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De Collectie Koenigs 
>ENGLISH TRANSLATION 

Claims (restitutieverzoeken) ten aanzien van de Collectie Koenigs 
 
Claim Nederlandse staat op vermiste tekeningen Collectie Koenigs: 

528 tekeningen die in 1940 op onwettige wijze door D.G. van Beuningen aan de 
Duitsers zijn verkocht, in 1941 opgeslagen in Dresden, daar door het Sovjet-leger in 
beslaggenomen en als oorlogsbuit naar Moskou overgebracht, daar in geheim 
opgeslagen in het Pushkin Museum. Hiervan zijn 307 tekeningen in 1993 
geïdentificeerd in het Pushkin Museum. Het Nederlandse restitutieverzoek is 
sindsdien in behandeling bij de Russische autoriteiten. 

 
Claim mw. C.F. (Christine) Koenigs (alleen of samen met andere familieleden) op de gehele 
Collectie Koenigs: 
 

• bij de Staat der Nederlanden (Ministerie OCW): 
37 tekeningen gerecupereerd in de periode 1987-1995, sindsdien in bruikleen van 
het Instituut Collectie Nederland/Rijksdienst Cultureel Erfgoed bij Museum Boijmans 
Van Beuningen, en 33 schilderijen, gerecupereerd direct na de oorlog, merendeels 
ook in bruikleen bij Museum Boijmans van Beuningen. Claim door de minister van 
OCW afgewezen op advies van de Restitutiecommissie (RC 1.6, 03.05.2002/ 
10.12.2003): >MEER Met inbreng van zogenaamde ‘nova’ worden nadien 139 
tekeningen geclaimd die zijn gerecupereerd uit Oekraïne in 2004 (RC 1.35, in 
behandeling). >MEER 

• bij de Gemeente Rotterdam: 
4 tekeningen en 4 schilderijen verworven met de collectie van D.G. van Beuningen 
in 1958. Voorstel voor gezamenlijk verzoek om (bindend) advies aan Restitutie-
commissie in behandeling, in afwachting van advies van de Restitutiecommissie 
inzake de claim bij de Staat. 

• bij de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen: 
circa 2.000 tekeningen verworven in 1940 als geschenk van D.G. van Beuningen, 
sindsdien in bruikleen bij Museum Boijmans Van Beuningen. Restitutieverzoek in 
1997 afgewezen. 

• bij The Courtauld Institute of Art, Londen: 
3 schilderijen van P.P. Rubens, verworven in 1940. Afgewezen restitutieverzoek: 
Report of the Spoliation Advisory panel 28.11.2007: >MEER / MEER 

• bij The Museum of Fine Arts, Boston, Massachussetts: 
1 schilderij van Herri met de Bles, verworven in 1946 uit kunsthandel. >MEER  
Minister OCW weigerde in 2004 een gezamenlijk verzoek om (bindend) advies aan 
Restitutiecommissie voor te leggen (R.C. 1.13): >MEER / >MEER 

• bij de National Gallery of Art, Washington: 
1 tekening van Giambattista Tiepolo, verworven met de tekeningencollectie van de 
Wolfgang Ratjen Foundation. zie haar press release van 11.12.2008 

• bij The Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachussetts: 
1 tekening van Rembrandt (omgeving van). Geclaimd op 24.11.2008, zie haar press 
release van 11.12.2008 

• bij onbekende particuliere eigenaar: 
 1 schilderij van Vincent van Gogh, Portret van Dr. Gachet. >MEER / >MEER 
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http://public.boijmans.nl/koenigs/enPortalFKclaims.pdf
http://www.restitutiecommissie.nl/rc_1.6/samenvatting_rc_1.6.html
http://nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/ombudsman-pleit-voor-ruimere-rol
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0708/hc00/0063/0063.pdf
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gallery-faces-lawsuit-over-rubens-763957.html
http://www.koenigs.nl/franz/documenten/brandend_landschap_van_herrie_met_de_bles_48_96.html
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article793050.ece/Boston_biedt_oorlogskunst_voor_tweede_keer_aan
http://nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/ombudsman-pleit-voor-ruimere-rol
http://www.koenigs.nl/franz/actueel/pressrelease_franz_koenigs_collection_60_95.html
http://www.koenigs.nl/franz/actueel/pressrelease_franz_koenigs_collection_60_95.html
http://www.koenigs.nl/franz/actueel/pressrelease_franz_koenigs_collection_60_95.html
http://www.art-magazin.de/div/heftarchiv/1999/5/OGOWTEGOTTTPSPOGCHORGEOOHHGWTROCWWT/Das-teuerste-Kunstwerk-der-Welt-soll-Raubgut-sein
http://www.artinfo.com/news/story/36441/gone-but-not-forgotten/?page=2
http://public.boijmans.nl/koenigs/PortalFK8.pdf
http://public.boijmans.nl/koenigs/PortalFKarchief.pdf
http://public.boijmans.nl/koenigs/PortalFKarchief.pdf
http://public.boijmans.nl/koenigs/PortalFKpubl.pdf
http://public.boijmans.nl/koenigs/PortalFKdisclaimer.pdf
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