
Rue La Boétie 21



Voor mijn moeder, Micheline Rosenberg-Sinclair







I n h o u d

 7 Voorwoord
 21 Rue La Boétie
 27 Nummer 21 tijdens de Duitse bezetting
 39 Floirac
 51 In het Centre Pompidou
 57 Gennevilliers
 63 Handelaar
 75 Châteaudun, Opéra en Madison Avenue
 95 Mother and Child
 99 Paul en Pic
 123 Boulevard Magenta
 137 Pi-ar-enco
 147 Een langdurige relatie
 151 De oorlog in New York
 161 Uit het oog, in het hart
 169 De trein, Schenker en de kunst van het mogelijke
 185 Epiloog
 187 Verklarende noten
 199 Bibliografie
 201 Dankwoord
 203 Illustratieverantwoording





7

Vo o rwoo r d

Begin 2010. Een regenachtige dag, er wordt betoogd.
De politie heeft mijn wijk afgesloten, in de omgeving van Bastille 

is er geen doorkomen aan en ik zit opgesloten in een auto die ik niet 
kan achterlaten. Wanneer ik eindelijk tot bij een linie van de oproer-
politie raak die de boulevard Beaumarchais verspert, draai ik mijn 
raampje naar beneden en vraag ik een politieagent die in de stro-
mende regen staat of ik er even langs mag, zoals de andere buurtbe-
woners. ‘Uw papieren’, vraagt hij me op vermoeide toon. Ik ben net 
verhuisd en mijn nieuwe adres staat nog niet op mijn rijbewijs of 
identiteitskaart. Het spijt hem, maar hij kan me niet op mijn woord 
geloven. Ik moet kunnen bewijzen dat ik op mijn nieuwe adres woon 
en mag niet naar huis.

Een tijdje later schrijf ik naar Nantes, waar zich de dienst bevindt die 
uittreksels van geboorteakten aflevert aan in het buitenland geboren 
Fransen. Nadat ik het document heb ontvangen, begeef ik me naar het 
dichtstbijzijnde politiekantoor aan de quai de Gesvres met de ver-
eiste papieren: het uittreksel van mijn geboorteakte dat ze nodig 
hebben en mijn nieuwe identiteitskaart, die ik nog maar net heb en 
dus nog zeven jaar geldig is.

Er staat een lange rij. Bij de ingang moet ik een ticket met een num-
mer nemen. Ik wacht anderhalf uur en bekijk ondertussen alle mensen 
om me heen die een identiteitskaart of paspoort komen halen. Ik zie 
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ook de vermoeide, te weinig talrijke bedienden die de ontredderde 
mensen zonder pardon opjagen. ‘Mevrouw, u moet toch weten of u 
afkomstig bent van Guadeloupe of niet!’ krijgt een bejaarde dame te 
horen op een toon die ze niet zouden hebben gebruikt om te vragen of 
ze in Loire-Atlantique was geboren.

Het is mijn beurt. Ik haal de gevraagde documenten uit mijn map. 
En dan reageert de meneer achter het loket verbaasd omdat ik in het 
buitenland ben geboren. Ik antwoord dat ik in New York op de we-
reld ben gezet, dus duidelijk in het buitenland, en dat dat de reden 
is waarom mijn papieren zijn opgestuurd door de dienst in Nantes. 
Daarop wil hij de geboorteaktes van mijn ouders zien. Ik bespaar hem 
hun geschiedenis, zeg niets over hun ontmoeting na de oorlog op 
Amerikaans grondgebied, toen mijn vader net was afgezwaaid bij de 
vrije Franse strijdkrachten; ik houd me in en leg niet uit dat ik bij toe-
val ben geboren in New York en er maar twee jaar heb gewoond voor-
dat ik terugkeerde naar Frankrijk, waar ik de rest van mijn leven door-
bracht, omdat mijn vader geen werk vond in Amerika. Het scheelde 
maar een haartje of ik had naar excuses gezocht omdat ik niet op Fran-
se bodem was geboren…

Ik verbaas me echter steeds meer over zijn aandringen om de ge-
boorteakten van mijn ouders te zien. Bovendien wijs ik hem erop 
dat op mijn geboorteakte (‘Kijk toch eens, meneer’) duidelijk staat 
dat Anne S. de dochter is van Robert S. en Micheline R., die allebei 
in Parijs zijn geboren, en dat ik bijgevolg Franse ben door afstam-
ming. Dan toon ik mijn identiteitskaart, die drie jaar eerder werd 
uitgereikt en nog geldig is tot in 2017. Als de overheid twijfelde aan 
de geldigheid, moest ze zelf maar bewijzen dat er bedrog in het spel 
was.

Maar hij blijft bij zijn mening: de papieren zijn noodzakelijk, sinds 
2009 gelden er nieuwe richtlijnen voor alle burgers die willen bewij-
zen dat ze de Franse nationaliteit hebben.

‘Zijn uw vier grootouders Fransen?’ vraagt de meneer achter het 
loket.
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Ik vraag hem om het te herhalen, want ik vrees ernstig dat ik hem 
verkeerd heb begrepen.

‘Zijn uw vier grootouders in Frankrijk geboren, ja of nee?’
‘De laatste keer dat ze zulke vragen aan mensen van hun generatie 

stelden, was voordat ze op de trein naar Pithiviers, Beaune-la-Rolande 
of de Vélodrome d’Hiver 1 moesten stappen!’ zeg ik met een brok in de 
keel.

‘Wat? Welke trein? Waarover hebt u het? Nogmaals: ik heb dat pa-
pier nodig, u kunt pas terugkomen als u het bij zich hebt.’ Hij stuurt 
me brutaal weg, en duwt mijn als bij uitzonderlijk toeval gele map 
naar me toe.

Het heeft geen zin om geschiedenisles te geven aan de bediende, 
die zou kijken alsof hij het in Keulen hoorde donderen als je naar de 
wetten van het Vichyregime zou verwijzen. Blijkbaar hebben de lei-
dinggevende ambtenaren die de nieuwe richtlijnen invoerden, niet de 
tijd genomen om hem uit te leggen dat je bepaalde ongelukkige for-
muleringen, die duistere tijden in herinnering brengen, beter kunt ver-
mijden.

Gekwetst vertrek ik, zonder dat ik het de gedisciplineerde ambte-
naar werkelijk kwalijk neem, maar met het gevoel dat ik door mijn 
geboorteplaats verdacht word gemaakt, alsof er twee soorten Fransen 
bestaan en de ene categorie Franser is dan de andere. Ik bedenk ook 
hoe absurd de situatie is: ooit hebben de stadsbestuurders, die zich 
niet bewust waren van mijn vreselijk twijfelachtige afkomst, me name-
lijk de eer gegund om een tijdje model te staan voor de buste van ‘Ma-
rianne’2, en vonden ze me waardig genoeg om me een ereplaats te 
geven in het stadhuis.

Deze zaak heeft meer om het lijf dan wat pesterijen van een over-
heidsdienst. Het gevaarlijke debat over de nationale identiteit, dat als 
een gif op Frankrijk inwerkt, wordt weer opgerakeld.

Door het incident herinner ik me plots een voorval uit mijn jeugd. In 
de jaren zeventig werden we plots weer geconfronteerd met de Shoah 
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en meer in het bijzonder met de collaboratie van het Vichyregime aan 
de Endlösung. Iedereen herinnert zich nog het veelbesproken inter-
view in L’Express met Darquier de Pellepoix, die onder meer aan het 
hoofd stond van het Commissariat général aux Questions juives3. In 
zijn Spaanse ballingsoord beweerde hij zonder een greintje wroeging 
dat er ‘in Auschwitz enkel luizen werden vergast’. Het interview luidde 
het begin in van Serge Klarsfelds onderzoek over misdaden tegen de 
menselijkheid en van de jacht op de daders. Zijn belangrijkste doelwit 
was, nog voor Maurice Papon, René Bousquet, secretaris-generaal van 
de politie onder het Vichyregime. In die periode werd het ene na het 
andere boek over het onderwerp gepubliceerd, en het eerste was Vichy 
France and the Jews, van de Noord-Amerikaanse historici Marrus en 
Paxton. Pas nadat buitenlandse academici onderzoek hadden gepleegd, 
werd de rol van het overheidsapparaat onder het Vichyregime in de 
arrestatie en deportatie van Joden in Frankrijk duidelijker. Vanaf toen 
kwam de waarheid over de duistere jaren onstuitbaar naar boven en 
lieten tegelijkertijd ook revisionisten van zich horen. Zo werd Robert 
Faurisson meerdere keren veroordeeld in Frankrijk wegens het ont-
kennen van een misdaad tegen de menselijkheid.

Twintig jaar eerder hadden mijn ouders een oude schuur in het depar-
tement Seine-et-Marne opgeknapt. Het pand bevond zich in Fleury-
en-Bière en deed dienst als weekendhuis.

Mijn vader, die in de cosmetica-industrie werkte, was erg blij dat 
hij in het dorp zijn collega Jean Leguay aantrof, die aan het hoofd 
stond van Gemey, een bedrijf dat tegenwoordig deel uitmaakt van de 
groep L’Oréal.

Jean Leguay en mijn vader gingen af en toe golfen in Fontaine-
bleau. Leguay kwam vaak bij ons thuis op de koffie met zijn vrouw 
Minouchette, die voor mij, toen ik nog een jong meisje was, het sno-
bisme van het zestiende arrondissement volmaakt belichaamde. Ze 
beweerde dat ze in het kleine dorp met zijn driehonderd zielen haar 
huis ‘Diorgrijs’ had willen laten schilderen. De kleur stond niet in de 
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catalogus van verffabrikant Valentine, maar ze vond dat de naam 
leuk klonk. Om kort te gaan, Minouchette was dom en verwaand, 
maar haar man was aardig en intelligent. Mijn vader stelde zijn gezel-
schap op prijs en ik volgde de mannen soms tijdens hun golfpartij-
tjes, als een kind dat in de wolken is omdat het met haar papa mag 
gaan wandelen.

Jean Leguay had een glad gezicht en de typische rozige teint van 
men sen die van een goede nachtrust genieten. Mijn moeder, die zich 
altijd bekommerde om het voorkomen van mijn vader, met zijn bleke 
en soms doffe gelaatskleur, roemde steeds het voorbeeld van Jean Le-
guay, als iemand die er gezond uitzag, zichtbaar goed in zijn vel zat en 
een goed geweten had.

Enkele jaren voordat de collaboratie weer onder de loep werd geno-
men, in het licht van het anti-Joodse beleid van Vichy-Frankrijk, pu-
bliceerde uitgeverij Robert Laffont in de reeks ‘Ce jour-là’ (waarin ook 
De langste dag 4 of Brandt Parijs? 5 verschenen) La Grande Rafle du Vel d’Hiv 
van Claude Lévy en Paul Tillard. Tegenwoordig zijn de Fransen goed 
op de hoogte van die gebeurtenis, vooral sinds de toespraak van Jac-
ques Chirac op 16 juli 1995, waarin hij de betrokkenheid van Frankrijk 
en de Franse overheidsdiensten bij de deportatie van de Joden toegaf. 
Dankzij vele boeken en films, waaronder de recente prent La Rafle, 
werden mensen vertrouwd met de geschiedenis. Maar eind jaren zes-
tig, toen de publicatie van fragmenten uit het boek van Claude Lévy 
en Paul Tillard in Le Nouvel Observateur veel stof deed opwaaien, was 
dat nog niet het geval.

In het boek kwam een zekere Leguay voor, maar zijn voornaam werd 
niet vermeld. Wie het las, vernam dat hij de plaatsvervanger van René 
Bousquet was in het bezette gebied. Omdat hij zelf aan het hoofd van 
de politie stond, correspondeerde hij voortdurend met zijn collega’s 
over de praktische problemen die zich bij de arrestatie van Joden voor-
deden. Hij was ook aanwezig bij de voorbereidende vergaderingen 
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voor de razzia’s van juli 1942 en werkte mee aan de organisatie. Boven-
dien leidde hij de overbrenging van Joden van het vrije gebied6 naar 
Drancy7 in goede banen.

Net zoals Bousquet, die lang werd beschermd door zijn vrienden in 
de politiek, en Papon, de enige hoge ambtenaar van het Vichyregime 
die de afgelopen twintig jaar werd veroordeeld, was Jean Leguay een 
ellendeling wiens gekonkel lange tijd verborgen is gebleven, net zoals 
de handel en wandel van veel collaborateurs, van wie het verleden pas 
laat aan het licht kwam.

Als iemand me destijds had gezegd dat er ongeveer zevenentwintig 
jaar later een boek zou verschijnen (Une jeunesse française van Pierre 
Péan) waarin met de toestemming van de belangrijkste betrokkene de 
waarheid zou worden onthuld over de duistere jaren van president 
Mitterand, zou ik hem de huid vol hebben gescholden. Toen ik poli-
tieke wetenschappen studeerde had ik al een gewelddadige confron-
tatie doorstaan met rechtse studentenleiders, die in de jaren zeventig 
in de meerderheid waren en in tegenstelling tot de linkse minderheid, 
waartoe ik behoorde, (helaas terecht) beweerden dat Mitterand door 
het Vichyregime was gedecoreerd met de ordre de la Francisque!

Péan schreef dus het onfrisse verhaal met de hulp van zijn oude vrien-
den die ook een duister verleden hadden. Ik werd toen trouwens niet 
bijzonder geraakt door de onthullingen over de bedenkelijke levens-
loop van François Mitterand, die aanvankelijk nauw betrokken was 
bij het Vichyregime en later onder de schuilnaam François Morland 
bij het verzet ging. Vooral het feit dat hij bevriend bleef met verdachte 
figuren, zoals hij nooit heeft ontkend, stuitte me tegen de borst. Ik 
verwijs natuurlijk naar zijn band met Bousquet, die de president per-
soonlijk heeft toegegeven en waarvan bewijzen zijn: er bestaan ver-
trouwelijke foto’s van de twee mannen die in Latche werden gemaakt, 
in Mitterands huis in de Landes. Bousquet financierde meerdere ver-
kiezingscampagnes. En er is de even bezwarende, innige vriendschap 
met Jean-Paul Marin, een voormalig lid van de Cagoule8. Toen de man 
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in 1986 overleed, eiste de president van de Franse republiek dat de 
Franse vlag over zijn doodskist werd gelegd!

Voor mij persoonlijk is er een periode voor en een na 1994. Ik ben 
de voormalige president nog altijd dankbaar dat hij de vloek die op 
het linkse kamp rustte en het verhinderde om aan de macht te komen 
verbrak, en bewonder hem om zijn trouwe inzet voor Europa. Maar 
mijn vroegere vertrouwen in de oprechtheid van zijn engagement ben 
ik voor altijd kwijt, en ik voel me verraden.

Die verontwaardiging, de aantasting van mijn overtuigingen, het 
verleden van een bepaald Frankrijk dat voor mij nooit het eeuwige, 
ware Frankrijk zal zijn, kan ik beslist niet aanvaarden9 en heeft mijn iden-
titeit sterk beïnvloed. 

Mijn vader voelde zich diep gekwetst door de onthullingen over 
de razzia van de Vélodrome d’Hiver. Het was des te pijnlijker omdat zijn 
eigen vader, die de gele ster had gedragen voordat hij was ondergedo-
ken met de schuilnaam Sabatier, was aangegeven door de conciërge 
van het gebouw waar hij zich met mijn grootmoeder had verstopt. Mijn 
grootvader werd toen gearresteerd en door de Franse politie opgeslo-
ten in Drancy.

Als ik de geschiedenis van mijn familie van moederskant in dit 
boek laat herleven, hoe zou ik dan Marguerite Schwartz, de moeder 
van mijn vader, over het hoofd kunnen zien? Tijdens een waanzinnig 
romanesk avontuur dat ik nooit heb kunnen doorgronden, lukte het 
haar om zich met de hulp van een Franse officier die toegang had tot 
het kamp van Drancy als verpleegster te vermommen, een ambulance 
van het Rode Kruis en valse papieren te bemachtigen en mijn grootva-
der van vaderskant weg te halen uit de wachtkamer voor deportatie. 
De man was erg zwak geworden en ernstig ziek door de lange mishan-
delingen in het kamp, waaraan hij later zou bezwijken. Maar hij stierf 
in zijn bed, niet in de gaskamers van Auschwitz, waar hij met de vol-
gende trein naartoe zou worden gebracht.
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Toch kon mijn vader in 1967 moeilijk geloven dat de leidinggevende 
ambtenaar die actief had meegewerkt aan de deportatie, dezelfde 
Leguay was die het vorige weekend als vriend bij hem op de thee was 
gekomen.

Met een fotokopie van een aan de Duitsers gerichte brief van Le-
guay, die hij in het Centre de documentation juive contemporaine 
(dat vandaag deel uitmaakt van het Parijse Mémorial de la Shoah) had 
gevonden, ging hij naar de hoofdzetel van het Franse vakverbond van 
de cosmetica-industrie, waarvan hij lid was, en vroeg de voorzitter om 
hem een ondertekende memo te tonen van Jean Leguay, de topman 
van Gemey. Toen hij het document las, verbleekte mijn vader: de 
handtekeningen op de twee papieren waren identiek. Daarop ver-
telde hij wat hij over de man wist en vroeg hij om hem uit het vak-
verbond te zetten. De voorzitter, die van zijn stuk was gebracht, wei-
gerde. Dat was wellicht niet erg moedig, maar destijds lag het onder-
werp nog niet zo gevoelig, en in tegenstelling tot vandaag waren de 
Duitsers nog helemaal niet bereid om volledig open kaart te spelen 
over hun verleden. Om een schandaal te vermijden kwam hij dus tot 
een heel ander besluit. 

Mijn vader nam als enige ontslag uit het vakverbond, schreef een 
brief naar Leguay om te vertellen wat hij over hem te weten was geko-
men, en verzocht hem om de straat over te steken als hij hem nog zag 
lopen in Fleury-en-Bière, zodat ze elkaar nooit meer zouden tegen-
komen. Leguay antwoordde hem per kerende post met het vonnis van 
het hooggerechtshof, dat hem vrijpleitte in 1949, zoals ook de namen 
van Bousquet en zoveel anderen werden gezuiverd.

Overigens werd Gemey in die jaren overgenomen door L’Oréal, 
een bedrijf waarvan we weten dat het vroeger notoire collaborateurs 
aan een baan hielp. Zo werd Jean Filliol, die voor de oorlog had gepro-
beerd om Léon Blum te vermoorden en sinds de bevrijding naar 
Spanje was gevlucht, waar hij de plaatselijke afdeling van L’Oréal 
leidde, bijvoorbeeld bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn 
lidmaatschap van Joseph Darnands Milice française 10 en omdat hij 
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de SS-Panzer-Division Das Reich op weg had geholpen naar Oradour11. 
Een andere topman van L’Oréal, Jacques Corrèze, die trouwens in het-
zelfde gebouw in de Parijse rue de Rémusat als Jean Leguay woonde, 
was een van de leiders van Eugène Deloncles Cagoule, die werd gefi-
nancierd door Eugène Schueller, de vader van Liliane Bettencourt. 
Jacques Corrèze ging al in 1941 in dienst bij het Légion des volontaires 
français contre le bolchévisme (LVF), dat aan de zijde van de nazi’s 
vocht, en daarna deel werd van de Division Charlemagne, de divisie 
van de Waffen-SS waarbij alle Fransen die voor een SS-uniform had-
den gekozen werden ingedeeld. In 1948 werd hij tot tien jaar gevange-
nisstraf veroordeeld, maar een jaar later kwam hij weer op vrije voeten 
en kreeg hij meteen een baan van Schueller: hij mocht de topman van 
L’Oréal in Amerika worden. In 1959 werd hem amnestie verleend, in 
de jaren zestig kreeg hij eerherstel. In 1991 overleed hij in Parijs, terwijl 
het Amerikaanse Office of Special Investigations onderzoek deed naar 
zijn eventuele betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Door de recente zaak-Bettencourt, die niets met het voorgaande te 
maken heeft, kwamen het verleden en de vrienden van Schueller weer 
onder de aandacht en werden bepaalde gebeurtenissen uit de voor-
geschiedenis van de oprichter van L’Oréal opgerakeld.

Met het dossier dat Serge Klarsfeld samenstelde, kon het gerecht Jean 
Leguay aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Ik herinner 
me nog dat ik mijn vader in 1979 meenam naar de persconferentie 
waar Klarsfeld aankondigde dat de vervolging van Bousquet en Leguay 
ontvankelijk werd verklaard. Toen we Karlsfelds kantoor verlieten, 
zei mijn vader, die even oud was als Leguay maar in 1980 jong stierf: ‘Je 
zult zien, hij zal na me sterven, vredig en in zijn bed.’ Jean Leguay stierf 
inderdaad in 1989, voordat zijn proces van start ging. In de officiële 
mededeling over het staken van de strafvordering werd onthuld dat 
‘uit de informatie […] zijn betrokkenheid bij misdaden tegen de men-
selijkheid was gebleken’. 
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Mijn onaangename ervaring in het politiekantoor stelde niet veel 
voor, maar doordat mijn identiteit weer in vraag werd gesteld, werd ik 
overspoeld door een golf van herinneringen aan het verleden van mijn 
familie.

Jarenlang wilde ik de tot vervelens toe herhaalde verhalen over het 
verleden die mijn moeder opdiste niet meer horen. Niet omdat ik me 
zomaar wilde afzetten tegen mijn familie, maar omdat de geschiedenis 
van mijn grootouders van moederskant niet de mijne was, ook al dacht 
ik dat ik die kende. Ik had een ander leven. En eerlijk gezegd interes-
seerde het me allemaal niet erg. Ik hield van politiek en journalistiek en 
had meer belangstelling voor mijn familie van vaderskant dan voor de 
kant van mijn moeder. Mijn vader vocht namelijk tijdens de oorlog bij de 
vrije Franse strijdkrachten in het Midden-Oosten en stelde namens ge-
neraal de Gaulle nieuwsberichten op voor Radio-Bey routh onder de 
schuilnaam Jacques Breton; hij was apetrots toen hij me het persbericht 
toonde waarin Goebbels hem ter dood veroordeelde en op goed geluk 
– toevallig had hij het bij het rechte eind – ‘de Jood Sinclair’ aan de kaak 
stelde. Na de bevrijding keerde hij terug naar Parijs en zag hij nog zijn 
eigen vader, die doodziek was geworden in Drancy, voordat hij overleed.

Hoewel mijn vader zelf een carrière opbouwde in het bedrijfsleven 
als manager van een bedrijf, wat mijlenver was verwijderd van mijn 
interesses, had ik meer affiniteit met zijn oorlogsgeschiedenis, die hij 
in zijn dagboeken had opgeschreven, dan met het verleden van het 
andere deel van mijn familie, de kant van mijn moeder, dat werd over-
schaduwd door mijn grootvader, de kunsthandelaar die ik amper had 
gekend omdat hij stierf toen ik elf was. Kortom, ik stond stiekem aan 
de kant van mijn ‘heldhaftige vader’, die mild de spot dreef met mijn 
moeder omdat ze ‘de oorlog op Fifth Avenue had gestreden’!

Mijn vader, Robert Sinclair, heette zijn hele jeugd lang Robert 
Schwartz. In 1939 werd hij als gewone soldaat naar het front geroepen 
en bij de meteorologische dienst ingedeeld. Hij was gestationeerd in 
een grenspost (misschien van de Maginotlinie) en profiteerde van zijn 
dagelijkse telefoongesprek met zijn collega, die op een andere strate-
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gische positie was geposteerd, om niet alleen het weer aan het front te 
vergelijken, maar ook schaak te spelen: elke dag deden ze een zet. Ze 
wachtten op de barbaren, die nooit kwamen omdat ze de al te voor-
spelbare verdedigingslinie liever ontweken.

Mijn vader had zich door zijn bevindingen laten inspireren tot een 
pseudowetenschap over cumulonimbussen, zodat hij ons telkens als 
er regen op komst was lastigviel met encyclopedische uiteenzettingen.

Ik geloof dat hij, terwijl hij zijn toren of paard verplaatste, alleen 
maar zijn hand uitstak en zei dat het regende, waarop zijn kameraad 
antwoordde: ‘Hier ook’, zoals in Ademaï aviateur, een strip uit de jaren 
dertig die later werd verfilmd met Fernandel in de hoofdrol. 

Maar nadat hij werd ontslagen uit het leger, zoals de andere solda-
ten die niet krijgsgevangen waren gemaakt, keerde hij terug naar 
Parijs en huilde hij zoals zoveel anderen toen hij de vlaggen met haken-
kruisen boven de Champs-Elysées zag wapperen. Hij herinnerde zich 
nog 11 november 1918, toen hij negen was en met zijn moeder de troe-
pen van Foch, die hun overwinning in de Eerste Wereldoorlog vier-
den, ging toejuichen. 

Op dat moment besliste hij om zich te engageren.
Omdat hij de smokkelroutes naar Engeland niet kende, slaagde hij 

er na lange omwegen uiteindelijk in de Verenigde Staten te bereiken, 
waar hij bij de vrije Franse strijdkrachten ging. Ze stuurden hem naar 
het Midden-Oosten: Damascus, Beiroet en Caïro.

Voordat hij weer op de boot stapte die via de Atlantische en de In-
dische Oceaan met gedoofde lichten naar het Midden-Oosten voer 
om de aandacht van de vijand niet te trekken, kreeg hij te horen dat  
de Duitsers de achternamen kenden van de Franse officieren die voor 
de Gaulle vochten en van wie de families in Frankrijk waren achter-
gebleven. Om de zijne te beschermen, moest hij dan ook zijn naam 
veranderen. Omdat hij zijn initialen wilde behouden, sloeg hij het tele-
foonboek van New York City open bij de letter S, waar hij de typisch 
Ierse achternaam ‘Sinclair’ zag, die even gewoon is in de Verenigde 
Staten als Martin of Dupont in Frankrijk.
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Ik heb het hem altijd een beetje kwalijk genomen dat hij die naam 
heeft gehouden en na de oorlog wettelijk heeft aangenomen. Zo ver-
loren we een deel van onze identiteit. Maar hij had zich onderscheiden 
onder die strijdnaam, droeg hem trots en wilde zijn kinderen (meer 
bepaald zijn dochter Anne) waarschijnlijk beschermen voor het ge-
vaar waaraan zijn familie door een Joodse achternaam was bloot-
gesteld.

Het kwam tijdens de jaren na de bevrijding wel vaker voor dat 
mensen die door de oorlog waren getraumatiseerd hun naam veran-
derden, maar ik moet toegeven dat ik het altijd als een vorm van ver-
raad heb beschouwd. Wellicht heb ik me daarom al vroeg laten 
voorstaan op mijn Joodse identiteit. Om dezelfde reden was ik diep 
bedroefd toen bepaalde personen de evenredige vertegenwoordiging 
van partijen als voorwendsel gebruikten waarmee ze het Front Natio-
nal de kans gaven om iets te betekenen in de politiek. Daarom ook heb 
ik me vinnig verzet tegen de media-aandacht die het FN in de jaren 
tachtig kreeg en weigerde ik dertien jaar lang om Jean-Marie Le Pen 
uit te nodigen voor het actualiteitenprogramma Sept sur sept. Het was 
een nutteloze en verloren strijd, zoals bleek op 21 april 200212 en in de 
nasleep van die verkiezingen, die nog steeds niet voorbij is.

Zo zie je waartoe het kan leiden als je in de archiefdozen gaat graven…
Toevallig ontdekte ik mijn oorspronkelijke geboorteakte tussen 

de papieren, maar niet het uittreksel dat alle overheidsdiensten door-
gaans willen zien.

Wat zou de ambtenaar achter het loket in het politiekantoor (die 
uiteindelijk de aanzet tot dit boek gaf ) hebben gezegd als hij had ge-
zien dat ik werd geboren als ‘Anne Schwartz, alias Sinclair’, en dat mijn 
burgerlijke staat pas werd gewijzigd in 1949, toen ik een jaar oud was, 
door een besluit van de Raad van State?

In mijn jeugd was ik dus ontvankelijker voor de geschiedenis van mijn 
grootouders van vaderskant, die in Frankrijk waren gebleven, dan 
voor het lot van mijn familieleden die hadden beslist om te vertrekken 
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omdat ze door de nazi’s werden opgejaagd en vervolgens werden ont-
eigend, bestolen en van hun nationaliteit werden beroofd.

Later wilde ik mijn eigen leven leiden, en ik verkoos de televisie 
boven galeries, het openbare leven boven een bestaan in het teken van 
de kunst, oude kranten boven oude schilderijen.

Vijf jaar geleden overleed mijn moeder. En zoals altijd na de dood 
van een ouder, werd ik overvallen door wroeging en schoten er mij 
allerlei dingen te binnen die ik haar was vergeten te vragen of die ik 
nooit wilde weten, uit gemakzucht of omdat ik het beu was om de-
zelfde verhalen steeds opnieuw te horen.

Ik heb kasten propvol stoffige aandenkens leeggemaakt: oude sleu-
telbossen, ouderwetse sjaaltjes die hun glans waren verloren, familie-
foto’s, stapels papieren die er al tientallen jaren lagen.

Daarna vierde ik mijn zestigste verjaardag. De afgelopen jaren 
woonde ik in de Verenigde Staten, in een land waar ik voortdurend 
werd geconfronteerd met mijn kindertijd en het deel van mijn familie 
dat er een toevluchtsoord vond. Toen werd ik er dus door de Franse 
overheid, die met gevaarlijke begrippen goochelt, aan herinnerd dat 
de Franse nationaliteit niet vanzelfsprekend is, zelfs als je ze altijd hebt 
gehad, dat ze erg broos is als je ze bezit en moeilijk bereikbaar voor wie 
ernaar verlangt. En dat het niet de eerste keer was dat mijn familie met 
het probleem te maken kreeg. 

Ik besefte dat ik zelfs niet de tijd had genomen om de dozen uit 
het appartement van mijn moeder, die ik in een kast had gestouwd, 
uit te pakken. Ze zaten vol brieven en oude mappen die ik had 
samengepakt zonder dat ik zelfs maar het plan opvatte om ze te 
bekijken.

Omdat ik er tegen wil en dank door werd aangetrokken, dook ik 
in het familiearchief, op zoek naar mijn wortels en mijn familie van 
moederskant. Ik wilde te weten komen wie de vader van mijn moeder 
was, mijn opa, die erkenning kreeg als vernieuwer van de schilder-
kunst en tijdens de Tweede Wereldoorlog een paria werd. En zo kreeg 
ik zin om de stukjes van mijn familiegeschiedenis, die grotendeels 
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werd bepaald door kunst en oorlog, in elkaar te puzzelen. Ik wilde op 
zoek gaan naar mijn grootvader.

Ik ben de kleindochter van een meneer die Paul Rosenberg heette 
en in Parijs woonde, in de rue La Boétie nummer 21.
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Rue La Boétie

Nummer 21. Ik ben er wel honderd keer voorbijgelopen. Mijn moeder 
toonde me graag de gevel uit de jaren dertig, met zijn bogen van na-
tuursteen. Ik had gezien dat er winkels en een pizzeria in het gebouw 
zaten, maar was er nooit blijven staan.

Maar wat moest ik anders op die aprildag in 2010, toen ik werd 
achter volgd door de papieren die uit de dozen tevoorschijn waren ge-
komen? Zeventig jaar nadat de bewoners voor wie ik me interesseerde 
het gebouw hadden verlaten, wilde ik er een kijkje nemen, zonder dat 
ik eigenlijk precies wist wat ik wilde zien. 

Tegenwoordig is het hoofdkantoor van een van de afdelingen van 
Veolia er gevestigd. Ik bel aan. ‘Mijn grootouders hebben hier gewoond, 
ik zou graag eens een kijkje nemen, ach gewoon even kijken, ziet u, ik 
wil niet storen, alles is vast erg veranderd, ze woonden hier voor de 
oorlog, er blijft waarschijnlijk niets meer over, het geeft trouwens niet 
als het niet kan.’ Het leek wel alsof ik bang was dat ik het gebouw zou 
mogen bezoeken.

De toegang werd me niet geweigerd. Waarom zouden ze ook? Op 
die woensdagmiddag in april 2010 ging ik dus naar het kantoor van 
Veolia, in de rue La Boétie 21, waar ik mijn verhaal uit de doeken deed. 
De begripvolle, ontroerde bedienden (die het nochtans enigszins on-
geloofwaardig vonden dat ik pas op mijn zestigste plots verlangde om 
het gebouw te zien) stonden me hoffelijk een bezoek toe.
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De hal werd opgedeeld, er staan nog zuilen met Korinthische kapite-
len van wit stucwerk die ik nogal smakeloos vind (zijn ze wel authen-
tiek?) en er ligt een zwart-wit geblokte marmeren vloer. 

Alles werd opnieuw ingedeeld en moderner gemaakt. Alle vertrek-
ken en ruimten zijn veranderd. In de jaren 2000 werden er spots in 
de plafonds geplaatst. De trap van het gebouw, die naar de boven-
verdiepingen leidt, waar zich vroeger de woonruimte bevond, is nog 
intact. De ouderwetse trapleuning dateert nog uit het Parijs van het 
begin van de twintigste eeuw, maar er is nu een lift die beantwoordt 
aan de hedendaagse normen (waardoor open kooien niet meer toe-
gelaten zijn).

In tegenstelling tot de rest lijkt de trap met de smeedijzeren leuning 
in de voormalige galerie wel degelijk te dateren uit de jaren dertig, toen 
mijn grootvader een langdurige renovatie liet uitvoeren. In de vloer op 
de eerste verdieping zijn overal mozaïeken gelegd met gele cabochons. 
Het was echter onmogelijk om uit te vissen op welke plaats in de hal de 
marmeren vloerplaten lagen die door Braque waren ontworpen, onder 
zijn toezicht uitgevoerd en na de oorlog werden gebruikt om er lage 
tafels mee te maken. De overgang van de benedenverdieping naar de 
eerste etage was versierd met arcaden. Ze waren identiek aan de bogen 
van de voorgevel en er waren facettenspiegels in geplaatst. 

Ik liep naar binnen in de grote zaal op de benedenverdieping, die 
zicht baar is op de foto’s die ik van bij mijn grootvader kende. Elke 
tentoonstelling in de rue La Boétie vond in die zaal plaats. De ene 
maand hing er werk van Braque aan de muren, de andere schilderijen 
van Matisse en daarna Picasso’s.

De ruimte is een vergaderzaal voor de directieleden van Veolia 
geworden en heet tegenwoordig salle Mississippi. Het parket van 
dunne eiken planken ligt er nog steeds. Ik herken meteen de lambrise-
ring van de foto’s, net zoals het glasraam met kleine stervormige ruit-
jes dat, zoals in veel galerieën uit die tijd, een zacht licht doorliet waar-
door de hoeken van de kubistische schilderijen er wat minder scherp 
uitzagen. 
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Toen ik mijn ogen tot spleetjes kneep, zag ik de grote schilderijen 
uit de jaren twintig of dertig weer aan de muren hangen. Een tijdje 
later zouden ze in die ruimte worden vervangen door portretten van 
maarschalk Pétain…

Tériade, een bekende kunstcriticus en uitgever van Griekse afkomst, 
beschreef op een dag in 1927 de galerie Rosenberg in Feuilles volantes, 
een bijlage van het kunsttijdschrift Cahiers d’Art: ‘We bevinden ons in 
een onmetelijke ruimte met een hoog plafond, kale muren, sober 
licht; een vertrek met ernstige bruine gordijnen die de plechtige stilte 
omhullen, waar een stel eenzame, met donker fluweel beklede leun-
stoelen hun armen naar u uitstrekken als twee inquisiteurs. Of nee, ze 
strekken hun armen niet naar u uit, ze grijpen u bij de keel. We nade-
ren de meesterwerken. Orkanen van verlatenheid en soberheid razen 
door het vertrek. U proeft het niet-bestaan, de non-existentie van alles 
buiten het beschilderde doek. […] Paul Rosenberg draagt zwarte kle-
ren. Hij heeft nerveuze gelaatstrekken, als van een asceet of een gedre-
ven zakenman.’13

Hier volgt nog een andere beschrijving van het pand, die behoor-
lijk pittig is als je weet van wiens hand ze is: de uiterst rechtse schrijver 
Maurice Sachs, die zichzelf later zou omschrijven als Jood, homo en 
collaborateur, voordat hij met een nekschot werd afgemaakt door de 
Duitsers voor wie hij had gewerkt: ‘Zijn gedistingeerde voorkomen 
was het uithangbord van zijn bijzondere talent […] Men kwam binnen 
bij Rosenberg alsof men een tempel betrad: de diepe, lederen fauteuils 
en de met rode zijde behangen muren gaven u de indruk dat u zich in 
een goed onderhouden museum bevond. […] Dankzij hem stonden de 
schilders die hij onder zijn vleugels nam in hoog aanzien. Zijn kennis 
van de schilderkunst reikte verder dan die van zijn collega’s, en hij had 
een bijzonder fijne smaak’14. 

Paul, die in 1905 met zijn broer Léonce de galerie van zijn vader had 
overgenomen, ging zijn eigen weg in 1910 en vestigde zich zonder zijn 
oudere broer in de rue La Boétie nummer 21, waar hij al zijn beroeps-
bezigheden uitoefende. Op de bovenverdiepingen bevond zich zijn 
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woonplaats en die van zijn moeder. De oude schilderkunst werd ten-
toongesteld op de tussenverdieping, de hedendaagse op de beneden-
verdieping. Als bezoekers minder enthousiast waren over werk van 
Braque of Léger, stelde hij hun voor om de trap op te lopen en toonde 
hij doeken van Degas, Renoir of Rodin, die met vloeiender lijnen 
waren geschilderd. Hij hoopte dat hij die kon verkopen, want dan kon 
hij zijn geliefde onbekende schilders promoten, zoals Picasso of Marie 
Laurencin, de muze van Apollinaire. Zij was de eerste met wie Paul een 
exclusiviteitscontract sloot, van 1913 tot 1940. Later volgden Picasso in 
1918, Braque in 1923, Léger in 1926 en Matisse in 1936.

In 1912, toen Paul zich nog maar net had gevestigd, stuurde hij een brief 
rond waarin hij aankondigde welke kunst hij zou gaan verkopen, zo-
als elke handelaar die een winkel opent: ‘Binnenkort open ik een nieu-
we galerie voor moderne kunst in de rue La Boétie 21, waar ik regel-
matig tentoonstellingen zal organiseren van meesters uit de negentien-
de eeuw en hedendaagse schilders. Het tekort van veel hedendaagse ten-
toonstellingen bestaat er volgens mij in dat het werk van kunstenaars 
afzonderlijk wordt getoond. Daarom wil ik bij mij ook groepsten-
toonstellingen van kunstwerken organiseren […]. Ik zal mijn zalen 
gratis ter beschikking stellen en ben bovendien niet van plan om com-
missie aan te rekenen voor verkochte werken. Voor elke tentoonstel-
ling zal ik op eigen kosten een catalogus van schilderijen, beeldhouw-
werken, meubelen, enzovoort uitgeven.’15

Pierre Nahon16 benadrukt dat Paul de link wilde leggen tussen Franse 
schilderkunst uit het verleden en nieuwe stromingen van de twintig-
ste eeuw. Eind jaren dertig had Paul aan zijn muren en in zijn voorraad 
een mengelmoes van werken: Géricault, Ingres, Delacroix, Courbet, 
Cézanne, Manet, Degas, Monet, Renoir, Gauguin, Lautrec, Picasso, 
Bra que, Léger, Rousseau (‘de douanier’), Bonnard, Marie Laurencin, 
Modigliani en Matisse. ‘De galerie’, schrijft Pierre Nahon, ‘wordt een 
verplichte halte voor iedereen die de evolutie en het werk van ver-
nieuwende schilders wil volgen.’
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De galerie zou voor mij vooral het vertrekpunt van mijn onderzoek 
worden om herinneringen op te halen aan mijn grootvader, die ik amper 
heb gekend. En om de mooie uren van de jaren dertig en de ramp-
zalige van de jaren veertig op te roepen.

Mijn grootvader had nogal wat moeilijkheden om het pand na de 
oorlog weer in bezit te nemen. De staat had het in augustus 1944 afge-
nomen van de collaborateurs en er vervolgens het hoofdkantoor van 
Saint-Gobain gevestigd voordat het gebouw, dat tijdens de oorlog een 
naargeestig lot had gekend waarover ik het nog zal hebben, uiteinde-
lijk werd teruggegeven aan mijn grootvader. Paul Rosenberg verkocht 
het ten slotte in januari 1953. Hij wilde vooral nooit meer wonen in dat 
gebouw met de kelder die uitpuilde van de geschriften uit de zwarte 
jaren en waar het nog spookte in de kamers!

Het gebouw werd lang gebruikt door de Renseignements généraux, 
de centrale inlichtingendienst. Na de geheimen van collaborateurs rust-
ten er geheimen van de Franse republiek, na vervloekte kunstwerken 
lagen er duivelse papieren. Het kan verkeren.
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Nummer 21 
tijdens de Duitse bezetting

In de rue La Boétie 21 hingen er overal vervloekte of eerder decadente 
kunstwerken die al sinds de opkomst van het nazisme als EK (Entar-
tete Kunst of ontaarde kunst) werden bestempeld. Daarmee bedoelde 
het nieuwe Duitse regime werken die afweken van de gebruikelijke 
canon van wat ze als traditionele kunst beschouwden.

‘Duits volk, kom en oordeel zelf.’17 Met die bekende zin opende 
Adolf Ziegler, voorzitter van de Reichskammer der bildenden Künste 
op 18 juli 1937 de tentoonstelling in München over ontaarde kunst.

De enorme expositie met 6000 werken uit alle Duitse musea was 
inderhaast opgesteld. Ze was bedoeld om moderne kunst nog een laat-
ste keer belachelijk te maken voordat ze zou worden verboden. De 
werken werden met opzet vertoond tussen tekeningen van kinderen 
of gehandicapten. Er waren twee gebouwen die elkaar aanvulden: in 
het ene hing officiële Duitse kunst en in het tweede zogenaamd ‘ont-
aarde’ werken (van Picasso, Braque, Matisse, Léger, Miró, Masson, Dalí 
of Chagall). Veel werken werden in beslag genomen, sommige vernie-
tigd, andere geveild ten voordele van het naziregime, wat kunstlief-
hebbers uit de hele wereld gelukkig maakte. Van Gogh werd de ‘ont-
aarde’ schilder wiens werken voor de hoogste prijs werden verkocht! 
Toen de tentoonstelling op 30 november dat jaar werd gesloten, was 
ze door meer dan twee miljoen mensen bezocht .
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Propagandaminister Goebbels had de expositie bedoeld als tegen-
hanger van de grote tentoonstelling van Duitse kunst die tegelijkertijd 
was geopend in München als lofzang op boerinnen, soldaten, moeders 
Cou rage en landschappen van het grote Duitsland. Volgens hem 
moest er een onderscheid worden gemaakt tussen ‘kunst van toen en 
kunst van nu’18 en was het noodzakelijk om alle werken van na 1910 uit 
de Duitse musea te bannen.

In Duitsland werd vernieuwing in de kunst al sinds lang afgewezen. 
Zoals Lynn Nicholas19 zegt, ging de antimoderne traditie tot ver terug 
in de tijd, namelijk tot 1909, toen Kaiser Wilhelm II de directeur van 
de Nationalgalerie ontsloeg omdat hij impressionistische werken had 
gekocht.

In 1893 verscheen een boek dat een groot succes werd. Het was 
geschreven door Max Nordau, een Joodse auteur die het woord En-
tartung (ontaarding) had gemunt en gebruikte voor kunstvormen. Hij 
noemde alle moderne kunst, waaronder het impressionisme, ‘patho-
logisch’. Het resultaat was dat een groep filosofen in de jaren twintig 
het nazistische begrip ‘ontaarde kunst’ ontwikkelde aan de hand van 
stellingen uit het werk van Nordau, wat ze als een uitstekend excuus20 
gebruikten…

Zodra Hitler in 1933 aan de macht kwam, beslisten veel kunste-
naars om in ballingschap te gaan. Niet alleen konden ze hun werk niet 
langer tentoonstellen of verkopen, ze mochten zelfs niet meer werken 
omdat het hun verboden werd om nog penselen, doeken of verf te 
kopen. ‘De geur van terpentijn of wat natte penselen in een potje wa-
ren voldoende redenen voor een arrestatie als agenten van de Gestapo 
onverwachts op bezoek kwamen’21, schrijft Lynn Nicholas.

Na de tentoonstelling van 1937 organiseerden de Duitsers op 30 juni 
1939, enkele weken voordat de oorlog uitbrak, in Luzern een giganti-
sche veiling van honderdzesentwintig schilderijen en beeldhouw-
werken uit de grootste Duitse musea. Veel verzamelaars of handelaars 
weerstonden niet aan de verleiding om ernaartoe te gaan en konden 
het zelfs niet laten om voor weinig geld onschatbare werken aan te 
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schaffen die de Duitsers koste wat het kost wilden verkopen. Mijn 
grootvader deed zijn best om potentiële kopers te waarschuwen dat al 
het geld dat het Reich door die veiling opstreek ‘weer op onze hoof-
den zal vallen in de vorm van bommen’. Alfred Barr, die directeur was 
van het New Yorkse Museum of Modern Art, het prestigieuze MoMA, 
sinds de oprichting in 1929, had musea die werk wilden kopen ook op 
de hoogte gebracht. Tevergeefs. ‘De geloofwaardigheid van die waar-
schuwingen werd ondermijnd door de zeer lauwe ontvangst die mo-
derne kunst lang kreeg.’22

Vanaf dat ogenblik werd Karl Haberstock23 een van de belangrijk-
ste kunsthandelaren van de Führer, voor wie hij een verzameling van 
grote meesters begon aan te leggen. Vooral in Frankrijk vond hij mach-
tige tussenpersonen om kunst te zuiveren van alle onreine elementen, 
zoals Lucien Rebatet24, die al behoorlijk snel voorstelde om ‘onze schone 
kunsten arisch te maken’.

Onder de toplui van het naziregime heerste er onenigheid, vooral 
tussen Joseph Goebbels en Alfred Rosenberg (een van Hitlers theore-
tici, die later bevoegd werd voor de bezette gebieden in het oosten, 
met andere woorden voor de slachtpartijen die daar plaatsvonden). 
De verfoeilijke naamgenoot van mijn grootvader beschouwde elk doek 
waarop het menselijke lichaam afwijkend werd voorgesteld als ont-
aarde kunst, terwijl Goebbels van oordeel was dat zulke werken kon-
den worden beschouwd als een vorm van nationaalsocialistische, revo-
lutionaire kunst. 

Zoals in elk totalitair regime dat een ‘nieuwe mens’ wil definiëren, 
beschouwden de voorvechters van het nationaalsocialisme kunst als 
een prioriteit, en voor de nazi’s was het een obsessie om van kunst een 
propagandamiddel te maken. In L’Art de la défaite 25 vertelt Bertrand 
Dorléac hoe in het bezette Frankrijk de buitengewone roof van kunst-
werken enkele dagen na de wapenstilstand begon.

Immers geeft Hitler vanaf 30 juni 1940 het bevel om kunstwerken 
die eigendom zijn van Joden ‘in veiligheid te brengen’. De woorden 
werden met opzet gekozen om pure diefstal te verhullen. Alfred Ro-
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senberg richtte toen zijn eigen speciale staf op, de ERR (Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg26), die zou uitgroeien tot de belangrijkste or-
ganisatie voor de grote, door de nazi’s georganiseerde kunstroof en 
een schandelijke stempel liet zetten op alle kunstwerken die door de 
bezettingstroepen werden geïnventariseerd en gestolen.

Vanaf het begin van juli 1940 eiste hij van de militaire staf dat de 
grote kunsthandelaren van Parijs werden bezocht en hun verzame-
lingen in beslag werden genomen. Zo behaalde de clan van Rosenberg 
en Goering een overwinning op het kamp van Ribbentrop, minister 
van Buitenlandse Zaken van het Reich, en Otto Abetz, ambassadeur 
van Hitler in Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zoals geweten 
bediende Goering zichzelf royaal27. 

Na wat occasionele diefstallen volgden vanaf oktober 1940 de ge-
organiseerde plunderingen. ‘De kunstwerken werden eerst samen-
gebracht in het Musée du Jeu de Paume en het Louvre en vervolgens ge-
fotografeerd, door een expert onderzocht, opgeborgen, ingepakt en 
naar Duitsland gevoerd.’28

Onder de kunstwerken bevonden zich niet alleen klassieke of oude 
werken uit Parijse galeries, maar ook moderne schilderijen ‘die als 
pasmunt dienden voor beter met de esthetiek van de nazi’s strokende 
werken.’29

In haar boek Le Front de l’art 30, dat nog steeds een klassieker is, ver-
telt Rose Valland, een heldin die veel Franse kunstwerken in veilig-
heid bracht, dat ze op 27 mei 1943, in volle oorlogstijd (hoewel histo-
rici beweren dat het op 23 juli gebeurde), een rookzuil zag opstijgen 
van het terras van de Tuilerieën. Er werden als Entartete Kunst (EK) 
gebrandmerkte schilderijen van Masson, Miró, Klee, Ernst, Léger en 
Picasso verbrand. ‘De mannen van de ERR joegen verwoed op schilde-
rijen, gebruikten messen om erin te steken of ze in stukken te snijden 
en droegen ze naar de brandstapel, zoals bij de gigantische autodafe’s 
van Duitse musea, toen als “decadent” beschouwde kunstwerken uit 
musea werden vernietigd.’31
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Rose Valland was een van de twee mensen die probeerden te ver-
mijden dat kunstwerken uit musea of privécollecties naar Duitsland 
werden gevoerd. De tweede onbekende held uit het verhaal over de 
kunstwerken die van de naziwaanzin werden gered, was Jacques Jau-
jard, de toenmalige directeur van de nationale musea en na de oorlog 
directeur van het Musée des Beaux-Arts. Hij stelde de Duitsers voor 
om een inventaris van de kunstwerken te laten opstellen onder leiding 
van Rose Valland. In Le Front de l’art vertelt ze hoe ze erin slaagde om, 
met gevaar voor eigen leven, haar werk te blijven doen en een nauwge-
zet overzicht van gestolen schilderijen op te stellen. Ze werd tot kapi-
tein van het Franse leger benoemd en na de oorlog naar de bezette 
gebieden in Duitsland gestuurd om de gestolen werken terug naar 
Frankrijk te helpen brengen.

De kunstroof was een van de elementen waarmee rekening werd 
gehouden tijdens de Neurenbergse processen. In vergelijking met de 
gepleegde gruweldaden leek de diefstal van kunstwerken in door 
de nazi’s bezette landen natuurlijk niet veel voor te stellen. Toch be-
schouwde de rechtbank de roof als een oorlogsmisdaad, want de nazi’s 
wilden een heel volk vernietigen door aan de cultuur te raken.

Zoals gepland gingen de nazi’s bij het begin van de bezetting van 
Parijs meteen naar de rue La Boétie. Ze waren erg ontgoocheld dat de 
familie, die rustig op hen had moeten wachten, er niet was.

Op 4 juli 1940 beval Otto Abetz, ambassadeur van het Reich, een 
dringende huiszoeking in het herenhuis in de rue La Boétie en een in-
beslagname van de kunstwerken. Hij had toen net een lijst van belang-
rijke handelaars en Joodse verzamelaars opgesteld voor de Gestapo: 
Bernheim-Jeune, Alphonse Kann, Seligmann, Wildenstein en Paul 
Rosen berg.

Na de barbaarse huiszoeking werd het gebouw in de rue La Boétie 
gevorderd door de Duitsers. Volgens de Franse overheid gebeurde dat 
in mei 1941. Op de elfde dag van dezelfde maand nam het gloednieuwe 
Institut d’étude des Questions juives (IEQJ) er met veel vertoon zijn 
intrek. 
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Ik heb de schaarse beelden van de opening bekeken en vooral ge-
luisterd naar de uitzending van Radio-Paris (het INA bezorgde me een 
kopie). Het geluidsmateriaal verkeert in uitstekende staat, de oorspron-
kelijke neusstem en de kwetsende woorden zijn goed te horen: ‘Van-
daag vond de opening plaats van het gebouw dat vroeger werd bewoond 
door Rosenberg, een veelzeggende naam.’

De openingsceremonie begon met een uiteenzetting over ‘de ramp-
zalige morele invloed van het jodendom’, die werd uitgesproken door 
Clément Serpeille de Gobineau, een nazaat van de overbekende Gobi-
neau, die in 1853 zijn Essai sur l’inégalité des races humaines 32 schreef. 
Op de foto’s en de film van het INA zie je Céline, een vooraanstaande 
rechtse gast, zijn fiets stallen voor het gebouw van de galerie van mijn 
grootvader, waarop in kapitalen de naam van het geduchte bureau was 
aangebracht. Je herkent gemakkelijk het portaal en de vermaarde ten-
toonstellingsruimte. Aan de muur hangt een enorm bord waarop een 
liggende vrouw is afgebeeld met de Franse driekleur over haar lichaam 
en een arend op haar buik. Het onderschrift luidt: ‘Fransen, kom te hulp.’

Op exact dezelfde plek waar mijn grootvader de voorgaande jaren 
schilderijen van Renoir, Picasso of Léger aan de muur had gehangen, 
prijkte de Franse driekleurige vlag, een portret van maarschalk Pétain 
en een citaat van Edouard Drumont, auteur van La France juive, die 
volgens de toenmalige commentaren ‘voor het eerst het Jodenvraag-
stuk in zijn volle omvang besprak’: ‘De Joden zijn arm aangekomen 
in een rijk land. Nu zijn het de enige rijken in een arm land.’33 En op 
de tegenoverliggende muur stonden deze woorden: ‘We bestrijden de 
Joden om het ware gelaat van Frankrijk opnieuw te tonen, het gelaat 
van ons land.’

Kapitein Paul Sézille werd zeer snel secretaris-generaal van het in-
stituut en bleef in functie tot december 1942. Hij was de voormalige 
rechterhand van Darquier de Pellepoix en diens Rassemblement anti-
juif de France van voor de oorlog, een ex-officier van het vreemdelin-
genlegioen die volgens Laurent Joly doordrenkt was met alcohol en 
antisemitisme. Het was een van de meest potsierlijke figuren uit het 
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Parijse antisemitische milieu van de jaren 1940-1944, die de bedoeling 
had om ‘de stem van een heilzaam Frankrijk dat zijn ware ziel wil terug-
krijgen’34 te laten horen.

Hij zou in januari 1943 worden opgevolgd door George Montandon35, 
die in dienst zou blijven tot de laatste dagen van augustus 1944, vlak voor 
de bevrijding van Parijs. De naam van het Institut d’étude des Questions 
juives werd toen veranderd in Institut d’étude des Ques tions juives et 
ethno-raciales (IEQJER), dat nog steeds was gevestigd in de rue La 
Boétie 21. Vanaf dat moment wilden de Duitsers het instituut de allure 
van een onderzoekscentrum geven, zoals het tegenwoor dig zou heten. 
Er werden zes leerstoelen opgericht, waaronder een van ‘volkeren- en 
rassenkunde’, die uiteraard aan Montandon zelf werd toevertrouwd, 
maar ook een van ‘eugenetica en demografie’ of ‘judeocratie’.

Het Institut d’étude des Questions juives, dat werd gevestigd in het 
huis van mijn familie, was van in het begin een vereniging zoals be-
doeld in de wet van 1901, die werd belast met het voeren van antisemi-
tische propaganda. Het instituut werd opgericht in mei 1941, gedeel-
telijk gefinancierd door de Duitse ambassade en de Gestapo en was 
niet afhankelijk van het Commissariat aux Questions juives, een initia-
tief van het Vichy-regime onder de leiding van Xavier Vallat en later 
van Darquier de Pellepoix, maar stond rechtstreeks onder het bevel 
van Otto Abetz’ medewerkers. Bovendien werd het intern gecontro-
leerd door Duitse ‘specialisten’, zoals een zekere Dokter Schwarz, die 
het anti-Joodse instituut van Frankfurt vertegenwoordigde.

Het IEQJ werd in de praktijk geleid door Dannecker in eigen per-
soon, die aan het hoofd stond van de afdeling voor Jodenzaken (Juden-
referat) van de Gestapo. Hij had geen vertrouwen in het Vichyregime 
en wilde een antisemitische propagandadienst oprichten die enkel 
onder zijn bevel stond en moest doorgaan voor een Franse instelling, 
ook al werd ze eigenlijk door de nazi’s geleid. In de drie boekdelen die 
Joseph Billig over het Commissariat général aux Questions juives 
schreef, staat dat ‘de beslissingen over de Endlösung voor de Joodse 
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kwestie van in het begin werden genomen door het Judenreferat, on-
der de leiding van Dannecker. Het Judenreferat zag zich in de toekomst 
het hoogste gezag uitoefenen over de Joden in Frankrijk, zoals was 
beloofd. […] De organisatie was niet in de eerste plaats geïnteresseerd 
in de bezittingen van de Joden, ze hield zich vooral bezig met het 
Joodse volk zelf. In afwachting van de deportatie zorgde het Juden-
referat ervoor dat Joden in getto’s moesten gaan wonen en bereidde 
het razzia’s voor’.36

Sézille (die misschien wel aan het bureau van mijn grootvader zat) 
nam enkel bevelen aan van Dannecker, die hij in het Duits Leutnant 
noemde. Hij vroeg de Propaganda Staffel vaak om hulp voor zijn privé-
militie. Ook had hij kritiek op ‘de besluiteloosheid en de onvoldoende 
doortastende toepassing van [Duitse] verordeningen door het Com-
missariat aux Questions juives’. En hij twijfelde niet om Dannecker 
een bedankbrief te sturen voor de verordening waarmee alle Joden 
werden verplicht om een gele ster te dragen…

Dat de organisatie onder het toezicht van de nazi’s stond, weer-
hield Sézille er niet van om op 21 augustus 1941 een persbericht te ver-
sturen waarin stond dat het IEQJ ‘een volmaakt Franse vereniging is, 
zoals bepaald in de wet van 1 juli 1901, van resoluut anti-Joodse man-
nen van goede wil […] die vastbesloten zijn om het Jodenvraagstuk in 
Frankrijk koste wat het kost en met alle mogelijke middelen op te 
lossen’.

Het instituut krijgt de opdracht om propaganda te verspreiden, brie-
ven van verklikkers te verwerken en ervoor te zorgen dat die verder 
worden ‘afgehandeld’. In een brief van 31 januari 1942 aan Xavier Vallat 
laat Sézille zich erop voorstaan dat hij 33.000 leden heeft en 70.000 steun-
handtekeningen kan voorleggen. Het instituut geeft ook tijdschriften 
uit: Le Cahier jaune en La Question juive en France et dans le monde. Zijn 
meest bekende, grandioze prestatie was de organisatie van de tentoon-
stelling over ‘de Jood en Frankrijk’, die in 1941 plaatsvond in het Palais 
Berlitz. Otto Abetz zou later beweren dat ze door de nazi’s zelf op het 
getouw was gezet, met het IEQJ als dekmantel voor het publiek. Het 
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kwam erop neer dat de ateliers in de rue La Boétie op volle toeren 
draaiden om de tentoonstelling op tijd klaar te stomen.

Ik ben naar het nummer 30 in de boulevard des Italiens gaan kijken, 
waar het Palais Berlitz stond. Maar de muren praten er niet meer. Het 
gebouw huisvest tegenwoordig een Bistro Romain37 en een bioscoop-
zaal van het soort dat typisch is voor de grote boulevards…

De affiche van de tentoonstelling is bekend. Op de cover van L’Illus-
tration van 6 september 1941 wordt de officiële afbeelding gereprodu-
ceerd. Door de krant zelf werd ze beschreven als ‘een groot allegorisch 
kunstwerk waarop een soort vampier is afgebeeld met een lange baard, 
dikke lippen, een haakneus en schrale vingers als klauwen van een roof-
vogel die zicht vastklampen aan een houtblok dat op de grond ligt.’38

In de bioscoopzalen zagen de toeschouwers nieuwsfilms met re-
portages over de beruchte tentoonstelling39. Het commentaar bij de 
beelden is (zoals al de rest) zelfs zestig jaar later moeilijk te begrijpen: 
‘Van 100 Fransen die uit een oude Franse familie afstammen, zijn er 
90 echte blanken die niet zijn bezoedeld door vermenging met andere 
rassen. Dat geldt niet voor Joden. Zij zijn duizenden jaren geleden 
ontsproten aan rassenvermengingen van ariërs, Mongolen en negers. 
De Jood kan dan ook worden onderscheiden door zijn typische ge-
zicht, houding en gebaren. Het is bemoedigend om te zien dat de 
Fransen deze tentoonstelling bezoeken. Voortaan zullen ze Joden kun-
nen herkennen en in staat zijn om zich te beschermen tegen hun ge-
konkel.’

In de angstwekkende expositie worden zwart-witportretten op 
ware grootte opgesteld als doelwitten in een schietbaan. De afbeel-
ding van Léon Blum40 krijgt er een ereplaats. Onder elk portret staat 
de naam van de persoon, en bij elke afbeelding staat de nationaliteit 
van de geportretteerde in grote letters, gevolgd door een vraagteken 
(‘Fransman?’) en de kreet ‘Nee, Jood!’41

In totaal betaalden 500.000 mensen de volle prijs voor de tentoon-
stelling, en met de kaartjes aan halve prijs meegerekend kwam er een 
miljoen bezoekers opdagen in Parijs. Later werd het een reizende ex-
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positie die een tijdje werd vertoond in Bordeaux, Nancy, Marseille, 
Nice, Cannes, Toulouse of Lyon (dus ook in de ‘vrije’ zone). In de ge-
schiedenisboeken staat niet of de mensen de tentoonstelling enthou-
siast en overtuigd verlieten, of verontwaardigd en misselijk.

Er kwamen vreemde vogels over de vloer van de kantoren in de rue 
La Boétie 21. Sommige bekendere personen klaagden soms dat ze er 
niet goed werden behandeld. Zo ontving Sézille op 21 oktober 1941 
een heftige klachtenbrief van Louis-Ferdinand Céline, die ‘nogal te-
leurgesteld was omdat Bagatelles [pour un massacre] en L’Ecole [des cada-
vres] niet in de boekhandel [van de tentoonstelling] liggen, terwijl een 
heleboel mislukte derderangs prulwerkjes van het laagste allooi er wel 
een plaats krijgen […] ik word (op deze zo belangrijke locatie) helaas 
weer getroffen door het ontzettende gebrek aan intelligentie en soli-
dariteit onder ariërs. Het was een demonstratie tot in het absurde, om 
zo te zeggen.’ Sézille antwoordde hem drie dagen later gegeneerd: ‘Het 
spijt me persoonlijk heel erg dat we er ondanks onze verzoeken aan de 
uitgevers niet in geslaagd zijn om de door u vermelde werken te be-
machtigen. Zoals ik weet, zijn ze het meest geschikt om de strijd tegen 
de Joden te voeren. Ik wil u er echter graag op wijzen dat we in onze 
boekhandel al een groot aantal exemplaren van Beaux Draps en Mea 
Culpa hebben verkocht en dat er nog dagelijks vraag is naar die twee 
werken. Gelooft u me vrij, we hebben altijd alles in het werk gesteld 
om uw boeken te verspreiden en ze de plaats te geven die ze verdienen 
en dat zullen we blijven doen.’42

Wie was kapitein Paul Sézille, die het geluk had dat hij overleed op 
20 april 1944, vier maanden voor de bevrijding van Parijs?

Door welke haat werd hij gevoed, hoezeer werd hij verblind, hoe 
verbitterd was de man dat hij in staat was om het misdadige instituut 
te leiden en zulke schandelijke boeken uit te geven? Na de bevrijding 
ontdekten mijn grootouders verstijfd van emotie in de kelder van het 
gebouw de onwaarschijnlijke hoeveelheid boeken die het instituut had 
geproduceerd. Er slingerden nog hele dozen vol. In die tijd was de plicht 
om de herinnering levend te houden nog niet ingeburgerd, en in plaats 
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van de archieven te bewaren lieten mijn grootouders de schandelijke 
bibliotheek weghalen, alsof ze er hun vingers liever niet aan brandden.

Lang heb ik het enige overgebleven exemplaar bijgehouden van 
een boek van kapitein Sézille, met wiens werk de kelder in de rue La 
Boétie ooit was bezaaid. Aangezien de families Rosenberg en Sinclair 
sindsdien verhuisden, is alle literatuur en bijgevolg elk spoor van de 
boosaardige kapitein verdwenen…

Naar aanleiding van de renovatie van zijn galerie, die jaren aan-
sleepte en pas in 1934 werd voltooid, had Paul aan Picasso gevraagd 
om marmeren platen te vervaardigen die in de vloer zouden worden 
gelegd. Hij gaf hem een heleboel plannen mee en wilde tegen augustus 
1928 de ontwerpen ontvangen van de vloer, die uniek moest worden. 
Maar Picasso was altijd te laat en kreeg steeds standjes als hij werk op 
bestelling moest leveren. Paul vroeg uiteindelijk Georges Braque om 
het kunst werk dat hij had bedacht uit te voeren. Braque had in de vier 
hoeken van de vloer van de galerie rechthoekige marmeren mozaïe-
ken laten plaatsen. Het waren nauwkeurige kopieën op ware grootte 
van zijn eigen stillevens, met de karaffen, borden, citroenen, het be-
stek en de tafellakens die bekend zijn van zijn schilderijen. Ze hadden 
niets van doen met de kubistische periode, die zich liet kenmerken 
door veel grijs, groen en bruin, en waarin Braque en Picasso identieke 
doeken schilderden met de eeuwige gitaar en de letters van het woord 
Journal. Hun schilderijen leken toen zo sterk op elkaar dat de kunste-
naars, die zich niet meer herinnerden wie wat had geschilderd, voor 
de lol elkaars werk met hun eigen naam signeerden.

De stillevens die ik bedoel, zijn lichter, kleurrijker en geschikt om 
als mozaïek uit te voeren. Ze doen denken aan de afbeeldingen op de 
vloeren van Romeinse patriciërswoningen in Pompeï of Volubilis.

Na de oorlog, toen mijn grootvader het gebouw waar hij niet meer 
wilde wonen verkocht, liet hij de vier marmeren platen van Braque uit 
de vloer nemen en er sobere lage tafels van maken met een rand van 
zwart marmer eromheen. Ik heb twee van die tafels mijn hele jeugd 
lang vaak gebruikt bij mijn moeder. Dikwijls streelde ik het marmer, 
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terwijl ik dacht aan de militieleden die erop hadden gelopen, of aan de 
onschuldige mensen die waren verraden of opgepakt tijdens razzia’s 
en ze hadden betreden voordat ze aan hun beulen werden overgele-
verd. Al die mensen zijn ooit in het huis van onze familie in de rue La 
Boétie geweest. Ik heb nooit naar Clouzots film L’assassin habite au 2143 
kunnen kijken zonder eraan te denken. 
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Floirac

Van bij de opkomst van het nazisme had Paul zich met zijn hele wezen 
tegen het regime verzet. Hij had een actieve rol gespeeld in de tegen-
stand tegen de verkoop van ‘ontaarde’ kunst door de Duitse regering, 
waarover ik het al heb gehad. Als voorzitter van het Franse vakver-
bond van handelaars in kunstvoorwerpen voerde hij campagne bij 
Europese kunsthandelaars om de veilingen te boycotten.

Slechts weinigen weigerden om vaak uitzonderlijke schilderijen te 
kopen die op de markt werden gegooid en kunstliefhebbers deden 
dromen. Paul was een van hen. Toch was er een klein groepje dat on-
der het motto ‘geen cent voor het Duitse Reich’ zag hoe minder scru-
puleuze handelaars de meesterwerken voor hun ogen wegkaapten. 

De Duitsers vergaten het niet. Ze zetten Paul op hun zwarte lijst.
Hij had enigszins geanticipeerd op de bezetting door een aantal 

werken in veiligheid te brengen in Londen en New York of door er 
andere uit te lenen aan Amerikaanse musea. Zo liet hij veel schilderijen 
naar het New Yorkse MoMA vertrekken voor de eerste grote over-
zichtstentoonstelling van Picasso, waar Paul zelf maandenlang aan had 
gewerkt met zijn vriend Barr.

Dat verklaart wellicht waarom Paul in augustus 1939 in Evian een 
brief naar Picasso schreef en het over de ‘treurige gebeurtenissen’ had, 
als betrof het eerder een noodlottigheid dan een dreigende ramp. 

Op 3 september 1939, de dag waarop Frankrijk Duitsland de oor-
log ver klaarde, was Paul met zijn gezin in Touraine, meer bepaald in 
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Cinq-Mars-la-Pile. Hij sluit zijn galerie in Parijs en brengt uit angst 
voor bombardementen een aantal schilderijen over naar Tours, waar 
hij ze in bewaring geeft onder de naam van zijn chauffeur, Louis Le 
Gall. Het zijn de eerste doeken die hij na de oorlog terugvindt, want 
noch de nazi’s, noch de Franse overheid waren op de hoogte van hun 
bestaan.

Daarna vertrekt de hele familie naar Bordeaux om er op 7 februari 
1940 een huis te huren, ‘le Castel ’44, in de route de la Tresne 12 te Floirac 
La Souys, vijf kilometer ten oosten van de stad. Het kasteeltje wordt 
nog altijd zo genoemd, al sinds het werd gebouwd. Op dat ogenblik 
was het eigendom van meneer en mevrouw Ledoux. Ondanks de aan-
wezigheid van de familie Rosenberg bleven de eigenaars op de boven-
ste verdieping wonen. Na de oorlog lieten ze het volledig renoveren 
en in de jaren zestig verkochten ze het aan de gemeente.

Ik was nog nooit in Floirac geweest en kreeg zin om het huis te be-
zoeken dat ik enkel op foto’s had gezien en waar mijn familie het prille 
begin van de oorlog had doorgebracht. 

Die septemberochtend in 2010 ziet de Garonne er grijs uit. Ik ben 
geland in de luchthaven van Bordeaux-Mérignac en steek de rivier 
over om naar Floirac te gaan.

Ik ga op zoek naar de route de la Tresne, zoals het adres werd ge-
speld op de rantsoenkaarten van de familie. De weg kreeg wellicht al 
meerdere keren een nieuwe naam. Sinds de socialisten in het gemeen-
tebestuur zitten, heet hij avenue du Président-François-Mitterand. 
Uiteraard.

Ik vind het herenhuis terug. Volgens de gerechtelijke vonnissen van 
na de oorlog werd het tijdens de maanden na de oorlog leeggeplun-
derd terwijl het echtpaar Ledoux welwillend toekeek.

Het gazon is net gemaaid. In het midden staat een eeuwenoude 
ceder. In mei 1940 keuvelden Henri Matisse en Paul Rosenberg onder 
die boom over de natuur en haar weergave in de schilderkunst. Het is 
een massieve, harmonieuze, rustgevende boom die amper een beetje 
meer werd beschadigd door de zware storm van 1999 dan door de 
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Duitse invasie. Het domein ziet er elegant uit, het Castel nogal verval-
len. Het is een eigenaardig bouwsel, tegelijkertijd charmant en lelijk. 
Het werd in de negentiende eeuw ontworpen naar het beeld van een 
vesting, waarvan het alle kenmerken heeft: een vestingtoren, breukste-
nen, in de gevel uitgebeitelde rozetvensters, waterspuwers met verwron-
gen gezichten. Het lijkt wel een spookkasteel uit Woeste Hoogten45. 

Ik duw de deur van glas en smeedijzer open. Aan de hal werd dui-
delijk niets veranderd, en ondanks de vergane glorie ziet zij er door de 
grote spiegel nog steeds elegant uit. De vermolmde, vervallen trap is 
volledig afgeleefd. Ik beklim de wankele treden en bel aan op de eer-
ste verdieping. Een oude meneer die voor het gemeentehuis werkt en 
er woont, doet open, reageert verbaasd en laat me binnen in een ap-
partement met drie of vier slaapkamers waar zich waarschijnlijk ooit 
de slaapkamers en misschien zelfs de eetkamer van het herenhuis be-
vonden. Er staat nog een keukenlift.

Hij luistert naar mijn enigszins verwarde verhaal zonder er veel van 
te begrijpen (‘mijn familie heeft hier gewoond en is in juni 1940 ver-
trokken, ik zou graag de vertrekken beneden zien’) en belt naar het 
gemeentehuis. Twee medewerkers zijn zo vriendelijk om de deur voor 
me te openen. 

Een deel van het huis is sinds de oorlog niet veranderd, het andere 
stuk werd er duidelijk door het echtpaar Ledoux aangebouwd in de 
jaren vijftig. Kwaadsprekers zullen vast beweren dat ze de werken be-
kostigden met de buit die ze in het huis roofden.

Hoewel het huis de pompeuze titel Castel heeft gekregen, is het niet 
erg groot, maar het omliggende domein is wel indrukwekkend. Ik be-
kijk alles en houd de salon voor het laatst. 

De keukens bevinden zich in de kelder, zoals in alle huizen in het 
hooggelegen deel van Floirac die sinds het einde van de negentiende 
eeuw eigendom waren van de welgestelde bourgeoisie van Bordeaux. 
Ze dateren van de jaren dertig of veertig, de leidingen zijn verroest. 
‘De elektriciteit werd door de Duitse bezetters geïnstalleerd’, krijg ik 
te horen. Daarmee is alles gezegd. De bijkeuken dient als opslagplaats 
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voor de flessen limonade en mineraalwater van toekomstige feesten van 
de gemeente of privégasten.

De Rosenbergs bleven tot juni 1940 wonen in het Castel, toen ze in 
allerijl beslisten om weg te vluchten uit Frankrijk. 

Mijn grootvader, die nochtans scherpzinnig was (maar misschien 
toch vertrouwen had in de Maginotlinie?), liet tientallen schilderijen 
nasturen. Hij wilde ze niet achterlaten, want dat was altijd erg pijnlijk, 
maar dacht ook dat ze ver van Parijs in veiligheid zouden zijn. Daarom 
huurde hij een kluis in Libourne, bij de BNCI, die na de oorlog werd 
genationaliseerd en de BNP zou worden.

In de kluis belandden honderdtweeënzestig schilderijen, waaron-
der een zelfportret van Van Gogh, doeken van Cézanne, Delacroix, 
Léger, Matisse, Sisley, Picasso, Vuillard, Utrillo, Corot, Monet en Bra-
que. Ze werden allemaal in beslag genomen op 5 september 1941, toen 
de nazi’s kluis nummer zeven lieten openen. De werken werden naar 
het Musée du Jeu de Paume gebracht. Goering kon ze zonder proble-
men inpikken.

De Rosenbergs brachten de winter van 1940 door in Floirac. De tijd 
leek stil te staan.

Braque komt op visite. Hij voelt zich onrustig en ongelukkig sinds de 
oorlog is uitgebroken en het kost hem moeite om voor zijn schildersezel 
te gaan zitten. In oktober 1939 schrijft hij Paul Rosenberg: ‘Ik ben aan een 
paar doeken begonnen, maar door de woelige tijden die zijn aangebro-
ken, is alles stilgevallen. Ik heb al een maand niet meer geschilderd. Ik 
beeldhouw, en dat vind ik erg aangenaam. Het is zwaar werk, echt iets 
voor atleten. Ik zeul stenen mee van het strand die soms meer dan 
twintig kilo wegen.’46 De man wordt getraumatiseerd door de Franse ne-
derlaag. Op enkele weken tijd vallen er 120.000 doden en 200.000 ge-
wonden. Een volk wordt vernederd. ‘Hitler heeft op zeven weken klaar-
gespeeld waar de Duitsers zeventig jaar van hebben ge droomd.’47

Toen de troepen van het Reich Dieppe bereikten, op tien kilome-
ter van zijn huis in Varengeville, pakte Georges Braque zijn mooiste 
schilderijen in en zocht hij voorlopig zijn toevlucht bij de Rosenbergs 
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in Floirac. Hij en zijn vrouw Marcelle namen ook het beetje goud dat 
ze bezaten met zich mee. Op advies van mijn grootvader bewaarde 
Braque alles in een kluis naast die van mijn opa in dezelfde bank in 
Libourne. Die werd natuurlijk opengebroken en de inhoud gestolen 
door de Duitsers toen Pauls schilderijen werden geroofd.

In 1942 zou Braque een bijna komische brief van de BNCI ontvan-
gen over het slot dat de nazi’s hadden laten forceren en dat op kosten 
van de bank moest worden vervangen. ‘U zou ons een groot genoegen 
doen door ons te vergoeden voor de kosten die we moesten maken, 
namelijk 1000 francs voor de expertise en 200 francs voor de moeite 
die we ons getroostten.’48

Matisse vestigde zich in Nice.
Op 16 juli 1939 verlengden Matisse en Paul Rosenberg het contract 

dat ze in 1936 hadden gesloten, met de verduidelijking dat het zou ver-
vallen als er oorlog uitbrak. Op 10 oktober stelt Matisse Paul voor om 
een derde contract te sluiten, een ‘oorlogscontract’, dat op 30 oktober 
werd getekend. ‘Rekening houdende met de onzekere markt, lijkt een 
contract met een looptijd van een jaar me redelijk […] Ik zag een nieuwe 
bloeitijd van de kunsten aanbreken, ik bedoel dat er niet van kunstenaars 
zou worden verwacht dat ze te koop lopen met hun geneugten en 
kwellingen […], dat ze hun kunstwerken niet meteen moeten afstaan 
wanneer ze klaar zijn, maar ze lang genoeg hebben mogen bijhouden 
om ze te laten rijpen […]. Door de toestand van onze beschaving is dat 
onmogelijk: we moeten aanvaarden dat we onze kinderen verlaten 
voordat we ze hebben zien opgroeien’, zegt hij over zijn schilderijen.

‘En dan word ik door uw ontembare bedrijvigheid weggerukt uit 
mijn – weliswaar door de omstandigheden opgelegde – toestand die 
zo bevorderlijk is voor meditatie. Ik laat me verleiden: het gouden kalf 
staat nog steeds overeind!’49

Dat de twee partijen het exclusiviteitscontract verlengden, wees erop 
dat ze allebei ondanks alles nog wat vertrouwen in de toekomst hadden. 

Paul laat hem daarna weten dat hij van Tours naar Bordeaux wil 
verhuizen om te vermijden dat zijn zoon Alexandre ‘zou lanterfanten’ 
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en ervoor te zorgen dat hij zijn studies kan voortzetten (Tours was 
toen geen universiteitsstad) en aan zijn legerdienst kan beginnen.

Als je de brieven leest, lijkt het alsof de passie voor de kunst tijdens 
de eerste helft van het jaar 1940 in Floirac, voordat het onheil zou be-
ginnen, nog steeds de bovenhand had op commentaar over de situa-
tie, die erg onzeker was.

Veel mensen beseften de ernst van de toestand niet. In april 1940 
had het Art Institute of Chicago een tournee voor Paul gepland in 
Amerika, en meer bepaald in Chicago. Het was de bedoeling dat hij zijn 
schilderijen zou vertonen en voordrachten zou geven over de Franse 
schilderkunst van de negentiende en twintigste eeuw. 

In hetzelfde jaar, tijdens de zogenaamde schemeroorlog, reisde 
Paul naar Nice om Matisse in zijn atelier te bezoeken. Hij keerde terug 
per trein, met doeken onder zijn arm. Paul was zeer duidelijk verrukt 
over het bezoek en zodra hij terug was, schreef hij hem een brief. Hij 
voelde kennelijk vooral een dringende aandrang om de doeken van 
zijn vriend op een goede plaats te hangen, en niet zozeer om zijn gezin 
terug te zien: ‘Ik trof u aan in een opperbeste stemming […] ik zag uw 
nieuwe werk dat, hoe meer ik erover nadenk, uitzonderlijk geïnspi-
reerd is en tot het beste werk van Matisse behoort. […] De schilderijen 
die ik naar hier heb meegebracht, werden zodra ik om half drie arri-
veerde in het Castel aan de muren in de salon gehangen. Nadat ik ze 
opnieuw had bekeken, ben ik mijn gezin gaan groeten. Ik was behoor-
lijk vermoeid na een reis van achttien uur, maar kreeg verse energie 
door naar uw werken te kijken […] Ik ben erg trots en voel me vereerd 
door uw achting en vertrouwen […]. Volgende week ga ik naar Parijs, 
ik zal mijn galerie weer openen en telkens vijf werken van Matisse, 
Braque en Picasso tentoonstellen: het wordt een mooie opening!’ Paul 
keerde niet terug naar Parijs. De brief dateert van 4 april 1940. Kort 
daarna zouden de Duitsers de Ardennen binnenvallen.

In het prestigieuze tijdschrift Art in Australia, dat in 1941 werd ge-
publiceerd in Sydney, stond een interview met André Breton over de 
schrijvers die in Frankrijk waren achtergebleven. Aan Paul Rosenberg 
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werd gevraagd of hij zich kon voorstellen hoe het leven van zijn geliefde 
kunstenaars onder de bezetting eruitzag. Paul vertelde nauwkeurig 
een van zijn ontmoetingen met Matisse na. De schilder was vlak voor 
de Duitse aanvalsgolf afgezakt naar Floirac. Hun gesprek, dat enkele 
weken voor de ondergang plaatsvond, had iets onwerkelijks.

Zoals gewoonlijk converseerden ze over kunst en schilderen en be-
wonderden ze de knoppen die zich openden en de eerste bloemen in 
de lente van 1940. Paul vertelt dat Matisse verrukt was over de geel-
witte margrieten, die het gazon omtoverden tot een kunstwerk dat 
een wandtapijt uit de veertiende eeuw in schoonheid overtrof. ‘Dat 
zou den we moeten maken’, zei de schilder over de kleuren. ‘Die im-
pressie van frisheid en uitbarsting van kleuren streef ik na in mijn werk. 
Ik bedoel de harmonie waartoe de natuur ons inspireert, maar die we 
niet noodzakelijk exact moeten reproduceren.’50 Het is mei 1940…

En Picasso is in Royan, niet zeer ver van Floirac. 
Hij en mijn grootvader blijven elkaar schrijven, bellen en bezoeken. 

De rest van de familieleden komen over uit Parijs en verdringen elkaar 
in het huis. Paul biedt het echtpaar Matisse onderdak aan, maar er is 
geen bed of sofa meer vrij.

Op 11, 12 en 13 juni discussiëren de familieleden hevig met elkaar in 
de salon van de benedenverdieping.

Zeventig jaar later, op een middag in september 2010, sta ik in de-
zelfde kamer, met dezelfde schouw, dezelfde kasten en dezelfde luster. 
Het voelt erg raar om naar een scène te kijken die door geesten wordt 
opgevoerd. Ik stel me die avond voor: overal stoelen en fauteuils, kin-
deren op de grond, op het parket, halfvolle reiskoffers in een hoek. Het 
vertrekt leeft, ik hoor gezucht, gemompel, de angst, de overtuigingen, 
de benauwdheid van iedereen die aanwezig is, of was, van de mensen 
die er in juni 1940 kampeerden.
De meeste Franse gezinnen overwogen niet om Frankrijk te verlaten, 
maar sommige families, die wisten dat ze door de Duitsers werden ge-
zocht en bovendien Joods waren, en die zich niet ver van de grens be-
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vonden, discussieerden over de vraag of ze in ballingschap moesten 
gaan of hun gewone leven voortzetten. ‘Een aantal Fransen en vreem-
delingen die in Frankrijk verbleven, maakten zich zorgen over het 
Vichy regime of dachten dat ze gauw ongewenst zouden worden en 
beslisten om te vluchten. Vaak was het een noodsprong. In de verbeel-
ding van de grootste twijfelaars was het de laatste kans om te vluchten 
voor het beangstigende gevoel van een strop die wordt aangehaald. 
De eerste voorschriften voor Joden dateren van oktober 1940, maar 
het mechanisme van de uitsluiting kwam al in de maand juli op gang. 
De tijd drong. Zoals David Rousset later met een zwart gevoel voor 
humor zou zeggen, zouden er weldra slechts twee mogelijke uitwegen 
uit Frankrijk en zelfs Europa resteren: Marseille en Auschwitz.’51 Je zou 
er Bordeaux nog aan kunnen toevoegen.

Jacques Helft, de schoonbroer van mijn grootvader, pleit er vurig 
voor om uit Frankrijk te vertrekken en via Spanje naar Portugal te 
gaan. Mijn grootmoeder is sterk tegen dat plan gekant. Paul is beslui-
te loos.

Iedereen lijkt zich door zijn temperament te laten leiden. ‘Het di-
lemma waarmee veel families worstelden,’ schrijft Emmanuelle Loyer, 
‘had te maken met de bijzonder gevoelige afweging van een zeer pijn-
lijk vertrek en de mogelijk dramatische gevolgen voor wie halsstarrig 
wilde blijven.’ Ze citeert als voorbeeld een brief van Marc Bloch52 uit 
mei 1940 om de verscheuring te beschrijven van een geschiedkundige 
die geen kant uit kon ‘door de administratieve tegenwerking van het 
Amerikaanse State Department, wegens familiale redenen […] en mis-
schien omdat de schrijver van L’Etrange Défaite langzaamaan gewon-
nen werd voor het idee dat hij zijn land het beste kon dienen door te 
blijven.’ Marc Bloch werd in 1944 door de Duitsers gefusilleerd.

Eerst moest het probleem met de paspoorten worden opgelost. Ze 
hadden er zeventien nodig voor de hele familie Rosenberg, inclusief 
de aangetrouwde leden, zodat alle ouders, grootouders, kinderen, 
broers, zussen en neefjes Frankrijk konden verlaten.
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Marianne, de jongste zus van mijn grootmoeder Margot, was sinds 
haar kindertijd bevriend met een vrouw die gelukkig voor mijn fami-
lie was getrouwd met secretaris Albert Lebrun. Samen met de Franse 
regering was hij teruggetrokken naar Bordeaux. Hij was de president 
van een republiek die geen macht of grondgebied meer had, maar wel 
nog in staat was om paspoorten af te stempelen en geldig te verklaren. 
En zo geschiedde. De consul van Portugal verstrekte moedig de nodige 
visa, tegen de wil van Salazar in.

Het tweede probleem was de doortocht van Spanje. Franco gaf vluch-
telingen die zich naar de grens haastten de toestemming om het land 
door te trekken, maar niet om halt te houden op Spaans grondgebied. 
Na onderhandelingen kregen Paul en zijn schoonbroers uiteindelijk 
de toestemming om op drie dagen en drie nachten tijd het Spaanse 
grondgebied te doorkruisen. 

Op 16 juni staan ze allemaal klaar om te vertrekken en worden ze 
in de auto’s gestouwd. Drie kilometer voor Hendaye, bij de grens, 
wordt er zeer streng gecontroleerd. Er staat een eindeloos lange rij 
auto’s. De wachtenden eten petit-beurres, openen sardineblikjes en 
slapen in de auto’s.

Het duurt inderdaad drie dagen om Spanje te doorkruisen: Irún, 
Burgos, Salamanca. De familie heeft afscheid moeten nemen van 
Alexandre (de zoon van Paul en Margot en de broer van mijn moeder) 
en zijn neven François en Jean. De jongemannen worden tegengehou-
den bij de grens en beslissen om te vechten.

Ze zullen uiteindelijk inschepen op de laatste Poolse boot die Bor-
deaux verlaat, de Batory, genoemd naar een zestiende-eeuwse Poolse 
koning. Het schip vertrok uit Libourne op 17 juni 1940. Alexandre was 
zeventien jaar en had een zorgeloze jeugd in een burgergezin gekend. 
Hoe valt te verklaren dat een jongeman wiens puberteit nog maar net 
voorbij was voor zo’n gevaarlijke odyssee koos? Was het vaderlands-
liefde, zin in avontuur, de hang naar een zelfstandig bestaan? Veel 
jonge mensen die toen of later naar Londen probeerden te vluchten, 
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ondergingen hetzelfde lot. En zou mijn eigen vader niet om dezelfde 
reden zijn gemakkelijke leven in Amerika opgeven om naar de oorlog 
in het Midden-Oosten te vertrekken?53 

Alexandre en zijn neven scheepten zich dus nog voor de oproep 
van generaal de Gaulle in en gingen bij hun aankomst in Engeland 
met een in dienst bij wat in 1943 de tweede pantserdivisie van de toe-
komstige maar schalk Leclerc zou worden. Ze werden opgeleid in 
Londen, vochten mee in de hele Afrikacampagne, landden in Nor-
mandië en maakten deel uit van de troepen die op 24 augustus 1944 
het bevrijde Parijs binnentrokken.

De rest van de familie, die op de vlucht was, doorkruiste Spanje en 
Portugal en vestigde zich in Sintra, op vijfentwintig kilometer van Lis-
sabon. De volwassenen bleven elke dag hardnekkig langsgaan bij con-
sulaten en ambassades om eenentwintig visa (het aantal gevluchte fa-
milieleden was toegenomen) voor onverschillig welk land te pakken 
te krijgen: Paraguay, Argentinië, Chili… Visa waren erg waardevol.54 
Paul vertelde later aan een Amerikaanse krant dat hij als vluchteling in 
Portugal naar het British Relief Office ging, waar hij een hardgekookt 
ei en een stuk brood kreeg: ‘Stelt u zich een man voor die alles had in 
zijn leven […] en die een week later zijn werk, zijn huis, zijn fortuin en 
zijn vrienden kwijt was. Ik zat op een stenen muur en kon mijn lachen 
niet inhouden.’55

Om per schip te kunnen vertrekken, had je, zoals Emmanuelle Loyer 
schrijft, een band met de Verenigde Staten nodig, ‘geld om je ticket 
te kunnen betalen, […] een zeker aanzien, […] doortastende vrienden 
of collega’s in Amerika, veel energie en een beetje geluk.’ Bovendien 
eisten de Amerikanen ook bewijzen van vluchtelingen dat ze hun 
brood zouden kunnen verdienen in de Verenigde Staten: ‘om al die 
redenen konden velen niet vertrekken.’56

In augustus kwam er een doorbraak dankzij Pauls oude vriend Alfred 
Barr. De conservator van het MoMA moest ervoor knokken om de Ame-
rikanen, die Paul Rosenberg amper of niet kenden, te overtuigen van het 
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voordeel op artistiek gebied voor de Verenigde Staten om Paul toe te 
laten tot het grondgebied. Hij kon de overheid uiteindelijk overtuigen.

Kortom, de Rosenbergs bemachtigden hun kostbare visa. De familie 
Helft (de zussen, schoonbroers en neven van mijn grootouders) slaagde 
daar vier dagen later ook in.

Via allerlei routes bereikten drie- tot vierduizend Fransen uitein-
delijk de Verenigde Staten. Op 20 september 1940 gingen Paul en zijn 
familie aan land in New York.

Zeventig jaar later neemt het werkelijkheidsgehalte van de uittocht 
door mijn bezoek aan Floirac fors toe. Ik zie in waarom mijn moeder 
het huis, dat gedurende vijf jaar het laatste was wat haar aan Frankrijk 
bond, nooit meer wilde zien.

Zelf ben ik meer van mijn stuk gebracht dan ik had verwacht. De 
twee medewerkers van de burgemeester zijn begripvol. Ze stellen me 
voor om even naar het vlakbij gelegen gemeentehuis te gaan voor een 
glas water. Het is drukkend warm. Conchita Lacuey, de burgemeester 
die ook als socialistisch parlementslid de Gironde vertegenwoordigt, 
komt me groeten met een warme glimlach en verwondert zich over de 
toevalligheden van het leven. Ze maakt van de gelegenheid gebruik 
om een foto te nemen.

‘Je weet maar nooit’, zegt ze naïef en vriendelijk in die nazomer.
Haar grootouders waren opgejaagde Spaanse republikeinen die bij-

na in dezelfde periode naar Frankrijk vluchtten als toen mijn familie 
de omgekeerde weg aflegde. 

Of hoe lotsbestemmingen elkaar kruisen…




