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Toorop, Domburg en de zaak Flersheim 

Francisca van Vloten 

ROP 

'We gingen naar Domburg op aansporing van Jan Toorop, een Nederlandse kunstenaar die we in Frankfurt 

hadden leren kennen. Hij was een belangrijke schilder en een fascinerende persoon, vriendelijk, edelmoedig 

en zeer gelovig', aldus Ernst Flersheim in zijn memoires die omstreeks 1939 in Brussel op papier werden 

gezet. In de kunstverzameling van Ernst en Gertrud Flersheim-von Mayer bevonden zich vele werken van 

Toorop. Bij hun vlucht uit Frankfurt naar Amsterdam, waar zij in maart 1937 werden ingeschreven, moesten 

de joodse Flersheims het grootste deel van hun bezittingen achterlaten, waaronder de opgeslagen kunstver

zameling van buitenlandse - niet-Duitse - schilders die door de Nazi's werd geconfisqueerd. Eind 1998 bleek 

dat drie Toorops uit de collectie Flersheim zich in Nederlandse musea bevinden. Walter Eberstadt, een klein

zoon van de Flersheims, diende in Nederland een claim in. Het gaat om de olieverven De Theems bij London 

Bridge (1885) en Gebed voor de maaltijd (1907), en de potlood- en krijttekening Godsvertrouwen (1907). De 

kwestie spitst zich toe op de tekening Godsvertrouwen die in 1943 door twee Rotterdamse notabelen aan de 

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen werd geschonken. In januari 1999 vroeg Matthijs van der 

Velden, een goede vriend van Eberstadt in Nederland, Francisca van Vloten bij haar Domburg- en Toorop

onderzoek speciaal te letten op Toorops contacten met de Flersheims. 
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DOMBURG 

Domburg voor de Tweede Wereldoorlog. Helemaal rechts op de foto met de twee 
identieke daken Zee en Duin, links daarvan Pension Golfzicht. Foto particuliere 
collectie. 

Domburg aan het begin van de twintigste eeuw. 

Foto particuliere collectie. 

D werken van de zeer veelzijdige kunstenaar Jan Toorop 

(r858-r928) reisden omstreeks 1900 heel West-Europa 

door. Werd er bij zijn eerste optreden in Duitsland in 

1893, in het Glaspalast en vervolgens de Secession van 

München, nog alom gelachen om zijn symbolistische 

werken, anno r899 besefte men dat hij toen aJ het gebied 

van de 'voorstelling' ver achter zich had gelaten. r

Tussen r894 en 1905 exposeerde Toorop buiten 

Nederland onder meer in Berlijn, Brussel, München, Lon

den, Liverpool, Kopenhagen, Dresden, Wenen, Krakau, 

Warschau en Venetië. In r903 was zijn werk te zien bij de 

Nassauische Kunslverein en de Wiesbadener Geselischaft 

för Bildende Kunst en in r905 in Frankfurt am Main. 2

'Met veel genoegen las ik ook van je succes in 

Frankfort', schreef de in Berlijn wonende Zeeuwse 

schilder en componist Geert von Brucken Fock in 

januari r906 aan Toorop, 'waar je nu, zoals van Rees 

mij dezer dagen schreef (dien ik voor eenigen tijd eens 

van hier 't een en ander meegedeeld had), spoedig terug

keert om je portretten te schilderen, als je dan tenminste 

beter bent van je influenza-aanval.' 3 Toorop had in

december r905 samen met twee Duitse schilders in 

Frankfurt geëxposeerd. Omstreeks die tijd heeft hij de 

familie Flersheim waarschijnlijk leren kennen. Eind 

r905 of begin 1906 maakte hij in Frankfurt onder 

meer een potlood- en krijttekening van de tienjarige 

Edith Flersheim en tussen 1905 en 19n, in Domburg 

of Frankfurt, ook van haar vader Ernst. 4

Een kunstverzamelaar in Frankfurt 

Zoals elders in West-Europa, onstond na de Napoleon

tische oorlogen ook in Frankfurt am Main een nieuwe 

culturele elite; naast de geestelijke en wereldlijke macht-
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hebbers traden nu de burgers als beschermheren van 

de kunsten naar voren. In 18r7 werd dankzij de nalaten

schap van de koopman Johann Friedrich Städel het 

beroemde Städelsche Kunstinstitut opgericht; biblio

theken, een opera, meer musea en een universiteit 

volgden. De joodse bevolking van Frankfurt had in 

1864 volledig burgerrecht gekregen en daarmee de 

mogelijkheid haar stem te laten horen op politieke 

en cultureel terrein. Vele vermogende joodse burgers 

ontwikkelden zich tot kunstverzamelaar en maeccnas, 

onder hen de broers Martin (1856-1935) en Ernst 

Flersheim (1862-r944). 5

Op r4-jarige leeftijd waren zij in de door hun voor

vader Moses Samuel Flersheim omstreeks r790 opge

richte handelsfirma in ruwe materialen opgenomen. 

In r892 namen ze de leiding van het bedrijf over, dat 

mede dankzij de verbeterde transportmogelijkheden 

een geweldige bloei beleefde. Met een vermogen en 

jaaromzet van vele miljoenen behoorden de Flersheims 

tot de economische elite van Frankfurt. Vooral Martin 

Flersheim en zijn vrouw Florence Livingstone zouden 

naam maken als kunstverzamelaars. Hun huis aan de 

Mendelssohnstrasse 78 was algemeen bekend, niet 

alleen omdat het een indrukwekkende, van bovenlicht 

voorziene kunstzaal bevatte waarin symbolistische en 

impressionistische werken van meesters als Arnold 

Böcklin, Ferdinand Hoc!Jer, Max Liebermann, Franz von 

. Stuck en de Frankfurtse kunstenaar Jakob Nussbaum 

al vroeg een plaats hadden gekregen, maar ook omdat 

er 'salon werd gehouden'. Geregeld kwamen kunste

naars en kunstvrienden er op zondagavond samen. Zoals 

Jakob Nussbaum behoorden ook de algemeen directeur 

van de Frankfurtse musea Georg Swarzenski en de 



V.l.n.r. Jan Toorop, Gertrud Flersheim, Ernst Flersheim en Jakob Nussbaum op

de veranda van het Strandhotel te Domburg, 1908. Foto KB Den Haag. 

bekende kantonrechter en Beckmann-verzamelaar Ernst 

Levi tot de vele huisvrienden. In 1904 legde Nussbaum 

Martin en Florence Flersheim met hun zoons Herbert 

en Friedrich op doek vast. Martin Flersheim was naast 

verzamelaar en maecenas bestuurslid van tal van 

museum- en kunstverenigingen. 6

Ernst en Gertrud Flersheim woonden vanaf 1897 in 

de Myliusstrasse 32, in het huis dat tot haar dood van 

Robert Schumanns weduwe, de componiste en pianiste 

Clara Wieck was geweest. 7 Om zijn kunstverzameling

meer recht te doen, liet Ernst Flersheim het in 1913 

verbouwen. Werken van Duitse kunstenaars vormden 

het grootste deel van zijn verzameling, daarnaast beza

ten zijn vrouw en hij een collectie buitenlandse kunst 

waarin tekeningen, etsen en schilderijen van Jan Toorop 

een belangrijke plaats innamen. In 1908 logeerde het 

echtpaar Flersheim voor het eerst in Domburg. 

Domburg 1908 

Naast de familie Goldschmidt uit Frankfurt - eveneens 

een begrip in de wereld van Duitse kunstverzamelaars -

stonden de Flersheims met in totaal 6 personen (familie 

en bediening), als 'Aangekomen Vreemdelingen' in het 

Domburgsch Badnieuws van II juli 1908 genoteerd. De 

familie bestond uit beide ouders, hun zoon Hans (1894) 

en hun dochters Edith (1895) en Margarete (1904). 

Zij logeerden in het Strandhotel, hetzelfde hotel 

waarin Piet Mondriaan twee maanden later zijn intrek 

zou nemen voor zijn eerste bezoek aan de badplaats. 8

Tijdens het natte en koude zomerseizoen van 1908 

leek het extra druk in Domburg. Jan Tborop, die tussen 

1903 en 1922 bijna jaarlijks naar Domburg kwam, was 

al vroeg gearriveerd met zijn vrouw Annie en dochter 

Charley. De latere kunstverzamelaar en antroposofe 

Marie Tak van Poortvliet betrok in juli villa Loverendale 

naast het Badhotel, de schilderes Jacoba van I-Ieernskerck 

volgde haar daarheen, de beeldhouwster Saar de Swart 

had met haar vriendin Emilie van Kerckhoff onderdak 

gevonden in Hotel Het Schuttershof en violist en schilder 

Kees Spoor logeerde met vrouw en kinderen in Pension 

Klein Duinoord. Enkele namen van Duitse koninklijke 

gasten en vele namen van vermogende en kunstmin

nende Duitse families sierden de badgastenlijsten van 

dat jaar. Een kleine greep: prinses Marie van Sachsen

Meiningen uit Berchtesgaden en de groothertog en 

groothertogin van Mecklenburg-Schwerin uit Schwerin 

verbleven in Domburg, de Sommerhoffs uit Frankfurt 

natuurlijk, de families Warburg en Oberbürgermeister 

Adickes eveneens uit Frankfurt, de familie von Maassen 

uit Brühl, de families Flechtheim en Löwenstein uit 

Keulen, de families Senator Achelis en Bürgermeister 

Marcus uit Bremen, de familie von Beckerath uit Crefeld 

en Ludwig Beer uit Berlijn. 9

In augustus 1908 hadden allerlei festiviteiten plaats 

ter ere van de zeventigste verjaardag van Domburgs 

befaamde kuurarts Johann Georg Mezger (1838-1909), 

die vanaf 1887 de zomers in Domburg doorbracht en 

steeds door vele patiënten werd gevolgd. Het was de 

laatste keer dat men 'dokter Mezger' in levende lijve zag. 

Aan het begin van het volgende jaar stierf de geliefde 

arts in Parijs. Zijn dood had zijn weerslag op het Dom

burgs badgastenpatroon en op de plaatselijke bevolking 

voor wie de van elders komende bezoekers een belang

rijke bron van inkomsten vormden. De adellijke gasten 

bleven weg, maar een deel van de vermogende Duitse 

families bleef kom.en. ro 
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Jan Toorop, Zeeuwsche boer in gebed, 1907, olie- Jan Toorop, De Theems bij London Bridge, 1885, olieverf op doek, Museum Boijmans 

verf op paneel. Uit: Miek Janssen.Jan Toorop's Van Beuningen Rotterdam. Uit: Emporium XXII (juli 1905) nr. 127, 26. 

kruiswegstaties, Amsterdam [ca. 1922]. 32. 

Veelvuldige avondwandelingen 

Toorop was zeer muzikaal en zat vaak aan de piano 

te improviseren', noteerde Ernst Flersheirn in zijn 

herinneringen. 'Mijn veelvuldige avondwandelingen 

met hem hebben diepe indruk op me gemaakt. Hij 

filosofeerde over de wereld en opende mijn ogen voor 

de schoonheid van de natuur.' II 

De Flersheims troffen ook Annie en Charley Toorop 

in de zomer van 1908 in Domburg. Zij staan niet op de 

foto die een ontmoeting tussen Toorop en de Flersheims 

op de veranda van het Strandhotel vastlegt. Achter het 

gezelschap is de villa van de Sommerhoffs te zien, 

naast Ernst Flersheim zit Jakob Nussbaum die samen 

met de schilder Max Liebermann (1847-1935) naar 

Noordwijk was getrokken en toen de laatste zijn verblijf 

daar voortijdig moest afbreken, vermoedelijk voor een 

bezoek aan zijn vrienden in Domburg naar de Zeeuwse 

badplaats was gereisd. 12 

De Flersheims spanden zich in Toorop weer naar 

Frankfurt te halen, zoals blijkt uit een briefje dat Ernst 

Flersheim tijdens zijn verblijf in Domburg van de 

Frankfurter Kunstverein ontving: 'Ihr Herr Bruder 

teilte uns mit, class Sie freundlicherweise mit Herrn 

Toorop wegen seiner in der nächsten Saison hier zu 

veranstaltenden Ausstellung gesprochen haben und 

Herr Toorop am liebsten die Zeil von Dezember d.J. 

wählen würde. Da die Ausstellung diesmal nicht so 

umfassend sein soli, erklären wir uns mit dieser Zeil 

gerne einverstanden [ ... ]'. 13 Het is niet zeker of deze 

tentoonstelling heeft plaatsgehad. 
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Wanneer Ernst Flersheim Toorops De Theems bij 

London Bridge (1885) heeft gekocht, is onduidelijk. 

