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‘Tis with our Judgments as our Watches, none
Go just alike, yet each believes his own.’ 

Alexander Pope, An Essay on Criticism (1711)
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Dramatis personae
in volgorde van opkomst

Hoofdrollen

J. B. de la Faille (1884-1959): Jurist, criticus, journalist, handelaar, curator en veiling-
meester. Francofiel, voert tijdens Eerste Wereldoorlog in Nederland actie tegen Duitse
expansiezucht. Samensteller van de œuvrecatalogus van Vincent van Gogh (eerste edi-
tie 1928, tweede editie der schilderijen 1939, postume editie 1970). 

H.P. Bremmer (1871-1956): Criticus, kunstschilder, kunstpedagoog, mecenas, hande-
laar, curator, kunstverzamelaar en adviseur van het echtpaar Kröller. Groot bewonde-
raar van Vincent van Gogh. Geeft cursussen ‘praktische esthethica’. Verwerft zich aan-
hang onder gegoede burgerij. Tot halverwege de vorige eeuw ‘kunstpaus’ der
Nederlanden. In 1951 eredoctoraat Rijksuniversiteit te Groningen. 

V.W. van Gogh (1890-1978): Civiel ingenieur, neef en erfgenaam van Vincent van
Gogh. In de kunstwereld bekend als ‘de Ingenieur’. Eigenaar van het grootste aantal
Van Goghs ter wereld. Leent deze in 1930 aan het Stedelijk Museum Amsterdam.
Voorzitter van Vincent van Gogh Stichting. In 1952 mede-oprichter van Expertise
Instituut. In 1954 eredoctoraat Gemeente Universiteit Amsterdam. Sluit in 1962 over-
eenkomst met de Nederlandse staat voor de oprichting en bouw van het Rijksmuseum
Vincent van Gogh. 

A.M. Hammacher (1897-2002): Criticus, directeur esthetische afdeling PTT, na 1945

directeur Beeldende Kunst van het Ministerie van OKW, in 1948 directeur van
Rijksmuseum Kröller-Müller. In 1952 bijzonder hoogleraar Moderne kunst aan
Technische Hogeschool te Delft. In 1958 eredoctoraat Rijksuniversiteit te Utrecht.
Publicist over Vincent van Gogh. Tussen 1961 en 1970 redactievoorzitter van postume
editie van De la Failles Van Gogh-catalogus. 
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Bijrollen

C. Veth (1880-1962): Journalist, criticus, schrijver van o.m. De advocaat in de karika-
tuur.

H. Kröller-Müller (1869-1939) : Kunstverzamelaar, echtgenote van miljonair A.G.
Kröller. Vincent van Gogh is middelpunt van haar kunstverzameling, die zij tussen
1928 en 1935 verzameling overdraagt aan de Nederlandse staat. 

O. Wacker (1898-1970): Danser en kunsthandelaar te Berlijn. Verkoopt tussen 1926 en
1928 een dertigtal schilderijen, zogenaamd van Van Gogh. Veroordeling in 1932 wegens
valsheid in geschrifte.

W. Scherjon (1878-1938): Drukker en uitgever van kunstboeken, criticus, verzamelaar
en kunsthandelaar. Samensteller van Van Gogh-catalogi in 1932 en 1937.

L. Justi (1876-1957): Kunsthistoricus, directeur Nationalgalerie te Berlijn van 1909 tot
1933. Hulpbibliothecaris Nationalgalerie tot 1946, daarna directeur Staatsmusea in
Berlijn (ddr).

J. Meier-Graefe (1867-1935): Kunsthistoricus, schrijver, criticus. Pleitbezorger van mo-
derne kunst in Duitsland. Bezit als eerste in Duitsland een schilderij van Van Gogh.

A.M. de Wild (1899-1969): Restaurator, handelaar en chemicus. Pionier inzake natuur-
wetenschappelijk onderzoek van schilderijen.

Chester Dale (1883-1962): Amerikaans bankier, miljonair en kunstverzamelaar.
Bestuurslid van tal van Amerikaanse musea. In 1956 ‘President of the Board of Trustees’
van de National Gallery of Art te Washington.

W.Jos. de Gruyter (1899-1979): Graficus, criticus, directeur Groninger Museum (1955-
1963), vervolgens hoofdconservator Haags Gemeentemuseum. Publiceert met W.
Scherjon in 1937 een Van Gogh-catalogus. 

J. Walker (1906-1995): Kunsthistoricus, hoofdconservator, directeur van de National
Gallery of Art te Washington.

W. Sandberg (1897-1984): Grafisch ontwerper, in 1938 medewerker en vervolgens di-
recteur Stedelijk Museum Amsterdam (1945-1962).

W. Goetz (1903-1969): Directeur Universal Studios, miljonair en kunstverzamelaar.
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Margrit de Sablonière (ps. van M.A. Bicker Caarten-Stigter, 1905-1979): Schrijfster en
vertaalster. Van 1952 tot 1959 secretaris van Expertise Instituut.

M.M. van Dantzig (1903-1960): Restaurator, kunstexpert. Ontwikkelt de pictologie,
waarmee de echtheid van schilderijen zou kunnen worden vastgesteld.

H.L.C. Jaffé (1915-1984): Kunsthistoricus, curator en adjunct-directeur van Stedelijk
Museum Amsterdam. Publicist over Van Gogh. Proefschrift in 1956 over De Stijl. In
1962 hoogleraar moderne kunst aan Gemeente Universiteit van Amsterdam.

Paul Gachet (1873-1962): Zoon van arts en kunstverzamelaar Paul Ferdinand Gachet
(1828-1909) van wie hij werken van Vincent van Gogh erft. Schenkt een groot deel ervan
tussen 1949 en 1954 aan de Franse staat.

M. E. Tralbaut (1902-1976): Journalist, kunstcriticus en kunsthistoricus. Publicist over
leven en werk van Van Gogh. Gepromoveerd op diens verblijf te Antwerpen. 

A. Tellegen-Hoogendoorn (1912): Kunsthistorica. Hoofd afdeling Moderne Neder-
landse en Belgische Kunst van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documenta-
tie. Medewerkster tussen 1961 en 1970 aan De la Failles postume œuvrecatalogus van
Vincent van Gogh. 

Verder:
politici, bestuurders, ambtenaren, journalisten, rechercheurs, officieren van justitie,
rechters, advocaten, kunstenaars, cartoonisten, critici, vervalsers en vele anderen.
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Inleiding

In 1999 verschijnt een boek onder de alarmerende titel De onwelkome boodschap, of hoe
de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt, geschreven door André J.F. Köbben en mij-
zelf. Hierin zetten wij uiteen wat een onderzoeker kan overkomen als zijn of haar on-
derzoek opdrachtgevers of superieuren onwelgevallig is. ‘Onwelkom is een boodschap
die de belangen, materiële of andere, van een persoon of organisatie dreigt te schaden
of die politiek inopportuun is. Die de positie of het prestige van hoog geplaatsten aan-
tast, of die nationale, religieuze of andere ideële gevoelens kwetst.’1 Wij behandelen in
het boek vele affaires waarin van een zodanige boodschap sprake is, met daarbij bijzon-
dere aandacht voor – oorbare en minder oorbare – de middelen waarmee belangheb-
benden pogen de voor hen schadelijke gevolgen van zo’n boodschap te beperken of te
voorkomen.

Wij waren van mening – en zijn dat nog steeds – dat onwelkome boodschappen zich
op alle terreinen van de wetenschap voordoen, maar in ons boek komen de geesteswe-
tenschappen nauwelijks aan bod. Met deze studie probeer ik deze lacune gedeeltelijk
te dichten. Als object van onderzoek heb ik de kunstgeschiedenis gekozen en daarbin-
nen, niet toevallig, controverses over echt en vals in de beeldende kunst. Mijn opzet
was aanvankelijk een algemeen boek over dit thema te schrijven, maar dat bleek on-
doenlijk, tenminste bij de werkwijze die ik in gedachte had. Uiteindelijk heb ik mij be-
perkt tot één casus, maar wel een die vele tientallen jaren omvat, te weten conflicten
over echt en vals in het œuvre van Vincent van Gogh.

Een vroeg voorval
In 1897 kopieert de Franse schilderes Judith Gérard een zelfportret van Vincent van
Gogh uit het bezit van Paul Gauguin. Zij signeert het geheel volgens de regels van de
kopieerkunst met ‘d’après Vincent Judith’ en verkoopt het voor een luttel bedrag aan de
kunsthandelaar Amédée Schuffenecker. Jaren later, in 1911, bezoekt zij een Van Gogh-
tentoonstelling bij de Parijse kunsthandelaar Eugène Druet. Zij ziet te midden van de
schilderijen van de meester haar eigen kopie hangen, maar deze is tot haar verrassing
bewerkt. De groene achtergrond, die zij indertijd getrouw heeft gekopieerd, is met
bloemen beschilderd en haar signatuur is verwijderd. Tussen haar en Druet ontspint
zich de volgende dialoog:

Druet: ‘Het is mooi, vindt u niet? En echt, weet u …’
Gérard: ‘Ik geloof er niets van!’

9
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Druet: ‘Ik verzeker u van wel!’
Gérard: ‘Maar ik weet zeker dat het niet van Van Gogh is, omdat het van mij is.

Iemand heeft het bewerkt, maar ik herken het meteen. Van mijn kopie is een verval-
sing gemaakt.’

’s Avonds vertelt zij het voorval aan haar echtgenoot. Zij vindt dat de vervalsing aan de
kaak moet worden gesteld. Hij wil daar niet van weten: ‘Dat moet je niet doen, je zal
het dan met kunsthandelaren aan de stok krijgen en je zal de koper, die gelooft dat hij
een goede, echte Van Gogh bezit, verdriet doen. Als hij het mooi vindt, is hij gelukkig
en jij verstoort zijn geluk. Als hij het heeft gekocht omdat hij het voor echt houdt, dan
wordt hij door een hogere gerechtigheid gestraft. Laat het maar zo.’2 Zij volgt zijn raad
op en doet er het zwijgen toe. Druet weet het schilderij kort daarop te verkopen aan de
Berlijnse bankier en kunstverzamelaar Paul von Mendelssohn-Bartholdy. De Van
Gogh-expert Jacob Baart de la Faille neemt Gérards kopie onder nummer F 530 in 1928

in zijn Van Gogh-oeuvrecatalogus op als een echte Van Gogh met de titel Zelfportret
met bloemen. Hoewel zij enkele jaren later in een tijdschrift alsnog haar verhaal vertelt
en De la Faille daarvan kennisneemt, houdt hij vol dat het een echte Van Gogh is.3

Judith Gérard en haar man zijn kunstenaars. Zij zijn niet de kunstexperts, die het
middelpunt van dit boek vormen. Deze anekdote belicht echter een intrigerend aspect
van de al meer dan een eeuw durende controverses over echte en valse Van Goghs en

10

1. Vincent van Gogh, Zelfportret opgedragen
aan Paul Gauguin (F 476) 1888, afmetingen
60,5 cx 49,4 cm. Fogg Art Museum.

2. Judith Gérard, Zelfportret van Vincent van
Gogh, (F530), 1897, afmetingen 62 x 51 cm.
Huidige verblijfplaats onbekend.
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dat door Judiths echtgenoot onder woorden is gebracht: waarom zou je het ongenoe-
gen van anderen, in dit geval handelaren en verzamelaars, over je afroepen? Opkomen
voor de waarheid kan je lelijk opbreken. Deze vermaning heeft mij de afgelopen jaren
beziggehouden en heeft geleid tot een zoektocht naar alles wat er van en over Van Gogh-
experts te vinden is. 

Onderzoeksvragen
Is wat Judith Gérard met haar Zelfportret van Vincent van Gogh is overkomen eigen-
lijk wel meer dan een curieus incident? Heeft het de bredere strekking die ik eraan toe-
ken? Ik meen te kunnen aantonen dat het laatste het geval is. Mijn boek berust op twee
onderzoeksvragen:  wat is de achtergrond van de houding van Van Gogh-experts en
andere betrokkenen in de conflicten over echt en vals, en wat kan een Van Gogh ex-
pert overkomen als hij of zij de brenger is van een onwelkome boodschap aangaande
de echtheid van werken van deze kunstenaar?

Toelichting
De kunstwereld draait volgens de kunsthistoricus Joseph Alsop om voorwerpen met
een bijzondere schoonheid, die echter niet voor gebruik zijn en een specifieke geschie-
denis hebben.4 Kunstexperts vervullen hierbij een sleutelrol, want zij voorzien deze
voorwerpen van hun ware geschiedenis. De experts inzake Vincent van Gogh zouden
de echtheid van diens werken hebben vastgesteld met methoden ontleend aan de his-
toriografie en natuurwetenschappen. Zij zouden zijn opgetreden als zoekers en verkon-
digers van de waarheid. Zij hebben echter in veel gevallen een verschillend oordeel ge-
veld over wat wel en niet van de hand van Van Gogh is. Dit kan voor een deel worden
herleid tot verschillen in kennis en werkwijze, maar voor een ander deel tot factoren
van maatschappelijke aard. Zowel het een als het ander leent zich voor een sociologi-
sche benadering.

De wetenschap zelf is in de twintigste eeuw voorwerp van sociologisch onderzoek
geworden en de inzichten van de socioloog Robert K. Merton vormen een bruikbaar
uitgangspunt om de houding en het optreden van Van Gogh-experts te begrijpen.
Merton heeft de wetenschap beschreven als een georganiseerde, sociale activiteit die
haar specifieke karakter ontleent aan een eigen normenstelsel. In dit stelsel spelen de
normen belangeloosheid en scepticisme een voorname rol. Belangeloosheid houdt in
dat zij zich bij hun onderzoek door geen andere waarde dan die van de waarheid laten
leiden. Scepticisme wil zeggen dat zij hun conclusies baseren op empirie en logica. De
wetenschap is verder afhankelijk van de norm dat onderzoekers hun bevindingen en
werkwijze voor anderen toegankelijk maken en van de norm dat zij die vervolgens be-
oordelen zonder aanzien des persoons.5 Merton laat zien dat wetenschapsbeoefenaren
deze normen regelmatig in hun geschriften noemen en naleven. Hij laat tevens zien dat
zij deze normen ook niet zelden kunnen overtreden. In dit boek zal uitvoerig worden
ingegaan op het hoe en waarom van de overtredingen door Van Gogh-experts. 

11
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In De onwelkome boodschap zijn de reacties op een onwelkome boodschap op grond
van de daarin gepresenteerde gevallen als volgt in schema gebracht: 1) aanvaarden, 2)
verwerpen, 3) doodzwijgen, 4) met retorische middelen bestrijden, en 5) (pogingen tot)
monddood maken.6 Ad 1) De bevindingen van een onderzoeker kunnen worden aan-
vaard. In dat geval is er niets aan de hand, althans niet vanuit het gezichtspunt van dit
boek. Ad 2) Het is ook mogelijk dat zijn bevindingen worden verworpen, zonder dat
het voor de onderzoeker negatieve consequenties heeft. Het verwerpen kan geschieden
in een publicatie volgens de regels van empirische bewijsvoering en argumentatie, maar
er is ook kans dat het gaat via de verdachtmaking, ridiculisering of dat andere univer-
sele strijdmiddel het ad hominem-argument. Ad 3) Een andere mogelijkheid is dood-
zwijgen, dat wil zeggen doen alsof de onwelkome boodschap niet is verkondigd. Zo
kan een belanghebbende de resultaten voor zich houden als deze hem slecht uitkomen.
Het is mogelijk dat hij de onderzoeker een soort spreek- en publicatieverbod oplegt.
Het is ook mogelijk dat hij een negatief resultaat achterwege laat en onderzoekingen
die zijn belangen steunen nadrukkelijk prijst. Ad 4) Met retorische middelen bestrij-
den is ‘imponeerproza, bombastisch en onwaarachtig taalgebruik, bedoeld om hoe dan
ook gelijk te krijgen en de tegenstander onderuit te halen’.7 Ad 5) (pogingen tot) mond-
dood maken. Een instantie of persoon die macht heeft over de brenger van een onwel-
kome boodschap, kan hem dreigen met een sanctie als hij die wereldkundig zou maken
en kan hem op die manier ervan weerhouden dat te doen. De onderzoeker kan het af-
wenden door bepaalde eisen in te willigen. Deze typologie is toepasbaar op mijn on-
derzoek inzake Van Gogh-experts. Hoe anders dit nieuwe terrein van onderzoek ook
is, dit eerder ontworpen analyseschema blijft overeind. 

In De onwelkome boodschap hebben wij tevens besproken hoe onderzoekers met een
onwelkome boodschap kunnen reageren wanneer zij onder druk worden gezet. Er zijn
er die zich met hand en tand verzetten tegen iedere suggestie dat zij hun boodschap
voor zich moeten houden of verzwakken. Anderen streven een compromis na. Weer
anderen schikken zich in wat zij zien als het onvermijdelijke. Tenslotte zijn er die eige-
ner beweging onwelkome resultaten weglaten of wegmasseren en die derhalve veeleer
optreden als een soort advocaat dan als onafhankelijk onderzoeker. Ook deze typolo-
gie is heel wel bruikbaar om inzicht te geven in de reacties van Van Gogh-experts die
betrokken raken bij conflicten inzake echt en vals.8

Werkwijze
De onderzoeksvragen liggen op het terrein van de twintigste eeuwse, westerse kunst.
De kunsthistoricus Erwin Panofsky zou ooit hebben gezegd dat een socioloog, die voor-
al wil theoretiseren, en een historicus, die nu eenmaal graag wil beschrijven, hem doen
denken aan twee buren die zonder succes op hetzelfde terrein jagen, omdat de een het
geweer heeft en de ander de kogels. Ik heb de tegenstelling willen opheffen door als an-
tropoloog het wapen bij uitstek van de kunsthistoricus te gebruiken, namelijk het ar-
chiefonderzoek. Ik heb echter meer dan onder kunsthistorici gebruikelijk is voor de
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beantwoording van mijn vragen uitvoerige en herhaalde gesprekken met personen uit
de kunstwereld gevoerd. Verder heb ik mij voor de beschrijving en interpretatie van de
gebeurtenissen laten leiden door theoretische noties die in de sociale wetenschappen
opgang doen. Op die manier heb ik een bijdrage willen leveren aan de verbreding van
het sociaalwetenschappelijk onderzoek aangaande wetenschappelijke integriteit en aan
een verdieping van het historisch onderzoek over kunstexperts.9

H.P. Bremmer, J. Baart de la Faille, ingenieur V.W. van Gogh en A.M. Hammacher
zijn de hoofdpersonen van dit boek. Zij hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de
conflicten over echte en valse werken van Vincent van Gogh en ik heb vooral in hun
houding en ervaringen inzicht willen geven. Ik heb daartoe een studie gemaakt van do-
cumenten, boeken, catalogi, kranten en tijdschriften. Bovendien heb ik brieven, aan-
tekeningen, notulen van vergaderingen, plakboeken en knipsels bestudeerd in de ar-
chieven van instellingen en particulieren (zie blz ). Mijn verzoek om vertrouwelijke
documenten te mogen raadplegen is op enkele uitzonderingen na steeds gehonoreerd.
De belangrijkste uitzondering is het archief van Salomon van Deventer, secretaris van
Helene Kröller-Müller (thans in beheer van het Kröller-Müller Museum), maar ik heb
niet de indruk dat zich daarin documenten bevinden die een andere kijk zullen geven
op de gebeurtenissen (met name in hoofdstuk 3 en 6).

Ik heb voor mijn onderzoek (herhaalde) formele en informele gesprekken gevoerd
met personen uit de kunstwereld. Ik onderscheid aan die gesprekken in navolging van
de socioloog J.M.G. Leune een 1) oriënterende, 2) controlerende, en 3) aanvullende
functie.10 Ad 1) De kunstwereld heeft haar eigen normen en regels. De gesprekken heb-
ben mij er wegwijs in gemaakt. Ze hebben mij inzicht gegeven in de houding van ex-
perts en anderen wanneer er problemen ontstaan over echt en vals. Ad 2) Mijn onder-
zoek berust, als gezegd, voor een belangrijk deel op catalogi, jaarverslagen, notulen,
kranten, tijdschriften, persoonlijke aantekeningen en brieven. Niet alles over echt en
vals wordt evenwel aan het papier toevertrouwd. Soms niet, omdat het om vanzelfspre-
kende zaken gaat, dat wil zeggen voor de betrokkenen van toen, maar niet voor de lezer
van nu. Soms niet, omdat het om gevoelige zaken gaat, die men indertijd uit pruden-
tie of schaamte niet heeft willen opschrijven. De gesprekken hebben ertoe bijgedragen
dat ik de strekking van wat op schrift is gezet beter heb leren begrijpen. Ad 3) Veel do-
cumenten zijn niet meer beschikbaar. Ze zijn opgeruimd, omdat men nu eenmaal niet
alles kan bewaren; ze zijn vernietigd, omdat de inhoud te gevoelig werd geacht, of ze
zijn verloren gegaan door nalatigheid of calamiteiten. Gesprekken met de direct be-
trokkenen hebben in bepaalde gevallen voor een aanvulling daarop kunnen zorgen. 

Wat betekent ‘vals’
In dit boek wordt onder een valse Van Gogh een kunstvoorwerp verstaan dat ten onrech-
te aan de kunstenaar Vincent van Gogh wordt toegeschreven. Er zijn dan drie mogelijk-
heden. Ten eerste kan het gaan om moedwillige vervalsing: iemand maakt een schilderij
of tekening in de stijl van Van Gogh, met als doel om anderen te misleiden. Ten tweede
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slaat het op een bestaand, maar bewerkt voorwerp. Zo kan een werk opzettelijk worden
voorzien van de handtekening van Van Gogh, meestal omdat zijn werk op de kunstmarkt
meer geld opbrengt dan die van de echte maker, dan wel de naam van de echte maker is
verwijderd in een poging om het als een ongesigneerd werk in het oeuvre van Van Gogh
te kunnen binnensmokkelen: zie Judith Gérard. Ten derde valt er de vergissing onder:
een werk is ten onrechte aan Van Gogh toegeschreven, maar daarbij zijn geen onhono-
rabele motieven in het spel geweest. De Van Gogh-experts staan in mijn onderzoek cen-
traal en de vraag is of, en zo ja wanneer, zij weten dat er opzettelijke misleiding of een ver-
gissing in het spel is. En verder, hoe springen zij met deze kennis om?

Beperkingen
Dit boek kent een aantal beperkingen, waarvan ik er twee wil noemen. Allereerst zal ik
niet proberen vast te stellen welke kunstwerken daadwerkelijk van Vincents hand zijn.
Is de tweede versie van het schilderij Tuin van de inrichting te Saint-Rémy door hem ge-
schilderd of niet? Op welke datum is het gemaakt, wie was de bezitter in 1889, 1898 of
1901, duiden de voorzichtige penseelstreken op een vervalsing? Hier geen antwoord op
dit soort vragen van kunsthistorische aard, dat de liefhebbers en kenners bezighoudt.
Ten tweede zal ik geen zwartboek of iets anders van dien aard over de kunstwereld of
de Van Gogh-wereld in het bijzonder presenteren. Weliswaar laat ik minder fraaie kan-
ten van de kunstwereld zien, maar dat wil niet zeggen dat die er een van louter kom-
mer en kwel is. Ik zeg het met enige nadruk, want een misverstand nestelt zich snel.
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1 Oog om oog

Vincent van Gogh sterft op 29 juli 1890 en laat een œuvre na waarvan niemand de pre-
cieze omvang kent. Wellicht dat zijn broer Theo, met wie hij een innige band had en
die hem op velerlei wijze steunde, er weet van heeft gehad. Theo volgt hem echter na
luttele maanden in de dood en neemt zijn kennis over Vincents werk mee naar gene
zijde. Enkele decennia later neemt Jacob Baart de la Faille de taak op zich om al het
werk van Vincent van Gogh te beschrijven en af te beelden. Na zo’n tien jaar, in 1928,
publiceert hij zijn œuvrecatalogus van Vincent van Gogh met in totaal 1716 werken,
maar al spoedig blijken in zijn levenswerk schilderijen te staan die niet van Vincents
hand zijn. De la Faille is geschokt en wil zijn fouten herstellen. Aan het eind van 1928

schrijft hij enkele tientallen schilderijen af als valse Van Goghs, maar in 1932 erkent hij
een deel ervan weer als echt, om deze twee decennia later toch weer vals te noemen.
Echt, vals, echt, vals: een uiting van wispelturigheid, haast, verregaande slordigheid, of
– zo mogelijk pijnlijker – zelfoverschatting en incompetentie, zoals enkele tijdgenoten
hebben gesteld? Getuigt deze pendelbeweging misschien van overmatige scepsis, of
veeleer van, zoals het tegenwoordig heet, voortschrijdend inzicht, is ze een uiting van
levendig wetenschappelijk onderzoek, of spelen nog geheel andere factoren een rol? De
zoektocht naar een antwoord op deze vragen levert een fascinerende geschiedenis op
met als kern De la Failles streven om het werk van Vincent te zuiveren en zijn eigen in-
tegriteit als Van Gogh-expert te bewaren. 

De la Faille
Jacob Baart de la Faille (1884-1959) lijkt niet voorbestemd om zijn stempel op het werk
van Vincent van Gogh te zetten.1 Hij studeert rechten in Utrecht en leidt een actief stu-
dentenleven: bestuurslid van het studentencorps, schrijver van recensies en gedichten
(‘Aan een kind: […] O droom nog voort in ’t vreugde-rijk,/ waar ’t al van zon-goud
flonkert,/ zacht sluipend komt het leven aan/ dat zooveel liefs verdonkert).2 Hij pro-
moveert er op 2 juni 1913 tot doctor in de rechtswetenschap, wordt correspondent in
Wenen voor Nederlandse dagbladen en legt er contact met kunstenaars van de Wiener
Secession en volgelingen van Gustav Klimt met het doel om hun werk in Nederland
meer bekendheid te geven en te verhandelen. In juni 1914 is hij terug in Nederland als
plaatsvervangend directeur van de Larensche Kunsthandel te Amsterdam. Het begin
van een carrière in de kunstwereld? Er is ook een andere mogelijkheid, want De la Faille
is politiek actief, hetgeen de aandacht trekt van de Actie Tegen de Aanhangige
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Grondwetsherziening (atag) en vervolgens van de Algemene Staatspartij die hem wil-
len als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1918.3 Hij komt niet in het
parlement, maar zijn opstelling tijdens de Grote Oorlog geeft inzicht in zijn persoon,
een inzicht noodzakelijk om zijn houding als Van Gogh-expert te kunnen begrijpen. 

In de Eerste Wereldoorlog bewaakt de Nederlandse regering de neutraliteit angst-
vallig, maar de stemming onder de elite is allerminst neutraal. Sommigen zijn hevig
pro-Duits, anderen even hevig pro-Frans, of zo men wil anti-Duits. Tot de laatste groep
behoort De la Faille. Hij organiseert aan het begin van de oorlog benefiettentoonstel-
lingen voor Belgische kunstenaars. Het kost hem zijn baan bij de Larensche
Kunsthandel, die de tentoonstellingen niet neutraal genoeg acht.4 Het remt zijn strijd-
baarheid niet. Hij zamelt geld en goederen in voor het Servische Rode Kruis, protes-
teert tegen het ongehinderd laten passeren van zeppelins, keurt de aanwezigheid van
Nederlandse studenten op de door Duitsers gecontroleerde Vlaamse Hogeschool te
Gent af, polemiseert met een jurist die de Duitse schending van de Belgische neutra-
liteit vergoelijkt en is oprichter van de Nederlandse afdeling van de Bond van Neutrale
Landen.5 Het neutraliteitsbeginsel als onderdeel van het internationaal recht, schrijft
de bond, is een groot goed. Neutrale landen als Nederland kunnen dat slechts hand-
haven met ‘een algemeen humanitair en zuiver rechtsstandpunt’, maar het is dan wel
zaak dat de Entente de oorlog zal winnen.6 De bond geeft aan neutraliteit dan ook een
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wel heel speciale uitleg, zoals een van zijn leiders zegt: ‘Elk mens heeft twee vaderlan-
den, het zijne en vervolgens Frankrijk.’ Niet alleen het begrip neutraliteit, ook het door
de bond beleden ‘algemeen humanitaire’ standpunt kent zijn grenzen. Als een krant
enkele van zijn leiders vraagt of Nederland Duitse kinderen evenzeer zou moeten hel-
pen als Franse en Belgische, is het antwoord ontkennend. De la Faille schrijft commu-
niqués, verspreidt stickers, verstuurt anti-Duitse ansichtkaarten, belegt vergaderingen,
hekelt de Nederlandse lankmoedigheid, kortom, zorgt dat de bond van zich laat horen.
Leden van de bond zijn onder anderen: Richard Roland Holst, Frederik van Eeden,
Alphons Diepenbrock, de later beroemde wiskundige L.E.J. Brouwer, de gynaecoloog
Hector Treub. 

De uitputtingsslag rond Verdun in 1916 heeft op De la Faille een diepe indruk ge-
maakt. Daar sneuvelen in amper vijf maanden tijd meer dan 200.000 Franse soldaten
(en bijna evenveel Duitse, die echter niet op zijn sympathie kunnen rekenen). Volgens
hem zou zonder hun standvastigheid de oorlog zijn verloren en zou Nederland even-
eens ten prooi zijn gevallen aan Pruisische expansiezucht. De la Faille vindt dat
Nederland de Franse verdedigers van Verdun schatplichtig is en start daarom in
Nederland een geldinzameling om het beeld De verdediging (La défense) van Auguste
Rodin te laten gieten. In 1920 wordt het monument op de Esplanade de la Roche nabij
Verdun onthuld.7
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Aldus spant De la Faille zich tijdens de Grote Oorlog in voor zaken die hem geen fi-
nancieel voordeel leveren en waarmee hij bovendien risico’s loopt.8 Daar staat tegen-
over dat De la Faille voor zijn optreden onderscheidingen ontvangen heeft, waarvan
hij graag melding maakt: het Franse ridderkruis van het Legioen van Eer, het
Tsjechoslowaakse ridderkruis in de Orde van de Witte Leeuw, het Belgische Ridder-
kruis in de Orde van Leopold ii, het Servische commandeurskruis van de Orde van
Sint Sava en andere. Hij is in de jaren twintig prominent aanwezig bij festiviteiten als
Leidens Ontzet, huldiging van kunstenaars en Oranjefeesten; is cultureel ambassadeur
voor het Franse prinsdom Orange, voor het koninkrijk Joegoslavië, voor Tsjecho-
slowakije en laat graag blijken dat hij verkeert in hogere kringen. Ontegenzeggelijk is
De la Faille iemand die op het podium wil staan: ijdelheid is hem niet vreemd. Zijn
houding past echter in een maatschappij die – meer dan de huidige – doortrokken is
van agressief nationalisme, heldenverering en bijkans onaantastbaar standsbesef. De la
Faille is getypeerd als ‘emotioneel’, een ruim begrip. ‘Impulsief ’ is een betere karakte-
risering van zijn optreden. Is een door hem beleden ideaal in het geding, dan verheft
hij onmiddellijk zijn stem, ook al kan hem dit schade berokkenen. Hij bekommert zich
minder om de consistentie van zijn idealen dan om de noodzaak om te handelen, hij
is strijdbaar en geeft niet snel op. Deze eigenschappen sturen ook zijn loopbaan als
kunstexpert, als kenner van leven en werk van Vincent van Gogh, en hebben hem tot
een bijzondere figuur in de Nederlandse kunstwereld gemaakt. Wellicht ten overvloe-
de, De la Failles Werdegang is geen heiligenleven. Hij heeft, zoals zal blijken, op beslis-
sende momenten onwaarachtige compromissen gesloten en zijn idealen verzaakt. Hij
is als de strijdbare prediker der monogamie die op overspel wordt betrapt.

De la Faille kiest voor de wereld van de kunst en niet voor die van de politiek. In
1916 wordt hij veilingmeester bij de Amsterdamse firma Frederik Muller & Co., in
1923 vennoot en mededirecteur van veilinghuis A. Mak. Daarnaast verdient hij aan
journalistiek, lezingen, kunstkritieken en expertises. Een levenslange activiteit van
De la Faille is het toneel: hij regisseert, acteert en schrijft, waaronder Een inbraak,
blijspel in één bedrijf en De oplichtsters drama in één bedrijf. Zijn scripts zijn helaas
onvindbaar en hebben de tand des tijds waarschijnlijk niet doorstaan. Uit de spaar-
zame recensies van zijn toneelwerk krijgt men niet de indruk dat in hem een groot
dramaturg verloren is gegaan. Zijn carrière als kunstexpert en die van zijn mede- en
tegenstanders laten zich echter heel goed beschrijven als een toneelvoorstelling. Of
men het wil zien als een tragedie, blijspel of dramatische klucht, is een kwestie van
smaak. Zoveel is zeker, het script is niet alleen van zijn hand. Anderen – kunstex-
perts, handelaren, verzamelaars, politici, ambtenaren en journalisten – hebben even-
eens de pen opgepakt en elk van hen heeft geprobeerd de handeling in een voor zich-
zelf gunstige richting te buigen. Geen van hen heeft echter de loop der gebeurtenissen
inzake de echtheid van het werk van Vincent van Gogh in zijn geheel kunnen bepa-
len, laat staan de uitkomsten kunnen voorzien.
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Experts 
Het einde van de Grote Oorlog bezorgt Nederland economisch herstel, maar dit is van
korte duur. Het politieke en economische klimaat in Duitsland is zo mogelijk grim-
miger en wisselvalliger. Na de afzetting van keizer Wilhelm ii (1859-1941), is het staats-
gezag uitgehold. Er is in de eerste zes jaar na de oorlog devaluatie op devaluatie van de
rijksmark, met in 1923 de hyperinflatie. Banktegoeden zijn van de ene op de andere dag
waardeloos: begin 1923 kost 1 dollar 20.000 rijksmark, aan het einde van hetzelfde jaar
4,2 biljoen.9 In een periode van maatschappelijke onrust en economische teruggang
gaan welgestelden er veelal toe over te beleggen in voorwerpen van waarde: edelmeta-
len, juwelen, kunst. Deze, zo leert de ervaring, kunnen bij een gunstiger economisch
klimaat weer tegen hun oorspronkelijke of hogere prijs worden verhandeld. 

De schilderijen van Vincent van Gogh zijn een goede belegging. De groeiende waar-
dering voor zijn leven en werk gaat gepaard met stijgende prijzen. De prijzen van zijn
schilderijen bedragen in 1925 een veelvoud van de waarde die zij aan het eind van de
negentiende eeuw hadden. Cynthia Saltzman laat zien dat Vincents Portret van dr.
Gachet, geschilderd in 1890, in 1897 voor 300 franks wordt verkocht, na zeven jaar het
zesvoudige opbrengt en veertien jaar later het zestigvoudige kost. Terzijde: in 1938 zal
de prijs in vergelijking met die van 1897 met een factor 500 stijgen en in 1990 zal het
doek de lieve som van 82,5 miljoen dollar opbrengen.10 Het schilderij geldt als een top-
stuk, maar andere schilderijen van Vincent zijn dezelfde kant op gegaan. 

Er is vraag en er zijn prijsstijgingen. Kan aan de vraag niet worden voldaan, dan is
er de neiging om werken die niet van Vincent zijn, maar die er wel op lijken, als origi-
nele Van Goghs te verhandelen. Prijsstijgingen effenen ook de weg voor vervalsers die
hetzij een bestaand doek bewerken en voorzien van Vincents signatuur, dan wel zelf
een ‘Van Gogh’ vervaardigen. Koldehoff schrijft dat al in 1899 bij de Parijse kunsthan-
del Ambroise Vollard een valse Van Gogh is verkocht. Dorn en Feilchenfeldt melden
dat de Parijse kunsthandel Bernheim-Jeune in 1901 twee schilderijen heeft laten ver-
wijderen van zijn Van Gogh-tentoonstelling omdat deze ten onrechte aan de meester
waren toegeschreven.11 Het zijn de eerste, mogelijk niet de allereerste pogingen, maar
allerminst de laatste pogingen geweest om valse Van Goghs te verkopen.

De kunsthandel tracht de onzekerheid over makers van kunstwerken te elimineren
door experts in te schakelen. Het stichten van kunsthistorische opleidingen aan Duitse
universiteiten, gevolgd door die in andere West-Europese landen, levert vanaf het mid-
den van de negentiende eeuw een toename van experts op die kopers en verkopers met
kennis over herkomst van een kunstwerk en identiteit van de kunstenaar kunnen hel-
pen. De kunstexpert, vertrouwend op ‘het oog’ en de beelden die hij in zijn geheugen
heeft opgeslagen, acht zich in staat uit te maken wie de maker van een schilderij of te-
kening is. Het kost hem zelden veel tijd. Het wordt gebruik dat een expert tegen beta-
ling een zogeheten expertise - ook wel een attest van echtheid of certificaat genoemd -
over een kunstwerk opstelt. Daarin noemt hij de vervaardiger van het kunstwerk,
schrijft er eventueel nog enkele bijzonderheden bij, noteert plaats en datum van de ex-
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pertise en voorziet het tenslotte van zijn handtekening. In De Haagsche Post schrijft een
anonymus, die zich een ‘oudere kunstkoper’ noemt, over de huiver onder collega’s je-
gens de twee jaar eerder overleden Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930), opsteller
van expertises en een der stamvaders van de Nederlandse kunstgeschiedenis. 

‘Stel dat wij een echt schilderij hadden verkocht; de koper ging er mee naar de cer-
tificateur en deze zei dan: vals! Dr. Hofstede de Groot had gezag, wat vermochten wij
kooplui daartegen in die tijden? Het gevolg is geweest dat de rollen omgedraaid wer-
den en de meeste, vooral jonge kunstkopers vóór de verkoop naar dr. Hofstede de Groot
gingen en hem een certificaat van echtheid vroegen. Nu weet ik dat hij mij eens zei: “U
moet dat geen certificaten van echtheid noemen; dat is onjuist. U moet het expertises
noemen”, maar dat neemt niet weg dat het publiek toch vroeg of er een “echtheidsver-
klaring” van dr. Hofstede de Groot bij het schilderij was.’12

Een expertise is veelal een verklaring van enkele regels, waaraan kopers en verkopers
zekerheid ontlenen. De verbreiding van de fotografie maakt het mogelijk om een af-
beelding van het kunstwerk en de expertise samen te voegen, veelal schrijft de expert
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zijn bevindingen op de achterkant van de foto. Niet alleen Hofstede de Groot, ook an-
dere stamvaders van de Nederlandse kunstgeschiedenis, Abraham Bredius (1855-1946)
en Willem Vogelsang (1875-1954) hebben vele verklaringen van echtheid geschreven. 

Belangenverstrengeling
In 1920 publiceert De la Faille in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een artikel over be-
langenverstrengeling in de kunstwereld. Museumdirecteuren maken zich volgens hem
ondergeschikt aan de kunsthandel. 

‘De bedekte kunsthandel, zoals die heden ten dage door museumdirecteuren ge-
voerd wordt, brengt vanzelfsprekend geknoei met zich mee en hierdoor wordt het ambt
bezoedeld. Willen zij handelaren zijn, dat zij dan open handel voeren, met open vizier
en ontslag uit hun functie aanvragen. Doch museumdirecteuren en kunstgeleerden,
die onder de dekmantel hunner positie – dus op verkapte wijze – in de handel bijver-
diensten zoeken, evenwel de naam van handelaar schuwen, geven aanleiding, dat men
hen onder “het gilde der lichtschuwen” rangschikt. De attesten van echtheid en oor-
spronkelijkheid, welke zij verlenen, doch die al te vaak blijken aflaatbrieven voor zon-
den van kopiisten en vervalsers te zijn, zullen dan eveneens verdwijnen.’13

De la Faille vindt dat de overheid museumdirecteuren moet verbieden om experti-
ses en taxaties tegen honorarium te leveren. Het artikel verschijnt anoniem, wekt be-
roering en lokt een reactie uit, eveneens anoniem, van ene x die de museumwereld goed
blijkt te kennen. Hij vindt De la Failles artikel onbezonnen. De la Faille, schrijft x,
noemt de namen van de vertrekkend directeur van het Rijksmuseum en diens voor-
ganger, maar prijst hen vanwege hun integriteit: wie, vraagt x, zijn dan de directeuren
die over de schreef gaan? Strenge instructies van de overheid acht x overbodig, er geldt
immers al de bepaling dat directeuren van rijksmusea zich van handel in welke vorm
dan ook hebben te onthouden. De la Faille kan of wil de namen van de ‘lichtschuwen’
echter niet geven. De lezers van de NRC zullen zich waarschijnlijk hebben afgevraagd
of het veel rumoer is om niets, of dat er wel degelijk sprake is van een misstand. Uit de
discussie over bruiklenen, expertises en taxaties tussen De la Faille en x blijkt dat er ge-
rechtvaardigde grond voor zorg is.14

De la Faille neemt een ‘absoluut misbruik’ waar bij het in bruikleen geven van kunst-
voorwerpen. Handelaren tonen hun stukken in een museum omdat ze er een waarde-
vermeerdering ondergaan, altijd bezichtigd kunnen worden en de verkoop bespoedi-
gen. De la Faille: ‘We herinneren hierbij aan de stille koopman Delarof, die in ons land
via het Mauritshuis zijn schilderijen als ’t ware bij opbod verkocht.’ […] ‘De museum-
directie mag dergelijke mercantiele bedoelingen niet dienen. Op deze wijze wordt het
museum misbruikt en krijgt het karakter van een handelshuis.’15 x tilt hier niet zo zwaar
aan. Het is de taak van een directeur om werken uit privé-bezit te tonen die voor het
publiek anders niet toegankelijk zijn. Hij ontduikt de open kunsthandel niet als hij van
de kunstwaarde uitgaat, maar moet er natuurlijk wel op toezien dat het belang van
zowel de eigenaren als het museum wordt gediend. Is het de eigenaren daarentegen
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voornamelijk om verkoop te doen, dan moet de directeur daar niet aan meewerken.
De la Failles kritiek gaat volgens x alleen op als slechts één koopman gelegenheid tot
onderhandelen wordt geboden, hetgeen niet het geval is. De la Faille en x zijn het eens
dat een lange termijn van bruikleen – De la Faille noemt tien jaar – gewenst is, maar
blijven over de ernst van de zaak van mening verschillen. 

De la Failles artikel moge naar toon en inhoud op x een onbesuisde indruk hebben
gemaakt, het is niet van werkelijkheidswaarde gespeend, zoals uit het weerwoord van
X blijkt. De la Failles klacht over expertises en taxaties legt x naast zich neer. Over taxa-
ties stelt X dat een verbod daarop een aantasting is van de persoonlijke vrijheid, ‘die het
aan ieder, aan deze vrijheid waarde hechtende man, bezwaarlijk, zo niet onmogelijk
zou maken, een directeursplaats te bezetten’.16 x billijkt ook dat de directeur een ho-
norarium vraagt voor expertises, mits deze dit werk in zijn vrije tijd doet. Hij ruilt ken-
nis voor geld en daar is niets op tegen. Hij móét er wel geld voor bedingen, want an-
ders dreigt hij onder de vragen van particulieren bedolven te worden. 

De la Faille is het daar grondig mee oneens: het is gratis en zo niet, dan komt het
geld het museum toe en niet de directeur. Een directeur die voor expertises geld vraagt,
maakt zich schuldig aan ambtsmisbruik. De la Faille: ‘Een ambtsmisbruiker noemen
wij iemand, die uit hoofde van zijn ambt en de waardigheid daaraan verbonden, ge-
bruikmakend van rijksmateriaal en rijksgebouwen, zich privatim privilegiën of apana-
ges verschaft.’17 Als een directeur expertises opstelt, schrijft De la Faille, dan volgens
een vast tarief, waarmee nieuwe kunstwerken voor het museum kunnen worden aan-
geschaft. X wil er niet van weten en vindt ook De la Failles kritiek op museumdirec-
teuren die certificaten van echtheid over valse werken zouden opstellen, niet terzake:
‘Iedere museumdirecteur (en kunstgeleerde) heeft wel eens een vals kunstwerk voor
echt gehouden en deze mening ook schriftelijk bevestigd. Het komt er slechts op aan,
of dit opzettelijk en “al te vaak” is geschied. Zo ja, dan is dit ontoelaatbaar, zo nee, dan
is het menselijk en vergefelijk, mits men niet schrome zijn ongelijk te erkennen.’18

Weerspiegelt deze vermaning van x de werkelijkheid: hebben museumdirecteuren
daadwerkelijk hun expertises herroepen, hebben zij tegenover kopers en verkopers on-
gelijk bekend, of hebben zij daarbij belemmeringen van persoonlijke of structurele aard
ondervonden? x gaat er niet op in: zijn vermaning – ongetwijfeld in alle oprechtheid
gedaan – getuigt van een ontwapende naïviteit. Zal een expert ronduit ongelijk erken-
nen als diens expertise over een Rembrandt er na verkoop geheel naast blijkt te zijn,
terwijl het werk wellicht al voor een aanzienlijke som in andere handen is overgegaan? 

In 1922 bekritiseert De la Faille de Duitse kunsthistoricus Wilhelm Reinhold
Valentiner (1880-1958) die tientallen schilderijen van Rembrandt zou hebben ontdekt.
Hij ergert zich aan het gemak waarmee Valentiner en anderen het œuvre van Hollandse
meesters plegen te vermeerderen. Tabel 1 over de œuvrecatalogi van Rembrandt, ove-
rigens niet uit De la Failles artikel, geeft inzicht in het probleem.
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Tabel 1: Aantal aan Rembrandt toegeschreven schilderijen tussen 1836 en 1921

Publicatie Samensteller Aantal
1836 J. Smith 620

1868 C. Vosmaer 342

1885 E. Dutuit 456

1897 W. Bode 595

1915 C. Hofstede de Groot 988

1921 W.R. Valentiner 706

Bron: Bruin 1995, 184.

In de loop der jaren heeft het aantal Rembrandts sterk geschommeld, zonder dat de sa-
menstellers van de catalogi zich lijken te bekommeren over een verantwoording van
toe- en afschrijvingen. De la Faille stelt: ‘Er bestaat geen schilder, van wie zooveel wer-
ken zijn ontdekt als van Rembrandt. Waaraan is dit toe te schrijven? Is Rembrandt de
meest betekenende meester in de geschiedenis der schilderkunst of is hij een der hoogst
aangeschrevenen op de kunstmarkt en moet elke ontdekking worden beschouwd als
een zaak van goud?’19

Connaisseur Hofstede de Groot neemt Valentiner in bescherming en richt zich op
een ondergeschikt punt van De la Failles kritiek, namelijk of de term ‘nieuw-ontdek-
te’, dan wel ‘wedergevonden’ Rembrandts toepasselijker zou zijn geweest. De la Failles
retorische vraag of de commercie – oude meesters zetten de toon op de kunstmarkt –
het zicht op de meester heeft vertroebeld, laat Hofstede de Groot onbeantwoord. De
directeur van het Rijksmuseum, Frederik Schmidt Degener (1881-1941), stuurt De la
Faille een blijk van instemming: ‘De drijfveren van hen die zich met systematische ont-
dekking bezig houden, zijn maar al te juist door U geschetst.’ Valentiners boek noemt
hij ‘een hoon voor de meester.’20

Expertisebureau
De ongunstige invloed van de kunsthandel blijft veilingmeester De la Faille bezighou-
den. Hoe kan daar paal en perk aan worden gesteld, hoe kan het vaststellen van echt-
heid op een objectieve manier geschieden? In De Veilingbode, het orgaan van veiling-
huis A. Mak, pleit hij in december 1924 voor de oprichting in elk land van een ‘officieel
expertise-bureau’ voor onderzoek, certificering en registratie van kunstvoorwerpen.
Voor ieder certificaat van echtheid zou een vast, laag bedrag gevraagd moeten worden,
onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het geld komt ten goede aan het
bureau, de experts krijgen een onkostenvergoeding en verrichten hun werk belange-
loos.21 Het voorstel van De la Faille zet de gangbare praktijk inzake echtheidscertifica-
ten, ook wel expertises of attesten genoemd, bijna op zijn kop. Experts werken ten dele
zelfstandig, maar De la Faille wil ze allemaal binnen één organisatie laten werken; ex-
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perts laten de hoogte van de vergoeding afhangen van de marktwaarde (het certificaat
‘Johannes Vermeer’ is duurder dan ‘Abraham Teniers’, want afhankelijk van de prijs die
het werk na expertise kan opbrengen), maar het bureau zou een vast bedrag vragen; ex-
perts dienen de belangen van hun opdrachtgevers, maar zouden door tussenkomst van
het bureau belangeloos moeten werken. Het artikel is controversieel, trekt de aandacht
en wordt in tal van tijdschriften afgedrukt.22

Kunstcriticus Cornelis Veth levert De la Faille weerwoord. De door De la Faille ge-
noemde misstanden onderschrijft hij: ‘[…] de “aflaathandel” (zoals dit verschaffen van
attesten wel genoemd is) heeft schrikwekkende proporties aangenomen; alle beginnen-
de Duitse kunsthistorici zijn voor het geven van een attest voor een oud-Hollands
kunstwerk te vinden.’23 De in het openbaar uitgevochten affaires rondom de echtheid
van werken van Rembrandt, Hals of Vermeer schaden het aanzien van de kunstgeschie-
denis. Veth: ‘De wetenschap van den kunsthistoricus […] loopt gevaar haar plaats
onder de onafhankelijke, zuivere wetenschappen te verliezen, geen doel meer te zijn,
doch middel, middel niet tot het bereiken van iets hogers, doch in dienst van winstbe-
jag.’24 De expert mag daarom evenmin als de rechter een zakelijk belang hebben bij
zijn uitspraak. Veth loopt echter te hoop tegen het begrip ‘officieel’ in De la Failles voor-
stel. Het kan niet anders betekenen dan dat de Nederlandse staat expertisebureaus op-
richt, ambtenaren benoemt, financieel aansprakelijk is. Veth verwerpt dit met kracht,
de staat heeft hierin geen taak: ‘Of de ene kunsthandelaar de ander, dan wel een kunst-
handelaar een particulier te veel geld afneemt voor een schilderij of kunstvoorwerp,
raakt het algemeen belang in het geheel niet.’25

De vraag die in feite hun discussie beheerst, is hoe de onzekerheid van het kunstko-
pend publiek te beëindigen, en niet hoe de wetenschap aangaande kunstvoorwerpen
te bevorderen. Welke plichten heeft de kunstexpert tegenover het cultureel erfgoed?
Veth en De la Faille willen het vertrouwen van kopers in de kunsthandel herstellen en
komen met een gelijkluidend antwoord. Voor een expertise moet een vast, laag tarief
gelden, in speciale gevallen moeten experts technici raadplegen en moeten er berede-
neerde rapporten worden uitgebracht. De gedeelde verantwoordelijkheid van experts
moet aan expertises gezag verschaffen en het publiek vertrouwen geven. Wat Veth
schrijft over technische experts, is overigens interessant. Een oordeel alleen op grond
van stijlkenmerken kan, zegt hij, waardevol zijn, maar ook tot ‘dwaasheden’ leiden.
Technisch onderzoek van verf, doek en bindmiddelen daarentegen kan het ‘werkelijk
positieve bewijs van de ouderdom van een kunstwerk altijd leveren.’26 Het harde, tech-
nisch onderzoek is objectief, de chemicus en natuurkundige staan boven het commer-
cieel belang. Deze aannames zullen Veth in 1932 – maar ik loop nu op de zaak vooruit
– nog parten spelen. 

Zowel Veth als De la Faille bepleit de instelling van een raad, die niet oordeelt over
de waarde van de toeschrijving, maar die wel kan oordelen over de wijze waarop de ex-
pertise is behandeld. De la Faille ontkent met ‘officieel expertise-bureau’ een rijksbu-
reau op het oog te hebben gehad: ‘Met officiële bureaus bedoelde ik slechts: algemeen
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erkende, bestaande uit leden, gekozen in een bijeenkomst van museumdirecteuren,
kunsthandelaren, veilingmeesters, erkende experts, etc. […] Wie neemt bij ons het ini-
tiatief daartoe?’27 Zo’n initiatief zal worden genomen, niet in 1925, maar zo’n kwart
eeuw later - ik kom er in hoofdstuk 9 op terug - en met consequenties voor De la Faille
zelf, consequenties die hij in het geheel niet heeft voorzien.

Vincents roem
Van Goghs werken maken van meet af aan een overweldigende indruk op De la Faille.
Hij schrijft er in 1913 voor de eerste maal over: ‘[De schilderijen] getuigen in al hun
brutaliteit en gewelddadigheid van een talent, zo volbloed-anarchistisch, maar zo
groots en zo veel sleur en traditie vernietigend.’28 De la Failles kunstbeschouwing, zo
ook die over Vincent, past in de romantische traditie van de Beweging van Tachtig
waarin de persoon van de kunstenaar in het middelpunt staat. 

De la Faille besluit in 1917 om een oeuvrecatalogus van Vincent van Gogh samen te
stellen.29 Als veilingmeester van Frederik Muller & Co. van 1916 tot 1923 is hij regel-
matig bij de verkoop van Van Goghs betrokken. De verzameling van de Duitse toneel-
schrijver Carl Sternheim met tien Van Goghs komt er in 1919 onder de hamer.30 In
1920 koopt de Rotterdamse ondernemer Kröller bij Muller & Co in een keer twintig
schilderijen van Vincent uit de collectie Enthoven. Het onderzoek voor de catalogus
versterkt bijna vanzelfsprekend het contact met Johanna van Gogh-Bonger (1862-
1925), weduwe van Vincents broer Theo (1857-1891), en haar zoon ingenieur Vincent
Willem van Gogh (1890-1978), die in de kunstwereld ter onderscheiding van zijn be-
roemde oom en naamgenoot ook kortweg als ‘de Ingenieur’ bekend zal komen te staan,
welke aanduiding ook in dit boek gebezigd zal worden. Hij is erfgenaam van ruim 250

schilderijen en meer dan vijfhonderd tekeningen van Vincent van Gogh.31 Deze erfge-
namen bezitten bovendien een schat aan brieven en andere documenten. Johanna van
Gogh-Bonger heeft zich na de dood van Vincent beijverd om diens werk via tentoon-
stellingen en verkopen bekendheid te geven. De door haar bezorgde uitgave van de
briefwisseling tussen Theo en Vincent in 1914-1915 heeft de belangstelling voor zijn
werk en persoon een impuls gegeven, temeer omdat de brieven in veel vertalingen ver-
schijnen. Aan het samenstellen van een œuvrecatalogus heeft de familie Van Gogh zich
nooit gewaagd. De la Failles onderneming is daarom zeer welkom, hij neemt hun veel
werk uit handen en zal de aandacht voor Vincents kunst versterken.

Het werk aan de catalogus maakt De la Faille tot onderdeel van de machinerie die
Van Goghs roem verbreidt. Hij reist door Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland
en Duitsland om eigenaars van Van Goghs werk te bezoeken, foto’s ervan te bemach-
tigen en hun geschiedenis te achterhalen. Hij zorgt ervoor dat werken uit het bezit van
de ingenieur te zien zijn in Rotterdam, Amsterdam, Parijs, München, Hannover en
Berlijn. Hij richt exposities in, geeft lezingen over Vincents werk en leven, schrijft ca-
talogi, regelt verzekeringen en douaneformaliteiten.32 Hij bemiddelt bij tijden tussen
ingenieur Van Gogh en potentiële kopers van werken van Vincent. Het is niet zeker,
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maar wel waarschijnlijk dat hij daarvoor provisie heeft ontvangen.33 Er staat nog veel
meer op zijn Van Gogh-programma: hij neemt het initiatief voor ‘documentaire Van
Gogh-musea’ in Arles en Saint-Rémy: waar de herinnering aan de meester levend moet
worden gehouden, hij beijvert zich voor het plaatsen van een Van Gogh-beeld in diens
geboorteplaats Nuenen en bereidt de oprichting voor van de Vereniging Vrienden van
Vincent van Gogh en zijn tijd. 

Deze activiteiten en de mare dat hij een Van Gogh-catalogus samenstelt maken hem
in de ogen van velen tot de expert bij uitstek. Zo ziet hij ook zichzelf. In 1927 stelt hij
een tentoonstelling samen over Van Goghs Franse periode voor de Parijse kunsthan-
del Bernheim-Jeune, die er een door De la Faille geschreven catalogus over publiceert.
Hij weet dat kranten bondige persberichten veelal onbewerkt publiceren en prijst zich-
zelf aan als ‘de belezen Hollandse criticus, die beter dan welke andere kunsthistoricus
definitieve bijzonderheden aan het licht heeft gebracht over het roerige leven van Van
Gogh in Frankrijk, dat hij beter dan welke andere kunsthistoricus heeft bestudeerd en
gereconstrueerd.’34 Franse kranten nemen het persbericht inderdaad ongewijzigd over.
De la Faille eist publiekelijk een hoge plaats aan het Van Gogh firmament op. Dat zal
niet onbetwist blijven.

Œuvrecatalogus
Begin december 1927 verspreidt De la Failles uitgeverij Van Oest de twee delen van de
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beredeneerde catalogus van Vincent van Gogh met de beschrijving van 862 schilderij-
en die De la Faille met zekerheid aan de meester toeschrijft. Ruim een half jaar later, in
juli 1928, volgen de twee delen met 724 tekeningen, 119 aquarellen, negen litho’s, een
gouache en een ets. Hij heeft zelf circa 5000 gulden in de productiekosten gestoken.
Het omvangrijke werk verschijnt in het Frans, de taal van de culturele elite, met een
motto dat het innige verbond van nationale trots en hoge cultuur uitdrukt: ‘Aan mijn
beminde Frankrijk, aan het dierbare land van mijn voorouders dat het genie van Van
Gogh in staat heeft gesteld om te ontluiken.’35 Het is pionierswerk, niet alleen omdat
het de eerste œuvrecatalogus van Van Gogh is, maar ook omdat het de eerste is van een
moderne meester. Van Cézanne (1839-1906), Gauguin (1848-1903), Manet (1832-1883)
en andere overleden modernen bestaan dan nog geen vergelijkbare catalogi. 

De opzet van de catalogus sluit aan bij die van het levenswerk van Hofstede de Groot
over de Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw. De la Faille noemt bij elke
Van Gogh de meest gebruikte kleuren (de afbeeldingen zijn in zwart-wit), titel, tijd-
stip en plaats van ontstaan, maten en technische bijzonderheden, eigenaren, tentoon-
stellingen, literatuur en verwijzingen naar de brieven tussen Vincent en Theo waar het
werk wordt genoemd, allemaal kenmerken die licht kunnen werpen op de geschiede-
nis ervan. De functie van de catalogus is evident: wie als koper, verkoper of bemidde-
laar bij de handel in zijn werken betrokken is raadplege de catalogus. Het vereenvou-
digt een eerste vergelijking als een onbekend werk opduikt dat sprekend op een Van
Gogh lijkt. De beredeneerde catalogus trekt de grens die voor de handelswaarde van
een werk van groot belang is. De omvang en daarmee de schaarste zijn vastgesteld. Een
nationale bank die achteloos geld laat aanmaken, verzwakt de eigen munt, zo ook de
kunstwereld die zich niet zou bekommeren over aantal en identiteit van werken toege-
schreven aan een duidelijke maker. De functie van de œuvrecatalogus voor de verdie-
ping van de kennis over de kunstenaar is eveneens duidelijk: wie wil weten hoe hij zich
heeft ontwikkeld, welke invloeden hij heeft ondergaan en uitgeoefend, moet de cata-
logus bestuderen. Duikt een onbekend werk op, dan moet het passen bij die in de ca-
talogus. Het onderzoek naar echtheid heeft met de œuvrecatalogus een eerste, alge-
meen toegankelijke toetssteen.

De la Faille heeft monnikenwerk verricht, of zoals kunstcritica Jo Zwartendijk (1889-
1938) van de NRC plastisch beschrijft: ‘Denk eens aan wat een correspondentie achter
zo’n catalogus schuilt, een heen- en weer-geschrijf zonder einde, hoeveel vergissingen
er tussen geslopen moeten zijn, hoeveel teleurstellingen het fotomateriaal opgeleverd
zal hebben, om nog niet te spreken van onwillige of gierig hun schatten bewakende
verzamelaars, slordige inlichtingen, die zeker bij tijden zijn geduld uitgemergeld heb-
ben, verkeerde gegevens, aanbiedingen van falsificaten “reeds veel te talrijk”, en wat al
niet meer!’36

De la Faille duidt alle werken aan met een nummer en deze raken allengs in publi-
caties over het werk van Van Gogh bekend als de F(aille)-nummers: hij heeft op Van
Gogh zijn stempel gezet. Critici in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn
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vol lof: ‘een monumentaal werk’. De catalogus is in 1928 een belangrijk onderdeel van
de versterking van de aandacht voor Van Gogh. Critici in de dagbladen benadrukken
het unieke karakter van persoon en werk van de kunstenaar en bezigen metaforen die
passen bij diens vergoddelijking: ‘een lijder, een dulder, een gekruisigde’, ‘een genie […]
een komeet’, etcetera.37 Wie de wereld van Vincent van Gogh binnengaat, betreedt ge-
wijde grond.

Ondanks de lof vertoont de ontvangst van De la Failles levenswerk merkwaardige
trekjes. Opvallend is het aantal: de oogst aan besprekingen in de vakpers valt mager uit,
en dat is vreemd, zeker gezien de groeiende, internationale waardering voor Van Gogh.
Ten tweede de omvang van elke bespreking. Het gezaghebbende The Burlington
Magazine looft de catalogus in twee artikeltjes, die uitblinken in beknoptheid.38 De
stukjes in International Studio, Cicerone en La revue de l’art zijn eveneens eerder signa-
lementen dan voldragen, kritische besprekingen.39 Daarnaast valt op de afwezigheid
van Nederlandse scribenten die Van Goghs reputatie hebben helpen vestigen: oudge-
dienden als Just Havelaar, Richard Roland Holst, A.C.A. Plasschaert, of beginnende
critici als W. Scherjon, A.M. Hammacher en W.Jos. de Gruyter. De meest opvallend
afwezige is een van Van Goghs pleitbezorgers van het eerste uur: H.P. Bremmer. Een
verklaring is dat deze in de catalogus wordt bedankt voor zijn medewerking; daar staat
tegenover dat Bremmer anderen had kunnen stimuleren erover te schrijven, maar nie-
mand uit zijn kring neemt de pen op. 

Bremmer
In 1928 kan Hendricus Petrus Bremmer (1871-1956) terugzien op een geslaagde carriè-
re in de kunstwereld. Hij heeft aan het einde van de negentiende eeuw met succes in-
gespeeld op de behoefte aan kunst onder de hogere burgerij. Groeiende welvaart, reis-
lust en verzameldrift maken velen tot potentiële verzamelaars van moderne kunst.
Tegelijkertijd heerst onder hen, zoals Bremmers biograaf Hildelies Balk schetst, smaak-
onzekerheid over eigentijdse kunst die zich aan de heersende criteria van natuurge-
trouwheid lijkt te onttrekken.40 Wat is dat, moderne kunst? Hoe onderscheidt men
het echte kunstwerk van ongeïnspireerd maakwerk?

Bremmer, die aanvankelijk een carrière als kunstschilder ambieert, organiseert op
initiatief van zijn zwager, de volkenkundige S.R. Steinmetz (1862-1940), cursussen
‘practische aesthetica’ bij hem thuis of bij een van de cursisten. Hij onderricht waarop
men moet letten, hoe men moet kijken, hoe men zich de ‘artistieke emotie’ van de kun-
stenaar kan eigen maken. Hij zet zich af tegen de vigerende kunsthistorische benade-
ring met haar nadruk op feiten, thema’s, stromingen en stijlen. De kunsthistorische
wetenschap, zo verkondigt hij, verhoudt zich tot de kunst als de theologie tot de gods-
dienst. Bremmer reist heel Nederland door om te getuigen van zijn enthousiasme voor
de beeldende kunst en vestigt zijn naam als ‘kunstpedagoog’. Er zijn er die zeer onder
de indruk zijn, die zijn cursussen gedurende tientallen jaren zullen blijven bezoeken.
Balk spreekt zo’n 35 jaar na Bremmers overlijden met voormalige cursisten, die hem
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vol ontroering een ‘monument voor Nederland’ noemen.41 Zijn kring laat zich, zoals
zij schrijft, lezen als een uittreksel van het Nederlands Patriciaat of Nederlands Adelsboek.
Hij heeft vanaf 1904 een eigen, maandelijks tijdschrift, Moderne Kunstwerken, staakt
het in 1910, maar begint in 1913 Beeldende Kunst, dat hij tot 1939 geheel vol zal schrij-
ven. Hij publiceert boeken, waaronder het succesvolle Van Gogh: inleidende beschou-
wingen (1911), is curator van tentoonstellingen en adviseur van verzamelaars. Zijn be-
langrijkste en meest profijtelijke band is die met Anton Kröller en diens vrouw Helene
Kröller-Müller. Zij nemen hem aan het begin van de twintigste eeuw als adviseur in
dienst om een kunstcollectie te vormen. Zij pakken het groot aan, kopen op Bremmers
advies bij een handelaar of op een veiling regelmatig tientallen stukken in één keer. In
1928 bestaat de verzameling uit circa vijfduizend kunstwerken.

Bremmer is ook mecenas en verschaft kunstenaars toelagen uit eigen portemonnee
- soms gedurende tientallen jaren - of haalt anderen, waaronder de Kröllers, over om
kunstenaars financieel te steunen. Hij koopt hun werk, organiseert tentoonstellingen,
schrijft erover, beveelt het aan bij cursisten en verzamelaars. Het zijn inspanningen die
tal van kunstenaars ten goede komen, zoals Charley Toorop, Piet Mondriaan en Bart
van der Leck, maar ook thans minder gewaardeerde schilders als Truus van Hettinga
Tromp, Henri van Daalhoff en Jan Zandleven. Zij kunnen zich door zijn toedoen hand-
haven op de kunstmarkt of danken hun succes mede aan zijn steun. Financiële bijstand
is overigens wel afhankelijk van Bremmers smaak. Als Mondriaan de abstractie in zijn
werk geleidelijk aan opvoert, stuit hij op door Bremmer aan de schilderkunst gestelde
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grenzen. Mondriaan gaat zijn eigen weg en verliest Bremmers financiële steun. Zo ook
Van der Leck, maar deze kan het niet bolwerken en keert na enkele jaren noodgedwon-
gen terug tot de figuratie die Bremmer waardeert, waarna deze zijn steun hervat.42 Er
is sprake van een patroon-cliëntverhouding, bij Bremmer ingegeven door kunstliefde,
alsook door de verwachting het werk te kunnen verkopen. En zoals vaker bij patrona-
ge is de verhouding ambivalent en niet louter vriendschappelijk. Van der Leck zal er
na Bremmers overlijden in 1956 in Museumjournaal uiting aan geven door hem te ty-
peren als vrijgevig, een man van formaat, maar ook als koppig, dominant en gelijkheb-
berig.43

Bremmer beschouwt Vincent van Gogh als de kunstenaar bij uitstek, verzamelt
diens werk en bezit in 1927 al 25 schilderijen en 47 tekeningen.44 Hij publiceert er vanaf
1894 praktisch elk jaar over en geeft Van Gogh een betekenis die past bij de culturele
veranderingen van de negentiende en twintigste eeuw, het tijdperk van ‘de onttovering
van de wereld’. Dan boet de door christelijke kerken gedicteerde zingeving geleidelijk
aan waarde in, is men allerwege op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit, naar
een directe, individuele godservaring, welke zich hult in een andere, maar herkenbare
beeldtaal. De kunst vervult daarbij een sleutelrol. Het domineeskind Vincent van
Gogh, dat na een korte loopbaan in de kunsthandel een vruchteloze poging waagt om
als predikant een bestaan op te bouwen en tenslotte op zijn zevenentwintigste verkiest
kunstenaar te zijn, is het ideale symbool van dit streven. Hij verzaakt fysiek comfort en
maatschappelijk aanzien, wil een nieuwe kunststijl ontwikkelen, wil op eigen wijze een
religieus geladen levensgevoel uitdrukken: een verdwaalde christen die in de kunst een
nieuwe kerk vindt. 

Bremmer vereenzelvigt zich met Van Gogh. Hij maakt, zoals Elly Stegeman op-
merkt, een vergelijkbare ontwikkeling door: ‘(…) van naturalisme via neo-impressio-
nisme naar een persoonlijk idealisme, Van Gogh in zijn schilderkunst, Bremmer eerst
in zijn kunst, maar later in het spreken en schrijven over kunst.’45 Zij wijst erop dat
beiden zich geroepenen voelen. Bremmer wil getuigen van een nieuwe esthetica. Deze
berust op de idee dat een kunstenaar zijn gevoelens in een kunstwerk uitdrukt, de ware
kunstkenner herkent die gevoelens.

Bremmer schrijft over Europese kunstwerken uit praktisch alle perioden en verdiept
zich in Chinese en Japanse kunst. Schilderijen, tekeningen, beelden, keramiek: hij ziet
ze dagelijks in tijdschriften, boeken, ateliers, musea, op veilingen, bij kunstenaars en
particulieren. Ze krijgen een plaats in Bremmers omvangrijke archief met foto’s en tijd-
schriftafbeeldingen: ziet hij een hem onbekend werk dan vergelijkt hij het ter plekke
met het beeldarchief in zijn geheugen en velt een oordeel over de maker ervan. Zijn
oordeel is gewild bij handelaren en particulieren en hij schrijft gedurende zijn gehele
carrière expertises. Het zullen er vele, vele honderden zijn geweest, waarvan maar een
deel bewaard is gebleven. In terugblik constateert Balk dat Bremmer opmerkelijke ont-
dekkingen heeft gedaan, zo goed als dat hij er ook menigmaal naast heeft gezeten. 

Kunsthandelaar N. Eisenloeffel, met wie Bremmer zaken heeft gedaan, heeft er aan-
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tekening van gemaakt. Een tekening van Odilon Redon, door een van Bremmers cur-
sisten op eigen initiatief gekocht, zou Bremmer als vals hebben aangemerkt: ‘Bremmer
zegt, dat dhr. Redon zelf zou komen en zeggen: deze tekening behoort tot de beste die
ik heb gemaakt. Bremmer zou antwoorden dat Redon daarover niet kan oordelen maar
hij alleen.’ 

Dezelfde stellige houding noteert Eisenloeffel aangaande een Van Gogh: ‘Bremmer
verklaart een tekening, die Roland Holst heeft mogen uitzoeken bij mevr. Van Gogh-
Bonger uit haar Van Gogh collectie en die Roland Holst verkocht heeft aan De Bois,
te zijn niet van Van Gogh.’46

Balk vermoedt dat Bremmers stellige uitspraak is ingegeven door rivaliteit: Roland
Holst had eerder dan Bremmer het belang van Van Gogh ingezien en in geschrifte ver-
kondigd. Het is niet bekend wanneer deze uitspraken zijn gedaan en wanneer
Eisenloeffel deze aantekeningen heeft gemaakt. Eisenloeffel is overigens niet de enige
die Bremmers autoritaire en eigenzinnige houding inzake vals en echt heeft opgemerkt.
Als de Kröllers in 1910 hun eerste doek van Van Gogh, Maaier met zeis (F 688), van de
Berlijnse kunsthandelaar Cassirer kopen is Bremmers oordeel onverbiddelijk: dit is be-
slist geen Van Gogh. Hij ontbindt de aankoop en laat het schilderij terugzenden.
Cassirer slaat deze daad van Kröllers adviseur met grote verbazing gade: ‘Is meneer gek
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geworden?’ Hijzelf had het schilderij gekocht van Van Gogh-Bonger, een onverdach-
te bron.47 Balk veronderstelt dat Bremmer niet kon velen dat cursisten als de Kröllers,
die hij slechts enkele jaren daarvoor in de kunst van Van Gogh had ingewijd, een zelf-
standige aankoop durfden te doen.48 Hij duldt aangaande echtheid eigenlijk geen te-
genspraak, is de leraar die niet kan velen dat een leerling hem evenaart of voorbijstreeft.
Bremmers vermenging van kunst en religie, zijn identificatie met Van Gogh, verheer-
lijking van de intuïtie bij de toe- en afschrijving van kunstwerken en innerlijke zeker-
heid over wat de echte kunstenaar kenmerkt, zijn een bedwelmend cocktail die elke
discussie over authenticiteit belemmert. 

Als Bremmer op 17 mei 1928 zijn 57ste verjaardag viert, heeft hij in alle voorgaande
jaren maar zelden openlijk kritiek op zijn optreden ondervonden. Hij is kunstenaar,
curator, schrijver, criticus, mecenas, adviseur, verzamelaar en handelaar, vervult al deze
rollen met verve en is daarmee de kunstwereld in een notendop. Volgens Balk dacht
Bremmer weinig na over deze rollen, hij zou te zeer van zichzelf overtuigd zijn. Zijn
optreden leent zich echter ook voor een andere kijk, een waaruit blijkt dat Bremmer
zich wel degelijk bewust is van de strijdige belangen die hij in zijn persoon verenigde,
want zijn handelingen getuigen bij tijden van tactisch altruïsme: het opvoeren van een
hoge waarde om een persoonlijk en materieel belang te verhullen. Niet alleen belange-
loze hulpvaardigheid en absolute kunstliefde, niet alleen een onaantastbare eigendunk,
ook boerenslimheid en berekening zijn Bremmers kenmerk. Hij heeft zich macht en
aanzien in de kunstwereld verworven en is vastbesloten zijn unieke positie te handha-
ven. De roep dat hij er carrières kan maken en breken is stellig overdreven, maar niet
geheel bezijden de waarheid.

Vereniging
In maart 1928 richt De la Faille de ‘Vereniging Vrienden van Vincent van Gogh en zijn
tijd’ op met als doel om werken van Van Gogh en hem verwante kunstenaars te ver-
werven ten behoeve van het Stedelijk Museum te Amsterdam.49 Hijzelf wordt voor-
zitter. Tot het bestuur behoren de conservator van het Rijksmuseum, jonkheer D.C.
Röell, de directeur van het Stedelijk Museum, C.W.H. Baard, en het hoofd Kunstzaken
van de gemeente Amsterdam, mevrouw mr. H. van Dam van Isselt.50 Hij nodigt
Kröller-Müller en Bremmer uit om lid te worden, maar krijgt nul op het rekest.
Bremmer vindt dat er meer dan genoeg van Vincent in Nederland is en dat men er beter
aan doet de levende Nederlandse kunstenaars te steunen.51 Kröller-Müller schrijft hem
dat er met haar 97 schilderijen, 38 tekeningen en acht waterverftekeningen van Van
Gogh al heel veel voor Nederland bewaard blijft.52 Uit deze woorden blijkt iets van de
rivaliteit die er bestond tussen aan de ene kant Bremmer en Kröller-Müller en aan de
andere kant De la Faille en de familie Van Gogh. 

De tweedracht vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in die tussen Bremmer en
Johanna van Gogh-Bonger, schrijft Balk in haar biografie van Bremmer. Beiden heb-
ben op hun eigen manier Vincents reputatie helpen vestigen en Bremmer heeft daar-
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mee evenals zij succes geboekt. Zij heeft vanaf 1905 met kunsthandel Paul Cassirer in
Berlijn met succes werken van Van Gogh verkocht. In 1914 en 1915 heeft zij de brief-
wisseling tussen Vincent en Theo gepubliceerd die grote indruk heeft gemaakt op de
kenners en liefhebbers van zijn werk. Bremmer heeft de hand gehad in het op de markt
brengen in 1903 van vroege werken van Vincent, die volgens Johanna eigenlijk de fa-
milie Van Gogh toebehoren. Het gaat om een drietal kisten met schilderijen, tekenin-
gen en aquarellen die Vincent van Gogh in 1885, toen hij Brabant verliet, aan zijn moe-
der had toevertrouwd, maar waarvan de inhoud deels verloren was gegaan en deels in
andere handen terecht was gekomen.53 Bremmer heeft ook met haar overhoopgelegen
over reproductierechten, waarvan hij voor zijn tijdschriften Moderne Kunstwerken en
Beeldende Kunst veelvuldig gebruik moest maken. Jaar in, jaar uit heeft Bremmer over
Van Gogh gepubliceerd of lezingen gehouden, Jo van Gogh-Bonger heeft tot 1925 niet
over een vergelijkbare heraut van haar zwagers werk kunnen beschikken. Pas na haar
dood zal De la Faille die rol met publicaties, lezingen en tentoonstellingen gaan ver-
vullen. De werken van Vincent in bezit van de Kröllers zijn in Den Haag aan het Lange
Voorhout voor geïnteresseerden steeds te zien geweest, maar de familie Van Gogh heeft
die mogelijkheid tot het permanent tonen van het omvangrijke bezit aan werken van
Vincent niet gehad. Bremmer heeft bovendien als adviseur van de Kröllers gezorgd
voor een belangrijke collectie. Johanna van Gogh-Bonger en haar zoon daarentegen
hebben hun Van Goghs niet verzameld. Hun omvangrijke bezit aan schilderijen en te-
keningen is een erfenis. Johanna heeft Van Goghs verkocht om het hoofd boven water
te houden en om Vincents werk meer bekendheid te geven. 

De la Faille is een nieuwkomer aan het Van Gogh-firmament, ook al is zijn presta-
tie om als eerste een œuvre catalogus te hebben gemaakt, van niet te onderschatten be-
tekenis. Maar kennelijk wil hij via de Vereniging, die aan collectievorming voor het
Stedelijk Museum wil doen, een met Bremmer vergelijkbare positie verwerven.
Interessant is dat de Vereniging de Ingenieur niet heeft uitgenodigd om bestuurslid te
worden. Zijn naam ontbreekt ook in de imposante reeks namen van het comité van
aanbeveling. Het is daarom plausibel dat een niet uitgesproken doel van de Vrienden
is om de erfenis van de Ingenieur met particuliere en overheidsgelden te kopen en ver-
volgens aan het Stedelijk Museum te schenken. Zo ver zal het nooit komen. 

Valse Van Goghs
De la Failles vreugde in december 1927 over de verschijning van zijn levenswerk, de Van
Gogh-catalogus is van korte duur. In januari 1928, bij de inrichting van een tentoon-
stelling in de Berlijnse kunsthandel Cassirer in de chique Victoriastraße, verbazen di-
recteur Walter Feilchenfeldt (1894-1953) en medewerkster Grete Ring (1887-1952) zich
over een viertal Van Goghs die de Berlijnse kunsthandelaar Otto Wacker (1898-1970)
heeft ingebracht.54 De doeken vallen geheel uit de toon bij de andere schilderijen van
Vincent van Gogh. Wacker is een nieuweling op de kunstmarkt en heeft in december
1927 aandacht getrokken met een door De la Faille georganiseerde tentoonstelling van
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120 tekeningen en aquarellen van Vincent uit prestigieuze verzamelingen, waaronder
die van de Ingenieur. De tekeningententoonstelling in het recent door Wacker betrok-
ken pand aan de Viktoriastraße is de vanzelfsprekende bekroning van diens succesvol-
le handel in Van Goghs gedurende de voorgaande twee jaren.

De la Faille heeft ook bemoeienis met de organisatie van de tentoonstelling bij
Cassirer en wordt om zijn oordeel gevraagd. Hij heeft deze doeken, alsmede vele an-
dere Van Goghs van Wacker, in 1926 en 1927 immers van een attest van echtheid voor-
zien en in zijn pas verschenen œuvre catalogus opgenomen. Feilchenfeldt, Ring en De
la Faille zijn er het echter snel over eens dat deze niet van Vincent van Gogh zijn. Wacker
neemt de vier schilderijen terug.55 De la Faille vraagt hem naar de herkomst en krijgt
te horen dat zij behoren tot de verzameling van een in Zwitserland neergestreken vluch-
teling, een Rus van hoge adel die vreest voor represailles tegen zijn familie en daarom
anoniem wil blijven. Het verhaal is De la Faille al eerder door Wacker verteld, maar
deze weigert hem nadere details te verschaffen. Het is een plausibel verhaal: in de
Europese hoofdsteden zijn na de bolsjewistische revolutie duizenden Russische vluch-
telingen neergestreken. Bovendien is het onder kunsthandelaren niet ongebruikelijk
om de anonimiteit van eigenaren te bewaren, want concurrenten zouden voor hun han-
del uit dezelfde bron kunnen gaan putten. Eigenaren kunnen op hun beurt discretie
eisen vanwege erfeniskwesties, belastingen en veiligheid. 

Wackers verhaal bevat echter een aspect dat gecontroleerd kan worden. Hij zegt De
la Faille dat de Rus hem heeft verzekerd dat de schilderijen, zo’n dertig in getal, alle
bezit van Johanna van Gogh-Bonger zijn geweest. De la Faille doet er bij de Ingenieur
navraag naar. Deze schrijft hem in maart 1928 dat hij er de papieren van zijn moeder
op heeft nageslagen en daaruit blijkt dat een dergelijke hoeveelheid nimmer is verkocht
aan één handelaar of verzamelaar, laat staan aan een Russische edelman.56

De la Faille is geschokt, twijfelt niet aan de goede trouw van Wacker en denkt dat
deze zelf slachtoffer is van oplichterij. Hoe is het mogelijk dat hijzelf, de Van Gogh-
kenner, zich zo heeft vergist? De pers zal later stellen dat hij een financieel belang met
Wacker heeft gedeeld: hij heeft immers expertises over de doeken geschreven. De la
Faille vindt de kritiek niet terecht. Hij stelt dat elke expert een honorarium voor exper-
tises ontvangt, collega’s nemen hem kwalijk dat hij er een laag standaard bedrag, na-
melijk 25 gulden, voor vraagt.57 Hem is ook verweten dat hij een financieel belang in
de verkoop van de Wacker-Van Goghs zou hebben gehad: hij zou zich hebben laten
betalen voor het aan de man brengen ervan. Hij heeft 22 Wacker-schilderijen van een
expertise voorzien, maar de bronnen geven geen antwoord op de vraag in welke trans-
acties hij een rol heeft gespeeld en wat zijn winst of provisie is geweest. Volgens een
eigen verklaring uit 1932 heeft hij begin 1928 drie schilderijen van Wacker voor 94.000

gulden in Nederland verhandeld, maar deze teruggekocht nadat hij van de valsheid van
de werken overtuigd was geraakt.58 Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hij bij de han-
del van alle schilderijen betrokken is geweest. 

Heeft de verlokking van het geld, het vooruitzicht van winst of provisie wellicht een
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sluier over De la Failles ogen getrokken? Zelf stelt hij dat hij aanvankelijk, tijdens het
samenstellen van de catalogus, aarzeling over de schilderijen van Wacker heeft gehad:

‘Zodra ik de schilderijen zag, kwam er twijfel in mijn hart. Maar, hoe gaat dat dik-
wijls? Men bekijkt de doeken nauwkeuriger, gaat ze analyseren en als de valsheid er niet
dik op ligt, redeneert men zijn twijfel weg. Daarbij komt nog, dat ik de schilderijen
niet naast elkaar, doch achtereenvolgens met vrij grote tussenpozen zag. Daardoor kon
ik ze niet met elkaar vergelijken.’59

Het besef - na verschijning van de catalogus - dat de Van Gogh catalogus valse wer-
ken bevat noemt hij ‘vreselijk’: 

‘Want ik had aan die arbeid toch jaren van mijn leven gewijd. Maar het was mijn
plicht mijn vergissing bekend te maken – kunsthandel en kunstkopers gebruiken zo’n
werk als een raadsman… en ik kon toch geen onbehoorlijk raadsman zijn!’60

Ik ben geneigd om de vraag over de commerciële invloed op zijn oordeel met een ja, zij
het een zwak ja - er zijn geen goede bronnen voor - te beantwoorden. Wellicht ten overvloe-
de, hier wordt niet gesteld dat De la Faille wist met vals werk van doen te hebben. Zijn op-
treden na januari 1928 laat echter geen misverstand bestaan over de wil om de fouten over
de Wacker-Van Goghs te herstellen, over zijn bereidheid om zijn oordeel te herroepen.

De la Faille wil na het incident bij Cassirer in januari 1928 alle schilderijen opnieuw
bestuderen en vergelijken met onbetwiste Van Goghs uit dezelfde periode met een ge-
lijk motief. Zijn onderzoek is stilistisch van aard. Waarop heeft hij precies gelet en heeft
hij daadwerkelijk alle werken voor een tweede keer onder ogen gehad? Wij weten het
niet. Van één Van Gogh van kunsthandel Wacker, Zelfportret aan de schildersezel (F 523),
valt niettemin enigszins na te gaan hoe dat is geschied. Otto Wacker biedt het doek in
februari 1928 via een stroman aan directeur Joop H.H. Siedenburg van de Amsterdamse
kunsthandel Frans Buffa & Zonen te koop aan. Deze heeft bedenkingen. De la Faille
vergezelt Siedenburg in februari naar het Rijksmuseum te Amsterdam om het te ver-
gelijken met Zelfportret (F 522), een onbetwiste Van Gogh uit het bezit van de Ingenieur
dat het museum in bruikleen heeft.61 De compositie van de doeken lijkt sprekend op
elkaar, maar zij verschillen sterk in kleur en uitvoering. De uitvoering van het Wacker-
schilderij is zwakker. Siedenburg en De la Faille zijn het erover eens: de Van Gogh van
kunsthandel Wacker is niet van de meester.62 De la Faille licht Wacker in, maar deze
heeft het doek inmiddels van de hand kunnen doen. De la Faille brengt daarop de nieu-
we eigenaar, dirigent en kunsthandelaar Joseph Stransky te New York, van zijn bevin-
dingen op de hoogte. Stransky verkoopt het doek binnen enkele weken op zijn beurt
aan de Amerikaanse verzamelaar Chester Dale. Of deze vervolgens ook is ingelicht, is
zeer onwaarschijnlijk. Dale zal het bericht eind november uit de kranten moeten ver-
nemen.63

De volgende maanden besteedt De la Faille aan zijn onderzoek van de Van Goghs
van Otto Wacker, die inmiddels deels in andere handen zijn geraakt. Hij raakt er na
mei geleidelijk aan van overtuigd dat niet enkele, maar alle schilderijen van Wacker vals
zijn en slaat een uitnodiging af voor een discussie erover in november 1928 tijdens de
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Van Gogh-tentoonstelling in de Kestner Gesellschaft te Hannover. De directie zal er
te midden van onbetwiste schilderijen van Vincent zeven schilderijen van kunsthan-
del Wacker tonen. De la Faille is nu geheel zeker van zijn zaak, acht discussie overbo-
dig: de schilderijen zijn vals.64 De directeur van de Gesellschaft valt hem daarin na en-
kele dagen bij: de Van Goghs van Wacker hebben de vergelijking met de echte Van
Goghs niet kunnen doorstaan, alle zeven zijn beslist vervalsingen.65

Supplément
De la Faille wil geen ruchtbaarheid aan de zaak geven. Hij wil zich gedragen volgens
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‘Ondergetekende verklaart dat hij aan de andere zijde gereproduceerde schilderij, 58 centimeter
hoog en 46,5 centimeter breed, heeft onderzocht.
Hij beschouwt het als een eigenhandig en karakteristiek werk van Vincent van Gogh, geschil-
derd in 1888 gedurende diens verblijf in Arles. Het zal worden beschreven en opgenomen in
zijn beredeneerde catalogus over het werk van de meester.

Berlijn, 20 juli 1927,  J.B. de la Faille’

De la Faille oordeelt echter in februari 1928 dat het schilderij een vervalsing is.

10. Expertise in het Frans door De la Faille op de
achterkant van een foto van Zelfportret aan
de schildersezel:

9. Zelfportret aan de schildersezel (F 523), af-
metingen 59 x 49 cm. National Gallery of
Art, Washington
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de ongeschreven regel van de kunsthandel: verkoper en koper nemen over de verkoop
van een kunstwerk waarvan de valsheid onomstotelijk is vastgesteld, discretie in acht.
De verkoper neemt het werk terug en stelt de koper schadeloos. Het zwijgen moet koper
en verkoper behoeden voor verlies van reputatie. In al zijn eenvoud een voorbeeldige
regel. Maar er zijn omstandigheden die de regel kunnen ontkrachten en in het geval
van de Wacker-Van Goghs zijn die er volop. Het aantal personen en instanties dat met
de doeken bemoeienis krijgt, neemt in de loop van 1928 almaar toe. In november is
meer dan de helft van de dertig schilderijen door de handen van tientallen kunsthan-
delaren en particulieren gegaan. Enkele handelaren zijn door De la Faille gewaar-
schuwd en hebben de schilderijen teruggekocht, maar niet allen slagen er vervolgens
in om de schade bij Otto Wacker te verhalen. De ontevredenheid daarover valt moei-
lijk te verbergen. Bovendien zijn er vogels van diverse pluimage geraadpleegd: kunst-
experts, museumdirecteuren, restaurateurs, kunstschilders, kunsthistorici en critici, en
is er de tentoonstelling, annex discussie in de Kestner Gesellschaft. De la Faille heeft
met zijn uitgever afgesproken dat de bezitters van de catalogus - eind november waar-
schijnlijk vele tientallen - een Supplément zal worden toegezonden met daarin een op-
somming van de valse schilderijen van Wacker. Bovendien stelt hij zijn relaties in de
Duitse en Nederlandse kunstwereld van zijn voornemen op de hoogte. De la Failles
streven de zaak achter de schermen te regelen is dan ook tot mislukken gedoemd. 
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11. ‘Weer een nieuwe Van Gogh’.
Prent van Piet van der Hem in De
Haagsche Post, 8 december 1928.
Een expert prijst de echtheid aan van
een zelfportret van Vincent van Gogh
met hoofdtelefoon en radio.

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:52  Pagina 37



De Duitse pers heeft de primeur over de schilderijen van kunsthandel Wacker. Op
28 november 1928 is het voorpaginanieuws met grote koppen als: ‘Beroemde schilde-
rijen van Van Gogh vervalst’, ‘Reusachtige schilderijenvervalsingen ontdekt’ en
‘Onechte Van Goghs’.66 Nederlandse kranten volgen een dag later. Zij kondigen aan
dat De la Failles Supplément met alle dertig valse Van Goghs van kunsthandel Otto
Wacker binnen een week zal verschijnen. Wacker dreigt meteen met gerechtelijke stap-
pen om de publicatie te verhinderen, eventueel zal hij De la Faille wegens smaad laten
vervolgen. Het blijft bij een dreigement, maar het is voldoende om journalisten alert
te houden. Er valt dan ook veel te schrijven. Het gaat om aanzienlijke bedragen: in de
pers circuleren prijzen van tussen de 25.000 en 75.000 rijksmark per schilderij. Er is
bemoeienis van de Berlijnse politie die verhoren in Duitsland en Nederland start, voor-
dat overigens enige partij een formele klacht tegen Wacker heeft ingediend. 

Het gaat om verdeeldheid binnen de kunstwereld. De een houdt staande dat alle
schilderijen vals zijn, de ander dat zij alle echt zijn en weer anderen dat een deel echt
en een deel vals is, waarbij dan weer geen overeenstemming is over aantal en identiteit
van de gewraakte werken. Er zijn experts die een voorheen met veel overtuiging ver-
kondigde mening herzien: de Duitse Van Gogh-expert Julius Meier-Graefe (1867-
1935), die evenals De la Faille vanaf 1926 Wacker-Van Goghs van een verklaring van
echtheid heeft voorzien, toont zich nu onzeker. Er is tegenstrijdig gedrag van Duitse
kunsthandelaren: enkele kopen de door hen verhandelde schilderijen terug, waaron-
der kunsthandel Mathiessen, die er in totaal 150.000 rijksmark aan kwijt is. Kunst-
handel Hugo Perls daarentegen, die eveneens Wacker-Van Goghs heeft verkocht, wil
daar niet van weten. Er is juridische actie: Mathiessen begint kort voor Kerstmis een
civiele actie tegen Wacker. Een koopster begint een proces tegen kunsthandel Hugo
Perls, omdat deze zich niet tot terugkoop verplicht acht. Er is de geheimzinnigheid over
de voormalige, Russische eigenaar. Volgens sommigen een geloofwaardig verhaal, vol-
gens anderen een dubieus alibi. Ingenieur Van Gogh zegt tegen een journalist van De
Telegraaf dat hij de bewuste schilderijen nimmer bij zijn moeder heeft gezien en dat uit
haar aantekeningen niet blijkt dat zij ooit aan Russen heeft verkocht.67 Voor de och-
tend- en avondedities van Nederlandse en Duitse kranten is er in december 1928 dag
in dag uit altijd wel iets om over te berichten.

Kunstpaus
Het Supplément verschijnt op 10 december 1928. De la Failles afwijzing blinkt uit in be-
knoptheid: hij geeft alleen de nummers van valse schilderijen. De Telegraaf en NRC zoe-
ken er echter de titels en eigenaren bij, publiceren de gehele lijst en plaatsen tientallen
foto’s van de doeken.68 Andere kranten en tijdschriften publiceren eveneens foto’s en
commentaren.69 De la Faille roept de afkeuring over zich af. De Nederlandse Kunst-
kopersbond - in 1919 opgericht om geschillen tussen handelaren onderling en tussen
handelaren en publiek te beslechten - belegt er terstond een buitengewone vergadering
over en breekt de staf over publicatie en schrijver. De bond laat de pers weten dat ‘het
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werk over Vincent van Gogh door J.B. de la Faille alleen wordt beschouwd als een op-
somming van aan hem toegeschreven werken en de ondervinding van de persoon van
de vervaardiger geeft geen waarborg voor diens competentie’.70 Er verschijnen echter
ook tegenovergestelde meningen over De la Faille, zoals die van Kunsthandel Cassirer:
‘Hij is de meest gezaghebbend deskundige op het gebied van Van Gogh doeken. En
zijn expertise is voor [Cassirer] dan ook doorslaggevend.’71 Anderen laten zich in de-
zelfde, gunstige zin uit en dat is tegen het zere been van Bremmer. Hij reageert prompt
en is resoluut in zijn oordeel: een deel van de Wacker-Van Goghs is vals, een ander deel
is beslist van Vincents hand. Welke dat zijn, laat hij in het midden. Bremmer schrijft:
‘[De la Faille] is niet in staat de al of niet echtheid van een schilderij van Vincent van
Gogh te beoordelen. Was dit wel het geval dan had hij er geen dertig tegelijk te herzien
en had hij ook niet tijdens het maken van zijn catalogus mij meermalen om mijn in-
zicht naar de al of niet echtheid behoeven te vragen.’ Bremmer ontkent niet diens ver-
dienste als samensteller van de Van Gogh-catalogus, maar: ‘met het maken van zo’n ca-
talogus wordt men niet tot kunstkenner, het is detectivewerk om met opsporing van
afkomst de echtheid van een kunstwerk te willen bewijzen. Een kunstkenner moet aan
het werk zelf zien, zonder iets te weten van herkomst, of het echt is.’72 Bremmer laat
er geen twijfel over bestaan wie het oog heeft en wie niet. De la Faille acht hij ‘volko-
men onbevoegd.’73 Hij herhaalt zijn standpunten in de Deutsche Allgemeine Zeitung
van 10 december, waarvan de NRC op 11 december een vertaling plaatst.74

De la Faille betuigt respect, relativeert het aandeel van Bremmer bij het samenstel-
len van de catalogus en neemt afstand: ‘De heer Bremmer heb ik altijd beschouwd als
een autoriteit op het gebied van Van Gogh. Hij heeft echter niet het monopolie.’75 Het
weerwoord blijkt ontoereikend om zijn opponent mild te stemmen: Bremmer ‘een’ au-
toriteit, één te midden van anderen? Bremmer is kunstpaus en laat zich de tiara niet
van het hoofd stoten. Het is tekenend voor de verhoudingen dat anderen zijn positie
in december 1928 met aankopen van Wacker-Van Goghs bekrachtigen. De la Failles
Supplément verschijnt op 10 december, maar in wat genoemd kan worden een demon-
stratie van gezag, koopt Willem Scherjon, uitgever van Bremmers tijdschrift Beeldende
Kunst, op 12 december op Bremmers advies voor 11.500 gulden een Wacker-Van Gogh:
La route dans les Alpilles (F 639, voortaan Twee populieren).76 De Kröllers kopen even-
eens op Bremmers aanraden op 17 december 1928 via de Haagse kunsthandel
d’Audretsch voor 18.000 gulden, La mer à Saintes-Maries (F 418, voortaan Zeegezicht).77

Kröller-Müller wil er nog eens twee kopen, namelijk Des Cyprès (F 614, voortaan
Cipressen) en Portrait de lui-même (F 385, voortaan Zelfportret), maar vindt de prijzen
te hoog.78 Het kopen van deze doeken, zo laat zij een relatie in Berlijn weten, is be-
doeld als steun voor Bremmers standpunt dat een deel van de door De la Faille als vals
aangemerkte werken wel degelijk echt is: wie in Bremmer gelooft, voegt de daad bij het
woord. Zij ziet bovendien in deze affaire een kans om goedkoop Van Goghs te kopen
en vindt dat Bremmer moet wachten om zijn mening over de echtheid van de Wacker-
Van Goghs te geven. Die zijn, schrijft zij, nu immers nauwelijks verkoopbaar en kun-
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nen dus door haar voor een lage prijs verworven worden. Als Bremmer zijn oordeel zal
geven zullen deze volgens haar ongetwijfeld in prijs stijgen.79

Zowel Kröller-Müller als Bremmer hadden acht maanden eerder bedankt voor het
lidmaatschap van de door De la Faille opgerichte Vereniging Vrienden van Vincent van
Gogh en zijn tijd: zij met het argument dat er al genoeg van Vincent in Nederlands
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12 en 13. ‘33 Bilder, angeblich von Van Gogh.’  Eigenaren en handelaren worden in verlegenheid ge-
bracht. De pers – in dit geval Kunst und Künstler – publiceert afbeeldingen van de omstreden
schilderijen.
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bezit is; hij dat men er beter aan doet het werk van lévende Nederlandse kunstenaars
te kopen. Bremmer schuift evenals Kröller-Müller de eigen vermaning nu terzijde, is
consequent en koopt ook zelf een omstreden Van Gogh voor 8.000 gulden: Les meules
au lever de la lune (F 625 bis) (voortaan Hooihopen). Uit de aankopen van Scherjon,
Kröller-Müller en Bremmer blijkt hoezeer deze als een actie tegen De la Faille als ken-
ner van Van Gogh zijn gericht. 

Een afschrift van de overeenkomst tussen Wacker en Bremmer over Hooihopen, ge-
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dateerd 1 januari 1929, is bewaard gebleven en werpt een interessant licht op Bremmers
belangen. Hem is er altijd veel aan gelegen om het eigen financiële belang in door hem
aangeprezen kunstwerken te verhullen, maar uit de overeenkomst blijkt dat Wacker en
Bremmer de mogelijkheid hebben om het schilderij gedurende twee jaar, tot 31 decem-
ber 1930, aan derden te verkopen.80 Bremmer zal later verklaren dat het geld als lening
aan Wacker was bedoeld.81 De koop had echter nog een andere achtergrond, welke in
het volgende hoofdstuk uit de doeken zal worden gedaan. Blijft het feit dat Bremmer
in 1929 een Wacker-Van Gogh koopt voor een aanmerkelijk lager bedrag dan Scherjon
en Kröller-Müller voor Twee populieren en Zeegezicht hebben betaald. Bremmer heeft
vanuit zijn eigen optiek - Hooihopen is beslist een echte Van Gogh - eigenlijk geen ri-
sico genomen. Immers, als Wacker er niet in zou slagen de lening terug te betalen, dan
kan het doek altijd met winst worden doorverkocht. Hier laat Bremmer zich niet al-
leen als verzamelaar, maar ook als handelaar kennen. Het is een aspect van zijn optre-
den dat pas vele jaren later, in 1937, openlijk in kranten bediscussieerd zal worden. 

Na 10 december 1928 zal Bremmer zich niet meer verwaardigen om De la Faille in
geschrifte van repliek te dienen. Hij schrijft in zijn eigen Beeldende Kunst positieve stuk-
ken over Zeegezicht - ‘De pracht in dit werk is de sereniteit’ - en Twee populieren, zon-
der enige vermelding van de argumenten van zijn opponent en laat het erbij.82 Hij is
de grote afwezige in polemieken en beschouwingen over de Van Goghs van kunsthan-
del Wacker, maar houdt zich niet afzijdig: de zakelijke en ideële belangen zijn daarvoor
te groot, ingrijpen is noodzakelijk. Hij treedt achter de schermen op, niet zozeer als or-
ganisator, maar als instigator van de aanzwellende strijd in Nederland tegen De la Faille.
Anderen treden op de voorgrond, verdedigen Bremmers meningen en willen zijn gezag
handhaven en vergroten. Het gebeurt op aansporing van zijn kant, maar ook - en waar-
schijnlijk vaker - zonder dat hij anderen behoeft aan te zetten de echtheid van de
Wacker-Van Goghs te verdedigen. Zij handelen ongeveer op de wijze waarop een ze-
loot de paus of een hoveling zijn vorst dient: niet op diens bevel, wel in diens geest. 
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2 Kleur bekennen

Op het moment van schrijven, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, is er geen
expert die het voor de Van Gogh schilderijen van kunsthandel Otto Wacker opneemt.
Thans is er communis opinio dat zij allemaal vervalsingen zijn, het merendeel gemaakt
door één persoon, hoogstwaarschijnlijk Otto’s broer, de kunstschilder en restaurator
Leonhard Heinrich Wacker (geb. 1895). Tot ver in de twintigste eeuw heeft een deel
ervan zich echter als werken van Vincent van Gogh weten te handhaven. Dit tot ver-
bazing van chroniqueurs van de Wacker-affaire. Zij wijzen op bedenkelijke aspecten
van Otto Wackers levenswandel: eerdere beschuldigingen van handel in valse schilde-
rijen, de zogenaamde schilderijenverzameling van een nimmer geïdentificeerde
Russische edelman, een onvoltooide ‘Van Gogh’ die de politie in het atelier van
Leonhard aantreft en meer belastende feiten. Waarom hebben handelaren en experts
daar geen acht op geslagen, waarom zijn zij met zo iemand in zee gegaan? Antwoord:
het kan niet anders of zij waren corrupt, incompetent of onnozel. Het relaas van de af-
faire aldus gepresenteerd, is een geschiedenis van de wijsheid achteraf. De chroniqueur
kent de uitkomst van de strijd, ziet de bestemming die mensen en voorwerpen hebben
gekregen, schrijft hoe zij op de stroom van de tijd zijn meegevoerd. Hadden zij maar
beter opgelet, dan zouden zij geen gewillige prooi van Wackers listen zijn geweest! Zo’n
chroniqueur is een profeet met de blik naar het verleden. 

De Wacker-affaire heeft echter tal van intrigerende aspecten die in strijd zijn met de
veronderstelling dat zij allemaal uitsluitend uit verdorven of nobele motieven zouden
hebben gehandeld en ook dat het eenvoudig zou zijn geweest om de gebroeders Wacker
te ontmaskeren. Tot januari 1928 uit niemand openlijk bedenkingen over de Van Goghs
van kunsthandel Otto Wacker. Belangrijk gegeven: de pers schrijft niet over de scha-
duwzijde van zijn handel en wandel. De ontdekking van vier van diens valse Van Goghs
bij kunsthandel Cassirer blijft onttrokken aan het oog van het publiek. De Berlijnse
vestiging van kunsthandel M. Goldschmidt heeft enkele weken later - in februari en
maart 1928 - een verkooptentoonstelling waar tenminste zeven van de negen Van Goghs
van Otto Wacker afkomstig zijn.1 In juli van dat jaar verkoopt Wacker voor 9.000 rijks-
mark een tekening van Van Gogh aan de Nationalgalerie te Berlijn. In de correspon-
dentie van Wacker met dit museum valt geen woord over vervalsingen.2 Zo er over
Wacker in de Duitse kunstwereld ongunstige verhalen de ronde hebben gedaan dan
zullen collega’s deze indertijd hebben kunnen afdoen als roddel en achterklap: elke han-
delaar heeft ervaring met miskopen en weet dat de vermeende gouden koop uiteinde-
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lijk een loden last kan zijn. Zij zullen een collega als Wacker die bij een verkeerde trans-
actie betrokken is geraakt, niet terstond als verdachte bestempelen. 

De ongunstige geluiden vanaf 28 november 1928 over Otto Wacker hebben daarom
een sterk post factum-gehalte: als de affaire over de valse Van Goghs eenmaal in de kran-
ten losbarst, blijken velen eigenlijk altijd al geweten te hebben dat Wacker een malafi-
de persoon is en diens handelswaar van dubieus gehalte. Dat zij deze opvatting in voor-
afgaande jaren hebben gekoesterd, is echter niet erg waarschijnlijk, want tot de zomer
van 1928 komt Wacker nog naar voren als iemand die anderen voor zich wist in te
nemen. Het gegeven dat zoveel vooraanstaande handelaren, verzamelaars en de
Nationalgalerie zaken met hem hebben gedaan duidt daarop. Als men hem begin 1928

op de valsheid van enkele van zijn Van Goghs wijst, toont hij zich niet verontwaardigd
jegens de critici. De la Faille, Meier-Graefe en anderen hebben al die jaren, zelfs tot ver
na 1928, benadrukt dat hij hen altijd correct heeft behandeld. Het maakt duidelijk dat
Wacker zijn rol als bonafide handelaar met flair heeft gespeeld. Gretigheid onder han-
delaren en verzamelaars naar werken van Vincent van Gogh complementeren het ver-
haal. Het heeft hen minder kritisch gemaakt tegenover de Wacker-Van Goghs: stilisti-
sche eigenaardigheden, materiële gebreken en vage herkomst zijn voor lief genomen.
De expertises van deskundigen als Bremmer, De la Faille, Meier-Graefe en anderen
hebben vervolgens in de handel de doorslag gegeven.

Dit hoofdstuk gaat in op de strijd over de echtheid van de Wacker-Van Goghs in
Duitsland in 1928 en 1929. Wij hebben gezien hoe de twist zich in 1928 in Nederland
en Duitsland heeft afgespeeld en er is derhalve sprake van een overlapping in tijd en
handeling. De strijd in Duitsland kent weliswaar gelijke elementen: aanzienlijk finan-
cieel verlies en geschonden reputaties. Ook hier is het verwerven, handhaven, vergro-
ten en ondermijnen van gezag het centrale gegeven, maar de personen en instellingen
verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de Van Goghs van Otto Wacker op een to-
neel belanden waar de kunst, met name die van Van Gogh, een rol speelt die thans
moeilijk voorstelbaar en navoelbaar is. De kwestie van de valse Van Goghs wordt voort-
gestuwd door een complexe belangenstrijd in de Duitse kunstwereld en volgt een koers
die verschilt van die in Nederland. De kunsthandelaar Otto Wacker, kunstcriticus
Julius Meier-Graefe en museumdirecteur Ludwig Justi treden daarin op de voorgrond. 

Duitse geest
Vanaf het einde van de negentiende eeuw is in Duitsland een schare kunstenaars, han-
delaren, verzamelaars en critici actief om Vincents werk onder de aandacht te brengen
van het kunstminnend publiek, maar zij ontmoet veel weerstand. Duitsland is sterk
verdeeld over de betekenis van kunst. Er zijn er die vinden dat kunst louter een esthe-
tische functie heeft, anderen menen dat kunst zo niet identiek, dan toch op zijn minst
nauw verbonden is met pedagogische, morele, filosofische, religieuze, racistische of po-
litieke doelen.3 Kunstliefde is voor velen in Duitsland een toetssteen voor iemands ge-
zindheid en een graadmeter voor superioriteit, opgang of verval van de cultuur, of in
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het idioom van die tijd: van de Geist. De een redeneert dat Van Gogh de Franse kunst
heeft vernietigd, de ander stelt dat hij deze juist tot grote hoogte heeft gebracht. Van
Gogh wordt gezien als noorderling, Fransman, Vlaming of Germaan. Er zijn er die niet
weten waar zijn wieg heeft gestaan, maar die niet aarzelen om met een veronderstelde
etnische herkomst Vincent eigenschappen toe te dichten die men lovenswaardig of ver-
werpelijk acht en die daarom door de Geist geannexeerd, dan wel bestreden moeten
worden. Men borduurt hiermee in feite voort op het aloude misverstand dat het scho-
ne en het goede in wezen verwisselbare zaken zijn. Het valt buiten het bestek van dit
boek om de verscheidenheid aan opvattingen in Duitsland over de niet-autonome es-
thetiek van de werken van Van Gogh weer te geven.4 Maar zijn leven en werk is deel
van de twisten over de versterking van het Duitse nationaal bewustzijn door middel
van de kunst. 

Keizer Wilhelm ii vindt dat kunst moet opvoeden: ze moet trouw aan de staat, trots,
kracht en zelfvertrouwen uitdrukken. Bij de onthulling in 1901 van een reeks beelden
van alle Brandenburgse vorsten spreekt hij de memorabele woorden: ‘Kunst die zich
niets aantrekt van de door mij aangegeven wetten en richtingen, is geen kunst meer.’5

Het werk van de impressionisten en postimpressionisten, tot wie Van Gogh behoort,
overtreedt zijn gebod. Het is te vrij, vluchtig, zwak, oppervlakkig, kortom, het is te
Frans. De moderne Franse schilderkunst is in de ogen van een invloedrijke conserva-
tieve elite de uiting van republikeinse gezindheid en derhalve een ondermijning van de
Duitse sociale verhoudingen, de monarchie voorop. Wilhelm ii beschimpt in hetzelf-
de jaar een Cézanne-tentoonstelling bij de Berlijnse kunsthandel Cassirer als ‘riool-
kunst uit Parijs’. Hij ziet met lede ogen aan dat de Königliche Nationalgalerie te Berlijn
werken van Degas, Renoir en Manet toont en verzamelt. De directeur van het muse-
um, Hugo von Tschudi (1851-1911), wil zich echter niet door politieke, maar door es-
thetische criteria laten leiden. De conservatieven ervaren de aanwezigheid van de
Franse impressionisten in de Nationalgalerie als een belediging. Luidt het opschrift van
het in 1876 geopende museum in imperiale, classicistische stijl soms voor niets ‘Der
Deutschen Kunst’ ? Als von Tschudi zich in 1909 voor 25.000 mark committeert aan
zes Franse schilderijen, zonder de financiering rond te hebben, blokkeert Wilhelm ii
de aankopen. De koop wordt afgeblazen en von Tschudi moet het veld ruimen.6 Er
zijn echter Duitse musea en verzamelaars die zich aan de opvattingen van de keizer wei-
nig gelegen laten liggen en von Tschudi vindt snel emplooi als directeur van de Neue
Pinakothek te München, alwaar hij zijn enthousiasme voor moderne Franse kunst we-
derom tentoon kan spreiden. 

Niet alleen musea buiten het directe bereik van de keizer, ook verzamelaars en criti-
ci gaan hun eigen weg. Van Goghs kunst wint in Duitsland allengs terrein. Alleen al in
de eerste 25 jaar van de twintigste eeuw zullen er 37 tentoonstellingen van zijn werk
worden georganiseerd en zal circa 15 procent van zijn schilderijen in Duits bezit raken.
Een bijzonder resultaat als men in aanmerking neemt dat Van Goghs werken aan het
einde van de negentiende eeuw bijna geheel in Nederlands en Frans bezit waren. Maar
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Van Goghs leven en werk zal er tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog mid-
delpunt van strijd blijven. Er zijn in die jaren kunstenaars, critici, handelaren, musea
en verzamelaars die Van Gogh afwijzen, zo goed als er zijn die hem omarmen. Een van
deze laatsten is de kunstcriticus Julius Meier-Graefe. 

Meier-Graefe
In oktober 1927, ter gelegenheid van de opening van een door De la Faille georgani-
seerde tentoonstelling van tekeningen van Vincent van Gogh van kunsthandel Otto
Wacker, verzucht Meier-Graefe: ‘Elke week wordt Berlijn een kunsthandel rijker.’7 Het
is een gevolg van de verbazingwekkende economische bloei die zich de voorgaande
jaren in Duitsland heeft voltrokken: de gouden jaren twintig. De werkloosheid is na-
genoeg verdwenen, de industrie is gemoderniseerd, het zakenleven opgebloeid, de
lonen zijn fors gestegen. Het heeft zijn weerslag op het kunstleven. Er is weer volop
geld onder kunstliefhebbers en er is vraag naar werken van moderne meesters. Wacker
is een van de velen die van het onstuimige artistieke en economische klimaat profite-
ren. Hij heeft de voorgaande twee jaar moeiteloos tekeningen en schilderijen van
Vincent van Gogh in de handel gebracht en heeft met de winst de winkel aan de on-
aanzienlijke Zimmerstraße kunnen verruilen voor een zaak op stand aan de Viktoria-

46

14. De Nationalgalerie te
Berlijn, geopend in 1876.
Het motto Der Deutschen
Kunst houdt voor de con-
servatieve elite in dat mo-
derne Franse kunst, waar-
toe volgens hen ook Van
Gogh behoort, er niet ge-
toond dient te worden.
1871 verwijst naar de
Duitse militaire overwin-
ning op Frankrijk.
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straße, vlak bij de Potsdamer Platz, te midden van bekende kunsthandels als Cassirer,
Thannhauser, Matthiesen en andere.

Wacker heeft kunnen profiteren van de vermaardheid van de zestigjarige Meier-
Graefe, want deze heeft 25 van diens Van Goghs van een certificaat van echtheid voor-
zien.8 Meier-Graefes oordeel is bij handelaren en verzamelaars in Duitsland even ge-
wild als dat van De la Faille, hij geldt eveneens als een Van Gogh-kenner van formaat.
Meier-Graefe heeft meteen het belang van Van Gogh voor de moderne kunst ingezien,
heeft als eerste in Duitsland diens werk vanaf 1893 gekocht en er vele malen over ge-
schreven. In zijn driedelige Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst (1904) en
Impressionisten (1907) heeft hij hem een sleutelpositie toegedicht. Zijn Vincent van
Gogh uit 1910 is de eerste succesvolle biografie van de kunstenaar en zijn Vincent. Der
Roman eines Gottsuchers uit 1921 heeft herdruk op herdruk beleefd en is ook in Engelse
en Franse vertaling verschenen. In 1928 is Meier-Graefe in de Duitse kunstwereld dé
autoriteit inzake Van Gogh.9

Als Meier-Graefe na een lang verblijf in de Verenigde Staten in juli 1928 naar Berlijn
terugkeert, licht kunsthandel Cassirer hem in over De la Failles plan om een Supplément
over valse Van Goghs uit te brengen. Meier-Graefe is verontrust en schrijft De la Faille
op 15 augustus om geen overhaaste stappen te nemen. Hijzelf wil de betwijfelde doe-
ken eveneens nogmaals bestuderen. 

Meier-Graefe is begaan met Wacker. Deze is in zijn ogen een gedupeerde: hij zal zijn
duur gekochte handel nu vrijwel zeker niet meer kunnen slijten, is helaas het zoveelste
slachtoffer van oplichters in de kunstwereld. Meier-Graefe weet Wacker ervan te over-
tuigen dat de anonimiteit van de Russische eigenaar moet worden opgeheven en dat
een gezamenlijk bezoek aan de Rus meer duidelijkheid kan verschaffen over de her-
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15. Julius Meier-Graefe, omstreeks 1920.
Bezit als eerste in Duitsland een schilderij
van Van Gogh, heeft vele malen over diens
werk en leven gepubliceerd en heeft de Van
Goghs van Kunsthandel Otto Wacker van
expertises voorzien.
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komst van de doeken. Wacker zegt toe een ontmoeting te arrangeren, reist in septem-
ber 1928 volgens eigen zeggen af naar Zwitserland, maar komt na enkele dagen terug
met een teleurstellende mededeling: van een ontmoeting zal voorlopig geen sprake zijn.
De Rus blijkt onverwacht voor een lang verblijf naar het verre Egypte te zijn vertrok-
ken.10 Meier-Graefe accepteert Wackers relaas.

Meier-Graefe vraagt in november aan de Ingenieur of zijn moeder de betwijfelde
schilderijen aan een Russische familie heeft verkocht, zoals Otto Wacker beweert, en
krijgt van hem hetzelfde antwoord dat De la Faille op dezelfde vraag al in maart had
gekregen: de doeken zijn niet van de familie Van Gogh afkomstig.11 Dit overtuigt
Meier-Graefe niet en hij dringt er in december wederom bij Wacker op aan om de Rus
gezamenlijk in Zwitserland op te zoeken, ditmaal in gezelschap van een rechercheur
van politie. Wacker zegt medewerking toe, maar uiteindelijk zal er geen reis naar
Zwitserland worden ondernomen. 

Weerstand 
Hoe heeft Otto Wacker de kritiek op zijn handelswaar in 1928 ondergaan? Het inci-
dent over de vier valse Van Goghs bij kunsthandel Cassirer in januari 1928 heeft hij
ogenschijnlijk licht opgevat. Hij heeft het oordeel van De la Faille, Ring en
Feilchenfeldt niet betwist en de schilderijen teruggenomen. In de eerste helft van dat
jaar heeft hij zijn Van Goghs nog voor hoge prijzen weten te slijten aan handelaars en
verzamelaars in Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten, maar er komen in de
zomer smetten op zijn nering. De la Faille deelt zijn herziene oordeel aan handelaren
mee en de meesten nemen de doeken van gedupeerde verzamelaars terug om deze ver-
volgens aan Wacker aan te bieden en hun geld op te eisen. 

Als in de kunstwereld De la Failles voornemen bekend wordt om eind 1928 in een
Supplément alle Wacker-Van Goghs als valse werken af te schrijven, komt Meier-Graefe
in actie. Hij lekt het nieuws naar de Duitse pers en schrijft, in een halfslachtige poging
om zijn eigen reputatie als Van Gogh-expert te redden, dat hij met De la Faille een ge-
zamenlijk onderzoek zou doen. Hij vindt de herziening van diens oordeel slecht gefun-
deerd, diens actie overhaast en schadelijk voor vele belangen. Hij verwijt hem halsstar-
righeid: ‘De la Failles mening is zo onbespreekbaar dat ik mij nog liever tot de duivel
zou bekeren.’12 Meier-Graefe heeft, schrijven de kranten, nog niet alle doeken opnieuw
kunnen bestuderen maar hij beschouwt, in tegenstelling tot De la Faille, het meren-
deel van de doeken - enkele kranten schrijven 80 procent - als echt. Meier-Graefes oor-
deel wordt in november 1928 echter door anderen in Duitsland betwist, zoals blijkt uit
de verklaring van de directeur van de Kestner Gesellschaft te Hannover over de onecht-
heid van zeven aan hem getoonde Wacker-Van Goghs. Wacker ondervindt in
Duitsland dan ook steeds meer weerstand bij de verdediging van zijn handel, ziet dat
bijna alle Duitse kunsthandelaren vertrouwen op het oordeel van De la Faille en moet
hebben beseft dat experts als Meier-Graefe en Hans Rosenhagen (1858-1943) onvol-
doende gewicht in de schaal leggen. Het pleidooi voor de echtheid van de Wacker-Van
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Goghs lijkt eind november 1928 verloren, maar Otto Wacker doet een meesterlijke zet
om het tij te keren.

Leraar
Op 30 november 1928 spoedt Otto Wacker zich in gezelschap van zijn broer Leonhard
met drie schilderijen naar Bremmer in Den Haag. Het is niet Otto’s eerste ontmoeting
met Bremmer. Zeven maanden eerder, in april, heeft Bremmer Zelfportret aan de schil-
dersezel (F 523) van een expertise voorzien, dat wil zeggen nadat De la Faille zijn oor-
deel over het doek tegenover kunsthandelaar Joseph Stransky had herroepen en voor-
dat Stransky het op zijn beurt in mei 1928 met Bremmers expertise had doorverkocht.
Wacker kent Bremmers werkwijze, diens verabsolutering van emotie bij de aanschou-
wing van een kunstwerk en diens geringschattende houding tegenover de kunstweten-
schap. Otto Wacker zal van hem geen lastige vragen over de herkomst van de Van Goghs
hoeven te verwachten. Hij is er bovendien van doordrongen dat Bremmer onder
Nederlandse handelaren en verzamelaars groot gezag inzake echtheid heeft. Wacker
stelt zich op als een geestdriftige, maar inzake Van Gogh onwetende handelaar. Zou
Bremmer als vooraanstaand expert misschien kunnen zeggen of deze doeken van
Vincents hand zijn? Wacker raakt een gevoelige snaar. Dit is de houding die Bremmer
apprecieert: de vraagsteller heeft een lange treinreis uit Berlijn ondernomen om raad
te vragen, erkent zonder aarzeling diens autoriteit, doet een beroep op diens immense
kennis van de kunst, is een leerling die de weg naar het licht zoekt. Later zal Bremmer
over Otto Wacker zeggen: ‘Wacker bezit natuurlijke kunstzin, in sterker mate dan de
meeste mensen.’13 Een journalist van De Telegraaf wordt bij het bezoek van de gebroe-
ders Wacker aan Bremmer uitgenodigd en schrijft: ‘De heer Bremmer heeft tot nog toe
negen van de bedoelde schilderijen gezien en daarvan zeven voor absoluut echt ver-
klaard. Van drie schilderijen, die hij bij zich thuis liet komen, verklaart hij er een, met
cipressen, niet slechts echt, doch voor een zeldzaam mooi voorbeeld van Van Goghs
kunst en gebruikte het op een les ter demonstratie.’14

De stelling dat rondom een kern van echte Van Goghs valse werken zijn verzameld
zal dankzij Bremmers geestelijk overwicht de nieuwe waarheid in de Nederlandse
kunstwereld worden. Wacker zal daarna Bremmers autoriteit inzake Van Gogh roemen
tegenover een ieder die het maar horen wil. Aan het oordeel van de weerspannige De
la Faille hoeft geen waarde te worden gehecht, of zoals Wacker aan Scherjon zal schrij-
ven: ‘De heer Bremmer heeft zich bij de beoordeling van de schilderijen van Van Gogh
nog nooit vergist. Daardoor stijgt Bremmer beslist boven de overige Van Gogh-ken-
ners uit.’15

Bremmer is ervan overtuigd dat Wacker het slachtoffer is van een hetze van jaloerse
kunsthandelaren en wil hem beschermen. Wij hebben gezien dat hij in december zijn
gezag als kunstexpert bij Scherjon en Kröller-Müller heeft aangewend om Wacker-Van
Goghs te kopen. Hij heeft ook zelf met Otto Wacker een contract opgesteld voor de
koop van Hooihopen (F 625bis).
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Alibi
Bremmers beschermende hand kan niet verhinderen dat Wackers reputatie na de kran-
tenberichten over de De la Failles Supplément een geduchte knauw krijgt. Wackers uit-
spraken en gedragingen worden in de pers tegen het licht gehouden. Politierechercheur
Eulzen verhoort Wacker op zaterdag 1 december 1928 bij terugkomst in Berlijn na diens
bezoek aan Bremmer in Den Haag. Hoe zijn de schilderijen in zijn bezit gekomen, wie
is de Russische verzamelaar en waar verblijft deze opdat de politie hem kan spreken?
Antwoord van Wacker: ik heb ter bescherming van de identiteit van de Rus alle corres-
pondentie vernietigd; een onderhoud met hem in gezelschap van een Berlijnse recher-
cheur wijs ik af; elke bemoeienis van de politie acht ik overbodig, want gerenommeer-
de experts hebben de echtheid van de Van Goghs erkend; ik overweeg een rechtsgeding
tegen De la Faille. Het Volk schrijft: ‘Na afloop van het verhoor deelde de inspecteur
van de recherche de kunsthandelaar mee, dat hij geen woord van zijn verklaringen ge-
loofde en dat hij hem alleen liet gaan, omdat hij bij gebrek aan bewijs geen recht had
hem te arresteren.’16 Wackers advocaat Ivan Goldschmidt, geen familie van de gelijk-
namige kunsthandelaar, schildert hem enkele weken later in de pers af als een held:
moeten wij hem niet prijzen dat hij de onbekende Russische verzamelaar en zijn fami-
lie wil beschermen tegen een regime dat zijn onderdanen om het minste en geringste
met de dood bedreigt? Wacker is slachtoffer van zijn plicht: ondanks alle druk is hij
trouw aan het aan de Rus gegeven erewoord om diens identiteit niet prijs te geven.17

Eer en trouw, woorden die het in die tijd goed doen.
Stukje bij beetje publiceren de kranten in de eerste weken van 1929 feiten die Wackers

alibi ondergraven. Op 18 januari 1929 schrijft de Vossische Zeitung dat hij zes of zeven
jaar eerder al de aandacht zou hebben getrokken vanwege handel in valse schilderijen,
zogenaamd van de hand van Heinrich Wilhelm Trübner († 1917); in dezelfde tijd zou
hij vervalste schilderijen van Arnold Böcklin († 1901) en Franz von Stuck († 1928) heb-
ben verkocht. 18 Dan de Frankfurter Zeitung van 30 januari 1929. De Moskouse corres-
pondent spreekt de directeur van het museum voor Moderne Kunst te Moskou en het
hoofd Beeldende Kunst van het Volkscommissariaat voor Kunstzaken en zij verzeke-
ren hem dat geen van de Wacker-Van Goghs zich ooit in Rusland heeft bevonden:
‘Rusland heeft maar een gering aantal kunstcentra gehad en particuliere verzamelin-
gen zijn bij de kunsthistorici steeds bekend geweest.’19 In de Duitse kunstwereld gaan
stemmen op volgens welke Wacker het slachtoffer is van een Russische oplichter die
rond een kleine kern van echte Van Goghs een grotere verzameling valse heeft laten
schilderen. Dat een deel beslist vals is, blijkt als de Nationalgalerie te Berlijn enkele
Wacker-Van Goghs aan een stilistisch en technisch onderzoek onderwerpt. 

Ludwig Justi
In 1928 is Ludwig Justi, gepromoveerd kunsthistoricus, stellig de invloedrijkste muse-
umdirecteur van Duitsland. Hij is Hugo von Tschudi in 1909 opgevolgd als directeur
van de Königliche Nationalgalerie, het museum dat enkele maanden na de abdicatie
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van keizer Wilhelm ii in 1918 is omgedoopt tot Staatliche Nationalgalerie. Justi is niet
alleen een van de belangrijkste figuren in de Duitse kunstwereld, tevens een van de
meest omstreden. Een museum heeft volgens hem zowel een conserverende als een ac-
tuele taak. Het moet zowel de kunst die het selectieproces van eeuwen heeft doorstaan
als eigentijdse kunst tonen en verzamelen. Hij vindt bovendien dat het grote publiek
er met lezingen, rondleidingen en publicaties vertrouwd mee moet worden gemaakt.
Justi’s ideeën zijn in de jaren tien en twintig beslist geen gemeengoed en bezorgen hem
tal van vijanden in conservatieve kringen. Deze zijn het overigens eens met Justi dat
het museum Duitse kunst moet laten zien, maar zij verfoeien zijn voorkeur voor de ex-
pressionistische werken van Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, August Macke
en anderen. Zijn opstelling bezorgt hem onder liefhebbers van eigentijdse kunst dan
ook vrienden én vijanden. 

Deze vijanden verwijten hem dat de Nationalgalerie geen aandacht besteedt aan
Georg Grosz, de Dadaïsten en dat Justi veel te laat een tentoonstelling aan de construc-
tivisten heeft gewijd. Dan zijn er onder de pleitbezorgers van de moderne kunst criti-
ci, Meier-Graefe bjvoorbeeld, die hem modieus vinden en hem verwijten geen oog te
hebben voor de waarde van het impressionisme. Justi heeft inderdaad weinig affiniteit
met schilders als Édouard Manet (†1883), Edgar Degas († 1917) en Auguste Renoir (†
1919), ofschoon hij de kunstwaarde ervan wel degelijk erkent. Het impressionisme is
voor hem een typisch Franse kunstuiting, die de dingen aan de oppervlakte afbeeldt.
Het past niet bij de Duitse Geist die volgens hem tot het wezen der dingen doordringt.
Het is een oordeel dat hem de vijandschap van Max Liebermann (1847-1935) oplevert,
die in zijn schilderijen duidelijk invloed van de Franse impressionisten laat zien en die
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zich met Meier-Graefe en von Tschudi heeft ingespannen om hun werk in Duitsland
meer bekendheid te geven. Liebermann is bezitter geweest van een Van Gogh, maar
slaat deze als kunstenaar niet hoog aan: Van Gogh heeft zeer geleden, maar heeft daar-
door nimmer een schilderij of tekening als kunstwerk kunnen voltooien.20

Justi is niet alleen verwikkeld in ideële conflicten. Hij heeft met Liebermann ook
onenigheid van zakelijke en politieke aard. De schilder is ontevreden over de aanko-
pen van de Nationalgalerie. Liebermann ziet er te weinig zijn voorkeuren in terug en
meent dat door hem geprotegeerde Duitse kunstenaars niet de eer van de National-
galerie krijgen die zij verdienen. Liebermann is een criticus van allure. Hij is een van
de meest succesvolle schilders van Duitsland, hij is rijk en bewoont een imposante, vrij-
staande villa pal naast de Brandenburger Tor. Zijn aanwijzing aan bezoekers: ‘Als u
Berlijn binnenkomt, meteen links.’ Zijn werken zijn zeer gewild, handelaren en verza-
melaars rukken de schilderijen bij wijze van spreken uit zijn handen. Hij bekleedt tal-
loze functies in de kunstwereld, wordt onder meer in 1903 voorzitter van de Deutscher
Künstlerbund, die is opgericht om de fnuikende invloed van Wilhelm ii op het kunst-
leven te weerstaan, is een van de gangmakers van de Berliner Secession, een groep kun-
stenaars die zich afzette tegen de door de Pruisische staat gedomineerde academische
beeldende kunst, maar keert deze in 1911 de rug toe omdat deze het expressionisme, een
schilderstijl die hij verfoeit, tot de tentoonstellingen toelaat. Hij kan met recht een
Malerfürst worden genoemd, maar wordt pas in 1920 president van de prestigieuze
Preußische Akademie der Künste, een functie die hij volgens velen vanwege zijn pres-
taties en capaciteiten al veel eerder had moeten krijgen, maar die hij onder de keizer
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niet kon bekleden, want Liebermann is een jood.21 Aan de twisten tussen Justi en
Liebermann ligt waarschijnlijk geen anti-semitisme ten grondslag, maar een verschil
van kunstzinnig inzicht. Justi heeft de dominantie van Liebermann en de zijnen op het
aankoop- en verzamelbeleid van de Nationalgalerie willen beperken. Liebermann van
zijn kant zal in Justi een vertegenwoordiger van het ancien régime hebben gezien.22

Justi is in 1909 immers benoemd door keizer Wilhelm ii en heeft als opvolger van von
Tschudi de impressionistische, lees de moderne Franse invloeden in de Nationalgalerie
moeten indammen. 

Het lezen van kritieken en strijdschriften die in die jaren in de Duitse kunstwereld
de ronde doen, is een vreemde ervaring. De zakelijke bespreking van smaak- en me-
ningsverschillen lijkt er onbekend. Een voorbeeld: Karl Scheffler, een invloedrijk cri-
ticus van het museumbeleid van Justi, publiceert in 1921 de spraakmakende brochure
Der Berliner Museumskrieg.23 Alleen al de titel, amper drie jaar na de gruwelijkste oor-
log die in Europa is uitgevochten! De schrijver laakt onder andere het misbruik dat
Wilhelm ii van de kunst heeft gemaakt, protesteert tegen de in zwang zijnde overvol-
le museumzalen, uit zijn hoge waardering voor de impressionisten, betreurt de promi-
nente aanwezigheid van de expressionisten. Allemaal mooi. Het gaat echter gepaard
met schimpscheuten, argumenten op de persoon en eindigt met de eis om Justi te ont-
slaan. Het lezen van die stukken is ook bevreemdend, omdat wij nu weten dat velen in
de Duitse kunstwereld die elkaar zo heftig bestreden na 1933 het slachtoffer werden van
de nazi’s.

Waarschijnlijk spelen ook persoonlijke factoren een rol. Een naaste medewerker be-
schrijft Justi als iemand die vriendelijk, onderhoudend en geestig was, maar die ook ar-
rogant en kwetsend kon zijn.24 Het is verleidelijk om een wisselwerking te zien tussen
persoonlijke eigenschappen en de door en door vijandige verhoudingen in de Duitse
kunstwereld. Hoe dan ook, in 1928 heeft Justi er een carrière achter de rug die is gete-
kend door hoogoplopende conflicten. Hij heeft met succes de zaak van het museum
onder een rechtlijnige en dominante keizer weten te dienen en eveneens met succes na
1918 een zelfstandige koers voor de eigentijdse kunst uitgezet. Hij heeft er een hoge prijs
voor betaald, maar misschien moeten wij het meer zien met de blik van die tijd waar-
in opgeschroefde, autoritaire woordenwisselingen als normaal werden beschouwd.
Voor Justi lijkt de uitspraak van de Nederlandse socioloog S.R. Steinmetz van toepas-
sing: ‘Tot de beste geschenken der goden behoort een goede vijand.’ Met dien verstan-
de dat Justi niet één, maar zeer vele vijanden heeft.

Uitnodiging
In 1928 is Justi met mevrouw Kröller-Müller overeengekomen dat haar Van Gogh-ver-
zameling zal worden getoond in het voormalige Kronprinzenpalais, dat Justi in 1921 als
dependance van de Nationalgalerie in gebruik heeft genomen. Nu Justi niet langer een
keizer dient die de nationale verheerlijking in academische, romantische schilderijen
wil terugzien, maar werkt onder een minister die hem meer vrijheid gunt, kan hij er
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zijn museale ideeën gestalte geven. Hij wil het paleis geheel voor de eigentijdse kunst
bestemmen. Het is een revolutionair plan. De moderne kunst is tot dan toe een zaak
van privé-verzamelaars, kunstsalons en kunsthandelaren. Er zijn musea die mondjes-
maat eigentijdse kunst tonen naast de werken van gerespecteerde oude meesters. Een
geheel aan de moderne kunst gewijde staatsinstelling is echter een unicum.

In december is De la Failles Supplément over de valse Van Goghs volop in het nieuws
en Justi ziet in de Van Gogh-tentoonstelling een uitgelezen kans om meer licht in de
kwestie te brengen. Hij wil de betwijfelde schilderijen van kunsthandel Otto Wacker
tonen te midden van de 143 Van Goghs van Kröller-Müller, een verzameling aan de
echtheid waarvan niemand openlijk twijfelt. Hij verzoekt enkele eigenaren van
Wacker-Van Goghs om hun schilderijen voor de duur van de tentoonstelling aan de
Nationalgalerie te lenen, opdat ‘kenners en leken zich over de voorwerpen zelf […] een
oordeel kunnen vormen’. 25 Justi moet hebben beseft dat alle opwinding de eigenaren
kopschuw heeft gemaakt. Begin december hebben zij vanwege het rumoer in de pers,
uitspraken van De la Faille en de directeur van de Kestner Gesellschaft gezichtsverlies
en financiële schade geleden. De eigenaren hebben met een inwilliging van Justi’s ver-
zoek eigenlijk niets te winnen. Integendeel, er is altijd de mogelijkheid dat hij, direc-
teur van een vooraanstaand museum, zich eveneens onder de critici zal scharen. Dan
zal de schade niet meer te herstellen zijn. 
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18. Het Kronprinzenpalais te Berlijn. Hier zijn begin 1929 de Van Goghs van de verzameling van
Helene Kröller-Müller te zien. De Berlijnse politie wil niet dat haar valse Van Gogh Zeegezicht
(F 418) op zaal komt, maar zij weet dat ongedaan te maken.
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Justi probeert de bezitters gerust te stellen, schrijft dat het voor hem in het geheel
niet vaststaat dat De la Faille het bij het rechte eind heeft. Het mag niet baten. Als de
Pruisische minister van Onderwijs en Cultuur Carl Heinrich Becker de Kröller-Müller
tentoonstelling, die de bovenste verdieping van het Kronprinzenpalais beslaat, op 21

december 1928 opent ,heeft slechts één verzamelaar, mevrouw E. Wolff uit Hamburg,
haar Wacker-Van Gogh Cipressen (F 616) ingezonden. De officiële aanklacht op 22 de-
cember tegen Kunsthandel Otto Wacker door kunsthandel Matthiesen namens de
Bond van Duitse Kunst- en Antiekhandels zorgt echter voor een stroomversnelling in
de kwestie over echt of vals.26 De politie is nu gerechtigd om bij verdachten uitgebreid
huiszoeking te doen, om beslag te leggen op de schilderijen en boekhouding van kunst-
handel Otto Wacker en om betrokkenen in Duitsland en Nederland te verhoren. Het
zorgt er tevens voor dat gedupeerde Duitse handelaren, die de aanklacht via hun bond
hebben ondersteund, de betwijfelde Van Goghs voor onderzoek af zullen staan. Een
mogelijke veroordeling van Wacker vergroot de kans dat degenen die hun geld niet
hebben teruggekregen, alsnog aan hun trekken zullen komen. 

Krasse vervalsingen
Justi heeft op 3 januari 1929 acht Wacker-Van Goghs in het Kronprinzenpalais hangen,
maar niet tussen de Van Goghs van Helene Kröller-Müller, zoals in de bedoeling lag.
De politie heeft hem verboden de omstreden schilderijen op zaal te hangen, want deze
vormen bewijsmateriaal in een mogelijke rechtzaak wegens bedrog tegen Otto Wacker.
Het tonen ervan zou stemmingmakerij in de hand kunnen werken die de onpartijdi-
ge rechtsgang zou ondermijnen. Justi heeft ze daarom in zijn werkkamer gehangen,
waar een select aantal personen ze op verzoek kan bezichtigen. Hij hangt er ook de
Wacker-Van Gogh Zeegezicht (F 418), die Kröller-Müller ruim een week na de opening
van de tentoonstelling naar Berlijn heeft gestuurd. Hij vertrouwt een Zwitserse collega
zijn onzekerheid toe over het vermeende onechte karakter van alle acht doeken. Zeker,
ten dele zijn het volgens hem ‘krasse, gebrekkige vervalsingen’, maar er zijn ook doeken
bij die wellicht toch door Vincent van Gogh geschilderd zijn. Over Huizen bij Saintes-
Maries (F 421): ‘Het is voor mij ook nog niet duidelijk of het niet een van de eerste po-
gingen in Marseille is, om thuis het landschap naar een tekening te reconstrueren.’27

Enkele dagen later doet de politie een inval in het atelier van Leonhard Wacker en
neemt er enkele schilderijen in beslag die naar het Kronprinzenpalais worden gebracht.
Twee doeken trekken de aandacht, namelijk een schets op doek, een ‘Untermalung’
van een voorstelling in de stijl van Van Gogh, en een doek gesigneerd ‘Vincent’, dat
een kleine figuur in een korenveld voorstelt (voortaan De maaier). Het is volgens de
gebroeders Wacker een echte Van Gogh uit de verzameling van de Rus, maar was er
slecht aan toe en zou daarom door Leonhard gerestaureerd worden. De politie en de
Nationalgalerie vermoeden dat het een recente vervalsing van Leonhards hand is. De
vondst zal voor Justi waarschijnlijk mede reden zijn geweest om alle twijfels over de
omstreden schilderijen te laten varen. Hij schrijft in de Vossische Zeitung van 26 janua-
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ri 1929 dat alle tien schilderijen van Kunsthandel Otto Wacker in de Nationalgalerie
vals zijn.28 De recent in beslag genomen De Maaier, die niet in de oeuvrecatalogus van
De la Faille voorkomt, laat hij buiten beschouwing. 

Justi schrijft dat je een echte Van Gogh herkent aan de penseelstreken, waarvan elk
‘zijn zeer duidelijke betekenis heeft, vanwege afmeting en richting, reliëf en kleur, en
ook vanwege de relatie met de omringende penseelstreken’.29 Wie na vergelijking van
de Van Goghs van Kröller-Müller met die van kunsthandel Otto Wacker geen verschil
ziet tussen echt en een vals kan niet kijken. Ze aan Van Gogh toeschrijven is een bele-
diging van de meester. De onechtheid ligt er kennelijk zo dik bovenop dat Justi niet de
moeite neemt de schilderijen apart te bespreken. De Telegraaf: ‘De autoriteit van deze
geleerde, die aan het hoofd van een der grootste Duitse musea staat, zal voor de Duitse
openbare mening het pleit voorlopig wel hebben beslecht’.30

Justi’s oordeel is een rechtstreekse kritiek op Meier-Graefe, die zijn expertises inder-
tijd eveneens op stilistische argumenten had gebaseerd. Meier-Graefe heeft zich in de
ogen van Justi ‘onsterfelijk geblameerd’. Meier-Graefe beantwoordt Justi’s scherpe kri-
tiek in het Berliner Tageblatt onder de kop ‘De schilder van de zwakke momenten’. Hij

56

19. De politie legt na een huiszoeking in januari 1929 in het atelier van Leonhard Wacker beslag op
het schilderij De maaier (afmetingen 38 x 48 cm), Nationalgalerie Berlijn. Volgens Justi en De
la Faille is het een vervalsing. Bremmer en Scherjon beschouwen het daarentegen als een eigen-
handig werk van Vincent van Gogh. 
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bespreekt in tegenstelling tot Justi de schilderijen stuk voor stuk (met uitzondering van
De maaier) en kwalificeert ze met woorden als ‘verdacht’, ‘zwak’, ‘week’, ‘zeer slecht’ en
‘zeer slap’. De kwalificatie ‘vals’ laat hij echter niet uit zijn pen vloeien. Hij spreekt nog-
maals zijn vertrouwen in Otto Wacker uit, maar vindt tevens dat deze nu meer duide-
lijkheid moet verschaffen over de herkomst van de doeken.31

Meier-Graefes onzekerheid staat in schril contrast met de stelligheid en hoon van
Justi. In de krant is een andere Justi aan het woord dan de persoon die drie weken eer-
der aan een Zwitserse collega had geschreven er niet zeker van te zijn dat alle werken
vals zijn, ja zelfs de mogelijkheid had opengehouden dat enkele doeken toch van Van
Gogh zouden kunnen zijn. Justi had, schreef hij, met tal van personen over de doeken
gesproken, met andere woorden Justi heeft zijn waarnemingen getoetst aan die van an-
deren en deze uiteindelijk bijgesteld. Eigenlijk heeft Justi binnen enkele weken onder-
gaan wat De la Faille vele maanden heeft gekost en wat Grete Ring, medewerkster van
kunsthandel Cassirer, zo treffend onder woorden heeft gebracht: ‘[…] wanneer een
vervalsing eenmaal is doorgrond, zinkt deze onmiddellijk in het niets’.32 Justi heeft zijn
artikel in de Vossische Zeitung echter ontdaan van alle eerdere twijfels en laat terzijde
dat zijn zekerheid het resultaat is van wikken en wegen. Deze houding past niet alleen
bij zijn persoon, maar ook bij de toenmalige verhoudingen. Zijn critici zouden scep-
sis over het eigen oordeel en relativering van visuele indrukken ongetwijfeld als zwak-
te, als tekenen van incompetentie hebben uitgelegd.

Interventie
Helene Kröller-Müller bezoekt de tentoonstelling eind januari 1929, ontdekt dat haar
nieuwe aanwinst Zeegezicht ontbreekt en is ontstemd. Zij eist dat het op zaal komt.
Ook Bremmer spreekt Justi erover aan. Hij dreigt dat de hele Kröller-Müller-collectie
weer naar Den Haag zal worden teruggestuurd als het schilderij niet in de tentoonstel-
ling te midden van de Van Goghs zal worden gehangen. Justi bindt in en hangt het tus-
sen van de overige werken uit Vincents periode te Arles.33

In februari plaatst de politie nog een zestal schilderijen onder de hoede van de
Nationalgalerie en staat toe dat enkele teruggaan naar hun Duitse eigenaren, maar ver-
hindert dat andere doeken worden teruggestuurd, zoals een drietal van kunsthandel
Matthiesen: Zelfportret (F 385), Cipressen (F 614), Mand met broodjes (voortaan Brood-
jes, F 387).34 Dit tot verdriet van de kunsthandel, want deze heeft in Kröller-Müller
een potentiële koopster voor Zelfportret en Cipressen gevonden.35 Bremmer zal haar
hebben laten weten dat deze twee echt zijn, Broodjes daarentegen is volgens hem vals.36

Het beslag op deze doeken is de prijs die kunsthandel Matthiesen moet betalen voor
de aangifte die hij enkele weken eerder namens de Bond van Kunst- en Antiekhandels
tegen Wacker heeft gedaan.37 Voor justitie zijn de schilderijen bewijzen in een proces
tegen Wacker en deze moeten daarom beschikbaar blijven. Hebben de justitiële auto-
riteiten de wenkbrauwen gefronst dat uitgerekend kunsthandel Matthiesen als eisen-
de partij de doeken terug heeft wil hebben? Hebben zij vermoed dat de kunsthandel
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alsnog enkele omstreden doeken van de hand heeft kunnen doen, hebben zij geweten
dat Matthiesen twee ervan voor de prijs van echte schilderijen van Van Gogh heeft wil-
len verkopen? Matthiesen heeft Kröller-Müller voor Cipressen 30.000 rijksmark ge-
vraagd. De koop gaat niet door: zij vindt het bedrag te hoog.38

Hars en lood
De la Failles afkeuring van alle Van Goghs van Otto Wacker, het onverbiddelijke oor-
deel van Ludwig Justi over tien ervan, Meier-Graefes aarzelingen, de vondsten in het
atelier van Leonhard Wacker en de uitspraken van Russische museale autoriteiten lij-
ken de opmaat tot een snelle rechtszaak. De Nationalgalerie is ook begonnen met een
technisch en chemisch onderzoek van verf en linnen en Die Kunstauktion bericht op
10 februari 1929 dat onderzoekers van de Nationalgalerie hars- en loodverbindingen in
de verf van de omstreden Van Goghs hebben aangetroffen. Deze siccatieven zijn waar-
schijnlijk aan de verf toegevoegd om de doeken snel te laten drogen. De maker van de
schilderijen moet hebben geweten dat het drogen van pure olieverf vele jaren in beslag
zou nemen. Kenners weten dat het toevoegen van sneldrogende middelen vreemd is
aan Van Goghs werkwijze: hij voegde nimmer siccatieven aan zijn verf toe. Desondanks
zullen de droogmiddelen de vervalser niet snel genoeg resultaat hebben opgeleverd,
want de doeken zijn vervolgens op een warme kachelplaat gelegd om het harden van
de verf te bespoedigen. Olieverf die normaal droogt wordt uiteindelijk zo hard dat het
moeilijk is er met een vingernagel een kras in te maken. De verflaag van de valse schil-
derijen is echter zo broos dat een duw met een nagel de verf doet barsten. Alle valse
schilderijen vertonen volgens Die Kunstauktion deze eigenschappen.39 De Telegraaf pu-
bliceert een samenvatting van dit artikel en dan is ook in Nederland bekend dat de
Nationalgalerie de tien doeken niet alleen op stilistische, maar ook op chemische en
technische gronden voor vals houdt.40

Ondanks deze voor Otto Wacker ongunstige feiten is het pleit nog niet in zijn na-
deel beslecht. Het artikel in Die Kunstauktion schrijft over ‘alle valse schilderijen’, wat
zou betekenen de tien schilderijen die zich begin februari in het museum hebben be-
vonden. In het archief van de Nationalgalerie is geen onderzoeksrapport uit januari of
februari 1929 over deze schilderijen te vinden. Is er indertijd daadwerkelijk naar alle
tien onderzoek gedaan, en zo ja, door wie en hoe? Heeft het museum bijvoorbeeld ook
Zeegezicht (F 418) van Kröller-Müller chemisch en technisch onderzocht? Volgens de
letter van het bericht wel, maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat het niet het
geval is geweest. De Nationalgalerie, bij monde van Justi, heeft alle tien om stilistische
reden te licht bevonden en voor vals verklaard, maar waarschijnlijk is indertijd een veel
kleiner aantal chemisch onderzocht. 

Zo’n drie jaar later, in 1932 zal E. Täubner, chemicus van de Duitse Staatsmusea, een
rapport over zijn onderzoek van Wacker-Van Goghs in de Nationalgalerie opstellen.
Hij schrijft dan vijf à zes schilderijen - de ene helft vals, de andere helft echt - te heb-
ben onderzocht. Welke dat zijn geweest, vermeldt hij niet. In hoofdstuk 5 kom ik hier-
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op terug. De woorden ‘vijf à zes’ verraden dat hij het uit het geheugen heeft opgeschre-
ven. Vervolgens is het de vraag of de Nationalgalerie ook de volgende zes schilderijen
die vanaf begin februari in het Kronprinzenpalais zijn gebracht heeft onderzocht. Zo
ja, hoe en met welk resultaat? Deze vragen komen niet voort uit een overdreven zucht
naar volledigheid. Het gebrek aan precisie zal een beslissende rol in de geschiedenis van
de Wacker-Van Goghs blijken te spelen. Geen van de technische of chemische deskun-
digen die bij deze zaak betrokken zullen raken, zal alle Wacker-Van Goghs onderzoe-
ken. Bij elkaar genomen zullen hooguit tien doeken dat lot ondergaan. Nog belangrij-
ker is dat de vergaarde kennis grotendeels geheim zal worden gehouden. 

Het gebrek aan precisie van de kant van de Nationalgalerie is verklaarbaar door het
hoge tempo van de onthullingen. In januari is de zwakte van Wackers alibi blootge-
legd. Het moet Justi een kwestie van weken hebben geleken totdat de gehele waarheid
boven tafel zou komen. De valsheid van de doeken is volgens hem immers zo duide-
lijk boven op dat twijfel uitgesloten is. In februari heeft de Nationalgalerie zekerheid
dat de helft vals is, waaronder Kröller-Müllers Zeegezicht. Waarschijnlijk hebben Justi
en de zijnen toen de teugels gevierd indachtig het gezegde dat men niet een hele os
hoeft op te eten om erachter te komen dat het vlees taai is.

Voor anderen is de strijd echter nog lang niet gestreden. De onthulling over de sa-
menstelling van de verf maakt weliswaar definitief een einde aan het idee dat de Van
Goghs van de onbekende Russische verzamelaar allemaal echt zouden zijn, maar het is
geen weerlegging van Bremmers theorie dat er een kern van echte schilderijen is.
Onderzoek naar de overige Wacker-Van Goghs zou daarover uitsluitsel kunnen geven,
maar deze zijn nog niet aan de Nationalgalerie aangeboden. Enkele bevinden zich in
het buitenland en pogingen van de politie om ze naar Berlijn te halen hebben nog geen
resultaat opgeleverd. Justitie heeft echter beslag gelegd op schilderijen die zich nog in
Otto Wackers Berlijnse kunsthandel bevinden. Die zouden eveneens onderzocht kun-
nen worden, maar de politie vist achter het net.

Geheugenverlies
Op 26 januari 1929 arriveren Otto en Leonhard Wacker bij Bremmer in Den Haag. Zij
hebben enkele schilderijen uit de kunsthandel aan de Viktoriastraße meegenomen,
waaronder Hooihopen (F 625bis), dat nu aan Bremmer toebehoort. In feite hebben de
gebroeders Wacker daarmee bewijsmateriaal onttrokken aan het beslag dat justitie
heeft gelegd. In december zou Bremmer zelf al hebben getracht om schilderijen van
Wacker naar Nederland te brengen, maar de politie had dat weten te verhinderen.41

Na dit geslaagde transport is het aan Bremmer om te beslissen of, en zo ja door wie hij
zijn bezit zal laten onderzoeken. 

Otto Wacker heeft zijn Berlijnse vrienden beloofd om bij terugkomst opening van
zaken over de Russische verzamelaar te verschaffen, maar zij wachten hem op 4 februa-
ri tevergeefs op. Wacker heeft een ongeval gehad, is die ochtend bewusteloos onder aan
een trap in Hotel Rijnland (eigendom van Bremmers zuster) te Leiden aangetroffen.
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Hij wordt in allerijl naar het Sint-Elisabethgasthuis gebracht. Als hij bij bewustzijn
komt, zegt hij ’s ochtends onwel te zijn geworden en van de trap te zijn gevallen. Volgens
de behandelend geneesheer het gevolg van een hartaanval, volgens Wacker van een po-
ging tot vergiftiging. Wie daarachter hebben gezeten: de Russische edelman, jaloerse
kunsthandelaren, hij weet het niet. De arts houdt staande dat Wacker een hartaanval
heeft gehad, maar dan wijst deze met beschuldigende vinger naar de arts, die deel zou
uitmaken van een complot tegen zijn leven. 

Zo’n zestig jaar na dato heeft Nicole Roepers het procesverbaal uit 1929 van de Leidse
gemeentepolitie over dit voorval erop nageslagen, en hieruit blijkt dat een onderzoek
van Wackers bloed en excrementen geen sporen van toxische stoffen had opgeleverd.42

Desondanks heeft de zaak van de valse Van Goghs daarmee alle trekjes van een detec-
tiveroman gekregen: valse schilderijen, veel geld, een geheimzinnige Russische edel-
man, ruziënde experts, gedupeerde eigenaren, politieonderzoek. Laten we eerlijk zijn:
wat is een detective zonder moord, of op zijn minst een poging daartoe? 

Het voorval verhindert de terugreis van Otto Wacker naar Berlijn, waar de politie
hem had willen ondervragen. In een ironisch commentaar wenst De Haagsche Post de
heer Wacker spoedig herstel toe en spreekt de hoop uit dat de hersenschudding de her-
innering aan de herkomst van de omstreden Van Goghs niet zal hebben uitgewist.43

Eind maart verlaat Wacker het Sint-Elisabethgasthuis. Volgens De Maasbode is hij her-
steld naar Berlijn teruggekeerd, maar bij aankomst laat hij zich onmiddellijk weer in
een ziekenhuis opnemen.44 Na drie maanden blijkt dat de politie hem voorlopig niet
zal kunnen verhoren: de gezondheid van Wacker is verslechterd. Zonder diens verkla-
ringen kan de zaak echter niet worden voortgezet.45

Tuin van Daubigny
Als de tentoonstelling van de Van Gogh-verzameling van Kröller-Müller in het
Kronprinzenpalais op 28 februari sluit zijn er ruim 23.000 bezoekers geweest, een voor
die tijd hoog aantal.46 Al met al hebben er dan tevens zestien Wacker-Van Goghs in
het museum gehangen en de publiciteit over de valse schilderijen heeft ertoe bijgedra-
gen dat de tentoonstelling zo’n groot succes is geworden. Er is lof voor de tentoonstel-
ling. Zelfs Justi’s meest geduchte criticus, Karl Scheffler, is onder de indruk, maar laat
niet na te schrijven dat hij na de bezichtiging van de Van Goghs de schreden onmid-
dellijk naar de zalen heeft gezet waar de echte meesters hangen: Manet, Renoir en
Cézanne.47

Ludwig Justi zal in het succes van de tentoonstelling in het Kronprinzenpalais een
bevestiging van de koers van de Nationalgalerie hebben gezien. Het museum moet de
continuïteit van de Duitse kunst sinds de negentiende eeuw tonen. Vanaf de romanti-
sche school is er via impressionisme, postimpressionisme, fauvisme en expressionisme
een lijn waarin de Duitse geest onmiskenbaar aanwezig is. Maar van een sleutelfiguur
in die ontwikkeling, Vincent van Gogh, kan het museum eigenlijk geen schilderij uit
eigen bezit tonen. Justi legt daarom na de sluiting contact met kunsthandelaren voor
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de aanschaf van Van Goghs voor de Nationalgalerie. Er zijn Van Goghs op de markt,
maar hij wil niet zomaar enkele van diens schilderijen verwerven, er moet een topstuk
onder zijn. Andere Duitse musea zoals die in Keulen, Essen, Magdeburg en München
bezitten één of meer werken van de meester. Met opzienbarende aankopen zal de
Nationalgalerie zich kunnen onderscheiden, zal het definitief afscheid nemen van de
beperkingen die de keizer indertijd aan de verzameling had opgelegd. 

Justi heeft zijn oog laten vallen op een doek dat hij mooier vindt dan welk schilde-
rij uit de Kröller-Müller-verzameling dan ook, geschilderd enkele weken voor Vincents
dood, een dat bovendien door zijn omvang - het heeft de voor Vincent ongebruikelij-
ke afmetingen van 53 x 104 cm - de aandacht zal trekken. Het gaat om Tuin van
Daubigny (F 776) in bezit van de Parijse kunsthandelaar Paul Rosenberg. Ook andere
schilderijen van Van Gogh staan op zijn verlanglijstje, maar hij is erop gebrand om juist
dit doek voor het museum te kopen. Hij weet dat het veel geld zal kosten, veel meer
dan het jaarlijkse aankoopbudget van het museum, maar daar heeft hij een oplossing
voor. Hij zou het doek met Rosenberg kunnen ruilen voor een Degas uit de verzame-
ling van de Nationalgalerie, al zou de ruil wel de toestemming van de minister moeten
krijgen. Er is echter een maar van wezenlijker betekenis. Justi kent het gerucht, tot dan
toe door niemand gepubliceerd, dat Tuin van Daubigny vals zou zijn.

Justi moet zorgvuldig te werk gaan. Een rechtstreekse vraag over de echtheid aan
Rosenberg zal deze ertoe brengen om de onderhandelingen af te breken en het doek
aan een Amerikaan te verkopen. Justi heeft tijd nodig om navraag in de Franse kunst-
wereld te doen. Hij wint tijd door het doek op zicht naar Berlijn te laten komen. In de
tussentijd heeft hij twee kenners van de Franse kunstwereld zijn probleem voorgelegd.
Van het schilderij, schrijft Justi, bestaat een tweede versie in bezit van een Zwitserse
verzamelaar, waarvan de echtheid niet ter discussie staat. Een bijna gelijk schilderij
hoeft niet te duiden op een vervalsing, want Van Gogh heeft immers regelmatig be-
paalde motieven herhaald. Het schilderij is echter in eigendom van de Franse schilder
en verzamelaar Émile Schuffenecker (1851-1934) geweest. Van hem is bekend, schrijft
Justi, dat hij kopieën maakte van schilderijen van Van Gogh. Justi stelt de vraag of Tuin
van Daubigny van kunsthandel Rosenberg een door Schuffenecker vervaardigde kopie
is die rond de eeuwwisseling als een echte Van Gogh in de handel is gebracht. De pro-
venance in de De la Failles Van Gogh-catalogus gaat niet verder terug dan 1900. Valt
te achterhalen wie het voor die datum in bezit heeft gehad? Justi drukt zijn correspon-
denten op het hart voorzichtig te zijn. Stel dat de naspeuringen over het doek bekend
raken, dan kunnen deze bewerkstelligen wat onderzocht en ontzenuwd moet worden:
twijfel over echtheid. Hij vraagt onder meer om informatie in te winnen bij Paul
Gachet, de arts die Vincent in zijn laatste levensmaanden te Auvers-sur-Oise ter zijde
heeft gestaan, en bij Schuffenecker. Rosenberg mag van deze gesprekken beslist geen
lucht krijgen.48

Tuin van Daubigny arriveert op 26 maart in het Kronprinzenpalais en de aankoop-
commissie van de Nationalgalerie is direct in de ban van de schoonheid ervan.49 Of
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Justi hen ook in de twijfels over de echtheid heeft laten delen is onbekend, maar hij
heeft inmiddels van een van zijn correspondenten uit Frankrijk een uitvoerig en ge-
ruststellend antwoord ontvangen. Justi’s verzoek om discretie lijkt te hebben gewerkt.
De twijfels bereiken de kranten niet, maar Justi is niet de enige die het gerucht heeft
opgevangen. Enkele van zijn tegenstanders kennen het ook en zullen het drie jaar later
tegen hem in stelling brengen. 

Rosenberg ziet af van een ruil van Tuin van Daubigny voor de Degas. Aan de ene
kant is Justi daar opgelucht over. De ruil van een stuk uit de geestelijke erfenis van Hugo
von Tschudi zou zijn tegenstanders weer in het geweer hebben gebracht. Het kopen
met gelden van het museum zou het aankoopbudget van 1929 in één keer hebben op-
gesoupeerd, zou waarschijnlijk door de invloedrijke Liebermann worden afgekeurd en
mogelijk door de minister worden geblokkeerd. Al lange tijd heeft hij gezocht naar een
mogelijkheid om deze tegenstand te omzeilen en in maart 1929 is de oprichting van de
Verein der Freunde der Nationalgalerie, die moderne kunst ten behoeve van het mu-
seum zal aanschaffen. Nu kan hij met een kleine groep in het bestuur die zijn voorkeu-
ren deelt, kunst kopen en deze in langdurige bruikleen aan de Nationalgalerie afstaan.
De vereniging telt zo’n zeventig leden afkomstig uit het bedrijfsleven, met de bankier,
verzamelaar en bezitter van werken van Van Gogh Baron Eduard von der Heydt als
voorzitter. 

Tuin van Daubigny is een van de eerste schilderijen die met geld van de vereniging
en van enkele particuliere fondsen wordt aangekocht. Het doek kost in juni 1929

240.000 rijksmark en zet daarmee in Duitsland een nieuw record voor schilderijen van
Van Gogh. In dezelfde maanden koopt de Nationalgalerie nog twee schilderijen van
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Van Gogh: La Moisson (F 628, voortaan De oogst) en Les amoureux (F 485, voortaan
Liefdespaar).50 Over de echtheid van deze twee doeken toont de Nationalgalerie niet
de minste twijfel. Toch zal ook de echtheid van deze doeken het voorwerp van strijd
worden en ondanks het feit dat ze niet met staatsmiddelen zijn aangeschaft, zullen de
aankopen Justi nog zwaar worden aangerekend.

De koop is het begin van een mooie Van Gogh-verzameling van de Nationalgalerie.
Het is niet bekend wat de aard en omvang van de verzameling volgens Justi had moe-
ten worden. Hij zal daar waarschijnlijk slechts een algemeen idee over hebben gehad.
De aankopen zouden afhankelijk zijn van de Van Goghs die op de kunstmarkt zouden
verschijnen. Een mooie Van Gogh verzameling in het belangrijkste museum voor mo-
derne kunst van Duitsland zou verzamelaars er echter toe kunnen verleiden om het
museum met schenkingen van Vincents werk te begunstigen. Ingrijpende economi-
sche en politieke veranderingen zullen echter roet in het eten gooien. Justi moet het
plan uitstellen vanwege de beurskrach te New York enkele maanden later, op 27 okto-
ber 1929. In 1933 zal de machtsgreep van de nazi’s definitief een streep halen door het
plan van een Van Gogh-verzameling in de Nationalgalerie.

Imitaties
Begin mei 1929 legt de politie beslag op negen schilderijen ten huize van Otto Wackers
vader, de kunstschilder Hans Wacker (1868-1958) te Berlijn, een week later gevolgd door
confiscatie van twaalf schilderijen van Leonhard Wacker. De politie stuurt de schilde-
rijen naar de Nationalgalerie met de vraag of er tussen deze werken en de Van Goghs
van Otto Wacker overeenkomsten in schildertechniek zijn vast te stellen.51 Justi laat dit
doen door zijn conservator, de beeldhouwer en kunsthistoricus Ludwig Thormaehlen
(1889-1956). Als Thormaehlen de schilderijen ziet, valt hij van de ene verbazing in de
andere. Zijn deze negen schilderijen alle negen door een en dezelfde persoon gemaakt?
Hoe is het mogelijk dat zij zo’n verbazingwekkende verscheidenheid van stijlen en tech-
nieken laten zien? Als Thormaehlen niet beter had geweten, dan zou hij aan drie of vier
verschillende makers hebben gedacht. Hij herkent in twee schilderijen een poging om
werk van de in Krefeld geboren en door Macke en Van Gogh beïnvloede schilder
Heinrich Nauen te imiteren. Vijf van de negen doeken zijn duidelijk pogingen om in
de stijl van Van Gogh te werken. Zo is er frappante overeenkomst in schildertechniek
tussen de Wacker-Van Gogh Broodjes (F 387) en een bij Hans Wacker in beslaggeno-
men bloemstilleven. Over twee schilderijen uit het atelier van Leonhard Wacker stelt
Thormaehlen dat deze niet anders dan als voorstudies voor een Van Gogh kunnen wor-
den gezien. Er is ook een schilderij dat op het eerste gezicht voor een Frans Hals zou
kunnen doorgaan. Thormaehlen schrijft in zijn rapport aan de politie dat elke kunste-
naar tijdens de studie het werk van anderen imiteert om ervan te leren, maar de 61-ja-
rige Hans Wacker en zijn 34-jarige zoon zijn die fase al geruime tijd gepasseerd. Voor
Thormaehlen is het een uitgemaakte zaak. De stillevens van Hans Wacker wijzen uit
dat deze op een of andere manier de hand heeft gehad in de Van Gogh-vervalsingen.
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De in beslag genomen schilderijen van zijn zoon Leonhard zijn eveneens onmisken-
baar pogingen om de stijl van Van Gogh te imiteren. Alle doeken zijn bewuste naboot-
singen en geen pogingen om een eigen stijl te ontwikkelen.52

In Nederland maken de kranten in juli bekend dat er bij Hans en Leonhard Wacker
schilderijen in beslag zijn genomen, maar na twee maanden sijpelt het nieuws door dat
het onderzoek van de politie niet veel nieuws heeft opgeleverd. Het woord is dan aan
Otto’s broer Leonhard: ‘Echter heeft prof. [sic] Wacker uit Dusseldorp verklaard, dat
hij voor zijn broeder enige Van Goghs heeft gerestaureerd en het politionele onderzoek
heeft ook aan het licht gebracht dat er inderdaad Van Goghs in dit atelier aanwezig
zijn.’53 Weer een maand later schrijven de kranten dat er doeken van vader Wacker in
beslag zijn genomen, maar niets over de vernietigende conclusies van de National-
galerie. 

Ondanks alle belastende feiten, die in de eerste helft van 1929 voor een belangrijk deel
in de openbaarheid belanden, melden de kranten dat het vooronderzoek in het slop is
geraakt. De politie kan Otto Wacker vanwege diens broze gezondheid niet ondervra-
gen. Het bewijs zou moeten worden geleverd dat hij bij verkoop wist dat de schilderij-
en vals waren. Zelfs als experts het over de valsheid eens zouden zijn, dan nog zou
Wacker het slachtoffer kunnen zijn van bedrog en waarschijnlijk vrijuit gaan. In
Duitsland vreest men dat de zaak uiteindelijk zal stranden en dat de valse werken weer
in de handel zullen worden gebracht. Als het jaar 1929 ten einde loopt, is Wacker niet
in staat van beschuldiging gesteld en is de aandacht voor de zaak in de pers verflauwd. 

De druiven zijn echter zuur voor Otto Wacker: de acties van collega’s, politie, mu-
seale autoriteiten en journalisten hebben hem geen goed gedaan. Maar er is hoop. In
de Nederlandse kunstwereld heeft Bremmer ruime steun voor zijn oordeel gekregen
dat een deel van Wackers Van Goghs wel degelijk echt is.
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3 Wie zwijgt

In de eerste decennia van de twintigste eeuw behoort Martin de Wild (1899-1969) tot
het selecte gezelschap van restaurators met een actieve interesse voor natuurweten-
schappelijk onderzoek. Zijn opleiding als restaurator ontvangt hij van zijn vader, Derix
de Wild († 1932), maar De Wild junior vindt deze praktische leerschool ontoereikend.
Het metier moet op een hoger plan worden getild. Een restaurator moet kennis heb-
ben van scheikunde, de wetenschap bij uitstek om de materiële eigenschappen van een
schilderij te doorgronden: welke chemische en fysische processen voltrekken zich in
pigmenten, bindmiddelen, panelen en schilderslinnen? De Wild gaat daarom schei-
kunde studeren aan de Technische Hogeschool Delft. Zijn studie, begin jaren twintig,
valt samen met controverses over echte en valse Hollandse meesters. Jaar in, jaar uit
zijn er vervalsingaffaires geweest die de dagbladen hebben gehaald. De kunstwereld is
verdeeld over de rol van de natuurwetenschappen bij het bepalen van de echtheid van
kunstvoorwerpen. Een affaire aangaande een schilderij, door Hofstede de Groot ont-
dekt en toegeschreven aan Frans Hals, leidt in 1924-1925 tot een geruchtmakende
rechtszaak die op basis van stilistische en scheikundige argumenten wordt beslecht: het
schilderij is géén Frans Hals, maar een twintigste eeuwse vervalsing.1 Een conclusie die
Hofstede de Groot niet wil accepteren. De titel van zijn brochure over deze zaak, Echt
of onecht? Oog of chemie?, is veelzeggend. Het komt aan op het maken van een keuze:
‘Inzake schilderkunst moet het oog de hoogste instantie zijn, evenals in muziek het oor.
Hier niet de stemvork, daar niet de reageerbuis.’2

Hofstede de Groot verwoordt hiermee het sentiment van andere kenners, maar het
overtuigt De Wild en zijn leermeester prof.dr. P.E.C. Scheffer, die het chemisch onder-
zoek over de ‘Frans Hals’ leidt, niet. In 1928 sluit De Wild zijn studie scheikunde suc-
cesvol af met het proefschrift Het natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen, dat
ook in het Engels en Duits verschijnt. In korte tijd vestigt dr.ir. A.M. de Wild daarmee
zijn autoriteit als onderzoeker en restaurator van schilderijen en ontvangt opdrachten
van musea, handelaren en particulieren. De Rijksuniversiteit Utrecht laat hem in 1938

toe om als privaatdocent onderwijs te geven in de schildertechniek van Oude Meesters.
In 1946 benoemt de rechter-commissaris bij de rechtbank te Amsterdam hem met vier
andere experts, onder wie de chemicus dr. W. Froentjes (1909-2006), voor het onder-
zoek naar schilderijen die werden toegeschreven aan de zeventiende eeuwse meesters
Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh. In feite blijken alle werken van de hand van de
meestervervalser Han van Meegeren (1889-1947).3 Aan het eind van zijn carrière in de
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jaren zestig koestert De Wild zich in de waardering van verzamelaars en musea in
Europa en de Verenigde Staten. De directeur van de National Gallery of Art te
Washington schrijft hem: ‘Ik heb een probleem en als ik een probleem heb, dan richt
ik mij vaak tot u.’4 In 1965 noemt men hem ‘de nestor van het wetenschappelijk on-
derzoek van schilderijen in Nederland’.5

Verf
De Wild restaureert vanaf 1928 schilderijen uit de verzameling Kröller-Müller.
Opdrachten en rekeningen lopen via Bremmer. Duur en omvang van De Wilds werk
aan de verzameling zijn niet precies bekend, maar hij restaureert tussen 1929 en 1931

ruim vijftig schilderijen voor zo’n 2500 gulden.6 Eind 1928 raakt De Wild betrokken
bij de controverse over de Van Goghs die Otto Wacker in de handel heeft gebracht. Hij
onderzoekt, vermoedelijk op verzoek van Bremmers vriend Willem Scherjon, enkele
door De la Faille als vals aangemerkte Van Goghs van kunsthandel Wacker. Op 2 de-
cember 1928, daags na publicatie van de lijst uit De la Failles Supplément in De Telegraaf,
waarbij de krant de dertig valse Van Goghs van Wacker met naam en toenaam van de
eigenaren publiceert, vermeldt de krant tevens het oordeel van De Wild. Die heeft,
schrijft De Telegraaf, ‘de verf van enige der schilderijen onderzocht en gevonden dat
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deze 30 à 35 jaar oud moet zijn. En dus uit een tijd, waarin Vincent van Goghs zeker
nog niet werden nagemaakt!’7 De krant vermeldt niet om welke schilderijen het gaat.
In latere krantenstukken is ‘30 à 35 jaar’ veranderd in ‘ten minste 35 tot 45 jaren’, het-
geen een krachtig argument voor echtheid is: Vincent van Gogh overleed immers in
1890.8

De la Faille is door deze kritiek niet uit het veld geslagen en levert weerwoord. Hij
beschikt over de getuigenis van een ‘bekende Amsterdamse restaurator’ die De Wilds
argument op losse schroeven zet. Chemische ouderdombepaling is volgens De la Faille
niet mogelijk ‘omdat iemand, wanneer hij een schilderij wil vervalsen, daartoe specia-
le verf gebruikt. Er bestaat een verf, die in korte tijd steenhard is, precies zoals de verf
van Van Goghs schilderijen.’9 De identiteit van de restaurator blijft verborgen, maar
De la Faille publiceert diens verfrecept en wil daarmee twijfel zaaien aan het onderzoek
van De Wild. De voorstanders van echtheid van de Wacker-Van Goghs behouden ech-
ter hun vertrouwen in De Wild. 

De persoverzichten van De Wilds onderzoek uit de daaropvolgende jaren zijn niet
erg precies: aantallen en identiteit van de door hem onderzochte Van Goghs van kunst-
handel Otto Wacker blijven achterwege. Steevast wordt het verfonderzoek genoemd
van Zeegezicht (F 418) en Twee populieren (F 639), dat de ouderdom van circa veertig
jaar en daarmee de echtheid zou staven. De Wild geeft onder andere in februari 1929

een lezing met lichtbeelden over schilderijenonderzoek, waar hij volgens het Utrechtsch
Provinciaals en Stedelijk Dagblad röntgenfoto’s toont van een echte en een twijfelach-
tige Van Gogh. Welke deze zijn, is niet zeker. Er verschijnen echter geen publicaties
van De Wild zelf die uitsluitsel geven over de vraag welke schilderijen van kunsthan-
del Otto Wacker hij heeft onderzocht en met welk resultaat. 

Waarom zou men zich thans om precisie inzake omvang en aard van De Wilds on-
derzoek bekommeren? De Wilds wetenschappelijke reputatie heeft zijn persoon im-
mers decennia overleefd. Nog in 2003, in een terugblik op de geruchtmakende zaak
rondom de Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker, noemt men hem als een van de
weinige onafhankelijke deskundigen.10 Er is echter alle reden voor scepsis op dit punt.
In 2002 heb ik feiten gevonden die een geheel ander licht werpen op De Wilds rol in
deze affaire: niet onafhankelijk, maar partijdig. Het aanknopingspunt hiervoor is een
Wacker-Van Gogh in de verzameling van een Amerikaanse miljonair.

Chester Dale 
Chester Dale (1883-1962) voldoet in menig opzicht aan de Amerikaanse droom. Van
eenvoudige afkomst werkt hij zich binnen korte tijd op van loopjongen tot bankier en
hij is aan de vooravond van de Grote Oorlog een vermogend man. Hij is enige tijd be-
roepsbokser, speelt golf, is een geziene gast in de New Yorkse high society en op zijn
35ste lid van de New York Stock Exchange, hetgeen zijn invloed en rijkdom bevestigt.
Een huwelijk met kunstenares en kunstcritica Maud Murray (1875-1953), die de Parijse
kunstwereld van nabij kent en erop gebrand is deze in Amerika meer bekendheid te
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geven, stimuleert zijn belangstelling voor het verzamelen van kunst.11 Zij kiest de
kunstwerken, hij onderhandelt over de prijs. Ook op dat gebied is hij succesvol, want
hoewel hij na de beurskrach van oktober 1929 een aanzienlijk deel van zijn vermogen
verliest, bezit Dale aan het eind van de jaren vijftig een verzameling moderne kunst van
ruim 250 schilderijen en sculpturen die meer dan 22 miljoen dollar waard is.12Het be-
drag wint aan betekenis als men weet dat hij er ‘slechts’ een slordige twee miljoen dol-
lar voor heeft uitgegeven. Daarnaast telt zijn verzameling vele werken uit andere peri-
oden, topstukken van Tintoretto, El Greco, Rubens, David en anderen.

Chester Dale is een van die Amerikaanse zakenlieden voor wie kunst tevens een be-
legging is. Daarin gaat hij een stap verder dan collega-verzamelaars, die zich voor het
merendeel afzijdig houden van de activiteiten van kunsthandelaren. Hij wordt in 1925

aandeelhouder van de Parijse kunsthandel Georges Petit en heeft binnen korte tijd ver-
spieders in de kunstwereld van Parijs en New York, waardoor hij voor gunstige prijzen
topstukken van nog levende kunstenaars als Modigliani, Picasso en Matisse weet te
kopen. De Dales geven bekendheid aan hun aankopen: zij verspreiden persberichten
met bijzonderheden over kunstenaar, werk en prijs. Het sorteert effect, want de
Amerikaanse pers meet hun kunstaankopen breed uit. Hun optreden is deel van het
spel dat de Amerikaanse rijken met elkaar spelen: het demonstratief uitgeven van grote
sommen geld aan kunst is een indicatie van maatschappelijk succes. Een voorbeeld uit
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22. De Amerikaanse miljonair Chester Dale
koopt in de jaren twintig op grote schaal mo-
derne Franse schilderijen en trekt daarmee
de aandacht van de pers. In mei 1928 denkt
hij met de koop van Zelfportret aan de
schildersezel (F 523) een echte Van Gogh
aan zijn verzameling te hebben toegevoegd.
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de The New York Times van 31 maart 1930: de krant schrijft dat in 1929 in de Verenigde
Staten 250.000.000 dollar aan kunst is uitgegeven. De oliebaron John D. Rockefeller
heeft 375.000 dollar voor De Kruisiging van Piero della Francesca neergeteld, de siga-
rettenfabrikant Schinasi heeft 250.000 dollar betaald voor Madonna met kind van Fra
Filippo Lippi. Van Chester Dale wordt vermeld dat hij enkele ‘belangrijke aankopen’
heeft gedaan, waaronder Het meisje (La mousmé, F 431) van Vincent van Gogh. Het be-
drag wordt kies achterwege gelaten: het gaat om slechts 40.000 dollar. Geen bedrag
om de Rockefellers mee naar de kroon te steken. Leest men deze bedragen, dan kan het
lijken alsof Chester Dale een kleine speler is in de wereld van de kunstverzamelaars in
de jaren twintig. Schijn bedriegt. Zijn verzameling van 250 moderne, Franse schilde-
rijen trekt de aandacht van Amerikaanse musea en bezorgt hem bestuurlijke functies
in de kunstwereld. 

Dale is geen gemakkelijk heerschap: heetgebakerd, apodictisch, grof in de mond,
geheel overtuigd van het eigen gelijk. In 1956, in een terugblik op zijn leven, zegt hij:
‘Mijn hele leven is een uitdaging geweest, zoals mijn verzamelen van schilderijen een
uitdaging is geweest. Het is die vreselijke begeerte om te winnen!’13 Hij houdt van een
stevige slok. Wie van hem een borrel aanvaardt, krijgt prompt een tweede aangeboden:
‘Een vogel kan niet op één vleugel vliegen.’14 Collega’s in de kunstwereld noemen hem
vulgair, maar er zijn er ook die andere karakteristieken noemen: gewiekst, sprankelend,
genereus tegenover vrienden. Hoe dan ook, Dale is een persoon om rekening mee te
houden.

In mei 1928 telt Dale 31.500 dollar neer voor een Van Gogh van kunsthandel Galerie
Otto Wacker, Zelfportret aan de schildersezel (F 523).15 Vijf maanden later wordt het in
New York tentoongesteld.16 De Amerikaanse pers is enthousiast over de aankoop. The
New York Times: ‘[…] volgens velen het beste dat Van Gogh ooit heeft gemaakt.’17 The
New Yorker: ‘Het is een intens, aangrijpend ding en zoals alles van Van Gogh een vol-
maakte verhandeling in zuivere kleuren’.18 Kunstcriticus Henry McBrideheeft het over
‘een onbetwistbaar meesterwerk’.19 In Nederland denkt De la Faille er inmiddels an-
ders over en begin december publiceren De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad de
lijst met Wacker-Van Goghs die alle volgens hem vervalsingen zijn: ook Zelfportret aan
de schildersezel, het geliefde en bewonderde bezit van Maud en Chester Dale.20

Scherjon
Het rumoer in Nederland en Duitsland over de Van Goghs van Otto Wacker gaat niet
aan de Dales voorbij. De Amerikaanse en Engelse pers besteedt weliswaar weinig aan-
dacht aan de affaire, maar voldoende om hen te alarmeren.21 Maud Dale neemt knip-
seldiensten en vertalers in de arm om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes
uit Europa over de valse Van Goghs. Het echtpaar is ervan overtuigd een echte Van
Gogh te bezitten en niet zomaar een, maar een van zijn beste werken. Zij weten zich
daarin gesteund door critici, verzamelaars en kunstexperts in de Verenigde Staten en
Europa, onder wie de Utrechtse uitgever Willem Scherjon (1878-1938). 
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Scherjon heeft in 1928 een uitgeverij annex drukkerij van kunstboeken met
Bremmers Beeldende Kunst (1913-1938) in zijn fonds.22 Hij is een leerling van Bremmer,
prijst zich gelukkig om hun al meer dan dertig-jarige vriendschap, deelt diens passie
voor moderne kunst, verzamelt werk van kunstenaars als Charley Toorop, Bart van der
Leck en Floris Verster, kent velen van hen en is de stuwende kracht achter het tentoon-
stellingsbeleid van de Vereniging ‘Voor de Kunst’ in Utrecht.23 Hij is ondermeer be-
vriend met de Utrechtse kunsthandelaar C.W. Huinck, die werk van moderne Franse
en Nederlandse schilders verkoopt: Daubigny, Rousseau, Fantin-Latour, Van Gogh,
Van der Leck en anderen. Ook Huinck heeft via Bremmer een zakelijke relatie met de
Kröllers, want hij verkoopt hun werk van Redon, Verster en anderen.24 Huinck heeft
ook een zakelijke relatie met Beeldende Kunst. Reproducties van door Huincks bedrijf
verkochte kunstwerken staan er in de jaren twintig regelmatig in afgebeeld en Huinck
is een trouwe adverteerder. 

Scherjon is ook bestuurslid van de Utrechtse Museumvereniging voor Hedendaagse
Kunst, dat moderne kunst voor het Centraal Museum verzamelt. Het museum is voor
tentoonstellingen van eigentijdse kunst afhankelijk van verzamelaars als Bremmer en
Scherjon, omdat het dergelijk werk zelf niet bezit. Het bestuur van de vereniging heeft
gemengde gevoelens over de inspanningen van Scherjon. De voorzitter zegt in 1928 tij-
dens een bestuursvergadering dat ‘er in het algemeen bij een der bestuursleden een drij-
ven is ter bevoordeling van de kunsthandel Huinck en dat er bij de kritisering der in-
gekomen stukken niet onpartijdig wordt geoordeeld,’ waarop Scherjon antwoordt dat
hij bereid is de vereniging te verlaten, indien deze bezwaren hem persoonlijk gelden.25

De vereniging laat hem niet gaan, hij kent de Hollandse kunstwereld als weinig ande-
ren, zijn betrekkingen met kunstenaars, verzamelaars en handelaren zijn voor de ver-
eniging te waardevol. 

In december 1929 doet Scherjon afstand van zijn bestuurszetel in de museumvereni-
ging en verkoopt de uitgeverij. Hij begint in april 1930 met Huinck een kunsthandel
in Amsterdam. Zij zetten de zakelijke band met Bremmer voort: zij adverteren in
Beeldende Kunst, hij bespreekt hun handelswaar. Er zijn over de persoon Scherjon wei-
nig getuigenissen, maar hij moet een doortastend man zijn geweest. Kunstcriticus
W.Jos. de Gruyter, die Scherjon enkele malen bij zijn inkopen in Parijs zal vergezellen,
noemt hem een echte zakenman: ‘Later zou ik tot de conclusie komen dat alle kunst-
handelaren eender zijn, zelfs de “idealisten” onder hen. Als puntje bij paaltje kwam, als
ze kans zagen hun slag te slaan, waren ze bikkelhard. Zaken zijn zaken.’26 Scherjons
startkapitaal in de kunsthandel heeft vermoedelijk voor een deel bestaan uit zijn eigen
kunstcollectie, waaronder Twee populieren, waarvoor hij 11.500 gulden heeft neerge-
teld. Het werk, onder nummer F 639 opgenomen in De la Failles Van Gogh catalogus,
staat echter in diens Supplément met valse Van Goghs uit november 1928. Scherjon heeft
zich van De la Failles kritiek echter niets aangetrokken en heeft daarmee de mening
van Bremmer inzake de echtheid van de Van Goghs van kunsthandel Wacker zonder
meer onderschreven. 

70

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:52  Pagina 70



Voor de Kunst
Begin februari 1929 heeft Ludwig Justi in zijn museum in Berlijn vastgesteld dat de aan-
wezige Wacker-Van Goghs vals zijn en hij heeft dat aan de pers laten weten. De la Failles
medestanders zullen hierdoor in hun mening zijn gesterkt dat alle Van Goghs van de ge-
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23. De kunsthandelaar Scherjon koopt in december 1928 het schilderij Twee populieren (F 639),
afmetingen 55x45 cm. Ohara Museum of Art, Kurashiki Japan. Het blijkt onverkoopbaar,
omdat De la Faille het een valse Van Gogh noemt.
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heimzinnige Russische verzamelaar vals zijn. Zijn tegenstanders redeneren echter in na-
volging van Bremmer dat een deel van de omstreden verzameling wel degelijk echt is. 

Scherjon wil Bremmers opvatting bevestigen en bedenkt een tegenzet voor het on-
derzoek van de Nationalgalerie. Hij wil met een tentoonstelling over Vincent van Gogh
in Utrecht precies het omgekeerde van Justis optreden bereiken: de kunstwereld ervan
overtuigen dat een deel van de Wacker-Van Goghs echt is. Hij heeft in 1928 de toezeg-
ging van ingenieur Van Gogh gekregen om 52 schilderijen en ‘zes tekeningen vanaf
medio april circa zes weken te tonen in Voor de Kunst in de Nobelstraat te Utrecht. De
la Faille hoort ervan en waarschuwt de Ingenieur dat Scherjon de tentoonstelling zal
aangrijpen om er Twee populieren, Scherjons bezit, tussen te voegen om het de reputa-
tie van een echte Van Gogh te bezorgen. Of de Ingenieur zich De la Failles waarschu-
wingen heeft aangetrokken, is onbekend en evenmin weten we of Scherjon zijn eigen
Wacker-Van Gogh daadwerkelijk in de expositie had willen inbrengen. Hij heeft wel
iets dergelijks in de zin, niet met zijn eigen schilderij Twee populieren, maar met
Zelfportret aan de schildersezel van Chester Dale, dat in 1929 in Parijs zal worden ten-
toongesteld. De Dales stemmen ermee in om het in Utrecht te tonen en verschepen
het eind april naar Frankrijk.27

De Van Gogh tentoonstelling in Voor de Kunst gaat op zaterdag 25 mei haar laatste
week in als Scherjon er twee schilderijen aan toevoegt, het bezit van Chester Dale,
Zelfportret aan de schildersezel, en een ander, niet betwist zelfportret (F 626) uit de ver-
zameling Tutein Nolthenius dat Van Gogh tijdens zijn verblijf in het gesticht van Saint-
Rémy geschilderd heeft.28 De tentoonstelling wordt een week verlengd. Nu kan, zo is
de gedachte, eenieder met eigen ogen zien dat beide schilderijen van dezelfde hand zijn.
Scherjon schrijft er een brochure over die ook in Engelse en Franse vertaling verschijnt,
alle gedateerd april 1929. Hij meent in Vincents brieven uit Saint-Rémy het bewijs te
hebben gevonden voor de echtheid van het bezit van Dale en citeert deze uitvoerig. 

Kunstcritici bespreken brochure en schilderijen in lovende termen. Over Zelfportret
aan de schildersezel (F 523) schrijft de NRC dat Van Gogh hierin is ‘verbonden met de
expressie van de diepere wezenlijke grond der dingen’.29 De Maasbode gaat uitvoerig
in op kleur, penseelstreek en compositie van Zelfportret aan de schildersezel en noemt
het ‘het mooist’ dat Van Gogh heeft geschilderd. De krant looft het in een wat crypti-
sche bewoording: ‘Als dit portret niet echt is, wat zal men dan nog vertrouwen van Van
Goghs überhaupt’.30 Just Havelaar is het een raadsel waarom De la Faille het als ver-
valsing heeft gebrandmerkt: ‘Alleen een groot kunstenaar kan dit geschilderd hebben
en alleen Van Gogh kan deze kunstenaar zijn. Twijfel lijkt mij uitgesloten’.31 De criti-
cus van de Utrechtsche Courant noemt het van een ‘roerende schoonheid’.32

Kunstcriticus De Gruyter trekt in het Utrechtsch Provinciaals en Stedelijk Dagblad de
registers der lyriek open: 

‘Op deze tentoonstelling is er dan ook naar ons inzien geen enkel werk, dat coloris-
tisch op hoger peil staat. […] Het heeft iets van een afscheid, de verontrustende kalm-
te is er van een luwte vóór een orkaan. Zo hoge wijsheid, na zoveel strijd, verwierf slechts

72

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:52  Pagina 72



wie op de grensgebieden van ’t zijn en niet-zijn leefde. Het is in die zin een tragisch por-
tret, maar ook een portret – bevrijder dan enig ander zelfportret dat wij zagen van
Vincent. Het is een tragisch portret, maar geenszins zwaarmoedig; al wat zwaar was,
zwaarmoedig of aards, liet deze mens verpuurd door de liefde en het universele begrip,
vér achter zich. Want het lichaam lijkt niet meer dan een broos omhulsel, het dringt
zich niet naar voren, het verloor zijn zwaarte, wel haast zijn bestaansrecht’.33

Critici zijn ook vol jubel over Scherjons bezit, Twee populieren, hoewel het bewuste
schilderij niet op de tentoonstelling in Voor de Kunst, maar enkele straten verderop,
in het Centraal Museum, te zien is geweest. De la Failles verklaring dat ook dit een valse
Van Gogh is, mist volgens hen elke grond. De Maasbode: ‘Het is een zeer fraai land-
schap, uitnemend in één toon geschilderd’.34 De opzet om het rumoer in Nederland
rondom het eigendom van Chester Dale te doen verstommen, lijkt geslaagd. De la
Faille publiceert een weerwoord, maar krijgt geen openlijke steun voor zijn standpunt
dat Zelfportret aan de schildersezel een valse Van Gogh is.35

Monsters
Op 6 juni 1929, daags na het sluiten van de tentoonstelling, vertrekt Scherjon met
Zelfportret aan de schildersezel naar het laboratorium van De Wild in Den Haag.
Scherjon vervult daarmee een bijzondere opdracht: 

‘De eigenaar van dit portret, de heer Chester Dale te New York, heeft hem gemach-
tigd dit te doen, teneinde door een natuurwetenschappelijk onderzoek gegevens te
doen verkrijgen omtrent de ouderdom van dit schilderij en om technische overeen-
komst aan te tonen met schilderijen van Vincent van Gogh.’36

Uit deze opdracht spreekt vertrouwen van de verzamelaar in de echtheid van zijn
bezit. Het chemisch onderzoek is volgens Maud Dale de enige toetssteen die telt en zal
het doorslaggevend bewijs van echtheid leveren.37 Scherjon heeft eveneens een onwan-
kelbaar vertrouwen in de uitkomst. Hij heeft Dale enkele maanden eerder, in februa-
ri, geschreven dat hij met Bremmer een foto van Zelfportret heeft bestudeerd en dat er
geen twijfel mogelijk is, het is een echte Van Gogh. Zeker, er zijn vervalsingen onder
de schilderijen van kunsthandel Otto Wacker, maar een deel is beslist echt. De verf van
Twee populieren is volgens De Wild veertig jaar oud. De Wild, verzekert Scherjon aan
Chester Dale, zal ook het natuurwetenschappelijk bewijs leveren van de ouderdom van
Zelfportret.38

Welk resultaat heeft De Wild in juni 1929 bereikt? Van zijn onderzoek van Zelfportret
is geen geschreven verslag overgeleverd, zo dit bestaan zou hebben. Het is in ieder geval
niet tussen zijn nagelaten papieren in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie te Den Haag, noch in enig ander door mij bezocht archief. Het spoor
dreigt dood te lopen. Zouden anderen die hem hebben gekend, zo vroeg ik mij af, mis-
schien uitsluitsel over dit cruciale aspect van mijn zoektocht naar de houding van kunst-
experts, in dit geval een gepromoveerd chemicus, kunnen geven? 
Ik maak een sprong in de tijd: van juni 1929 naar 30 mei 2002. Ik heb dan een gesprek
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met de 93-jarige chemicus W. Froentjes, voormalig directeur van het Gerechtelijk
Laboratorium van het ministerie van Justitie en emeritus hoogleraar criminalistiek
aan de Rijksuniversiteit  Leiden. Hij heeft De Wild na de Tweede Wereldoorlog leren
kennen en met hem menig schilderijenonderzoek gedaan, waaronder schilderijen
toegeschreven aan Van Gogh. Froentjes heeft goede herinneringen aan de samenwer-
king en is met hem bevriend geweest. Over diens wetenschappelijke kwaliteiten zegt
hij: ‘De Wild was een goed analyticus, hij was vooral heel goed in het bepalen van
pigmenten.’ 

Froentjes zet tijdens het gesprek een kistje tussen ons neer dat hem eind jaren zestig
door De Wild is geschonken. Erin liggen glazen buisjes met verfmonsters van schilde-
rijen, al dan niet terecht aan Vincent van Gogh toegeschreven. De Wild heeft ze in
1929-1930 verzameld. Op elk buisje heeft hij een etiketje geplakt met daarop het cor-
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responderende F-nummer: negentien buisjes met monsters van even zoveel schilderij-
en uit het bezit van ingenieur Van Gogh, twee van particuliere verzamelaars en zeven
van kunsthandel Otto Wacker. De aantekeningen rechtsonder op de buisjes geven uit-
sluitsel op de vraag welke van de zeven Wacker-Van Goghs volgens De Wilds onder-
zoek vals zijn. Op twee buisjes staat de letter G van genuine: echt. Op één buisje een F
van false: onecht, maar deze is doorgestreept en vervangen door een G en twee vraag-
tekens. Op de overige vier buisjes zonder meer F. Een daarvan draagt het nummer 523

van het bezit van Chester Dale, Zelfportret aan de schildersezel. De Wild heeft de F van
false bovendien rood omcirkeld.

Deelgenoten
Terug naar 1929. Heeft De Wild de waarheid rechtstreeks aan Dale meegedeeld of heeft
hij er ook Scherjon deelgenoot van gemaakt? Harde bewijzen zijn niet voorhanden.
Onder de schriftelijke nalatenschap van de Dales in Washington bevindt zich geen cor-
respondentie met De Wild, wel met Scherjon. Deze gaat in de bewaard gebleven brie-
ven niet in op de uitkomst van het onderzoek. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk
om te veronderstellen dat Scherjon - tussenpersoon van Dale en De Wild – niet van de
uitkomst van het onderzoek heeft geweten.

Er zijn verschillende aanwijzingen voor. Een maand nadat Scherjon het schilderij
aan De Wild heeft overhandigd, vaart Scherjon in het Utrechts Provinciaals en Stedelijk
Dagblad fel uit tegen De la Faille over Zelfportret aan de schildersezel. Hij herhaalt de
esthetische argumenten van De Gruyter, beroept zich wederom op Vincents brieven
en schuift De Wilds positieve verfonderzoek over Twee populieren, Scherjons eigen
bezit, naar voren. De polemiek is een uitgelezen kans om natuurwetenschappelijke ar-
gumenten ten gunste van Zelfportret bekend te maken. Scherjon benut deze echter in
het geheel niet en dat geeft te denken.39

Ten tweede heeft hij begin 1929 het ambitieuze plan om een boek te maken over de
schilderijen uit Van Goghs laatste jaren in Frankrijk, waarvan hij de echtheid met brie-
ven, documenten én natuurwetenschappelijk onderzoek wil staven. Dat boek ver-
schijnt uiteindelijk in 1932, maar elke verwijzing naar natuurwetenschappelijk onder-
zoek blijft achterwege. In hetzelfde jaar 1932 gaat Scherjon in op de resultaten van
natuurwetenschappelijk onderzoek inzake Van Goghs schilderijen - in dit geval rönt-
genonderzoek van drie versies van De maaier 40 - om daarmee de bedenkelijke uitgangs-
punten van dergelijk onderzoek aan te tonen.41 Voor Scherjon is het natuurweten-
schappelijk onderzoek dienstmaagd van de handel.

Er is een derde aanwijzing dat Scherjon van de negatieve uitkomst heeft geweten.
Kröller-Müller heeft Zelfportret in juni 1929 tijdens een toevallig bezoek bij De Wild
gezien en deze zou haar hebben verteld dat het schilderij er slecht aan toe is. Over diens
onderzoek naar de echtheid vermeldt zij niets: waarschijnlijk heeft De Wild daar ook
geen mededeling over gedaan. Wel heeft hij haar door hem zelf gemaakte röntgenop-
names van Zelfportret getoond. Deze techniek, waarmee de onderliggende verflagen
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van een schilderij zichtbaar kunnen worden gemaakt, is dan nog betrekkelijk nieuw en
De Wild is in Nederland een van de eersten die de nodige apparatuur bezitten. In een
brief van Kröller-Müller uit juli 1929 aan J.A. Thomas, hoofdcommissaris van politie
te Berlijn, waarin zij van dit bezoek aan ‘de zeer strenge en geheel vertrouwenswaardi-
ge’ De Wild gewag maakt, stelt zij dat in Nederland niemand meer aan de echtheid van
het schilderij twijfelt, maar zij zegt Thomas alle steun in het politieonderzoek toe.42

Zij schrijft Scherjon het in deze niet eens te zijn met Bremmer, die vindt ‘dat men alle
brieven en vragen van [de Berlijnse politiecommissaris] moet negeren; integendeel, ik
vind, dat eenieder op zijn manier moet helpen om de waarheid te doen zegevieren’.43

Als de verzamelaarster Scherjon vervolgens vraagt om haar het adres van Chester
Dale te sturen - de Berlijnse politie wil Zelfportret in Duitsland laten onderzoeken en
vraagt om haar bemiddeling - wringt Scherjon zich in bochten om dat toch vooral niet
te hoeven doen. Wat jammer, schrijft hij, dat het verzoek hem zo laat heeft bereikt, hij
zou ‘met alle genoegen een dag met het portret in Berlijn zijn gekomen’, maar het is nu
in het verre Amerika. Helaas, maar het levert heel veel beslommeringen om het wéér
naar Europa te sturen. Hoewel, zo’n onderzoek in Berlijn is toch eigenlijk geen goed
idee, die Berlijnse onderzoekers zijn nogal oppervlakkig. Trouwens, het schilderij is op
de tentoonstelling in Utrecht te zien geweest, de Duitse pers en de Nationalgalerie zijn
daarvan op de hoogte gesteld: hadden die Duitsers maar naar Utrecht moeten komen!
Overigens, vanaf de foto kan iedereen zonder meer zien dat het echt is, het is dus be-
slist niet noodzakelijk om het schilderij nogmaals naar Europa te halen. Tenslotte toont
Scherjon zich van zijn bereidwillige kant en biedt aan om een kleurenreproductie en
zwart-witfoto naar Berlijn te sturen.44 Kröller-Müller, noch de Berlijnse politie krijgt
van hem het adres van Chester Dale.

Anonymus
Chester Dale wil zich extra zekerheid verschaffen over de echtheid van Zelfportret
aan de schildersezel en laat het in juni 1929 in Parijs, op de terugweg naar New York,
nogmaals onderzoeken. De onderzoeker, wiens identiteit ik niet heb kunnen achter-
halen, stuurt Dale in juni 1929 het verslag van zijn werkzaamheden. Deze onbeken-
de besteedt het grootste deel van het elf pagina’s tellende document aan een overzicht
van de gebeurtenissen die tot de twist over de Wacker-Van Goghs hebben geleid. De
competentie en het optreden van De la Faille worden gehekeld, die van andere cri-
tici met reserve beschreven, zoals ‘Monsieur Bremmer die in Holland al dan niet te-
recht als autoriteit over Van Gogh geldt’. De schrijver slaat jegens Dale al de akkoor-
den aan van een man van de wetenschap: hij laat zich als onderzoeker van de echtheid
van schilderijen niet leiden door vooroordelen of vijandige opvattingen, zijn conclu-
sie is gebaseerd op stilistisch en technisch onderzoek, welke via een ‘koude’ en logi-
sche redenering tot slechts één conclusie leidt: u bent de eigenaar van een valse Van
Gogh. Stilistisch: de kleuren ontberen het contrast, zo typerend voor de ‘meester van
Arles’, de lijnvoering is krachteloos, de onderdelen van het hoofd vertonen geen sa-
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menhang. Technisch: het linnen is niet ouder dan vijf jaar, de verdoeking die ouder-
dom moet suggereren, is nep, de samenstelling van de verf is niet typerend voor Van
Gogh, het schilderij is kunstmatig gedroogd – waarschijnlijk in een oven – om het
recente ontstaan te verhullen.

De schrijver van het rapport heeft er zichtbaar moeite mee om Dale de onwelkome
boodschap te brengen en gaat er kennelijk van uit dat de eigenaar de nieuwe waarheid
niet terstond zal aanvaarden. Hij schrijft dat hij zo graag ten gunste van de echtheid
had willen getuigen, juist vanwege zijn ‘respect voor de eigenaars van dit schilderij’. Hij
kan niet anders dan de waarheid schrijven. De laatste zinnen van zijn verslag zijn het
citeren waard:

‘Dit verslag is door mij voor uw persoonlijke genoegdoening opgetekend, u kunt er
op elke wijze gebruik van maken die u goeddunkt. Als u desondanks uw schilderij nog
steeds wilt behouden, dan hoeft u dit document slechts in uw archief op te bergen. Wat
u ook zou besluiten om te doen, wees ervan overtuigd dat ik het heb gedaan vanwege
de vriendelijkheid die ik jegens u voel en in dienst van de waarheid.’45

Chester Dale bergt het verslag in zijn archief op. Het zal er meer dan zeventig jaar
veilig rusten, alvorens het aan de vergetelheid wordt ontrukt.

Dale heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van teruggave hem het jaar
daarvoor, in mei 1928, geboden door de verkopers, kunsthandel Joseph Stransky en
kunsthandel Wildenstein. Zij stonden toen volledig in voor de echtheid en zouden
met de verklaringen van De la Faille, De Wild en de Parijse anonymus danig in hun
maag hebben gezeten. Zij zouden het doek waarschijnlijk hebben teruggenomen.
Bijna alle Duitse handelaren vóór hen hadden de door hen doorverkochte Wacker-
Van Goghs ook teruggenomen.46 Waarom heeft Dale deze kans voorbij laten gaan?
Het is mogelijk dat hij negatieve publiciteit vreesde. In diezelfde maanden, februari
en maart 1929, loopt in New York de rechtszaak tegen kunsthandelaar Joseph Duveen
vanwege diens ontkenning van de echtheid van La belle ferronière, een schilderij dat
volgens de eigenares Andrée Hahn en door haar opgetrommelde experts door
Leonhardo da Vinci is gemaakt. Duveen zit in een lastig parket, ook al heeft hij zich
weten te verzekeren van de steun van experts die het omgekeerde beweren. De pu-
bliciteit doet Duveen geen goed en hij besluit om de zaak uit de rechtszaal te halen.
Hij treft met Hahn een schikking die hem 60.000 dollar kost. Hij blijft ervan over-
tuigd dat het schilderij vals is, maar lijkt met zijn schikking voor het oog van de we-
reld ongelijk te bekennen.47

De meest waarschijnlijke verklaring voor de houding van Dale is daarom het voor-
uitzicht van gezichtsverlies. Ze getuigt van een rotsvast vertrouwen in het eigen oor-
deel. Volgens eigen zeggen heeft geen handelaar hem welk schilderij dan ook ooit aan-
gesmeerd: hijzelf heeft altijd de keuze gedaan.48 Verder hebben zowel hij, zijn vrouw
als Amerikaanse en Nederlandse critici een jaar lang de bijzondere kwaliteiten van
Zelfportret aan de schildersezel geprezen. De kinderloze Dale heeft eens over zijn schil-
derijen gezegd dat hij ze koestert: ze vormen zijn gezin. Toegeven dat een ervan eigen-
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lijk een ondergeschoven kind is, moet voor hem - na al die maanden en alle bijval -
pijnlijk zijn geweest. 

De onthulling van de waarheid over het doek zou des te pijnlijker zijn geweest omdat
in de jaren twintig de strijd in de Amerikaanse kunstwereld over de betekenis van de
moderne Europese kunst nog lang niet is beslecht. Er zijn tal van critici die niet nala-
ten hun gram over de postimpressionisten, waaronder Vincent van Gogh, uit te stor-
ten. In 1926, het jaar waarin de Dales op grote schaal moderne Franse kunst kopen,
schrijft de Boston Herald: 

‘Cézanne was een armzalige schilder, een met slechte ogen […] Van Gogh was een
gekke klungel die zijn oor afsneed om een vrouw te pesten en die jarenlang in een gek-
kenhuis te Arles schilderde […]. In het slechtste geval lijken zijn schilderijen op de on-
behouwen, simpele “expressies” die idioten kalken op trottoirs, schuttingen, staldeu-
ren en elders – vooral elders.’49

In 1932 zullen Maud en Chester Dale hun medewerking aan het French Institute
te New York abrupt beëindigen - zij als curator, hij als bestuurder - omdat het mu-
seum eigenlijk maar weinig in impressionisten en postimpressionisten ziet: het is niet
meer dan een voorbijgaande mode. De Dales hebben in de ogen van deze critici een
verkeerde smaak. Zou nu bovendien blijken dat zij er met een valse Van Gogh zijn
ingetuind, dan zou het hen tot een dankbaar voorwerp van spot hebben gemaakt.
Het is dus een gelukkige omstandigheid dat Zelfportret aan de schildersezel in juni
1929 niet openlijk besmet terugkeert naar New York. Immers, de Van Gogh-tentoon-
stelling in Voor de Kunst te Utrecht en de lof van critici en kunstexperts zijn in
Nederlandse kranten breed uitgemeten; alleen De la Failles ontkenning heeft
Amerika in december 1928 bereikt. In 1929 kunnen Dale en Amerikaanse critici heb-
ben geredeneerd dat De la Failles afkeuring van weinig waarde is gebleken. Voor de
Amerikanen zal het rumoer over de echtheid eigenlijk niet meer zijn geweest dan een
storm in een glas water. 

Deelgenoten
Hebben anderen dan Dale, De Wild en Scherjon geweten van de uitkomst van het on-
derzoek van Zelfportret in Den Haag? De namen van personen uit de kring van Scherjon
dienen zich aan: De Gruyter, Bremmer, Van Deventer en Kröller-Müller.50 In De
Gruyters publicaties uit die tijd en zijn nagelaten papieren is niets dat daarop duidt.
Waarschijnlijk is hem deze kennis onthouden. Bremmer daarentegen moet ervan heb-
ben geweten. De zeven monsterbuisjes met verf van Wacker-Van Goghs bevatten aan-
wijzingen daartoe. De eerste twee kolommen van tabel 2 geven De Wilds aantekenin-
gen op de buisjes weer, de volgende twee identificeren de titels van de schilderijen en
eigenaren.
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Tabel 2. Aantekeningen op de buisjes met monsters van de Wacker-Van Goghs, alsmede de
identificatie van schilderijen en eigenaren. 

Aantekeningen van Identificatie van schilderijen en eigenaren
De Wild
G=echt
F=vals F-nummer Schilderij Eigenaren in 1929-1930

G F 418 Zeegezicht bij Saintes-Maries H. Kröller-Müller
G F ? (mogelijk F 639) W. Scherjon

Twee Populieren
F G ?? F 385 Zelfportret Kunsthandel Matthiesen
F F 521 Zelfportret Kunsthandel Hugo Perls �

sir Robert Abdy (Parijs) 
F F 523 Zelfportret aan de schildersezel Chester Dale
F F 625bis Hooihopen bij maanlicht O. Wacker � H.P. Bremmer 
F F 691 De zaaier Kunsthandel Matthiesen �

Gertrud Wolowsky �
G. Schweitzer  

Bronnen voor de eigenaren: De la Faille 1928, 1930, 1939, 1970; De Wild z.j. (1932);
Feilchenfeldt 1989; Koldehoff 2002b; Zentralarchiv der Deutsche Museen zu Berlin.51

Bremmer, eigenaar van Hooihopen bij maanlicht, is de schakel tussen chemicus De Wild
en de eigenaren Kröller-Müller, Dale, Wacker en Scherjon. Uit de tabel blijkt dat De
Wild ook Hooihopen met negatief resultaat heeft onderzocht. Op welke datum hij daar-
toe opdracht heeft gekregen, is onbekend. De Wild heeft in november 1928 Zeegezicht
en Twee populieren onderzocht. Hij heeft in december De la Failles recept om verf snel
te laten drogen gelezen en in februari 1929 kennis kunnen nemen van het onderzoek
van de Nationalgalerie waaruit bleek dat er verhardingsmiddelen aan de verf van be-
twijfelde schilderijen was toegevoegd. Mijn veronderstelling is dat De Wild in de loop
van 1929-1930 daarop zijn onderzoek heeft gericht en dat hij vervolgens in de overige
vijf Wacker-Van Goghs ook daadwerkelijk hars heeft aangetroffen. Het nemen van
verfmonsters van negentien schilderijen van de Ingenieur – en mei 1929 in de tentoon-
stelling in Voor de Kunst – hebben hem een duidelijke basis voor vergelijking verschaft.
Hars, toegevoegd om schilderijen sneller te laten drogen, is volop aanwezig in de verf
van de Wacker-Van Goghs. Van Gogh voegde, zoals gezegd, nimmer sneldrogende
middelen aan zijn verf toe.

Heeft Bremmer, met zijn misprijzen voor wetenschappelijk onderzoek op het ter-
rein van de kunst, zich veel van de bevinding van De Wild over Hooihopen aangetrok-
ken? Het is mogelijk dat het op hem geen grote indruk heeft gemaakt. Bij de start van
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de openlijke twist over de Wacker-Van Goghs schrijft hij aan chemisch onderzoek
slechts een bescheiden, ondergeschikte rol te willen toekennen. Het zich inleven in de
kunstenaar, het ondergaan van de artistieke emotie is voor hem beslissend bij het be-
palen van echtheid. Desondanks is de uitslag van De Wilds onderzoek hem waarschijn-
lijk tot last geworden, want hij probeert het doek verschillende malen van de hand te
doen. Kunsthandel Otto Wacker biedt Hooihopen namelijk op 6 december 1930 eerst
Maud Dale, en vervolgens vijf dagen later Helene Kröller-Müller te koop aan. 

Bremmer, schrijft Wackers secretaris Max Renkewitz aan Dale, kan zich het schil-
derij eigenlijk niet veroorloven en Wacker wil daarom gebruik maken van het contrac-
tueel vastgelegde recht op verkoop. Hij schrijft dat Meier-Graefe en Bremmer voor de
echtheid garant staan. Is er een betere aanbeveling voor het doek dan dat het uit de col-
lectie van Bremmer, de beste kenner van Van Gogh, komt? Dr. A.M. de Wild heeft bo-
vendien, schrijft Renkewitz, technisch bewijs van echtheid geleverd. Kröller-Müller
krijgt een gelijkluidende brief, maar met twee opmerkingen die in zijn schrijven aan
Maud Dale ontbreken. Renkewitz hoopt zeer dat Kröller-Müller het doek zal kopen,
opdat het voor Europa behouden zal blijven en niet in handen van Amerikaanse spe-
culanten zal vallen. Ook kunsthandel Wacker blijkt gewetensnood te kennen. Verder
noemt deze brief aan Kröller-Müller in tegenstelling tot die aan Dale bovendien de
prijs: 7.500 dollar.52 Men bedenke dat Bremmer er twee jaar eerder 8.000 gulden (circa
3.500 dollar) voor heeft betaald. 

Dale, noch Kröller-Müller toont interesse in Wackers voorstel. Het gebrek aan be-
langstelling van Kröller-Müller spruit mogelijk voort uit het feit dat zij al bijna twin-
tig jaar een Van Gogh bezit welke sprekend lijkt op Hooihopen, namelijk Landschap met
korenschelven en opkomende maan (F 735). De verwijzing in de aanbiedingsbrieven naar
De Wild roept de vraag op of Wacker onkundig is geweest van diens onderzoek, of dat
hem misschien is gesuggereerd dat dit positief was uitgevallen. Er is een andere moge-
lijkheid: De Wild heeft Bremmer willen sparen en hem de onwelkome boodschap over
Hooihopen niet gebracht. Dit laatste is wel zeer onwaarschijnlijk, want het gunstige on-
derzoek van De Wild over Zeegezicht en Twee populieren is in de pers regelmatig breed
uitgemeten. Een gunstig resultaat aangaande Hooihopen zou Bremmers medestanders
in polemieken met De la Faille, Justi en anderen goed van pas zijn gekomen. De brie-
ven bieden echter geen zekerheid over deelgenoten van de onwelkome boodschap aan-
gaande Hooihopen. Vaststaat dat Bremmer het van de hand heeft willen doen en de aan-
biedingsbrieven aan Dale en Kröller-Müller zijn niet de enige pogingen daartoe. In
juni 1931 biedt de Haagse kunsthandel d’Audretsch, waarmee Bremmer regelmatig
zaken doet, een doek van Van Gogh te koop aan: Maanlandschap, hetgeen een andere
benaming is van Hooihopen bij maanlicht.53 Kunsthandel Huinck & Scherjon houdt
in 1932 een verkooptentoonstelling met werken van Van Gogh.54 De verkoopcatalo-
gus met zes tekeningen, drie aquarellen en dertien schilderijen stelt kuis dat deze uit
‘particulier bezit’ zijn. Zeker de helft blijkt tot Bremmers bezit te behoren: vier teke-
ningen, een aquarel en zes schilderijen, waaronder Hooihopen, dat op deze tentoonstel-
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ling echter geen koper zal vinden. In 1941 zal Bremmer het voor 30.000 gulden via
kunsthandel d’Audretsch aan het Rijksmuseum Kröller-Müller trachten te slijten.55

Hebben Kröller-Müller en haar secretaris en vertrouweling Sam van Deventer ge-
weten van de negatieve resultaten van De Wild over de Wacker-Van Goghs? Wat Van
Deventer betreft zijn er geen documenten die wijzen op enige kennis ervan. Wellicht
dat zijn persoonlijk archief, dat op het moment van schrijven helaas voor onderzoek
gesloten is, daarover uitsluitsel kan geven. Hij zal circa vier jaar later, namelijk in 1933,
eigenaar worden van Zelfportret (F 385) en inzicht in zijn kennis over het schilderij zou
ons meer kunnen vertellen over de rol die de verschillende experts tegenover hem heb-
ben gespeeld. Het lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk dat hij ervan geweten heeft. 

Helene Kröller-Müller heeft er vrijwel zeker geen rechtstreekse mededelingen over
ontvangen. Zij heeft op het kompas van Bremmer willen varen en heeft een onbegrensd
vertrouwen in diens oordeel: ‘Ik heb hem nog nooit op een vergissing betrapt.’56 Zijn
strijd voor de echtheid van een deel van de schilderijen van kunsthandel Wacker is de
hare. Zij steunt die door een van de omstreden doeken te kopen en door bovendien in-
teresse voor de koop van nog twee andere Wacker-Van Goghs te tonen. Tegelijk vindt
zij dat de Berlijnse politie volop geholpen moet worden en trotseert daarmee Bremmers
advies. Zij is dus niet een in alle opzichten geschikt persoon om de gevoelige resulta-
ten van De Wilds onderzoek aan toe te vertrouwen. Geheel onkundig van wat haar ad-
viseur, restaurator en handelaar hebben bekokstoofd, zal zij echter niet zijn geweest.
Haar moet op enig moment de gedachte hebben bekropen buitengesloten te zijn, bedot
te worden, getuige haar uitspraak uit Van Deventers Kröller-Müller, de geschiedenis van
een cultureel levenswerk: ‘Vervalsingen zijn aan de orde en hopeloos is voorlopig nog de
verwarring, zowel bij leken, als bij kunstgeleerden. Wat de een voor echt houdt, houdt
de ander voor vals, men verdedigt tegenovergestelde meningen met de grootste hard-
nekkigheid en, wat erger is, men voelt achter dit alles bijgedachten...’57
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4 Een kunstgreep

In november 1929 heeft De la Faille een jaar vol tumult over de Van Goghs van kunst-
handel Otto Wacker achter de rug. Zoals we zagen, is de verspreiding van het
Supplément hem niet in dank afgenomen. Zijn publicaties en brieven geven niet de in-
druk dat hij eronder geleden heeft. Integendeel, er spreekt een zekere onverzettelijk-
heid uit die past bij iemand die zeker is van zijn zaak en die de zwendel waarvan hij het
ongewilde werktuig is geweest, ongedaan wil maken. Zijn optreden past bij de princi-
piële houding die hij eerder heeft getoond in artikelen over belangenverstrengeling,
over valse Rembrandts, over expertisebureaus. Deze hebben hem in de kunstwereld tot
een controversieel persoon gemaakt. Zijn nieuwste demarche, de openlijke strijd tegen
valse Van Goghs, versterkt zijn reputatie van eigenzinnigheid.

Er zijn experts en handelaren die zijn gedrag laken, er zijn anderen die hem daar-
voor prijzen. Een kunsthandelaar, die anoniem wenst te blijven, laat een journalist bij
de verschijning van het Supplément in november 1928 weten: ‘Ik vind de houding van
de heer De la Faille ruiterlijk en in overeenstemming met de hoge reputatie, die hij in
ons vak bezit.’1 De la Failles tegenstanders grijpen het Supplément graag aan om er zijn
incompetentie mee te onderstrepen: eerst de Van Goghs van Wacker in een prestigieu-
ze œuvrecatalogus opnemen en ze vervolgens binnen amper een jaar als geheel afschrij-
ven. Dit duidt niet op serieuze studie of kennerschap. Dezelfden voeren zijn omme-
keer op om zijn betrouwbaarheid in twijfel te trekken. Hij heeft immers een financieel
voordeel behaald door de Wacker-Van Goghs van expertises te voorzien. Zijn verweer
is dat hij voor elke expertise hetzelfde lage bedrag van 25 gulden vraagt, onafhankelijk
of deze positief of negatief uitvalt. Er is volgens hem geen sprake geweest belangenver-
strengeling.

Les faux Van Gogh
Met het Supplément uit december 1928 wilde De la Faille de kopers en verkopers van
de schilderijen van Otto Wacker een dienst bewijzen. Hij wilde er tevens zijn eigen re-
putatie als betrouwbaar raadsman mee zeker stellen. Het ongewild effect van alle pu-
bliciteit is geweest dat verkopers en kopers in verlegenheid zijn gebracht. In 1929 groeit
bij hem de overtuiging dat hij als Van Gogh-expert niet alleen een taak in de kunsthan-
del heeft. Zijn besluit om een boek te wijden aan valse Van Goghs is ingegeven door
de wens om Van Goghs oeuvre te beschermen. De onomwonden keuze voor openbaar-
heid maakt duidelijk dat een ideëel belang zijn intrede doet in het conflict over de valse
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Van Goghs. De la Faille deelt zichzelf de opdracht toe om dit deel van het cultureel erf-
goed te behoeden voor vervuiling. Met de publicatie in januari 1930 van zijn Les faux
Van Gogh (De valse van Van Goghs), met daarin 174 werken die volgens hem beslist
niet van de hand van de meester zijn, overtreedt De la Faille de ongeschreven regel van
de kunsthandel, die inhoudt dat men zich inzake echtheid of onechtheid discreet op
de vlakte houdt. 

De la Faille ziet het boek als onlosmakelijk deel van zijn onderzoek naar Van Gogh.
Afmetingen, typografie, opmaak en afbeeldingen zijn dan ook gelijk aan die van de
œuvrecatalogus. Het verschijnt evenals de catalogus in het Frans, hetgeen hem verze-
kert van een internationaal publiek. De la Faille schrijft dat zijn streven om het werk
van Van Gogh te zuiveren met Les faux Van Gogh niet is vervuld. Hij heeft zoveel valse
werken onder ogen gehad, het is ondoenlijk om ze allemaal op te sommen. Hij maakt
ook gewag van tegenwerking. Eigenaren willen niet dat hun bezit publiekelijk als vals
wordt bestempeld, maar De la Faille vindt dat hij de plicht heeft om het werk van de
grote meester te bewaken.2 In het exemplaar dat hij ingenieur Van Gogh schenkt,
noemt hij het een ‘strijdschrift om het œuvre van de grote meester Vincent van Gogh
te zuiveren’. Het draagt dan ook het spoor van de polemieken van het voorgaande jaar.
Inhoud of toon lijkt niet tot doel te hebben om de strijdende Van Gogh-experts tot be-
daren te brengen, want hoewel De la Faille uit kiesheid de namen van de eigenaren van
valse werken achterwege laat, maakt hij een uitzondering voor die in het bezit van
Scherjon en Kröller-Müller. Zij komen meer in het boek voor dan hun lief moet zijn
geweest.

De la Faille wil met het geschrift niet alleen zijn reputatie als betrouwbaar raadsman
herstellen, niet alleen de verdediging van een ideëel belang op zich nemen, het is te-
vens een poging om het eigen straatje schoon te vegen. Degenen die de geschiedenis
van de Van Goghs van Otto Wacker kennen, weten dat Ring en Feilchenfeldt van de
Berlijnse kunsthandel Cassirer indertijd de eersten waren die de valsheid hebben ont-
dekt. De la Faille doet het in Les faux Van Gogh te veel voorkomen alsof hij geheel op
eigen houtje de ontdekking van de valsheid heeft gedaan. In zijn relaas in Het Volk en
De Telegraaf uit november 1928 (zie hoofdstuk 1) en Das Kunstblatt in maart 1929 heeft
hij overigens Feilchenfeldt genoemd als de eerste die de echtheid betwijfelde.3

Les faux Van Gogh beperkt zich niet tot kunsthandel Otto Wacker, waarover De la
Faille al een jaar lang heeft gepubliceerd. Hij beschrijft ook valse werken die hij tijdens
de speurtocht naar werken van Van Gogh in West-Europa is tegengekomen, maar die
niet in de œuvrecatalogus staan, zoals die uit het bezit van Théodore Duret, schrijver
van de toonaangevende Histoire des peintres impressionnistes (1878) – verschillende
malen herdrukt en vertaald – en van een monografie over Van Gogh.4 Duret was ver-
zamelaar en vriend van Franse impressionisten, schreef expertises die voor velen als on-
feilbaar golden, maar onder de schilderijen in zijn nalatenschap bevonden zich vele ver-
valsingen, waaronder stillevens met de signatuur ‘Vincent’. De la Faille acht Duret te
goeder trouw, onthult de herkomst van de gewraakte doeken – ene Proux te Asnières –
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en schrijft dat hij bij de laatste nog eens tientallen valse Van Goghs - uitsluitend stille-
vens - onder ogen heeft gehad. De ‘Van Goghs’ van Duret sieren in 1930 de muren van
handelaren en verzamelaars. 

In Les faux Van Gogh zijn de dertig vervalsingen die via Kunsthandel Otto Wacker
in omloop zijn gebracht, prominent aanwezig. De la Failles bespreking van de Wacker-
Van Goghs is historisch en stilistisch van aard. Vincents brieven, alsmede de vergelij-
king met diens schilderijen en tekeningen die de vervalsers als voorbeeld hebben ge-
diend, zijn zijn belangrijkste argumenten voor verwerping en deze voorbeelden staan
daarom in Les faux Van Gogh afgebeeld. Hij vermeldt Wackers verhaal over de herkomst
van de doeken: de anonieme Rus, die vreest dat zijn familie moeilijkheden met de sov-
jetautoriteiten zou kunnen krijgen en die beweert dat de doeken van Johanna van
Gogh-Bonger afkomstig zouden zijn. De la Faille maakt er geen gewag van dat in de
papieren van Jo Van Gogh-Bonger geen verkoop van dertig schilderijen aan een Rus-
sische verzamelaar voorkomt. Dit feit is hem al in maart 1928 door de Ingenieur ge-
meld en zal hem tot steun in de rug zijn geweest. 

De la Faille gaat niet in op de natuurwetenschappelijke argumenten, zoals De Wild
die in december 1928 ten gunste van de echtheid van Zeegezicht en Twee populieren heeft
gegeven en die sindsdien keer op keer in de pers zijn herhaald. Waarschijnlijk heeft De
la Faille gedacht dat het door hem gepubliceerde verfrecept over verhardingsmiddelen,
die niet via chemisch onderzoek ontdekt zouden kunnen worden, de waarde van der-
gelijke argumenten heeft ontkracht. De bevindingen van het technisch onderzoek van
de Nationalgalerie laat hij ook terzijde. 

De la Faille verwerpt Zelfportret aan de schildersezel van Chester Dale op louter sti-
listische gronden. Bremmer vindt het weliswaar een van de mooiste portretten van de
meester en Scherjon meent in Vincents brieven het bewijs van echtheid te hebben ge-
vonden, maar De la Faille acht geen van beide argumenten steekhoudend. De la Faille
noemt de naam van de eigenaar overigens niet, zo goed als hij de namen van Bremmer
en Kunsthandel Matthiesen als eigenaars van respectievelijk Hooihopen en Zelfportret
achterwege laat. 

Dit geldt niet voor Twee populieren en Zeegezicht. Bij de bespreking van Twee popu-
lieren noemt De la Faille eigenaar Scherjon, acht diens bewijsvoering via Vincents brie-
ven eveneens te licht en verwerpt het doek onder verwijzing naar de polemiek in de
NRC. Over Zeegezicht schrijft hij: ‘Dit schilderij is gemaakt naar de tekening F 1431.
Ere wie ere toekomt. Het is een erg mooi schilderij, maar het is niet van Van Gogh.’
De vervalser valt volgens De la Faille door de mand omdat hij palet en penseelstreek
van Vincent in Saintes-Maries-de-la-Mer niet goed kent. Hij besluit zijn stuk over het
schilderij met de opmerking: ‘Deze valse Van Gogh maakt thans deel uit van de col-
lectie van Mw. H. Kröller-Müller, Den Haag. De Hollandse expert H.P. Bremmer be-
schouwt het als een echt schilderij van Van Gogh’.5 Het is alsof De la Faille niet alleen
de koopster, maar ook haar adviseur wil excuseren voor de aankoop. Het is weliswaar
een vervalsing, maar toch een ‘mooi schilderij’. Met de opmerking ‘ere wie ere toekomt’
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betrekt hij ook zichzelf in de geslaagde misleiding door de onbekende vervalser. Er is
ook enige reden toe, want, hoewel hij het niet vermeldt, betreft het een van de drie
schilderijen die hij begin 1928 in Nederland heeft verhandeld, vervolgens na gebleken
valsheid heeft teruggenomen en aan Wacker heeft geretourneerd. Het is een beminne-
lijk mea culpa, maar mocht De la Faille hopen met deze woorden de bittere pil voor de
koopster en haar medestanders te hebben verzacht, dan heeft hij het mis. Zij blijven
erbij dat Kröller-Müller een originele Van Gogh aan haar verzameling heeft toege-
voegd. De la Faille vecht eveneens andere, door haar adviseur Bremmer voor echt ver-
klaarde schilderijen aan en heeft het over diens ‘trouwe en stijfhoofdige discipelen’.6

Dit zijn geen woorden waarmee men vrienden maakt.
De publicatie van een boek over vervalsingen van het werk van een meester is uit-

zonderlijk. Dat was het in 1930 en is het tot op zekere hoogte nog altijd. Wie de bibli-
ografieën van Nederlandse kunstexperts uit die tijd raadpleegt, zal tevergeefs zoeken
naar de samensteller van een œuvrecatalogus over Rembrandt, Vermeer, Hals of ande-
re kunstenaar, die tevens een overzicht van valse werken heeft gepubliceerd. Zeker, er
zijn kunstkenners geweest die zich met de problemen rondom toeschrijving hebben
beziggehouden, zoals Frits Lugt met zijn Rembrandt. Ses élèves, ses imitateurs, ses copis-
tes (1935) of Maurits van Dantzig met zijn provocerende Frans Hals echt of onecht (1937).
Maar zij zijn geen samenstellers van catalogi van deze meesters. Een duidelijke uitzon-
dering is het befaamde Rembrandt Research Project, gestart in 1968, waarin wel dege-
lijk ook aandacht aan ten onrechte aan Rembrandt toegeschreven werken wordt be-
steed. Het gaat hier niet om technische kwesties op kunsthistorisch gebied - schrijver
dezes is op dat terrein incompetent - maar om een verklaring voor het feit dat zo velen
kennelijk vermijden om verslag te doen van hetgeen zij hebben gezien en onderzocht
zodra dit tot pijnlijke conclusies zou kunnen leiden voor anderen binnen de kunstwe-
reld. In De la Failles wederwaardigheden met Les faux Van Gogh ligt een deel van het
antwoord besloten.

Receptie
De reacties op Les faux Van Gogh gaan van hoogste lof tot diepst misprijzen. De la Faille
krijgt complimenten van Schmidt Degener, directeur van het Rijksmuseum, die hem
schrijft: ‘Het is zo gemakkelijk in dergelijke omstandigheden te zwijgen. Had u niet
ingegrepen, dan zou dit gefalsificeer eindeloos zijn voort gegaan en wat dan de volgen-
de geslachten hadden moeten denken over Van Gogh, is mij een raadsel’.7 Tal van cri-
tici reageren op gelijke wijze. Kunstcritica Jo Zwartendijk brengt de lezers van de NRC
in herinnering dat De la Faille in 1928 voor zijn fouten is uitgekomen, ‘een geste waar-
om men hem op allerlei manieren gehoond heeft. Want wij leven nu eenmaal niet in
een wereld, die bijzonder respect betoont aan mensen, die de moed bezitten, hun fou-
ten te erkennen.’8 The Burlington Magazine noemt het een opmerkelijk boek, The
Sunday Times vindt het van onschatbare waarde, The Illustrated London News prijst De
la Faille vanwege zijn moed om zich ‘in zulk een wespennest te steken en zijn vaardig-
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heid om met zulk dodelijk effect strijd te voeren’, de Haarlemse kunsthandelaar J.H.
de Bois noemt het ‘een chronique scandaleuse van een op dwaalwegen geraakte Van
Gogh-verering’, maar meldt tevens dat hij zonder de ophef rondom Otto Wacker
Zeegezicht voor een echt werk van Vincent zou hebben gehouden. De Telegraaf: ‘Indien
de kunsthandel een reëel bedrijf wil blijven, zal het noodzakelijk zijn, over de gehele
linie een energieke strijd te beginnen. Catalogi voor vervalsingen zijn voorlopig een
even gebiedende eis als catalogi van echte schilderijen’.9

Andere critici hebben echter reserves over De la Failles lijst met valse Van Goghs.
International Studio prijst het boek, maar is niet overtuigd dat alle Wacker-Van Goghs
vals zijn.10 In het Journal des débats looft de recensent De la Faille omdat deze naar zijn
geweten heeft geluisterd. Hij heeft echter een bedenking: ‘Alles goed en wel! Maar is
de heer De la Faille onfeilbaar?’ en redeneert: als in de œuvre catalogus valse werken als
echt zijn opgevoerd, zouden er dan in Les faux Van Gogh geen echte als vals kunnen zijn
aangemerkt?11 Het is een redenering die onder Nederlandse critici keer op keer her-
haald zal worden.

De Gruyter schrijft Zwartendijk dat hij verbijsterd is over haar lof in de NRC aan
het adres van De la Faille. Zij is er volgens hem ingevlogen, Les faux Van Gogh is ‘een
der leugenachtigste geschriften.’12 Vervolgens neemt De Gruyter in de NRC en daar-
na Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift gas terug, maar kribbigheid voert de boven-
toon.13 Hoe bestaat het, schrijft hij, dat men de onjuistheden van De la Faille blijft pu-
bliceren? Waarom herhalen kranten diens ongefundeerde verwijt van koppigheid aan
het adres van zijn tegenstanders? Hoe bestaat het dat De la Faille tegen de autoriteit
van Bremmer, Havelaar, Meier-Graefe en anderen blijft ingaan? Critici hebben, schrijft
De Gruyter, zonder uitzondering Zelfportret voor echt verklaard; sterker nog, een aan-
tal hunner gaf te kennen ‘dat het tot Van Gogh’s schoonste werken behoorde’. Over de
echtheid van Twee populieren is niet anders geoordeeld. Hoe durft De la Faille vol te
houden dat het vals is, niettegenstaande de nauwkeurige lezing van Van Goghs brie-
ven door Scherjon, ‘zelfs niettegenstaande het natuurwetenschappelijk verfonderzoek,
o.a. door niemand minder dan Dr. A.M. de Wild.’14 Niet Bremmer is koppig, maar
De la Faille, die weigert in te zien dat een deel van de Wacker-Van Goghs echt is. Het
is moedig van De la Faille dat hij zijn eigen fouten erkent, maar voor jubel over Les faux
Van Gogh is volgens De Gruyter geen reden.15 De bezitter van een tekening van Van
Gogh, kunsthistoricus Elie Faure, maakt De la Faille eveneens bittere verwijten. Zijn
tekening staat als echt in de œuvrecatalogus en staat nu als vals in Les faux, De la Faille
is volgens hem wispelturig.16

De la Faille zal na het lezen van de kritieken zijn profetie - de strijd om de echte Van
Gogh duurt voort - bevestigd hebben gezien. Hij moet hebben beseft dat het niet al-
leen een pennenstrijd zou zijn en dat deze niet alleen met inhoudelijke argumenten ge-
voerd zou worden; de belangen zijn daarvoor te groot. Met Les faux Van Gogh schroeft
hij de twist op die hij in 1928 en 1929 in kranten en tijdschriften met zoveel zekerheid
heeft gevoerd. Bremmer en Scherjon, die zich door hem in hun belangen aangetast ach-
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ten, kunnen echter beschikken over de politieke en materiële steun waarover De la
Faille niet beschikt. Het centrum daarvan is het echtpaar Kröller. 

Het echtpaar Kröller
Aan het begin van de twintigste eeuw behoort Anton G. Kröller tot de meest succes-
rijke zakenlieden van Nederland. Hij heeft als directeur van de handelsfirma Wm H.
Müller & Co. de zakelijke activiteiten van zijn Duitse schoonvader naar Afrika en Zuid-
Amerika kunnen uitbreiden. De firma heeft onder meer belangen in het transport naar
Engeland (de Batavierlijn) en in de mijnbouw in Spanje, Zweden en Algerije. Hij houdt
kantoor op een van de meest chique plekken van ’s-Gravenhage, het Lange Voorhout,
en bewoont met echtgenote Helene Kröller-Müller en kinderen de kapitale villa Huize
ten Vijver. Met paardenstallen, een garage – zij behoren tot de eerste autobezitters – en
verblijven voor het personeel biedt Huize ten Vijver een passende entourage voor de
ontvangst van de zakelijke en politieke elite uit binnen- en buitenland. Zij zijn partij
in de Boerenoorlog en raken bevriend met de Zuid-Afrikaanse staatsman M.Th. Steyn
en generaal Christiaan de Wet. Kröllers vermogen stelt hem in staat om anderen aan-
zienlijke bedragen te lenen, onder wie H.A. van Karnebeek, minister van Buitenlandse
Zaken.17

Tijdens de Grote Oorlog liggen de sympathieën van het echtpaar aan Duitse zijde.
Kröller is een geziene gast van de Duitse regering, is gesprekspartner van Erich
Ludendorff en Paul von Hindenburg, de feitelijke machthebbers van het keizerrijk. In
augustus 1914 spoedt mevrouw Kröller-Müller zich naar het front in België om Duitse

87

27. Anton Kröller omstreeks 1920. 28. Helene Kröller-Müller omstreeks 1920.

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:52  Pagina 87



soldaten te verplegen, maar het werk valt haar zwaar en zij is binnen twee weken terug
in ’s-Gravenhage. Kröller is een van de initiatiefnemers van de oprichting van de
Nederlandse Overzee Trustmaatschappij (NOT), die zich inspant om de handel met
het buitenland in stand te houden. De zeeblokkade door de Britse vloot en de contro-
le van de Rijn door de Duitsers dreigen Nederland te verstikken. De aard van Kröllers
handel – voedsel, kolen en ijzererts - geeft deze een voor Nederland vitale en tegelijker-
tijd riskante, politieke dimensie. De NOT slaagt in haar opzet, maar Kröller weet ook
zichzelf en de Duitse regering voortreffelijk te bedienen. Hij verdient vele miljoenen
als graaninkoper voor de Nederlandse regering en voor de Duitse regering, want hij
treedt in het geheim op als graanmakelaar, kredietbemiddelaar en spion.18 In Engeland
wordt hij gewantrouwd. 

Kröllers zakelijk succes maakt het mogelijk om in Wassenaar en op de Veluwe land-
goederen voor ruiterij en jacht te kopen. De op De Hoge Veluwe aanwezige keuterboe-
ren moeten het veld ruimen en hun huizen worden afgebroken. Om het terrein komt
een afrastering, opdat de Kröllers zich met hun relaties ongestoord kunnen vertreden.
Kröller bezorgt er met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, koningin Wilhelmina’s
gade, menig stuk wild een sportief levenseinde. Als de prins-gemaal vanwege zijn
amoureuze uitstapjes in financiële moeilijkheden komt, schakelen de Nederlandse re-
gering en het hof Kröller in om de problemen op te lossen. Hij weet in de jaren twin-
tig een dreigend faillissement van de prins af te wenden.19

Terug naar 1905. Dan maken de Kröllers kennis met Bremmer. Door zijn lezingen
vat mevrouw Kröller-Müller een passie op voor het verzamelen van beeldende kunst.
Haar man financiert de aankopen. Zij wil dat hun kunstverzameling ‘over honderd jaar
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zal zijn een interessant monument van cultuur, een grote les hoe ver aan innerlijke be-
schaving een koopmansgezin uit het begin der eeuw ’t zou hebben gebracht. Het zou
een museum zijn zo natuurlijk en levend als het tot nog toe niet was getoond.’20Tijdens
een bezoek aan Florence schrijft zij haar man dat het Palazzo Vecchio van de roemruch-
te Medici met kroon en toren boven de stad uitsteekt, ‘hoe men het van heel ver en
overal zag en toch niet door koningen maar van mensen was gebouwd.’21

Het voorbeeld van de machthebbers uit de renaissance werkt aanstekelijk. Haar man
neemt achtereenvolgens de architecten L.J. Falkenberg, Peter Behrens, Ludwig Mies
van der Rohe, H.P. Berlage, A.J. Kropholler en Henry van de Velde en hun medewer-
kers in dienst om kantoren, huizen en een museum te bouwen. Mevrouw Kröller-
Müller bouwt op haar beurt in ruim vijftien jaar tijd een indrukwekkende kunstcol-
lectie op. Een opsomming, geenszins volledig: schilderijen uit de zestiende en
zeventiende eeuw van Hendrik Avercamp, Jan van Goyen, Tintoretto, Hans Baldung
Grien en Lucas Cranach; schilderijen en tekeningen uit de tweede helft van de negen-
tiende en het begin van de twinitigste eeuw van Anton Derkinderen, Theo van
Doesburg, Paul Gabriël, Matthijs Maris, Joseph Mendes da Costa, Floris Verster, Piet
Mondriaan, Pablo Picasso, Claude Monet, Charley Toorop en Bart van der Leck.
Kortom, een privé-verzameling van honderden stukken oude en moderne kunst die in
de jaren tien en twintig in Nederland haar gelijke niet kent. Men herkent in de verza-
meling als geheel Bremmers voorkeuren en zijn invloed op de keuze is van dien aard
dat men wel heeft gesteld dat de verzameling eigenlijk de Kröller-Müller-Bremmer-
verzameling had moeten heten.22

Het stralend centrum van de verzameldrift is Vincent van Gogh. Van geen andere
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kunstenaar bezit het echtpaar zoveel schilderijen en tekeningen: bijna 150 werken.
Helene Kröller-Müller heeft bovendien in zijn werk het kruispunt van de moderne
schilderkunst willen zien: veel wegen leiden ernaar toe, veel wegen waaieren ervan uit,
iets wat zij uiteindelijk ook in de plattegrond van het museum op De Hoge Veluwe tot
uitdrukking heeft laten brengen, want de zalen met de Van Goghs zijn de kern van het
gebouw.

Midden jaren twintig is de geschatte waarde van de gehele kunstverzameling zo’n
vijf miljoen gulden. Ontwerpen voor een museum voor de kunstcollectie door Berlage
en Behrens worden afgekeurd. Uiteindelijk maakt Henry van de Velde een ontwerp
voor een museum dat hun instemming heeft. Helene Kröller-Müller is op kunstgebied
een gedrevene. Victorine Hefting, die in 1934 de taak krijgt om de verzameling te in-
ventariseren, schrijft over haar: ‘Ze vertoonde een merkwaardig samengaan van hoog-
hartige hardheid, afstandelijkheid en commandeerderigheid, met een bepaald idealis-
me dat alleen op schoonheid was gericht, op menselijke verdraagzaamheid en op edele
motieven die je volgens haar moest hebben bij het beschouwen van kunstwerken’.23

Met Bremmer deelt zij het onvermogen om tegenspraak te dulden. 
De economische recessie in de jaren twintig laat de firma Wm. H. Müller & Co. niet

onberoerd. Uitgaven voor de verzameling moeten drastisch worden beperkt, het be-
taald adviseurschap van Bremmer wordt in 1932 beëindigd en de bouw van het muse-
um uitgesteld. Van Deventer, aan wiens boek uit 1956 deze gegevens deels zijn ont-
leend, geeft echter een onvolledig beeld van de economische neergang van zakenman
Kröller.24 Wennekes schrijft in 1988 dat niet de recessie van de jaren twintig, maar mal-
versaties de firma hebben doen wankelen. Hij citeert een accountant van de firma
Müller: ‘Voor 80 % hebben de verliezen met de crisis niets te maken. Voor 80 % zijn
de verliezen ontstaan door onbekwaamheid, grove oneerlijkheid en bedrog’.25 Tot een
justitieel onderzoek van de firma of Kröller komt het niet. Kröllers optreden bedreigt
echter het voortbestaan van De Rotterdamsche Bank, zijn belangrijkste kredietver-
strekker. De Nederlandse staat, met name minister van Financiën Hendrik Colijn,
houdt de bank en daarmee Kröller met kredieten van tientallen miljoenen guldens de
hand boven het hoofd.26

In 1928 wordt de Kröller-Müller Stichting opgericht met als bestuur mw. Kröller-
Müller, Van Deventer en een regeringsvertegenwoordiger. De neergang van de firma
Wm. Müller & Co. en de oprichting van de stichting, die de kunstverzameling van de
Kröllers zal beheren, zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens de officiële geschied-
schrijving is het doel om de verzameling van zo’n achthonderd schilderijen, vijfdui-
zend tekeningen en 275 beelden mettertijd in een rijksmuseum op de Hoge Veluwe
onder te brengen en op die manier voor het Nederlandse volk te behouden. Het lijkt
een onbaatzuchtige daad. De oprichting van de stichting kan echter ook als een deal
tussen Kröller en de Nederlandse overheid worden gezien. Bij een faillissement van
Kröllers bedrijf zouden diens kunstvoorwerpen daardoor niet automatisch op de markt
komen. De stichtingsvorm met regeringsvertegenwoordiger voorkomt zo’n verkoop
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zonder instemming of medeweten van de overheid. De circa vijf miljoen gulden die de
collectie in 1928 vertegenwoordigt, staat weliswaar in geen verhouding tot de tiental-
len miljoenen die de overheid spendeert om het Wm Müller & Co. in het zadel te hou-
den, maar vertegenwoordigt nog altijd een enorme waarde. 27 De Nederlandse over-
heid doet in de jaren twintig menigmaal een beroep op het echtpaar Kröller-Müller
om een bijdrage te leveren aan buitenlandse tentoonstellingen.

Aanpassing
In januari 1930 dient de Vereniging Vrienden van Vincent van Gogh en zijn tijd bij de
gemeente Amsterdam een plan van De la Faille in om in het Stedelijk Museum
Amsterdam een tentoonstelling te organiseren naar aanleiding van het veertigste sterf-
jaar van Vincent van Gogh. De la Faille stelt voor om 125 werken van moderne Franse
schilders rondom 75 werken van Van Gogh - vooral uit diens Franse periode - te
tonen.28 Interessant is de eerste lijst met schilderijen van Van Gogh die De la Faille wil
aanvragen voor de tentoonstelling: in totaal 75 schilderijen, waarvan 22 uit Nederlands
bezit. Op zijn lijst komt geen enkel schilderij uit de verzameling van de Kröllers voor.
De Van Goghs van haar adviseur Bremmer – ruim zeventig werken – ontbreken even-
eens. De la Faille laat aan wethouder Eduard Polak van Kunstzaken weten dat waar-
schijnlijk niet alle schilderijen uit de lijst verkregen zullen worden. Er zou dan een ‘aan-
vullende keuze’ uit de verzameling Kröller-Müller kunnen worden gedaan. 

In februari 1930 stellen de Gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen geld ter beschikking voor organisatie, transport en verze-
kering. De opdrachtgevers willen een omvangrijke, representatieve tentoonstelling
deze ‘grote Hollander’ waardig. Polak wil echter dat Van Gogh en de tijdgenoten ieder
met een gelijk aantal werken vertegenwoordigd zullen zijn. Geen numeriek overwicht
van de tijdgenoten zoals De la Faille heeft voorgesteld. De wethouder wil dat er min-
stens honderd werken van Van Gogh worden getoond.29

De la Faille bezoekt in de daarop volgende maanden talloze verzamelaars, kunsthan-
delaren en musea in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland en verzoekt hen om
schilderijen en tekeningen uit te lenen. Het zit hem niet mee. Niet alle werken die hij
wil tentoonstellen, worden beschikbaar gesteld. Bovendien verandert de wethouder
wederom van gedachten: niet langer een tentoonstelling met een gelijke verhouding
tussen Van Gogh en de tijdgenoten, maar een waar Van Gogh geheel centraal zal komen
te staan. Op de tweehonderd tentoongestelde schilderijen moeten er zo’n 150 van Van
Gogh zijn. In feite een omkering van de verhouding waarvan bij de toekenning spra-
ke is geweest. Een rekensom leert De la Faille dat hij dan nog zo’n 75 schilderijen van
Van Gogh extra moet zien te lenen, maar de wens van de wethouder komt op een tijd-
stip dat menig bezitter het laat afweten. De eigenaren voeren plausibele redenen op:
het gevraagde werk is reeds aan een andere tentoonstelling toegezegd, of het is zo vaak
op reis geweest en is nodig aan restauratie toe, of het is lang weg geweest en de bezitter
wil het weer elke dag kunnen zien. Sommigen weigeren om onduidelijke redenen, maar
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men bespeurt een enkele maal afkeer om de tentoonstelling met een bruikleen te steu-
nen. De verzamelaar A. Hahnloser schrijft het Stedelijk Museum onomwonden: ‘Het
onbegrijpelijke optreden van de heer De la Faille tegenover mij en andere verzamelaars
inzake Les faux Van Gogh is voor ons helaas reden om op uw verzoek afwijzend te moe-
ten reageren.’30

Eind mei, zo’n twee maanden voor de opening van de tentoonstelling, heeft De la
Faille circa vijftig toezeggingen. Hij denkt dat zijn relatie met de Ingenieur uitkomst
kan bieden. De Ingenieur bezit immers ruim tweehonderd schilderijen van Van Gogh
uit de nalatenschap van zijn vader Theo van Gogh. Hem kan worden gevraagd om een
veel grotere bijdrage aan de tentoonstelling te leveren. Er is echter nog een andere mo-
gelijkheid: die 75 ontbrekende schilderijen maken nagenoeg de omvang van de Van
Gogh-collectie van Kröller-Müller uit. De la Faille laat zijn medebestuurders weten:
‘In het allermooiste geval zou zij wellicht toestaan, dat haar gehele collectie Van Gogh’s
en bloc in het Stedelijk Museum wordt tentoongesteld.’ Het is een retorische opmer-
king, die hij zelf met kracht onderuithaalt. De collectie is, zo stelt hij, in Nederland en
daarbuiten al zo vaak te zien geweest. Verder is de aard van haar Van Gogh collectie,
met het grote aantal werken uit de Hollandse periode, niet in overeenstemming met
het plan voor de tentoonstelling in het Stedelijk, die volgens de opdracht van rijk en
gemeente immers vooral over Van Goghs Franse periode moet gaan. Het tonen van
haar gehele collectie trekt dat plan uit het lood en hij besluit: ‘Ik acht het uitgesloten,
dat Mevrouw Kröller zal toestaan, dat onze vereniging een keuze uit haar collectie zou
doen.’ De la Faille laat na erop te wijzen dat het bezit van de Ingenieur in voorgaande
jaren ook regelmatig in Nederland en daarbuiten te zien is geweest. Het is duidelijk:
De la Faille wil niet dat er een gang naar Kröller-Müllers verzameling aan het Haagse
Lange Voorhout moet worden gemaakt.

De la Faille heeft goede reden voor zijn pessimisme. Het dilemma is dat het zonder
reserve tonen van Zeegezicht in het Stedelijk Museum als de stilzwijgende erkenning
van de echtheid van het schilderij zal worden gezien. Door Kröller-Müller van meet af
aan buiten zijn tentoonstellingsplan te laten moet hij een confrontatie over echt en vals
hebben willen vermijden, zoals die in het jaar daarvoor tussen Ludwig Justi en Kröller-
Müller op de Van Gogh-tentoonstelling in het Kronprinzenpalais in Berlijn had plaats-
gevonden. 

De la Faille waagt een poging bij de Ingenieur om meer schilderijen te vragen en
krijgt er 47, boven op de al 22 toegezegde doeken. De gedachten van wethouder Polak
gaan echter naar de Kröller-Müller-verzameling uit. Hij bezoekt haar in ’s-Gravenhage,
maar vangt bot. Hij doet vervolgens geen beroep op de schilderijen van Ingenieur Van
Gogh, zoals De la Faille heeft gedaan, maar waarschuwt de medeopdrachtgever van de
tentoonstelling, het ministerie van okw. Begin juni ontvangt mevrouw Kröller-Müller
een zware delegatie bestaande uit Polak, wethouder van onderwijs en kunstzaken; me-
vrouw H. van Dam van Isselt, hoofd Kunstzaken van de gemeente Amsterdam, P.
Visser, hoofd Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van okw, en D.C. Röell,
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conservator van het Rijksmuseum, die haar tot medewerking probeert te bewegen. Zij
bereiken een compromis. Röell schrijft aan De la Faille: ‘Het resultaat is verheugend.
De getemde feeks stemt er in toe haar collectie Van Goghs tentoon te stellen in afzon-
derlijke zalen, maar niet afgescheiden van de verdere inzendingen.’31

De la Faille heeft dit resultaat maar te accepteren. Geen keuze uit haar collectie door
de Vereniging Vrienden van Vincent van Gogh en zijn tijd of door hem als curator,
maar een beslissing om haar hele collectie te tonen, inclusief Zeegezicht, geforceerd door
gemeente en ministerie, de opdrachtgevers van de tentoonstelling. Wat heeft de over-
heid tot deze daad gebracht? Waarom heeft men niet met een kleinere tentoonstelling
genoegen willen nemen? Waarom, als men per se een omvangrijke tentoonstelling
wilde, niet nogmaals een beroep op de Ingenieur gedaan? Wilde men de rivaliteit, die
er waarschijnlijk vanwege de collecties tussen Kröller-Müller en de familie Van Gogh
bestond, niet voeden? Of heeft het wellicht te maken met de deal van de overheid met
Kröller? De bronnen geven geen duidelijk antwoord op deze vragen, maar ondersteu-
nen het idee dat de autoriteiten geen conflicten hebben gewild die, zoals die over de
doeken van kunsthandel Otto Wacker in de voorgaande jaren, in de kranten zouden
worden uitgevochten. Deze these – geen verstoring van de bestaande orde – is in over-
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Van Gogh mee aan haar verzameling heeft toegevoegd.
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eenstemming met de houding van politieke autoriteiten aangaande manifestaties met
een symbolisch, nationalistisch karakter. Er moet eensgezindheid worden getoond, ge-
schillen dienen achterwege te blijven. 

Het optreden van de vertegenwoordigers van de overheid – conservator Röell zat of-
ficieel als vertegenwoordiger van de minister in het bestuur van de tentoonstelling –
suggereert, waarschijnlijk onbedoeld, de echtheid van alle schilderijen. