitutieverzoek zijn de res

titutieverzoeker(s) en de huidige bezitter. Het begrip ‘bezitter’ 

ziet, al naar gelang het betrokken cultuurgoed, op de Staat dan 

wel op een andere bezitter dan de Staat.

Artikelen 2 en 3

Alle restitutieverzoeken moeten net als tot dusverre bij de 

minister worden ingediend, die ze doorzendt naar de Restitutie

commissie. Is het cultuurgoed in het bezit van een ander dan de 

Staat, dan kan de restitutieverzoeker, net als tot nu toe, uitslui

tend gezamenlijk met de bezitter om een bindend advies van de 

Restitutiecommissie vragen. Dat geldt ook voor eventuele ver

zoeken om een herbeoordeling van reeds afgedane zaken. 

Nadat de Restitutiecommissie het restitutieverzoek van de 

minister heeft ontvangen, onderzoekt zij allereerst aan de hand 

van artikel 2 of het verzoek voor inhoudelijke behandeling in 

aanmerking komt. Als zij heeft vastgesteld dat dit het geval is, 

zal eerst een uitgebreide schriftelijke behandeling plaatsvinden. 

Daarbij zullen partijen in diverse stadia in de gelegenheid worden 

gesteld te reageren of verdere toelichting te geven. 

Artikel 4

Als de verzoeker of verzoekers een derde als gemachtigde 

hebben aangewezen, zal de Restitutiecommissie alle stukken niet 

alleen naar de gemachtigde zenden, maar ook rechtstreeks naar 

de verzoeker of verzoekers, om de directe betrokkenheid van 

verzoekers bij de behandeling door de Restitutiecommissie te 

waarborgen. De verzending van stukken vindt steeds per email 

plaats; daarom is het van belang dat verzoekers of hun vertegen

woordiger ervoor zorgen dat de Restitutiecommissie over alle 

emailadressen beschikt. 

Artikel 5

Voor een zorgvuldige beoordeling door de Restitutiecommissie 

is meestal noodzakelijk dat een grondig feitenonderzoek plaats

vindt. Dit zal in het algemeen door het Expertisecentrum worden 

verricht, dat de resultaten van zijn onderzoek in een feitenover
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zicht neerlegt. Net als de Restitutiecommissie zelf kan het Exper

tisecentrum rechtstreeks aan partijen vragen nadere informatie 

en nadere stukken te verstrekken. Het Expertisecentrum stelt 

eerst een conceptfeitenoverzicht op. Het zendt dit naar partijen 

die er hun reactie op kunnen geven. Het zendt daarna het defi

nitieve feitenoverzicht naar de Restitutiecommissie. Deze zendt 

dat overzicht naar partijen opdat zij ook op het definitieve fei

tenoverzicht hun reactie kunnen geven. 

Als een betrokkene informatie over (de voortgang van) het 

onderzoek van het Expertisecentrum wenst, kan hij zich daarvoor 

niet tot het Expertisecentrum wenden, maar alleen tot het secre

tariaat van de Restitutiecommissie. 

Artikel 6

Naast de schriftelijke behandeling zal de Restitutiecommissie het 

verzoek in principe ook mondeling behandelen, zo nodig meer 

dan eenmaal. Ook dat is mede van belang om de betrokkenheid 

van partijen bij de behandeling te versterken. Het is daarom wen

selijk dat ten minste één van de restitutieverzoekers in persoon 

aan de mondelinge behandeling deelneemt, ook als een derde als 

gemachtigde is aangewezen. In overleg met partijen zal worden 

bezien op welk moment een mondelinge behandeling zal plaats

vinden. Deelnemen daaraan kan desgewenst via een digitale 

beeldverbinding.

Het tweede lid noemt gevallen waarin een mondelinge behan

deling achterwege kan blijven, onder andere als beide partijen 

te kennen geven dat ze aan een mondelinge behandeling geen 

behoefte hebben. Als slechts een van beide partijen dat te kennen 

geeft, zal de Restitutiecommissie in nader overleg met partijen 

treden, omdat het de voorkeur verdient dat beide partijen aan de 

mondelinge behandeling deelnemen.

Gezien de aard van de mondelinge behandeling zal het vaak beter 

zijn dat daaraan niet de voltallige Restitutiecommissie deel

neemt, om te voorkomen dat het gezelschap te groot is. Daarom 

bepaalt het vijfde lid dat vanuit en namens de Restitutiecommis

sie tenminste drie leden aan de mondelinge behandeling zullen 

deelnemen. 

De mondelinge behandeling kan, als dat zinvol lijkt, mede worden 

benut om partijen tot elkaar te brengen. Dat kan onder omstan

digheden leiden tot een schikking tussen partijen als bedoeld in 

artikel 4, derde lid, van het Instellingsbesluit Restitutiecommis

sie of tot een bemiddelende oplossing als bedoeld in § 4 van de 

bijlage bij het Instellingsbesluit. 

Artikel 7 

Voordat de Restitutiecommissie advies aan de minister uitbrengt 

of bindend advies aan partijen geeft, legt zij partijen een concept 

voor en stelt zij partijen in de gelegenheid daarop te reageren. 

Artikel 11

Het bindend advies dat de Restitutiecommissie geeft als het cul

tuurgoed in het bezit is van een ander dan de Staat, is een beslis

sing als bedoeld in artikel 7:900, tweede lid, van het Burgerlijk 

Wetboek. Het bindend advies bindt partijen. Zij kunnen het binnen 

twee maanden, op beperkte gronden, bij de rechtbank aanvech

ten; de rechtbank toetst het bindend advies uitsluitend aan de 

bepalingen van titel 15 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17

Bij dit besluit wordt een nieuw reglement vastgesteld, dat het 

voorgaande reglement vervangt. Als overgangsregel geldt dat 

het ingetrokken reglement van toepassing blijft op ten tijde van 

de intrekking aanhangige verzoeken om restitutie van een cul

tuurgoed dat in het bezit is van een ander dan de Staat, tenzij 

beide partijen hebben verzocht het nieuwe beoordelingskader  

dat in het nieuwe Instellingsbesluit Restitutiecommissie is opge

nomen  en dit nieuwe reglement toe te passen.  

Contactgegevens en verdere informatie zijn te vinden op de 

website van de Restitutiecommissie: www.restitutiecommissie.nl 
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Index van de adviezen van 
de Restitutiecommissie op 
zaaknummer (2002 t/m 2021).

RC-zaaknr. Advies inzake: Datum advies

1.1 Paaslam door J. Beuckelaer 25 maart 2002

1.2 De Gutmanncollectie 25 maart 2002

1.3 Venus in de smidse van Vulcanus naar F. Boucher 22 april 2002

1.4 Portret van een man met hazewindhond door Thomas de Keyser 
en De slapende herbergierster naar Nicolaas Maes

7 april 2003

1.5 Portret van een vrouw met een kleine hond en Gezicht op de BinnenAmstel met de 
Blauwbrug

23 september 2002

1.6 De Koenigscollectie 3 november 2003

1.7 Portret van Don Luis de Requessens y Zuñiga 28 oktober 2002

1.8 Stilleven met gerookte haring, oesters en rookgerei door Floris van Schooten 24 april 2003

1.9 Stilleven met vis op schragentafel door Van Beyeren 18 september 2003

1.10 Kunsthandel J. Stodel 18 april 2005

1.11 Rijn bij Koblenz door Gerard Battem 18 september 2003

1.12 Achttiendeeeuwse Frankfurtse kast 18 september 2003

1.13 Herri met de Bles 29 juni 2005 *

1.14 Drie werken van Troost en Van der Mijn uit buitenlands bezit 7 februari 2005

1.15 Goudstikker 19 december 2005

1.16 Musicerend gezelschap van Dirk Hals 15 december 2003

1.17 Visser te paard van Jozef Israëls 22 maart 2004

1.18 Vier negentiendeeeuwse landschappen 18 mei 2004

1.19 Kunsthandel Vecht 30 maart 2005

1.20 Drie werken van Troost en Van der Mijn uit buitenlands bezit 7 februari 2005

1.22 Familieportret door J.M. Quinckhard 6 maart 2006

1.24 Venus en Amor door J.A. Uytewael 7 september 2005

1.25 Landschap met riviertje en molens van J.M. Graadt van Roggen 27 juni 2005

1.26 Charles, Prince de Rohan Soubise door J.F. Voet en 
vier achttiendeeeuwse Louis XV fauteuils

3 juli 2006

1.27 Een klapmutsschoteltje en het schilderij Moeder en kind bij de wieg van J.S.H. Kever 12 maart 2007

1.28 Pluimvee van M. d'Hondecoeter en De Heilige Petrus berouwvol van G. Reni 24 april 2006

1.29 Drie mannen in een boot op wild water van A.H. Lier en Berglandschap met kasteel van 
T. le Feubure

12 juni 2006

1.30 Een zilveren kidoesjbeker 3 april 2006

1.31 Bostafereel met herder en vee van B.C. Koekkoek 3 juli 2006

1.32 Tekening van Hendrick Goltzius op de achterzijde van een speelkaart 15 mei 2006

1.33 Een meisje in pastorale kleding met een mand door J. van Noordt 12 maart 2007

1.34 Stilleven met vruchten en gevogelte van J. Fyt 14 mei 2007

1.35 Koenigs III (Kiev claim) 14 april 2014

1.36 Portret van een man van N. de Largillière 31 juli 2006

1.37 Kunsthandel Mozes Mogrobi 12 februari 2007

1.38 Nalatenschap Anne Frank 24 april 2006

1.39 Von MarxMay 25 juni 2007

* geen inhoudelijk advies
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RC-zaaknr. Advies inzake: Datum advies

1.41 Landschap met kudde bij een poel van J.S. van Ruysdael 27 november 2006

1.42 Hakker/Anholt 12 maart 2007

1.43 Twee mensen in een interieur naar A. van Ostade 14 mei 2007

1.44 De Besnijdenis, anoniem, voormalige toeschrijving Meester van Kappenburg 18 december 2006

1.46 Kaufmann 18 december 2006

1.47 Vier miskelken en een bisschopsstaf uit de 15e eeuw 14 mei 2007

1.49 Kunsthandel Stodel (II) 7 april 2008

1.50 Marcus de Vries 3 december 2007

1.51 Kunsthandel Mossel 7 januari 2008

1.52 Een achttiendeeeuwse commode in Lodewijk XVIstijl 12 februari 2007

1.53 Van Brabant 4 februari 2008

1.54 Het uitladen van de hooiwagen van Isaac van Ostade 1 oktober 2007

1.55 Liggend naakt van J.C.B. Sluijters 11 juni 2007

1.56 Een pijlenkoker van bamboe en een eikenhouten driedeurs melkkast 12 maart 2007

1.57 Van Messel 4 februari 2008

1.58 Een achttiendeeeuws Savonnerie tapijt 16 april 2007

1.59 Letowski 6 augustus 2007

1.60 Een bronzen beeld Steenhouwer van C.E. Meunier 13 april 2011

1.61A Arnhold (A) 21 november 2011

1.61B Arnhold (B) 17 december 2012

1.62 Kunsthandel Staal 7 april 2008

1.63 Bord van geglazuurd porselein en decor met bloemenvaas in famille rose 7 januari 2008

1.64 Kunsthandel Rubens 6 mei 2008

1.65 Nardus 6 april 2009

1.66 Lachmann 3 maart 2008

1.67 Oppenheimer 4 februari 2008

1.68 Weijers 1 december 2008

1.69 Een tinnen maccabeeënlamp 3 december 2007

1.70 Larsen 1 juli 2009

1.71 Behrens 3 juli 2008

1.72 Dotsch 3 juli 2008

1.73 Von Podwinetz 2 juni 2008

1.75 Semmel 1 juli 2009

1.76 May 10 november 2008

1.77 Proehl 9 februari 2009

1.78 Bachstitz 14 september 2009

1.79 Heppner 9 maart 2009

1.80 Von Pannwitz 6 april 2009

1.81 Schönemann 12 oktober 2009

1.82A Rosenbaum (A) 31 januari 2011

1.82B Rosenbaum (B) 19 december 2011

1.84 Cassirer 6 april 2009

1.86 Wassermann 1 december 2008

1.87 Kunsthandel Van Lier 6 april 2009

1.88 Bachstitz (II) 12 januari 2009

1.89A Mautner (A) 12 oktober 2009

1.89B Mautner (B) 17 december 2012

1.90A Kunsthandel Katz (A) 1 juli 2009
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RC-zaaknr. Advies inzake: Datum advies

1.90B Kunsthandel Katz  (B) 17 december 2012

1.91 Adelsberger 9 maart 2009

1.96 Stern 3 mei 2010

1.97 Hollander 12 oktober 2009

1.98 Kunsthandel Koch 3 juni 2013

1.99 Glaser 4 oktober 2010

1.100 Zadick 3 mei 2010

1.101 Wolf 9 november 2009

1.102 Van Aldenburg Bentinck 6 september 2010

1.103 S. van Leeuwen 2 april 2012

1.104 Perzisch medaillontapijt (Wolf/Van den Bergh) 29 maart 2010

1.105 Rosenberg 3 mei 2010

1.106 De Haan 13 oktober 2011

1.107 Morpurgo (II) 5 maart 2012

1.108 Mathiason 31 januari 2011

1.109 Joseph Stodel 7 juni 2010

1.110 Von GoldschmidtRothschild 6 december 2012

1.111 Mayer 7 maart 2011

1.112 May (II) 19 september 2011

1.113 Gutmann (II) 29 juni 2010

1.114A Een kaststel uit de collectie Gutmann (Gutmann IIIA) 6 december 2010

1.114B Een sculptuur uit de collectie van Fritz Gutmann (Gutmann IIIB) 11 april 2011

1.115A Gutmann (IVA) 19 december 2011

1.115B Een Gubbioschaal uit de collectie Gutmann (Gutmann IVB) 18 juni 2012

1.116 Hiegentlich 14 november 2011

1.117 Jonas 19 december 2011

4.118 Weijers (II) 6 september 2010

4.119 De Vries (II) 6 september 2012

1.120 Een bronzen beeld Hercules (Oppenheimer II) 7 juni 2011

4.123 Koenigs (II) 12 november 2013

4.124 Larsen (II) 22 maart 2013

4.125 Van Aldenburg Bentinck (II) 5 maart 2012

1.130 Hamburger (II) 9 december 2013

1.132A Abraham Katz  Kummerlé (A) 16 oktober 2017

1.132B Katz  Kummerlé (B) 18 december 2017

1.133 Wandtapijt Kuisheid met twee putti (Oppenheimer III) 8 april 2013

1.134 Goudstikker  Kummerlé collectie 2 september 2013

1.136 S.B. Levie 27 januari 2014

1.137 Hamburger 4 maart 2013

4.138 Hernieuwd advies Bachstitz 1 december 2015

1.139 Stettiner 2 februari 2015

4.142 Hernieuwd advies De Haan 18 mei 2015

1.143 Bachstitz (III) 1 december 2015

1.145 Mogrobi (II) 20 juli 2015

1.146 Witmond 18 mei 2015

1.147 Wandtapijt 7 maart 2016

1.148 Juda Heijman de Vries 2 februari 2015

1.149 Kinderen aan het strand door Isaac Israels 20 juli 2016

1.150 De Haan (III) 8 november 2016
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RC-zaaknr. Advies inzake: Datum advies

1.152 Krasicki 20 februari 2017

1.155 JacobsonGranaat (II) 29 juni 2016

1.156 Gosschalk (II) 16 oktober 2017

1.157 Herbert Gutmann 14 oktober 2019

1.160 Hamburger (III) 29 juni 2016

1.164 Dr. Franz Oppenheimer 14 oktober 2019

1.166 Berolzheimer 4 september 2017

1.167 Pasteltekening door Philippus Endlich 13 november 2017

4.168 Katz 15 november 2017

1.169 Lierens 16 april 2019

4.171 Adelsberger (II) 10 december 2021

1.177 Schilderij Winters Bosgezicht door Klombeck en Verboeckhoven 16 maart 2020

1.184 Alfred en Fanny Mautner 25 november 2020

RC-zaaknr. Bindend advies-zaak inzake: Datum bindend 
advies

3.45 Gebed voor de maaltijd van Jan Toorop (Flersheim I) 7 april 2008

3.48 Thames bij London van Jan Toorop (Flersheim II) 3 maart 2008

3.93 Het huwelijk van Tobias en Sarah van Jan Steen (Von Saher/Gemeente Den Haag) 6 oktober 2008

3.95 Road to Calvary, Brunswijker Monogrammist 3 mei 2010

3.126 Riviergezicht met aanlegplaats van M.F. van der Hulst (Semmel/Groninger Museum) 25 april 2013

3.127 Duinlandschap met hertenjacht van Gerrit Claesz. Bleker (Semmel/Gemeente Haarlem) 25 april 2013

3.128 Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron van B. Strozzi (Semmel/De Fundatie) 25 april 2013

3.129 Allegorie op de herfst van Jacob de Wit (Gutmann/Provincie Drenthe) 3 september 2012

3.131 Madonna met wilde rozen van Jan van Scorel (Semmel/Centraal Museum) 25 april 2013

3.135 Raadsel van Nijmegen van Christiaen Coeuershof (Vita Israël/Gemeente Nijmegen) 20 juli 2015

3.140 Twee schilderijen van Ferdinand Bol (Hamburger/Gemeente Roosendaal) 13 april 2015

3.141 Bild mit Häusern door Wassily Kandinsky (Lewenstein/Gemeente Amsterdam) 22 oktober 2018

3.144 Portret van Joan Huydecoper naar Bartholomeus van der Helst 30 maart 2015

3.153 Beslissing inzake elf majolica schotels 1 februari 2016

3.162 Blick auf Murnau mit Kirche door Wassily Kandinsky  
(SternLippmann/Gemeente Eindhoven)

29 januari 2018

3.163 Bronzen sculptuur Mozes toegeschreven aan Alessandro Vittoria (Budge/De Fundatie) 16 april 2018

3.170 Schilderij Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel  
(Gosschalk/Gemeente Rotterdam)

11 november 2019

3.172 Tekening Judenviertel in Amsterdam door Max Liebermann  
(Kirstein/Gemeente Amsterdam)

16 april 2019

3.180 Een bronzen wijwateremmer en een bronzen kandelaar (Vita Israël/Gemeente Rotterdam) 13 juli 2020
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