In ieder geval was het schilderij, evenals de olieverf 

Gebed voor de maaltijd (1907) en de tekening Gods

vertroiiwen (1907), in begin 1909 zijn eigendom 

zoals onder meer uit Toorops tentoonstelling bij de 

Larensche Kunsthandel in Amsterdam (februari-maart 

1909) blijkt. De Theems staat genoteerd als nr. 50, 

Gebed voor de maaltijd als nr. 52 en God(s)vertrouwen 

als nr. 82. 14 

Het wonder van elke dag 

Is De Theems bij London Bridge een zuiver impressio

nistisch, met het paletmes tot stand gekomen werk 

met een bijna Turner-achtige atmosfeer, het gepointil

leerde Gebed voor de maaltijd kan gelden als een 

staaltje van Toorops harmonieuze luminisme. De 

sfeervolle intimiteit van het tafereel met de bijzondere 

lichtval lijkt zowel 'het wonder van elke dag' weer te 

geven als, onontkoombaar vastgelegd in een veelvoud 

van zorgvuldig aangebrachte kleurige pointilles, de 

harde daagse werkelijkheid van het boerenbestaan. 

Toorop was een welkome gast op De Brouwerij, de 

boerenhofstede van de familie Louwerse. Hij tekende 

en schilderde de familieleden herhaalde malen, niet 

alleen bij het gebed aan tafel maar ook aan het werk 

op het land of in de boomgaard. 

Jan Toorop had zich in 1905 in de katholieke kerk 

laten opnemen. Daarmee kreeg voor hem 'het ondoor

grondelijk mysterie van het leven' een basis; zijn werk 



zou zich steeds meer gaan toespitsen op mystiek-reli

gieuze onderwerpen en getekende portretten. ln 1907 

was de indrukwekkende potlood- en krijttekening 

Godsvertrouwen ontstaan, waaraan de vuurtoren van 

Westkapelle - een voormalige kerktoren - en het kruis

raam in tweede instantie waren toegevoegd. Van de 

tekening werden vermoedelijk b gin 1909 zinkogra

fieën gemaakt. 15

Op de tentoonstelling in de Larensche Kunsthandel 

hing ook, als nr. 27 en met 'den heer en mevr. Flersheim' 

als eigenaars, het eerder genoemde portret dat Toorop 

van Edith Flersheim maakte. Nr. 49 was het schilderij 

Zeeuwsch.e boer in gebed, dat volgens Toorops vriendin 

Miek Janssen (1890-1953), de dichteres en aquarelliste, 

eveneens deel uitmaakte van de collectie Flersheim. 

Dit ook in 1907 in Domburg ontstane schilderij stelt 

Gilles Provoost voor, de broer van Pieter Provoost ('Pier 

van Jille') die model stond voor Godsvertrouwen. 16

De schrijver en criticus Israël Querido vond 

Zeeuwsch.e boer in gebed een meesterwerk, alleen het 

'supplementaire figuurtje op den achtergrond' - een 

Toorop-trekje dat meestal wonderwel passend is -

moest volgens hem weggestreken worden. Querido 

uitte zich in superlatieven over het kleurgebruik: 'Wat 

'n pracht-mengingen van rood en okers, geel en wit, 

en wat 'n ldankzware harmonie van groengelen en 

blauwgroen en gloed-vergrilligend chromaat. Wat 'n 

forsche golving in 't schiet-geel, 't rood-doorpaarste en 

't carmijngeflits van lichtjes en schampzetjes en dwars

afgestreken toetsen, terugdringend het licht van den 

bovenkop met haar naar de linksche wang-duistering 

met zijn schaduwig sapgroen en amberig gegloei.' 17

Tentoon stel I i ngen 

Toorop exposeerde in deze jaren nog meermalen in 

het buitenland. In 1906 hing zijn werk in het 

Künstlerhaus in Zürich en in december 1907 werd er 

een kleine, niet beschreven tentoonstelling van zijn 

werk in Bremen gehouden waarop ook isografieën 

te zien waren van het uitstekende portret dat de 

Domburgse kunstenares Mies Elout-Drabbe (1875-

1956), eveneens een grote vriendin, eerder dat jaar in 

Domburg van hem had getekend. 18 Terzelfder tijd

was Toorop met acht werken vertegenwoordigd op de 

internationale wintertentoonstelling van de Nationale 

Hongaarse Vereniging van Beeldende Kunstenaars 

(1908-1909) in Budapest. Ook op de Kunstschau in 

Wenen (1909) was hij aanwezig, met een twintigtal 

Jan Toorop, Godsvertrouwen, 

1907, potlood- en krijttekening. 
Foto coli. Mies Elout-Drabbe, 
Domburg. 

Jan Toorop, Godsvertrouwen, 

1907, potlood- en krijttekening, 
Museum Boijmans Van Beuningen 

Rotterdam. Reproductie coli. 
Mies Elout-Drabbe, Domburg. 

schilderijen en tekeningen, enkele etsafclrukken 

en een koperplaat. En nogmaals exposeerde hij in 

Bremen, op een tentoonstelling van werken uit 

Bremens privébezit in de Kunsthal (n april - 8 mei 

1909). De zeven tekeningen van Toorop die er te 

zien waren, kwamen uit de verzamelingen van Marcus 

en Achelis. Bremen werd gevolgd door de Ausstellung 

für Christlich.e Kunst in Düsseldorf (15 mei - 3 oktober 

1909). In een geheel aan Toorop gewijde zaal hingen 

30 van zijn werken; nr. 929 stond genoteerd als 

'Gottvertrauen, S tudienkopf, Zeichn ung', eigenaar 

Ernst Flersheim, en nr. 934 als 'Das Tisch.gebet, 

Ölgemälde', eveneens met Ernst Flersheim als eige

naar. Nr. 933-was de olieverf 'Alter Mann im Gebet', 

het schilderij dat als Zeeuwsch.e boer in gebed op de 

tentoonstelling van de Larensche Kunsthandel had 

gehangen. Zowel in Amsterdam als in Düsseldorf 

was het te koop. Indien Miek f ansscn gelijk had en 

het werk inderdaad deel heeft uitgemaakt van de 

collectie Flersheim, dan zou Ernst Flersheim het 

op de tentoonstelling in Düsseldorf verworven kun

nen hebben. 19

Volgens een aantekening van Toorop was het de 

bedoeling dat 'Gottvertrauen' van Düsseldorf naar Berlijn 

zou doorreizen, waar op de negentiende Berliner 

Secession (27 november 1909 - 9 januari 1910) een 

twintigtal tekeningen, en tiental lithografieën en een 

ets van hem te zien waren. Als dat het geval is, dan 

zou het als 'Porträt, Zeichnung', nr. 767 of nr. 772, in 

de desbetreffende catalogus moeten zijn opgenomen. 

Als nr. 775 staat in de catalogus vermeld 'Gottvertrauen, 

farbig gehöhte Zinkoreproduktion', deze titel is in Toorops 

eigen exemplaar van de catalogus doorgestreept. 20
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Mies Elout-Drabbe, Portret van jan Toorop, 1907, potlood- en 

krijttekening. lsografie particuliere collectie. 

In juni 1909 reisde Toorop naar Zürich - dat in deze 

jaren regelmatig zijn reisdoel was - om portretten te 

maken, ruim een jaar later waren zeven van zijn 

Aposteltekeningen in het Kunsthaus in de Zwitserse 

stad te zien. Toorop was toen ook weer .in Zürich, voor 

een verblijf van veertien dagen, zoals uit een brief aan 

Mies Elout blijkt. Hij zag de zeven tekeningen voor 

het eerst naast elkaar hangen en keek daarvan op. De 

terugreis ging over Frankfurt, waar hij enkele dagen 

doorbracht. 21

De Aposteltekeningen hebben, naar een uitlating van 

Toorop uit 1925, ook in Frankfurt gehangen: 'Onder 

gemeenschapskunst versta ik de kunst, die door de 

geheele gemeenschap begrepen wordt. Zoo zijn mijn 

"Apostelen" gemeenschapskunst, omdat ik overal, in 

alle landen, appreciatie ervoor heb gevonden. Toen de 

Apostelen indertijd in Frankfort werden tentoongesteld, 

en ik de expositie kosteloos liet bezichtigen, kwam ik 

dagelijks in aanraking met tachtig tot honderd arbeiders, 

vrouwen en mannen uit het volk; als ik met hen sprak, 

vond ik overal begrijpen en waarde ring bij hen.' 22

Voor hij in 1912 meedeed aan de Exposition inter

nationale d'Art religieux modeme in Brussel (6 mei-19 

juni 1912), waarop de Aposteltekeningen eveneens 

een belangrijke plaats innamen, was in Domburg de 

eerste Tentoonstelling van Schilderijen en Teekeningen van 

Walchersche Schilders van start gegaan. 23

Domburg 1911 

Jan Toorop trok kunstvrienden zoals Mezger patiënten 

had getrokken. In Domburg verzamelde hij een grote 

kring om zich heen. Schilders, schrijvers, dichters, 

componisten, theatermensen, geestelijken, kunst

verzamelaars, critici; iedereen kwam zijn opwachting 

bij hem maken. In 19n verrezen vooral dankzij hem 

twee gebouwtjes in Domburg. De houten hulpkapel 

voor katholieke diensten, die in 1898 tegenover het 

Badpaviljoen was neergezet, werd met een stenen 

priesterkoor uitgebreid en vlak daarnaast werd een 

withouten tentoonstellingsgebouwtje opgetrokken. 

Van 19n tot en met 1921 - met uitzondering van 1918, 

toen er militairen in het gebouwtje gelegerd waren -

hebben de befaamde Domburgsche Tentoonstellingen 

erin plaatsgehad. Na hevige stormen in de winter van 

1921 op 1922 dreigde het gebouwtje in te storten, men 

besloot het neer te halen en niet te herbouwen. 

Alle stijlen waren in Domburg te vinden; het niveau 

van de kunstenaars lag dikwijls ver uiteen. Kwaliteit was 

niet de verbindende factor, veeleer lag die in onderlinge 

Jan Toorop, Studie voor den Apostel Paulus, predi
kend voor de Grieken, 1911, krijttekening. Uit: 

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 21 (1911) dl. 

52, 318. 

Jan Toorop, St. Paulus voor de Israëlieten/ 
L'ap6tre Saint Paul, 1911, zwart en 
gekleurd krijt. Uit: A. Mak, Oeuvres par 
Jan Th. Toorop, Collection Anthony No/et, 
Nymègue, Vente publique, Amsterdam 

1924, z.p. 

Jan Toorop, Paulus, predi.kende op 
den A reopaa.g over den onbekenden 
God, 1912, houtskool. Foto RKD Den 

Haag. 
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vriendschappen, liefde voor het Walcherse land en 

plezier in het werk. Er hebben evenwel schitterende 

werken op de exposities gehangen, luministische, 

kubistische en expressionistische topstukken die het 

modernisme in de kunst vertegenwoordigden naast 

de soms even lmappe traditionelere doeken. 24

Aan de eerste tentoonstelling (juli-augustus 19u) 

deden 12 schilders mee. Mede omdat het voor Domburg 

een zomer zonder weerga was met 2359 badgasten en 

stralend zomerweer, werd de expositie druk bezocht en 

verkochten de exposanten veel. Toorop stelde schilderij

en, tekeningen, etsen en reproducties van zijn Kerst

triptiek - nrs. 50 t/m 58b - ten toon. Als nr. 50 stond in 

de catalogus genoteerd 'Studiën voor "De Apostelen a.h. 

J-1. Avondmaal" bestemd voor fresco in de St. Antonius

kerk te Zürich (eigendom)' en als nr. 51 'St. Paul predi

kend voor de Grieken (als voren)'. Nr. 50 behelsde een drie

tal studies, waaronder in elk geval een krijttekening van 

Andreas en Jacobus (19ro) aan het heilig Avondmaal. 25

Geschenken en aankopen 

Die zomer logeerden de Flersheims voor de tweede 

keer in Domburg, opnieuw in het Strandhotel. Zoals 

het Badnieuws van 15 juli 19rr meldt, kwamen ze deze 

keer zonder bediening maar wel weer tegelijk met de 

Goldschmidts, die badgasten van oudsher waren. 26

De Flersheims zagen ook nu Toorop regelmatig. De 

jonge Edith kreeg een droge naald-afdruk van 't Lezend 

Jan Toorop, 't Lezend meisje, 1898, droge naald. 

Uit: Emporium XXII (juli 1905) nr. 127, 22. 

meisje uit 1898 - waarop Charley Toorop is afgebeeld 

terwijl zij aan tafel zit en een groot boek bekijkt - met 

de opdracht 'Domburg 1911. An Edith Flersheim von 

Jhrem Freund Jan Toorop' cadeau. 'We bezaten ook 

een aantal schetsen van Domburg, de omgeving en 

de mensen die we op onze wandelingen ontmoetten', 

schreef Ernst Flersheim in zijn herinneringen. 27

Tot de verzameling Flersheim behoorde ook een 

Paulus, predikende op den Areopaag, als zijn eigendom 

tentoongesteld bij Pictura Dordrecht in 1914. 28

Toorop heeft meer werken gemaakt die Paulus predi

kend voor de Grieken voorstellen - in elk geval twee in 

19n, één in 1913 en één in 1926 - maar slechts één 

die op de Domburgsche Tentoonstellingen als Paulus 

predikende op den Areopaag [over den onbekenden God] 

werd aangeduid. Die houtskooltekening is gedateerd 

1912, hing dat jaar nog als St. Paul (grand dessin), nr. 

217, op de tentoonstelling van de Moderne Kunstkring 

in Amsterdam en het jaar erna onder haar volledige 

titel als nr. 59 en met de vermelding 'eigendom' in 

Domburg. Volgens Miek Janssen was het die tekening 

uit 1912 die door de familie Flersheim verworven was. 

Zij geeft een beschrijving van de Paulus, noemt naast 

de juiste titel onder meer 'de rechterhand streng om

hoog wijzend' en inderdaad, de enige Paulus uit die 

jaren die de réchterhand opsteekt, is Paulus, predikende 

op den Areopaag uit 1912. Als deze Paulus inderdaad 
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van de Flersheims was, dan lijkt het heel goed moge

lijk dat zij in naam al eigenaar van de tekening waren 

toen die op de tentoonstelling van de Moderne Kunst

kring hing en dat Toorop de tekening zelf nog, en dan 

als 'De Heilige Paulus, predikende op den Areopagus 

(Eigendom)', doorstuurde naar zijn tentoonstelling bij 

Unger & Van Mens in Rotterdam kort daarop .. 'Gebed 

voor den maaltijd', nr. 17, en 'Godsvertrouwen', nr. 18, 

toegezonden uit Duitsland, hingen daar als 'Eigendom 

van den heer Ernst Flersheim, Frankfurt a/M.'. 29

In Domburg hebben de Flersheims de Paulus uit 

1912 zeker niet in ontvangst genomen - mogelijk wél 

besteld; het zou van 19rr tot 1930 duren voor de fami

lie opnieuw naar de Zeeuwse badplaats kwam. 3° 

1 ntermezzo 

In juni 1913 werd Toorop een gouden medaille toebe

deeld op de Internationale Kunstausstellung in München. 

'Ik vind[t] het heel leuk [ ... ]', schreef de kunstenaar 

vanuit Domburg aan de wijnhandelaar en kunstver

zamelaar Anthonij Nolet in Nijmegen. 'Dit is natuur

lijk voor de Apostelen, die er zijn.' 31 

Die zomer had in de Frankfurter Kunstverein een 

tentoonstelling plaats van 'Frankfurter Kunstschätze', 

de mooiste en waardevolste negentiende eeuwse schilde

rijen uit Frankfurts privébezit, aldus de catalogus. Van 

de 120 tentoongestelde werken waren er drie ingebracht 

door Martin en zes door Ernst Flersheim, onder de laat

ste één Toorop: 'Gottvertrauen', als nr. 92. 32 Mogelijk 

heeft Toorop de tentoonstelling, die tot eind september 

duurde, gezien. Hij reisde in 1913 onder meer nog naar

Zwitserland. Het jaar erop vermeldde zijn reisschema 

Berlijn, waar zijn Apostelkoppen werden geëxposeerd, 

Dresden, Wenen, Zürich en Parijs. Toen in augustus 1914 

de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was hij in Domburg. 33 

Hoewel Nederland neutraal bleef, had de badplaats in 

zoverre met de oorlog te maken dat Belgische vluchte

lingen er een veilig heenkomen zochten, gemobiliseer

de Nederlandse soldaten er werden ondergebracht en 

het badgastenpatroon in korte tijd volledig veranderde. 

De Franse taal klonk enkele jaren lang in Domburgs 

straatjes in plaats van de Duitse. Vanaf 1920 - anderhalf 

jaar na de wapenstilstand bij Compiègne - begonnen 

Duitse vakantiegangers weer te komen en evenals bij de 

Nederlandse het geval was, verschoof het accent naar de 

welgestelde middenldasse. De firma van de Flersheims 

was een voorbeeld van de grote ondernemingen in 
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Duitsland die als gevolg van de oorlog, de inflatie, de 

deviezencontrole en de onderbreking van de buiten

landse betrekl<ingen een pas op de plaats hadden moeten 

maken. Vooral ldeine gingen te gronde. 34

Zag men aanvankelijk bij de joodse families in Frankfurt 

dat de economisch gevestigden onderling huwden - zoals 

Ernst Flersheim als zeer vermogende handelaar in 

ruwe materialen in 1892 met de dochter van de even

eens zeer vermogende handelaar in brouwgerst Adolph 

von Mayer trouwde - in later jaren zochten de gegoeden 

niet alleen hun schoonzoons bij voorkeur onder de 

academisch gevormden maar gaven zij ook hun dochters 

de kans zich intellectueel te ontplooien. Edith Flersheim 

volgde een opleiding aan een school voor kunstnijver

heid, haar zusje Margarete een literatuurstudie in 

Heidelberg en Frankfurt. Beiden gaven hun studie op 

bij hun huwelijk. Edith trouwde in 1920 met de jurist 

en bankier Georg Eberstadt, Margarete in 1927 met de 

advocaat en notaris Rudolf Wertheim. Hun broer Hans 

trad in de voetsporen van zijn vader. 35 

ln 1927 kwam de Frankfurter Kunstverein met de ten

toonstelling Französische Meister des XIX. Jahrhunderts aus 

Frankfurter Privatbesitz, onder de bruildeengevers 

bevonden zich Martin en Ernst Flersheim. 36 

Domburg 1930 

'We gingen er na de oorlog in 1930 nog één keer naar

toe met onze kinderen en kleinkinderen en genoten 

opnieuw zeer van Domburg.' In het Domburgsch 

Badnieuws van 21 juni 1930 staan de Flersheims ver

meld als 'Mevr. Flersheim en fam., Frankfurt a. M., 4', 

logerend in Pension Golfzicht. Vermoedelijk betrof het 

Gertrud Flersheim, Edith met haar zoontje Walter en 

Margarete. Twee weken later arriveerden de heren 

'Eberhardt' uit Hamburg en Flersheim en Wertheim 

uit Frankfurt am Main in Pension Golfzicht. 'Eberhardt' 

staat natuurlijk voor Georg Eberstadt, die bankdirecteur 

in Hamburg was. 37

Pension Golfzicht en het daartoe behorende huis 

Zee en Duin, waarin de Flersheims onderdak vonden, 

werden gedreven door de familie De Pagter-Provoost. 

Mevrouw De Pagter was een ldeindochter van Pieter 

Provoost, Toorops model voor Godsvertrouwen. 38

De vriendenkring van Toorop bleef in de periode 

tussen de beide wereldoorlogen naar Walcheren en 

Domburg komen, ook na Toorops dood in 1928. 



Huwelijksfoto van Edith Flersheim en Georg Eberstadt, 

Frankfurt a/M., 1920, particuliere collectie. Rechts op de foto 

is een deel van Toorops Gebed �oor de maaltijd te zien. 

De jaren twintig waren globaal gezien een vreemde 

mengeling van hoop en cynisme, armoede en rijkdom, 

politieke spanningen en technisch-economische ver

nieuwing. De westerse cultuur verloor haar houvast, 

naast het expressionisme kreeg het experiment een 

steeds grotere plaats in de literatuur en schilderkunst. 

Russische kunstenaars zochten hun heil in Frankrijk, 

Amerikaanse invloeden deden zich gelden in Europa. 

De in vele opzichten Roaring Twenties zouden ten 

onder gaan in de Krach van 1929. Een massale werke

loosheid, sociaal-cultureel verval en steeds verdergaan

de politisering tekenden de jaren dertig. Fascisme 

en nationaal-socialisme staken de kop op, Duitsland 

- nog maar nauwelijks bijgekomen van de malaise

van begin jaren twintig - ging op weg naar concentra

tiekampen en jodenvervolgingen. 39

1936/1937 

Op 30 januari 1933 beëdigde rijkspresident Von 

Hindenburg Adolf Hitler als rijkskanselier. Al gauw 

werden constitutionele grondrechten opgeheven 'ter 

bescherming van het Duitse volk' en na de Rijksdag

brand van 27 februari 1933 'ter bescherming van volk 

en staat'. In maart werd na de parlementsverkiezingen 

de zogenaamde machtigingswet ingesteld waarbij de 

wetgevende macht op de uitvoerende macht overging; 

de wet 'tot sanering van de ambtenarenstand', bedoeld 

om politiek verdachte en 'niet-arische' ambtenaren te 

ontslaan, volgde in april. Politieke tegenstanders ver

dwenen in concentratiekampen, joodse zaken werden 

geboycot. Op ro mei 1933 verbrandden nazi-studenten 

een enorme stapel 'entartete' boeken in Berlijn en 

andere steden. Voor de beeldende kunst dreigde een

zelfde zuivering. Diverse kunstverzamelaars brachten 

hun 'entartete' kunst in het buitenland of op schuil

plaatsen in veiligheid. De stroom politieke vluchtelingen 

uit Duitsland, onder wie veel intellectuelen, begon op 

gang te komen. 

De NSDAP werd in december 1933 de staatspartij 

en toen Von Hindenburg in augustus 1934 stierf, nam 

Hitler ook zijn ambt op zich. Het moet vrij gauw dui

delijk zijn geweest dat de maatregelen in het kader 

van de 'gelijkschakeling' - het onder Nazi-gezag brengen 

van het maatschappelijke leven - stuk voor stuk terreur

daden waren, maar intussen verbeterde de economi

sche toestand in sommige opzichten wel,_ onder meer 

49 ZEEUWS ÎIJ DSCH RI FT 2001/3-4 



omdat de aanleg van rijksautowegen en het stimule

ren van de bewapeningsindustrie voor meer werkgele

genheid zorgden. 

De Nürnberger Rassengesetze van 1935 zullen bij 

velen de laatste onzekerheid hebben weggenomen. 

Joden werd het volledig burgerrecht - en dus wettelijke 

bescherming - ontnomen en huwelijken tussen 

'ariërs' en joden werden verboden. 4° 

In datzelfde jaar 1935 stierf Martin F lersheim. Zijn 

verzameling kon nog grotendeels door zijn erven 

naar het buitenland worden uitgevoerd. 4 1 Een jaar 

later werd de firma van de Flersheims 'arisiert' en 

moest voor eenderde van de balanswaarde worden 

verkocht. Ernst en Gertrud Flersheim-von Mayer ver

lieten Frankfurt en kwamen via België naar Nederland. 

Zij zochten een pied-à-terre in Amsterdam, waarvan

daan zij nog regelmatig terugreisden naar Frankfurt. 

Georg en Edith Eberstadt-Flersheim emigreerden in 

1936 naar Engeland en Rudolf en Margarete Wertheim

Flersheim naar Brussel. Hans Flersheim, de broer van 

Edith en Margarete, was in r933 gestorven. 42

Ernst en Gertrud Flersheim werden op 16 maart 

1937 in het bevolkingsregister van Amsterdam inge-

chreven. Zij lieten een groot deel van hun kunstcol

lectie in mei 1937 bij kunsthandel en veilinghuis 

Helbing in Frankfurt veilen. Die veiling betrof werken 

van Duitse kunstenaars. De niet verkochte werken 

werden bij dei nternati.onaal gerichte expediteursfirma 

Delliehausen in Frankfurt opgeslagen, waar de werken 

van niet-Duitse kunstenaars die zich nog in de collec

tie bevonden rechtstreeks waren opgeslagen. Het is 

pas de afgelopen jaren bekend geworden hoe zeer de 

Reichskulturkammer al in de vroege jaren dertig 

vanuit Berlijn de controle had over de kunstveilingen. 

De opgeslagen kunstwerken van de Flersheims wer

den samen met de overige achtergebleven bezittin

gen van de familie waarschijnlijk in 1938 als joods 

vermogen in beslag genomen, de firma werd dat jaar 

bij executie verkocht. 

Gertrud Flersheim is in elk geval tot begin 1938 

naar Frankfurt teruggegaan. In dat jaar werden ook de 

afdelingen hedendaagse kunst van de Frankfurtse musea 

gesloten; Georg Swarzenski, de joodse directeur die in 

1933 op non-actief was gezet en in 1937 ontslagen, 

verliet het land. De werken van 'ontaarde' kunstenaars 

in de musea werden geconfisqueerd en in het buiten

land geveild. 43
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Herinneringen 

Op hun reizen van Frankfurt naar Amsterdam en 

omgekeerd moeten Ernst en Gertrud Flersheim nog 

een of twee keer Domburg en meermalen Brussel 

hebben aangedaan. In de laatstgenoemde stad zette 

Emst Flersheim omstreeks 1939 zijn herinneringen op 

papier. Toen de Duitsers in mei 1940 eerst Nederland

en vervolgens België binnenvielen, beroofde zijn 

jongste dochter Margarete zich in Brussel van het 

leven. Haar man en zoontje werden later in Zuid

Frankrijk opgepakt en in Auschwitz omgebracht. 44 

De Flersheims hebben vanuit Amsterdam contact 

gehouden met de familie De Pagter in Domburg. Toen 

het voedsel in Amsterdam schaarser werd, stuurden 

de De Pagters broodbonnen en toen Adriana de Pagter 

en Jacob Adriaanse begin 1943 een aankondiging van

hun voorgenomen huwelijk in maart van dat jaar naar 

Amsterdam lieten uitgaan, zond Gertrud Flersheim 

hun een ingelijste reproductie van Godsvertrouwen 

met een begeleidend briefje, waarin onder meer stond 

dat de originele versie in beslag genomen was. 45

Bij een razzia in Amsterdam later dat jaar werden 

Ernst en Gertrud Flersheim opgepakt en naar kamp 

Westerbork getransporteerd, in r944 zijn zij in Bergen

Belsen om het leven gekomen. Alleen Edith en Georg 

Eberstadt en hun kinderen Walter en Bridget hebben 

de oorlog overleefd. 46 

Lijst 11 

Twee jaar na de oorlog, in 1947, stelde Edith Eberstadt

Flersheim twee lijsten op van door de Gestapo gecon

fisqueerde en verkochte eigendommen van haar 

ouders. Lijst II bevatte de kunstwerken, waaronder 

een stilleven van Paul Gauguin, twee schilderijen van 

Ferdinand Hodler, twee werken van de Spaanse schil

der Ignacio Zuloaga en de volgende werken van Jan 

Toorop: 'Tischgebet, Alter Mann in Walcheren, Porträt 

Ernst Flersheim, Porträt Edith Flersheim, Die Themse, 12 

Apostelfiguren (Kohle), zahlreiche Zeichnungen und 

Radierungen'. 47

De Eberstadts dienden een verzoek tot Wiedergut

machung in Duitsland in. Omdat de verblijfplaats van 

de werken onbekend was, kwam dat neer op een 

financieel herstel. Inmiddels was in 1952 gebleken dat 

Godsvertrouwen zich als eigendom van de Stichting 

Museum Boijmans in het gelijknamige gemeentelijke 

museum in Rotterdam bevond, zodat dit werk buiten 

de financiële compensatie bleef. In 1953 wendde Georg 



Jan Toorop, Gebed �oor de maaltijd, 1907, olieverf op karton, Zeeuws Museum Middelburg. 
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Eberstadt zich namens zijn vrouw met een verzoek tot 

teruggave tot de Stichting en het museum. De Stichting 

had Godsvertrouwen. in januari 1943 cadeau gekregen 

van de Rotterdamse notabelen W. van der Vorm en H. 

van Beek, die het in 1942 met bemiddeling van Dirk 

Hannema, de later wegens zijn Nazi-sympathieën 

omstreden directeur van Museum Boijmans, hadden 

gekocht bij de Haagse kunsthandelaar d'Audretsch. 

Deze had de tekening op zijn beurt in oktober 1942 in 

het Amsterdamse Carltonhotel - dat in de oorlog als 

een hoofdkwartier van de Duitse Luftwaffe fungeerde -

gekocht van de Duitser Lintergern. 

Een jaar na Eberstadts verzoek kwam als antwoord 

een weigering tot teruggave door de Stichting, omdat 

een dergelijk verzoek voor 1 juli 1951 had moeten wor

den ingediend. In augustus 1955 veroordeelde de 

Wiedergutmachungskammer van het Landgericht in 

Frankfurt am Main de Stichting Museum Boijmans 

tot teruggave van de tekening aan Edith Eberstadt. 

De juridisch adviseur van de gemeente Rotterdam 

kwam tot de conclusie dat de uitspraak geen rechts

grond in Nederland bezat, omdat daarvoor de goed

keuring van een Nederlandse rechter nodig was, die 

niet werd aangevraagd. Godsvertrouwen. bleef waar het 

was. In januari 1956 kende de Kammer Edith Eberstadt 

een schadevergoeding van DM 47.950 toe, waaronder 

DM 3-000 voor De Theems en DM 3-000 voor Gebed
voor de maaltijd. 48

Tegenstrijdige berichten 

In de catalogus bij de Ausstellun.gfür Christliche Kunst 
van 1909 in Düsseldorf staat Godsvertrouwen. geno

teerd als 'Gottvertrauen' en Zeeuwsche boer in. gebed als 

'Alter Man.n. im Gebet'. Zou de 'Alter Man.n. in. Walcheren.' 
op Edith Eberstadts lijst hebben kunnen staan voor 

Zeeuwse/ie boer in. gebed en Godsvertrouwen. - dat onom

stotelijk bewezen tot de collectie Flersheim behoorde -

onderdeel kunnen hebben uitgemaakt van 'zahlreiche 

Zeichnungen und Radierungen'? Waren er meer 

bewijzen te vinden voor Miek Janssens opmerking dat 

Zeeuwse/ie boer in. gebed eigendom van Ernst Flersheim 

was? Op de eerder genoemde tentoonstelling bij 

Unger & Van Mens in 1912, staat het schilderij ver

meld als nr. 35, Bidden.de boer, en als eigendom van 

'Dr. Heijman te Frankfurt a/M.'. Als jaar wordt 1908 

genoemd, maar dat zegt niet veel, want Godsvertrouwen. 
staat er eveneens met als jaar 1908 en Gebed voor de 
maaltijd met als jaar 1909. Het lijkt niet onwaarschijnlijk 
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dat Miek Janssen zich heeft vergist en dat de 

Zeeuwsche boer in. gebed uit 1907 inderdaad eigendom 

was van Julius Heyrnann, de bekende verzamelaar uit 

Frankfurt a/M. - hoewel men natuurlijk niet kan uit

sluiten dat deze het werk kan hebben doorverkocht 

aan Ernst Flersheim. 49

Bij de onzekerheden mag ook het hierboven 

beschreven scenario voor Paulus, prediken.de op de·n. 
Areopaag gevoegd worden, ofschoon het erop lijkt 

dat Miek Janssen het deze keer in ieder geval bij het 

rechte eind had. Het zou zoveel logischer zijn geweest 

als Ernst Flersheim de Paulus die in 19n in Domburg 

werd geëxposeerd daar had gekocht en dan meteen 

een van de tentoongestelde Apostelenstudies ook! 

De tentoonstelling van dat jaar werd pas op 29 juli 

geopend en de Flersheims waren in de week van 6 tot 

en met 13 juli in Domburg aangekomen, tijd genoeg 

om de werken in de catalogus nog als 'eigendom' te 

laten noteren. 5°

1998 

Walter Eberstadt is als bankier in New York gevestigd. 

Zijn vader is in 1962 overleden, zijn moeder in 1992. 

Zes jaar na haar dood kwam Eberstadt een brief van 

zijn vader uit 1958 tegen, waarin deze zich bitter uit

liet over de gebeurtenissen rond het verzoek tot terug

gave van Godsvertrouwen.. Walter Eberstadt sprak 

daarover met zijn Rotterdamse vriend Matthijs van 

der Velden, die hem vertelde dat de Nederlandse 

regering bezig was met een herbeschouwing van het 

naoorlogse rechtsherstel. 

Eind 1997 werd in opdracht van het Ministerie van 

OC & W een begin gemaakt met het onderzoek naar 

de herkomst van de collectie Nederlands Kunstbezit. 

Deze collectie, die bestaat uit gerecupereerde cultuur

goederen waarvan de rechtmatige eigenaar niet achter

haald is, omvatte in oktober 1999 4217 kunstvoor

werpen. Het Bureau Herkomst Gezocht begon zijn 

werkzaamheden in 1998 onder begeleiding van de 

Commissie Ekkart, zo genoemd naar haar voorzitter 

R.E.O. Ekkart, de directeur van het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. 5 1 

Eberstadt verdiepte zich in de gegevens over de 

kunstcollectie van zijn grootouders en kwam erachter 

dat ook de De Theems bij Lon.don. Bridge en Gebed voor 
de maaltijd zich in Nederlandse musea bevinden; het 

eerste net als Godsvertrouwen. in Museum Boijmans Van 

Beuningen, het tweede in het Zeeuws Museum in 



Middelburg. In december 1998 diende hij een verzoek 

tot teruggave in bij de Stichting Museum Boijmans 

Van Beuningen en het gelijknamige museum, in 

januari 1999 bij het Zeeuws Museum. De gemeente 

Rotterdam liet nader onderzoek verrichten door de 

historicus A.J. Bonke, die ten aanzien van Godsver

trouwen tot de slotsom kwam dat, mede gezien de 

omstandigheden waaronder de tekening in 1942 door 

d'Audretsch was gekocht, niet kon worden uitgesloten 

dat het werk tot de geconfisqueerde eigendommen van 

Ernst en Gertrud Flersheim behoorde. 

Het bestuur van de Stichting heeft Eberstadt en zijn 

echtgenote een bruikleen voor het leven aangeboden, 

onder voorbehoud dat de Stichting het werk nadien 

als rechtmatige eigenaar zou terugkrijgen. Eberstadt 

wees dit af. Over teruggave van Godsvertrouwen heeft 

het bestuur van de Stichting tot nu toe geen eenstem

migheid kunnen bereiken. 

