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HerKOmStOnderzOeK

Het schilderij werd vermoedelijk in 1909 gekocht door 
Ernst en Gertrud Flersheim uit Frankfurt am Main.  
Zij waren bevriend met Jan Toorop en bezaten meer 

werk van hem. In 1937 vluchtten de Flersheims voor de 
nazi’s naar Amsterdam. Hun in Duitsland achtergelaten 
bezittingen inclusief kunstcollectie werden geconfis-
queerd. Het echtpaar werd tijdens de bezetting opgepakt 
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en in 1944 in concentratiekamp Bergen-Belsen omge-
bracht.

Het Zeeuws Museum kocht het schilderij in 1981 met 
steun van de Vereniging Rembrandt van de kunsthande-
laar Ivo Bouwman. In 1999 claimde Walter Eberstadt uit 
New York, kleinzoon en erfgenaam van Ernst en Gertrud 
Flersheim, dat het schilderij zijn rechtmatig eigendom 
was. De claim kwam als een verrassing. Het bleek dat 
er ten tijde van de aankoop weinig bekend was over 
de herkomst van het schilderij en het oorspronkelijk 
bezit van de Flersheims. Geheel vreemd is dat niet: het 
onderzoek naar kunstwerken met een mogelijk besmet 
oorlogsverleden moest nog op gang komen. Pas halver-
wege de jaren tachtig van de 20ste eeuw verschenen de 
eerste studies over deze zogenaamde oorlogskunst. In de 
jaren negentig kwam er een brede belangstelling voor 
de kwestie.

Dat men in 1981 geen moment dacht aan een her-
komstonderzoek in verband met een mogelijk nazi ver-
leden is nu, achteraf, misschien moeilijk te geloven. Een 
sticker op de achterkant met de naam ‘Weitjens’ had 
ook toen met enig onderzoek argwaan kunnen wekken. 
Mr W.M.A. Weitjens was in de oorlog lid van de Hoge 
Raad en werd na de bevrijding uit zijn ambt ontheven 
wegens nationaalsocialistische gezindheid en ‘handel 
met de vijand’.

reStitutieCOmmiSSie

Geconfronteerd met de geschiedenis van de Flersheims 
wilde het Zeeuws Museum geen beroep doen op het 
feit dat de claim van de familie Eberstadt volgens 
Nederlands recht verjaard was. Maar omdat het schilde-
rij te goeder trouw was verworven met publieke gelden 
en het schilderij een belangrijke betekenis heeft voor 
het Zeeuwse erfgoed, heeft het museum wel jarenlang 
onderhandeld over een mogelijk alternatief voor terug-
gave. De onderhandelingen liepen echter op niets uit. 

Het Zeeuws Museum hechtte zodanig aan de maatschap-
pelijke betekenis van de kwestie, dat het een voorstel van 
de erfgenamen om de zaak voor te leggen aan de restitu-
tiecommissie met beide handen aangreep. Deze commis-
sie is benoemd door de Nederlandse overheid om te ad-
viseren over de teruggave van in de oorlog onrechtmatig 
in beslag genomen of gedwongen verkochte kunst.

Na een beraadslaging die meer dan een jaar duurde 
publiceerde de restitutiecommissie op 12 april 2008 een 
bindend advies aan het Zeeuws Museum om Gebed voor 
de maaltijd terug te geven aan Walter Eberstadt en zijn 
zuster A.J. Collier-Eberstadt. In het advies stond verder 
dat Eberstadt het Zeeuws Museum de aankoopwaarde 
van het doek geïndexeerd diende terug te betalen, een 
compensatiebedrag van 130.000 euro. Ook kreeg het 
museum het recht op first refusal indien de wederpartij 
zou besluiten het doek te verkopen. Direct volgend 
op het advies van de restitutiecommissie is het Zeeuws 
Museum in contact getreden met Walter Eberstadt. Hij 
toonde zich in augustus bereid het werk voor een rede-
lijke prijs te willen verkopen.

iCOOn

In de afgelopen jaren is Toorops schilderij uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste iconen binnen het Zeeuwse 
erfgoed. Gebed voor de maaltijd wordt in Zeeland als een 
echt Zeeuws werk beschouwd. Terwijl het museum geld 
wierf voor de aankoop, kwamen er spontaan giften van 
particulieren binnen die wilden bijdragen aan het behoud 
van het werk voor Zeeland. Ondertussen werden in diverse 
media steevast latere familieleden van de geportretteerden 
geïnterviewd. Recentelijk nog werd ik door één van hen 
op de regionale televisie op de vingers getikt omdat ik 
de familie abusievelijk als vader, moeder en dochter had 
geïdentificeerd. ‘Als hij nou even bij ons had nagevraagd,’ 
aldus de geïnterviewde, ‘dan had hij allang geweten  
dat de moeder enige tijd voor het maken van het portret 
is gestorven en de familie die hier is geportretteerd  
weduwnaar Louwerse en zijn twee dochters zijn.’

Dankzij de genereuze steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Fonds Leppink-Postuma, de Mondriaan Stichting, 
de Provincie Zeeland en particuliere schenkers kon het 
Zeeuws Museum in de tweede week van november melden 
dat Gebed voor de maaltijd voor Zeeland was behouden. 
Het is in dit verband bijzonder dat de verwerving van het 
schilderij zowel in 1981 als 2008 werd gesteund door de 
Vereniging Rembrandt. De eerste keer werd het Zeeuws 
Museum wettelijk, de tweede keer ook moreel eigenaar 
van het werks

valentijn Bijvanck

voormalig directeur Zeeuws Museum

28  vereniging reMBrandt  voorJaar 2009

Foto van Jan toorop, gertrud 

Flersheim, ernst Flersheim 

en Jakob nussbaum op de 

veranda van het Strandhotel, 

domburg 1908

tooroP CoLLeCtie, 

KoninKLiJKe BiBLiotHeeK, 

den Haag