De feiten lagen anders bij De Theems. Dat schilde

rij van Toorop was in januari 1937 door d'Audretsch 

aan het Museum Boijmans aangeboden, dat het overi

gens niet toen maar in maart van dat jaar kocht, op de 

tentoonstelling Drie Generaties bij de Haagse kunst

handel Nieuwenhuizen Segaar. Bonke kwarr1 tot de 

conclusie dat niet kon worden uitgesloten dat de 

Flersheims op het moment van aanbieding van het 

werk door d'Audretsch nog vrij konden beschikken 

over hun hele collectie en dat daarom de mogelijkheid 

bestond dat zij het schilderij zelf op de markt hebben 

gebracht. Eberstadt acht dat niet mogelijk. Volgens 

hem heeft zijn grootvader De Theems met de andere 

werken van niet-Duitse kunstenaars tussen november 

1936 en januari 1937 bij de firma Delliehausen opge

slagen met de bedoeling ze uit Duitsland uit te voeren, 

hetgeen door de Gestapo werd verhinderd. De Theems 

zou in dat geval door een Nazi-organisatie meegenomen 

en in Nederland verhandeld zijn. 

Het College van B & W van Rotterdam heeft de 

claim met betrekking tot De Theems op 16 november 

1999 afgewezen. 52

Het Zeeuws Museum heeft Gebed voor de maaltijd 

in 1981 met geldelijke steun van de Vereniging 

Rembrandt voor f 150.000,- aangekocht van kunst

handelaar Ivo Bouwman uit Den Haag, die bij de ver

koop verklaarde dat hij het schilderij halverwege de 

jaren zeventig had gekocht van de erven van de kunst

handel d'Audretsch. Pas in 1986 werd de ICOM Code 

of Professional Ethics gepubliceerd, waarin onder 

meer de eis wordt gesteld dat aanwinsten voorzien 

moeten zijn van een deugdelijk bewijs van herkomst 

en aan het museum een onderzoeksplicht naar de 

herkomst wordt opgelegd. Het Zeeuws Museum 

reageerde in een voorlopige reactie op het verzoek 

van Eberstadt met het afwijzen van de claim, maar 

won - alvorens een definitief standpunt in te nemen -

het oordeel van de Commissie Museale Gedragslijn 

in. Dat kwam in mei 2000 en luidde dat het Zeeuws 

Museum niet onjuist handelde door een verzoek tot 

teruggave niet in te willigen, maar dat gezien de her

komst van het schilderij gezocht moest worden naar 

'mogelijke alternatieve redelijke en billijke oplossingen 

die recht doen aan het grote emotionele belang van 

de verzoeker enerzijds en het grote collectiebelang 

van het museum anderzijds'. Gebed voor de maaltijd 

is het enige schilderij dat het Zeeuws Museum van 

Jan Toorop bezit. Eberstadt beseft dat, hij is dan ook 

bereid tot een schikking met de Zeeuwse Museum

stichting. 53

De stand van zaken 

Bij de London Declaration van 5 januari 1943 hadden

de Geallieerden ten aanzien van kunstverzamelingen 

iedere inbeslagneming en iedere verkoop onder druk 

ongeldig verklaard. Na afloop van de Tweede Wereld

oorlog deden zij dergelijke 'rechtshandelingen' teniet 

door de openbare en particuliere eigendommen aan 

de staat terug. te geven waaruit zij kwamen. De parti

culiere eigenaars moesten hun claims vervolgens bij 

de regering van hun eigen land indienen. 54

Dat internationaalrechtelijke verplichtingen in dat 

opzicht lastig tot stand zijn te brengen, alleen al op 

grond van de verschillen tussen de Anglo-Amerikaanse 

en Europese rechtssystemen, bleek onder meer op de 

internationa Ie conferentie over 'Holocaust-Era Assets', 

die eind 1998 in Washington plaatshad. Daar werd 

men het wel eens over de noodzaak om in iedere indi

viduele zaak met inachtneming van de nationale ver

scheidenheid te komen tot een 'gerechtvaardigde en 

eerlijke oplossing'. 55 

Nederland hield juridisch vast aan het beginsel van 

verjaring en bovendien gold het teruggavebeleid alleen 

voor kunst die onvrijwillig was verkocht of was 

geconfisqueerd. De regering heeft echter vorig jaar 

besloten van het eerste beginsel af te zien en onlangs 

heeft zij de aanbevelingen van de Commissie Ekl<art 

ten aanzien van een royale restitutie van oorlogskunst 
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in de collectie Nederlands Kunstbezit grotendeels 

overgenomen, ook de aanbeveling alle verkopen door 

joden tijdens de oorlog 'in principe' als onvrijwillig te 

beschouwen. Een voorbehoud heeft zij evenwel onder 

meer gemaakt wat betreft het voorstel kunstverkopen 

door joden in Duitsland vanaf 1933 en in Oostenrijk 

vanaf 1938 als onvrijwillig te bestempelen. 

Een adviescommissie zal, aldus staatssecretaris 

van Cultuur Rik van der Ploeg, als een soort alterna

tieve geschillenbeslechter - hetgeen de mogelijkheid 

biedt tot tussenoplossingen - de individuele verzoeken 

tot teruggave beoordelen. Daarbij gaat het alleen om 

oorlogskunst uit de collectie Nederlands Kunstbezit. 56

Maar ongetwijfeld zullen de adviezen van de commis

sie een voorbeeldfunctie hebben. Dat geeft hoop, zo 

niet vertrouwen. 

NOTEN 
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4. Brief van Jan Ioorop aan Mies Elout-Drabbe cl.cl. 1 clece111ber 
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'Lebenserinnerungen', manuscript, 26 p., niet gedateerd, 
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Kun.si. 11ach 45 aiis Frankfurter Privatbesitz, Frankfurter Kunstverein, 
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Frankfurt arn Main uncl Prestel-Verlag München, München
1990, 9-15; Ljuba Berankova, 'Kunstsammeln als Erlebnis', in:
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6. Zie Monika Richarz ed., Jüdisches Leben in Deutschlan.cl.
Se/.bstzeugnisse zur Sozialgeschichte in1 Kaiserrei.ch, Stuttgart 1979,
Nr. 2r Ernst Flersheim, 261-265; Ljuba Berankova, in: Georg
1-leuberger ed., München 1990, 43-52, 44; Cat. tent.
Cedüchtnisau.sstellun.g Jakob Nussbaiim (1873-1936 ), Stäclelsches
Kunstinstitut, Frankfurt am Main 1973.
7. Andrea Hopp, Stuttgart 1997, 225; Ernst Flersheim,
'Lebenserinnerungen', Brussel ca. 1939. Ook Clara Schumann-
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met de Frankfurtse bankier Somrnerhoff, die in 1887 een luxu
euze villa als zomerverblijf in de Dornburgse duinen had laten 

neerzetten. De Sornmerhoffs, die huizen in Brussel, Londen en 
New York bezaten, waren er zeer regelmatig te vinden. Zie 
Francisca van Vloten, 'Dromen van weleer. Kunstenaars in 
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Rainer Maria Rilke, in 1897, 1900, 1902 en l904 enige tijd in
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Pirenne in l905, de romanschrijver Cyriel Buijsse o.m. in 1906

en Geheim rat Riefenstahl uit Bonn met zijn familie in 1907. De
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de hele wereld en uit allerlei disciplines; de lijsten zijn een apar
te studie zeker waard. Zie ook Francisca van Vloten, in: Ineke
Spaander en Paul van der Velde ed., Zwolle 1994, H-71, 26-27.

rn. Zie noot 7 en noot 9.
II. Ernst Flersheim, 'Lebenserinnerungen', Brussel ca. 1939.
12. De foto ontdekte ik in 111aart t999 in de Toorop Collectie van
de KB, TC C245 nr. 22. Dat het hier 0111 Jakob Nussbaum gaat,
leid ik af uit de feiten dat deze niet alleen zeer bevriend was met
Martin en Florence Flersheim maar ook met Ernst en Gertrucl 

Flersheim (die overigens ook werk van he111 bezaten), dat de
111an naast Ernst Flersheim sprekend op Nussbaurn lijkt en dat 
Toorop laatstgenoemde bij de foto heeft beschreven als 'een
Duits schilder'. Mogelijk was de afspraak dat Nussbaum de
Flersbeims in Domburg zou bezoeken al eerder gemaakt; bet 
lijkt echter niet onwaarscbijnlijk dat Nussbaum besloot over

Domburg naar Frankfurt terug te reizen toen Liebermann na de
dood van zijn collega en kunstvriend Walter Leistikow op 24 juli
1908, voor de begrafenis naar Berlijn 111oest terugkeren. Zie 
Michael Ratchnevsky, 'Zeittafel', in: Michael Pauseback ed., Max
Liebennann in seiner Zeit, Nationalgalerie Berlin, Berlin 1979,
m-143, 135. 
Jakob Nussbau111 (1873-1936) was voor alles een landscbapschil
cler, ook zijn stadsgezichten leek hij te schilderen alsof het land
schappen waren. Hij had zijn opleiding gekregen in Müncben,
aan de scbool van Simon f-lollósy en aan de Academie voor beel
clencle kunsten. Hij was erbij toen Hollósy zijn schilderschool in

de zomer van 1896 naar het Hongaarse Nagybánya - nu het
Roemeense Baia Mare - verplaatste. 1-lollósy reisde er met een
vijftiental leerlingen, later gevolgd door nog een twintigtal, naar 
toe. Onder die vijftien bevond zich naast Nussbaum de 
Hongaarse schilder Móric Góth (Mór Grósz, 1873-1944), die in
1914 - zes jaar na Nussbaum - voor het eerst voet aan de grond
zou zetten in Domburg en daar deel zou gaan uitmaken van de
kunstenaarskolonie die zich rond Toorop had ontwikkeld. Zie
Francisca van Vloten, Een onbarmharJ.ig mooi e1fi/.eel. De
Nederlan.ds-1-Jon.gaarse kunsten.aarsfamilie Cóth, M iclclel burg 2000;
Claudia Müller, 'Jakob Nussbau111 uncl seine Beziehung zur
Künstlerkolonie Nagybánya', in: Györgyi l 111re ed., Nagybánya 



müvészete. Ki.álUtás a. n.agybán.yai miivészt.elep alapitásán.a.k 100, 
évfordulóya alkalmából, Buclapest 1996, 276-277; Árpácl Timár, A 
Nagybányai Miivészet és Mii.vészt.elep a Magyar Sa.jtóban 1896-
1909, 16, 18. 
In 1933, na de Rijksclagbrancl, besloot Nussbaum met zijn fami
lie naar Palestina te vertrekken. Toen zijn plannen in Frankfurt 
bekend werden, vroeg Florence Flersheim hem: 'U nel von was 
werden Sie denn clann dort leben�· Hij antwoordde: 'Vom Essen 
und Trinken'. Jn oktober 1933 verliet de familie Nussbaum 
Duitsland en vestigde zich in l<innereth, Palestina. Daar stierf 
Jakob Nussbaum in december 1936. Zie Bernhard Nussbaum, 
'Die Zeit in lsrae \', in: Cat. tent. Frankfurt am Main, 1973, z.p. 
13- Brief van de Frankfurter Kunstverein aan '1-lerrn Ernst
Flersheim z.Zt. Domburg' d.d. 1 augustus 1908, KB TC C177.
Naar een mededeling van de Frankfurter Kunslverein cl.cl. 27
juni 2001, zijn de archieven van de Verein tijdens de Tweede 

Wereldoorlog bij een bombardement verloren gegaan. Dat geldt 
voor meer instituten in Frankfurt. ln Toorops papieren heb ik
tot nu toe geen verdere vern1elcling betreffende een tentoonstel
ling in Frankfurt in 1908 of kort daarna gevonden, mogelijk 
heeft de tentoonsteJ\ing later plaatsgehad, zie ook noot 22 in de 
tekst.
14. Cat. Ten.toon.stel/.in.gJa.n. Toorop, Larensche Kunsthandel,
Amsterdam 1909.
1oorop heeft de Theems meermalen op doek en papier vastge
legd. Dat De Theems in kwestie het schilderij in Museum
Boijmans Van Beuningen is, blijkt o.m. ook uit de vermelding
van de collectie Flersheim bij het inv. nr., mededeling van 
Matthijs van der Velden cl.cl. 26 febrnal"i 1999. 
r5. Cat. amsterdam, 1909, i.h.b. het voorwoord van Maria Viola 
bij de catalogus. Zie ook Francisca van Vloten, Zeeuws Tijdschrift,
49 (1999) 1, 14. In de collectie Mies Elout-Drabbe Domburg
bevindt zich een foto van Godsvertrouwen zonder de vuurtoren
en het krnisraam, zie Francisca van Vloten, in: Ineke Spaander
en Paul van der Velde ed., Zwolle 1994, n-71, 37, 66 (noot w8);
en Francisca van Vloten, In. het. /i.cht van Toorop en Mondriaan.
Ern wl.tLiu.rhistorische wa.nde/i.ng door Dorn.bu.rg, Domburg 20002,
14-15. De vuurtoren en het kruisraam werden nog in 1907 aan
gebracht, zie Maria Viola, 'Een Zeeuw van het oude ras naar
eene teekening van J.Th. 1oorop', in: De Katholieke !Uustrnti.e, 16
nov. 1907, 23-
De af:beelcling van Godsvertrouwen. in de catalogus van de
Larensche Kunsthandel is rechtsonder gemerkt 'vLEER'. De 
lithografeerinrichting van H. en L. van Leer heeft in later jaren 
onder meer helio-reproducties voor Toorop gemaakt, zie KB TC 
C93/1. Uit de catalogus van de negentiende Berliner Secession
mag men afleiden, dat het hier om zinkografieën ging, zie noot 
20 in de tekst. Miek Janssen dateert in Jan Toorop's Kruiswegst.aties, 
St. Bernulphuskerk te Oosterbeek, Amsterdam (ca. 1922], 43, 
Godsvertrouwen op 1909, vermoedelijk een vergissing n.a.v. de 
reproducties, mogelijk een drukfout. 
Godsvertrouwen werd als omslag-illustratie gekozen voor de cata
logus van de Domburgse tentoonstelling van 1912, maar hing 
niet op de tentoonstelling zelf. 
16. Miek Janssen, Amsterdam [ca. 1922], 33; J.C. van Schagen, 
'Herinneringen aan Jan Toorop en zijn werk', in: Zeeuws 
Tijdschriji 12 (1962) 5, 125-129, 126. 
17. Israël Quericlo, 'Jan Toorop. Een essay', in: De Tijdspiegel, dl. 
3, Amsterdam 19rn, 57-68, 59-61; zie ook 19rn, dl. 1 en 2 voor 
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Haag 1989, r50. Brief van Jan Toorop aan Mies Elout-Drabbe
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d.d. 13 nov. 1907, 17 nov. r907, 26 nov. 1907, 12 dec. 1907, 19 
dec. 1907, KB Den Haag 135 F 19 (deel 1) en 135 K 28 (451/1). 

·T/111 1908 exposeerde Toorop overigens nog bij La libre
Esthétique in Brussel, de opvolgster van Les XX.
lsografieën heetten de uitstekende fotografische reproducties 
van tekeningen, houtsneden en etsen door de firma Van Meurs, 
die haar werkwijze geheim hield. Men hield het oorspronkelijke
formaat aan, de prenten kregen een Van Meurs-rnerkje en wer
den niet zelden even goed als bet origineel genoemd. Bij een 
zinkografie, zie noot 15, wordt de af:beelcling fotografisch op een 
zinkplaat overgebracht, deze vervolgens geëtst en afgedrukt. Bij 
een heliografie wordt een fotografisch negatief op een koperen
plaat overgebracht en afgedrukt.
19. Cat. tent. Országos Magyar képzörn.iivészeti Társulat. Té/.i n.em
zet.közi Ki.ál/.it.ás 1908-1909, Buclapest 1908, met o.m. de potlood
en krijttekening De drie Bruiden. en de waterverf Melan.cholia;
Ka.ta/.og der lntema.tional.en KLm.stsch.au Wien. 1909, Wenen 1909;
Cat. tent. Leihausstel/1,1.ng von. Gemälden., Zeiclinun.gen 1,1.nd Bildwerken. 
uus bremischen Privutbesi.t.z in der Kunstha./.1.e zu Bremen., Bremen
1909. Naast de 30 werken hingen er ook enkele foto's van Toorops 
keramiek; Cat. tent. Ausstellungfiir Christ.liche Kunst Dii.sse/.d.01f 
·1909, Düsseldorf 1909. Tischgebet werd overigens ook als 'das im 
Besitz des Herrn Flersheim in Frankfurt a.M. befinclliche Werk:
Komm, 1-lerr Jesus, sei 1,1.nser Gast' omschreven, zie Mar Schmid,
'Jan Toorop', in: lclocliland: Mona.tssch.rift fiir a.lle gebiete des Wissen.s 
der Li.t.era.t:iir 1.ind Kimst, 7 (r909/rn) 8, 290-297, 294-295. Op de 

tentoonstelling in Düsseldorf werd De drie Brui.den. (eindelijk) 
verkocht aan de verzamelaar Von der l-leyclt, van hem kocht mw. 
Kröller-Müller de tekening in 1919, zie o.m. J.F. l-leijbroek en 
E.L. Wouthuysen, Portret van een. kunst:han.del. De.fin-na. Van 
Wisselingh en zijn corn.pagnon.s 1838-heden, Zwolle 1999, 78, 124. 
20. Kata.log der n.e1,1.n.zehnt.en. Ausste/.1.ung der Ber/.i.n.er Secessi.on, 
Zeichnencle Künste, Berlijn 1909, TC A79. 
21. G. Lemmens, 'Toorops bl"ieven aan Anthonij Nolet', in: Cat.
tent. Jan Toorop. De Nijmeegse Ja.ren 1908-1916, Nijineegs MLiseu.1n
Commanderie va.n. St. Jan., Nijmegen 1978, 48-56, 49. Brief van 
Jan Toorop aan Mies Elout-Drabbe cl.cl. 12 december r9rn; Maria
Viola, 'De 1oorop-tentoonstelling in het Kunsthaus te Zürich',
in: Van onzen Tijd, Nieuwe Reeks deel 1, 1r(r9rn-19n) 9, 70-7r.
Toorop verkocht daar o.m. de studie De Apostelen T homas en 
T haddeus (!909).
22. Miek Janssen, 1-leri.nn.eringen. a.an Jan Toorop, Amsterdam z.j., 
62; zie ook Miek Janssen, Schets over het /.even en enkele werken
van Jan Toorop, Amsterdam z.j. [1920], 19. Zie ook noot 13-
23. Fierens-Gevaert, 'Tentoonstelling van modern-godsdienstige 
kunst te Brussel. België en Holland', in: Onze Ku.n.st, 12 (1913, re 

halfjaar), 9-29, 28-29. Cat. tent. Schilderijen en Teekenin.gen van 
Wa.lcliersche Schilders, Domburg 19n. 
24. Francisca van Vloten, in: Ineke Spaander en Paul van der 
Velde ed., Zwolle 1994, n-71, 33-58; Francisca van Vloten, 'Met 
de traditie gebroken. De Domburgse tentoonstellingen van 
1921', in: Zeeuws Tijdschrift 48 (1998) 6, 17-20. Zie voor een lijst 
van deelnemers Francisca van Vloten, Domburg 20002, 42-43;
voor een lijst van de door Toorop en Mondriaan geëxposeerde 
werken, 44-45; zie ook 28-30 en 30-33-
25. Do1nbu.rgsch Badn.ieuws, 23 september 19n; Cat. tent. 
Domburg 19n; Frans Vermeulen, 'Werk van Walchersche schil
ders te Domburg', in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 21
(19n) dl. 52, 318-319, 318; Plasscbaert, 'Tentoonstellingen: 
Domburg', in: De Amsterdam1ner, 13 augustus 19rr, 6-7. 
De opdracht voor de St. Antoniuskerk in Zürich is overigens
niet doorgegaan.
26. Oombu.rgsch Badn.ieuws, 15 juli r9rr. 
27. Ernst Flersheim, 'Lebenserinnerungen', Brussel ca. 1939.
Edith Eberstaclt-Flersheim nam 't Lezend meisje bij haar vertrek
uit Duitsland in 1936 mee, het hing op een vaste plaats boven 
haar bL\reau. Haar zoon Walter verkeerde, gezien de opdracht,
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in de veronderstelling dat het afgebeelde meisje (Charley 
Toorop) zijn moeder voorstelde. Toorop voegde vaak opdrachten 
aan werken toe op het moment dat hij ze cadeau deed, hetgeen 
bijvoorbeeld ook bij een litho uit 1895, later aan Mies (Elout-) 
Drabbe geschonken, tot verwarring over de geportretteerde leid
de. Zie Francisca van Vloten, Zwolle 1994, 63 (noot 14); en 
Francisca van Vloten, Zeeuws Tijdschrift 49 (1999) 1, 12-21, 20 
(noot 3). De originele aguarel jeu.n.e ji.lle lisant was indertijd ver
worven door de verzamelaar J.D.C. Titsingh, zie Siiccession de 
).O.C. Titsingh, Den Haag 1901, nr. 192, TC A90. 
28. Brief van Matthijs van der Velden aan Francisca van Vloten 
d.d. 6 juni r999. 
29. Moderne Kunstkring. Catalogue des ouvrages de pei.nt.ure,
(etc.), exposés au Miisée Municipal Su.asso, Amsterdam, 6 Oct. - 7
Nov. 1912, Amsterdam 1912, 79-80, 79; Cat. tent. Werken door 
Jan Tàorop, r5 Nov. - r5 Dec. 1912, Kunstzalen Unger & Van 
Mens, Rotterdam, Rotterdam 1912, 16, 18; Cat. tent.
Te1itoon.stel/.i.ng van schilderijen Domburg.juli - augustus 1913,
Domburg 1913- Miek Janssen, Amsterdam z.j. [1920], 23; N.H.
Wolf, De Kunst V (1912-1913), 18 aug. 1913, 725-729, 725, 728. 
Wolf drukte bovendien een door hemzelf gemaakte foto van het 
werk met als onderschrift 'Jan Toorop - Paulus predikende op 
den Areopaag over den onbekenden God - Houtskooltekening'
bij zijn artikel af. Zie ook Plasschaert, Amsterdam 1925, 51. De
Paulus uit 1912 heeft in 1949 als nr. 28 op de Tentoonst:elling van 
Nederlandse/ie en Pransche Kunst bij Kunsthandel Huinck & 
Scherjon in Amsterdam gehangen. Zie ook noot 2 1, 30 en 33 in 
de tekst. Er hing nog een Paulus bij Unger & Van Mens, St. 

Paulus voor de Israël.iet.en, als nr. 58. Uit een krantenartikel is dui
delijk dat het daarbij gaat om de Paulus uit 19n (niet de Paulus
die in 19u in Domburg heeft gehangen) die het eigendom van
de Nijmeegse verzamelaar Anthonij Nolet zou worden.
Bovendien blijkt uit een vergelijking van beide Paulussen in het 
artikel dat De Heilige Pauhis, prediken.de op den Areopagus, geno
teerd als nr. 19 in de catalogus, inderdaad de door Miek Janssen
beschreven en door N.H. Wolf gefotografeerde Paulus betreft,
N.N., 'Unger & Van Mens. 1. Jan Toorop', in: Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 24 november 1912. Zie voor Anthonij
Nolets Paulus ook Cat. Eere-Ten.t.oon.st.el/.i.ngjan Toorop, Kunstzaal
Kleykamp bij Arti et Amicitiae, Amsterdam 1919, 10 en Cat.
Oeuvres par jan Th. Toorop, Collection Anthony Nolet, Nymègue,
Vente publigue Ie mardi 4 Novembre 1924, A. Mak, Amsterdam
1924- Bij de 'Vente publigue' na 1oorops dood in 1928 werd
deze Paulus geveild en voor f 3400,- verworven door 
Kunsthandel Gebr. Douwes te Amsterdam, zie Cat. Oeuvres par
Jan Toorop, /. Son atelie,; 11. Diverses provenances, Vente publigue
à Amsterdam, Je 15 Mai. 1928, A. Mak, Amsterdam 1928, 34. 
Deze Paulus uit 19n, een tekening met zwart en bruin-rood
gekleurd krijt, was in 1941 op de Toorop-tentoonstelling in het
Stedelijk Museum te zien als eigendom van W.J .R. Dreesmann
te Amsterdam. De Paulus uit 19n die in Domburg heeft gehan
gen, zou zich naar horen zeggen in de jaren vijftig in een minis
terie in Brussel hebben bevonden. Zie voor een afbeelding van
de Paulus uit 1913, die bestemd was voor de arts Breukink en
zijn echtgenote, William Rothuizen ed., Jan Tàorop (:1858-1928)
i.n zijn t.ijc/., Amsterdam 1998, 67. De Paulus uit 1926 is ook na
Toorops dood geveild, uit zijn eigen collectie, zie de 'Vente
publigue' 1928, 18.
30. Ernst Flersheirn, 'Lebenserinnerungen', Brussel ca. 1939.
Wel logeerde in 1913 een neefje van Alice Koch-Flersheim
(1866-1937) - het zusje van Ernst en Martin Flersheirn dat was
getrouwd met de Frankfurtse juwelier Louis Koch - in Domburg.
De arts Richard Koch uit Frankfurt arn Main logeerde in Hotel
de l'Europe, zie Domburgsch Badni.eu.ws, 23 aug. 1913. Men moet
ook hier in het achterhoofd houden dat dateringen door Toorop
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32. Cat. tent. frankfurter Kunstschätze, 20. Juli bis 30. September
1913, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt a. Main l9t3. 
33- G. Lemmens, Nijmegen 1978, 48-56, 54; brief van Jan 
Toorop aan Mies Elout-Drabbe d.d. 20 mei 1914; Dombiirgsd1 
Bad,ûeuws d.d. 4 juli 1914.
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CHRONOLOGIE 

1862 Ernst Flersheim wordt op 13 juli in Frankfurt am Main 
geboren, als de middelste van de drie kinderen van Louis 
en Gitta Flersheim-Fürth (broer Martin 1856; zusje Alice 
1866). 

1877 Ernst Flersheim wordt in de familiefirma Flersheim
Hess opgenomen. 

1892 Huwelijk van Ernst Flersheim met Gertrud von Mayer. 
In dit jaar krijgen Martin en Ernst Flersheim de leiding 
over het familiebedrijf. 

1894 Zoon Hans geboren. 
1895 Dochter Edith geboren. 
1897 De Flersheims verhuizen naar de Myliusstrasse 32. 
1904 Dochter Margarete geboren. 
1905 Omstreeks nu leert de familie Jan Toorop kennen. 
1905/1906 Toorop tekent Edith en tussen 1905 en 19n ook 

Ernst Flersheim. 
1908 De Flersheims logeren in Domburg, in het Strandhotel. 

Nauwe contacten met Toorop. Jakob Nussbaum komt 
vanuit Noordwijk op bezoek. 

1910 Toorop verblijft eind november/begin december enkele 
dagen in Frankfurt, zoals vaker in deze jaren. 

1911 Tweede bezoek van de Flersbeims aan Domburg, ver
blijven weer in het Strandhotel. Zien Toorop regelmatig. 
Deze schenkt Edith Flersheim een droge naald-afdruk 
van 't Lezend mei�e uit 1898. 

1920 Edith Flersheim trouwt met Georg Eberstadt. 
1927 Margarete Flersheim trouwt met Rudolf Wertheim. 
1928 Overlijden Jan Toorop. 
1930 Derde bezoek van de Flersheims aan Domburg, logeren 

in Zee en Duin, onderdeel van Pension Golfzicht van de 
familie De Pagter-Provoost. 

1933 Overlijden Hans Flersheim. 
1935 Overlijden Martin Flersheim. 
1936 Het bedrijf wordt 'arisiert'. Ernst en Gertrud Flersheim 

ontvluchten Frankfurt. Edith en Georg Eberstadt emigre
ren naar Engeland en Margarete en RudolfWertheim 
naar Brussel. 

1937 Overlijden Alice Flersheim. Ernst en Gertrud Flersheim 
laten zich in maart in Amsterdam inschrijven. Een 
groot deel van hun kunstcollectie, Duitse kunstenaars 
betreffend, wordt in mei in Duitsland geveild. De niet 
verkochte werken worden opgeslagen bij een expediteurs
bedrijf in Frankfurt, waar de werken van niet-Duitse 
kunstenaars die zich nog in de collectie bevonden recht
streeks naar toe waren gegaan. In deze jaren reizen de 
Flersheims regelmatig tussen Frankfurt en Amsterdam 
heen en weer, zij bezoeken Domburg waarschijnlijk nog 
een enkele maal en Brussel meermalen. 

1938 De opgeslagen kunstwerken van de familie worden 
waarschijnlijk dit jaar samen met de overige achterge
bleven bezittingen als joods vermogen in beslag geno
men, de firma wordt bij executie verkocht. 

1939 Omstreeks nu zet Ernst Flersheim zijn herinneringen 
in Brussel op papier. 

1940 mei De Duitsers vallen Nederland en vervolgens België 
binnen. Margarete berooft zich van het leven, haar man 
en zoontje worden later in Zuid-Frankrijk opgepakt en 
in Auschwitz omgebracht. 

1943 Gertrud Flersheim stuurt vanuit Amsterdam een 
reproductie van Godsvertro1.nven. als huwelijkscadeau 
aan Adriana de Pagter en Jacob Adriaanse in Domburg. 
Bij een razzia in Amsterdam worden Ernst en Gertrud 
Flersheim opgepakt en naar kamp Westerbork gestuurd. 

1944 Ernst en Gertrud Flersheim komen om in Bergen-Belsen. 
1947 Edith Eberstaclt stelt twee lijsten met door de Gestapo 

geconfisqueerde en verkochte bezittingen van de familie 
op. De Eberstadts dienen een verzoek tot Wiedergut
machung in Duitsland in. 

1952 Edith Eberstadt hoort dat de tekening Godsvertrouwen 

(1907) zich in Museum Boijmans in Rotterdam bevindt. 
1955 augustus De Wieclergutmachungskammer van het Land

gericht in Frankfurt am Main veroordeelt de Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen tot teruggave van 
Godsvertrouwen. en gaat daarom zelf niet tot schadever
goeding over. De juridisch adviseur van de gemeente 
Rotterdam concludeert dat de uitspraak van de Kammer 
geen rechtsgrond bezit in Nederland, daarvoor is volgens 
hem de goedkeuring van een Nederlandse rechter nodig. 
Die wordt niet aangevraagd. 

1956 januari De Wiedergutmachungskammer van het Land
gericht in Frankfurt am Main keurt het verzoek om 
schadevergoeding voor de kunstvoorwerpen aan de erf
gename Flersheim toe. Onder de uitgekeerde 47.950 DM 

is een bedrag van 3.000 DM voor De Theems en eenzelfde 
bedrag voor Gebed voor de maaltijd. 

1962 Overlijden Georg Eberstadt. 
1992 Overlijden Edith Eberstadt. 
1998 Walter Eberstadt, bankier in New York, ontdekt dat De 

Theems bij Lonclon. Bri.dge (1885) zich evenals 
Godsvertrouwen in Museum Boijmans van Beuningen 
bevindt en dat Gebed voor de maaltijd (I907) in het 
Zeeuws Museum in Middelburg hangt. In december 
dient hij een claim voor de eerste twee werken in bij het 
museum en de gelijknamige Stichting. 

1999 januari Eberstadt dient een claim voor Gebed voor de 

maaltijd in bij het Zeeuws Museum. Na een onderzoek 
door de historicus Bonke wijst het College van B & W van 
Rotterdam de claim voor De Theems in november af. 
Eberstadt slaat in december een voorstel van de Stichting 
Museum Boijrnans Van Beuningen tot een bruikleen 
voor het leven van Godsvertrouwen. af. 

2000 mei De Commissie Museale Gedragslijn is van oordeel 
dat het Zeeuws Museum niet onjuist handelde door een 
verzoek om teruggave van Gebed voor de Maaltijd niet 
in te willigen, maar dat gezien de herkomst van het 
schilderij gezocht moest worden naar 'mogelijke alter
natieve redelijke en billijke oplossingen die recht doen 
aan het grote emotionele belang van de verzoeker ener
zijds en het grote collectiebelang anderzijds'. Eberstadt 
verklaart zich bereid tot een schikking. 

2001 De Zeeuwse Museumstichting en Eberstadt zwijgen 
wat Gebed voor de maaltijd betreft en de bestuursleden 
van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 
kunnen het onderling niet eens worden over de terug
gave van Godsvertroinven. 



44. 1elefoongesprekken met Adriana Adriaanse-de Pagter d.d. 9 
en 14 mei 2001; brieven van Walter Eberstadt aan Francisca van 

Vloten d.d. I juni en 12 juli 2001; Hans Riebsamen, Frankfurter
Allge1neine Zeitung, 25 september 1998.
45. Telefoongesprek met Adriana Adriaanse-de Pagter d.d. 9 mei
2001. De broer van Adriana de Pagter heeft als gemobil iseercl
marineman in Amsterdam de Flersheims in de herfst van 1939 
in Hotel de l'Europe bezocht en tijdens de oorlog nogmaals 
samen met zijn vader, om voedsel te brengen, op een ander 

adres; zie ook de brief van Acll"iana Adriaanse-cle Pagter aan 
Walter Eberstaclt cl.cl. 14 mei 2001.
46. Hans Riebsamen, Frankjiirt.er Al.l.gemeine Zeilung, 25 septem
ber 1998; N.N., Frankfurter Rundschau, 25 september 1998;
'Advies inzake aanspraak op "Het Gebed" van Jan Toorop', in:

http://www.museunwereniging.nl. 
47. Zie 'Notificatie van de Gemeenteraad Rotterdam d.d. 7
december 2000', http://www.bds.rotterdam.nl. Lijst 11 werd mij 
ter hand gesteld door Matthijs van der Velden, bijlage nr. 35/4 

bij 'Rapport Dr. Bonke, Collectie Flet-sheim, 14.8.1999, 
Gemeente Rotterdam'. 
48. 'Advies inzake aanspraak op "1-let Gebed" van Jan Toorop', 
in: http://www.museumvereniging.nl; 'Notificatie van de
Gemeenteraad Rotterdam d.d. 7 december 2000',

http://www.bds.rotterclam.nl; Lien 1-!eyting, NRC l-landelsblad,
12 mei 2000. 
De Stichting Boijmans Van Beuningen en het Museum 
Boijmans Van Beuningen hebben de toevoeging 'Van
Beuningen' overigens pas in 1958 gekregen, zie P.J. 1-loogstrate 
en M.P.F.G. Kuper, 'Honderdvijftig jaar Museum Boijmans Van
Beuningen 1849-1999', in: Joh. R. ter Molen ed., 15ojaar 
Museum Boijmans Van Beuningen. Een reeks beeldbepalende verza
mel.aars, Rotterdam 1999, 14-133, 92-93. 
49. Zie noot 19 in de tekst. Bij de Ièntoonslelling van werken van 
Jan Toorop (4 oktober - 2 november 1941), die van het Centraal 
Museum in Utrecht naar het Stedelijk Museum in Am.sterdam 
was doorgereisd, staat hetzelfde schilderij in de catalogus ver
meld als nr. 105, Zeeuwse/ie boer (1907) en als eigendom van een 

Rotterdamse particulier. Dezelfde familie wordt als eigenaar
genoemd in de Cat. Jan Toorop in Zeeland 1898-1923, Zeeuws
Museum Middelburg/Gemeentehuis Domburg, 1962, ro-u.
Merkwaardig is, dat het schilderij daar de titel Biddende boer
(Godsvertrouwen) heeft meegekregen. Afbeeldingen van het 
werk maken duidelijk om welk schilderij het gaat, want Toorop 
heeft - om de verwarring nog groter te maken - volgens eigen 
zeggen niet alleen in r907 (hetgeen vaststaat) maar ook in 1909
een biddende boer geschilderd, zie Plasschaert, Amsterdam
1925, 47, 49; Miek Janssen, Amsterdam [ca. 1922j, 33; J.C. van
Schagen, Zeeuws Tijdschrift 12 (1962) 5, 125-129, 126. Zie ook
noot 15.
50. Domburgsch Badni.euws d.d. II en cl.cl. 15 juli 19n; Francisca
van Vloten, in: Ineke Spaander en Paul van der Velde ed.,
Zwolle 1994, n-71, 34-35.
51. Gerard Aalclers, Berooi.d. De beroofde joden en hel Nederlandse
restilutiebeleid sinds 1945, Amsterdam 2001, 236, 417 (noot 42); 
Lien 1-!eyting, NRC l-landelsblad, 12 mei 2000. 
52. http://www.bds.rotterclam.nl; Eelke Muller, Richtlijn Museale
Verwervingen 1940-1948, Nederlandse Museumvereniging,
Amsterdam 2000, 168-171. Zie brief van Matthijs van der
Velden aan C.1-1. Weeda, hoofd Culturele Zaken gemeente
Rotterdam d.d. 28 april 1999. Zie ook noot 43 in de tekst.
De tentoonstelling Drie Generat.ies bij kunsthandel
Nieuwenhuizen Segaar liet werken zien van Jan Toorop, zijn
dochter Charley en haar zoon Edgar Fernhout. Charley Toorop is 

in elk geval vóór de Nederlandse Bezetting bij de Flersheims in 
Amsterdam geweest, zoals Ernst Flersheim heeft genoteerd;
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later klaagde hij erover dat Charley hem en zijn vrouw niet lan
ger bezocht, brief van Walter Eberstaclt aan Francisca van Vloten 
cl.cl. 12 juli 2001. C(ornelis) V(eth) schreef n.a.v. de genoemde
tentoonstelling in Maanclblacl voor Beeldende Kunsten 14 (1937) 6,
186-187, 186: 'Er was een groot schilderij met een gezicht op de
Theems te Londen, thans door het museum Boyrnans verwor

ven, en zeker een staal van 's meesters beste tonalistische schil
derwerk[ ... ]'.
53- http://www.museumvereniging.nl; Eelke Muller, Amsterdam 
2000, 149. Hoewel het niet onomstotelijk vaststond, achtte de
Commissie het zeer aannemelijk dat Gebed voor de maaltijd tot
de geconfisqueerde bezittingen van de Flersheims behoorde,

daarin ging zij af op de beslissing van de Frankfurtse
Wiedergutmachungskammer t.a.v. het werk.
Op de achterkant van Gebed voor de maaltijd is een etiket geplakt
met de naam 'mr. W.M.A. Weintjes', deze was van 1941-1946 lid
van de Hoge Raad en werd in 1948 door het Tribunaal van den
Haag veroordeeld wegens zijn nationaalsocialistische gezind
heid en handel met de vijand. Dat was in 1981 niet algemeen

bekend, maar had bij enig speurwerk naar de herkomst van het
schilderij wel ontdekt kunnen worden.
54. Anja l-leuss, 'Der Fall Gouclstikker: Die Nieclerlancle uncl die
Raubkunst', in: Matthias Frehner cl., Zürich 1998, 105-no, 

co6. In dit artikel gaat l-leuss aan de hand van de zaak 
Goudstikker in op 'den Sonclerweg der nieclerlänclischen 
Resti tu tions pol iti k.' 
55. F. l<uitenbrouwer, 'RooO(Unst wordt bezit. De juridische
tegenstellingen over oorlogskunst-claims', in: NIIC / -/andelsblad,
16 maart 2001; F. l<uitenbrouwer, 'Problemen bij teruggave oor

logskunst', in: NRC 1-(andelsblad, 4 mei 2001.
56. N.N., 'Regeling oorlogskunst versoepeld', in: NRC
Handelsblad, 30 juni 2001; F. Kuitenbrouwer, 'Gevolgen advies

Ekkart', in: NRC Handelsblad, 3 juli zoor; Lien l-leyting, "'Onze
adviezen worden ontkracht". R. Ekkart over teruggave oorlogs
kunst', in: NRC 1-/andelsblad, 9 juli 2001. De desbetreffende
kabinetsbesluiten zijn van r4 juli 2000 en 29 juni 2001. Zie
ook Gerard Aalders, Amsterdam 2001, 340-341, 344-358. Bij de
presentatie van de aanbevelingen van de Commissie Ekkart op 

z6 april 2001 werd tevens de website www.herkomstgezocht.nl
opengesteld.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Matthijs van der Velden 
uit Rotterdam, die mij steeds op de hoogte van de ontwikkelingen 
hield en van informatie voorzag. Voor het laatste dank ik ook 
Adriana Adriaanse-cle Pagt r in Vlissingen, Walter Eberstaclt in 
New York, Jaap Grave in München, Wim Warners in Domburg, 

Nora Winterhalter in Zürich, Lutz Becht lnstitut für Stacltgesch.ichte 
Frankfurt a/M., Jos Biemans Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 
Sylvia Golclhammer lnstitut für Stacltgeschichte Frankfurt a/M., 
Lien Grave Athenaeum Bibliotheek Deventer, Steffi Lam la 

l nstitut für Stadtgeschichte Frankfurt a/M., Andrea Langendoen 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Martha Op de Coul 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag,
Ronald Rijkse Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Bernhard Wirth
Staclt- uncl Universitätsbibliothek Frankfurt a/M.



1LHXZVWH�RQWZLNNHOLQJHQ�
�
�
Bijlage bij het PDF-artikel ‘Von Ihrem 
Freund Jan Toorop. Toorop, Domburg en 
de zaak Flersheim’, van Francisca van  
Vloten, zie ook =HHXZV�7LMGVFKULIW
51(2001)3/4, 41-58. 
�

Toorops potlood- en krijttekening *RGVYHUWURXZHQ (1907) is teruggekeerd naar de familie
Flersheim. Op 17 november 2001 heeft de bestuursvoorzitter van de Stichting Boijmans van 
Beuningen, Joop van Caldenborgh, de tekening in New York overhandigd aan Walter 
Eberstadt, de kleinzoon van de oorspronkelijke eigenaars. Onderhandelingen in de zomer 
waren nog op niets waren uitgelopen. De Stichting, onder meer door de Amerikaanse regering 
en joodse belangenorganisaties in binnen- en buitenland én door het Museum Boijmans van 
Beuningen onder druk gezet, had Eberstadt in augustus voorgesteld dat hij de tekening voor 
het symbolische bedrag van I 2000,- zou kopen, het bedrag dat Van der Vorm en Van Beek er
in 1943 voor hadden betaald. De Stichting verbond hieraan de voorwaarden dat Eberstadt en 
zijn erven de tekening bij donatie alleen aan Museum Boijmans van Beuningen zouden 
mogen schenken en dat bij verkoop - voor dezelfde prijs van I�2000,- - alleen de Stichting in
aanmerking zou mogen komen. Eberstadt wees dit voorstel af, omdat het volgens hem 
neerkwam op een eeuwigdurende bruikleen. In november stemde hij evenwel in met een 
voorstel waaraan grotendeels dezelfde voorwaarden waren verbonden, met dit verschil dat het 
hem en zijn erfgenamen nu vrijstaat de tekening in de toekomst aan een Amerikaans museum 
te schenken. Eberstadt toonde zich zeer verheugd over de teruggave. ‘What is the old saying 
about the mills of God? They grind slow but sure!’ In het bijzonder de steun vanuit Nederland 
en de betrokkenheid van het American State Department hebben hem geraakt. ‘I shall never 
fully understand why the Boymans Foundation - in the 1950ties or now - had such a hard time 
making up their mind and felt they had to attach some conditions to the return, but in the end 
the conditions were acceptable to me. As I stated elsewhere, my faith in the fairmindedness 
has been vindicated’.1 

Op 16 november 2001 heeft de Nederlandse regering haar voornaamste voorbehoud bij het 
overnemen van de aanbevelingen van de Commissie Ekkart ten aanzien van een royale 
restitutie van oorlogskunst in de collectie Nederlands Kunstbezit opgeheven. De steun van de 
Tweede Kamer volgde op 22 november. Naast de kunstverkopen door joden in Nederland 
vanaf mei 1940, worden nu ook alle kunstverkopen door joden in Duitsland vanaf 1933 en in 
Oostenrijk vanaf 1938 als onvrijwillig beschouwd. Dat is van belang, aldus Ekkart, omdat 
zich in de rijkscollectie kunst bevindt die tijdens de oorlog weliswaar vrijwillig aan de 
Duitsers is verkocht, maar in de jaren dertig toebehoorde aan Duitse of Oostenrijkse joden die 
er onder dwang afstand van hadden gedaan. De adviescommissie die zich over de individuele 
verzoeken tot teruggave zal buigen, bestaat uit de juristen J.M. Polak, B.J. Asscher, J. Leyten 
en H.M. Verrijn Stuart, de kunsthistoricus E. van Straaten en de historicus J.Th.M. Bank. 2 

Jan Toorops tekening 3DXOXV��SUHGLNHQGH�RS�GHQ�$UHRSDDJ�RYHU�GHQ�RQEHNHQGHQ�*RG uit
1912 bevindt zich in het Nijmeegse museum Het Valkhof. In 1984 werd de tekening, die 
volgens Miek Janssen ook aan de familie Flersheim heeft toebehoord en waarvan bekend is 
dat zij in 1949 op de 7HQWRRQVWHOOLQJ�YDQ�1HGHUODQGVFKH�HQ�)UDQVFKH�.XQVW bij Kunsthandel



Huinck & Scherjon in Amsterdam heeft gehangen, verworven door museum Commanderie 
van Sint Jan in Nijmegen, dat in 1999 in museum Het Valkhof is opgegaan.3

1. Brief van Walter Eberstadt aan Francisca van Vloten d.d. 25 november 2001. Zie o..m. ook Lien Heyting, ‘Erfgenaam wil Toorop van

Boijmans terug. Onderhandelingen lopen op niets uit’, in: 
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, 12 
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, 13 november 2001; N.N., ‘Voorwaarden teruggave Toorop

versoepeld’, in: 
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, 16 november 2001.

2. Zie o.m. N.N., ‘Kunstverkoop joden na 1933 “onvrijwillig”’, in: 
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, 16 november 2001; N.N., ‘Kabinet over oorlogskunst.

Verruiming teruggave joods bezit’, in: 
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, 17 november 2001; Lien Heyting, ‘Vijf claims wachten op commissie 

oorlogskunst’, in: 
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, 21 november 2001.

3. Zie Francisca van Vloten, ‘Von Ihrem Freund Jan Toorop. Toorop, Domburg en de zaak Flersheim’, in: % �&��'"(���) * +����,�-�&* .
�  51 (2001) 

3/4, 41-58, 47-48, 52, 56 (noot 29) , Internet-versie 1-18, 7-8, 12, 16 (noot 29); Joke Beugeling e.a. ed., 
)
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nog te melden, dat de tekening in 1980 in Amsterdam werd geveild bij Sotheby, Mak van Waay en verworven door een particulier. Met

dank aan M.P. de Bruin en Caecilia Thoen, Museum Het Valkhof.
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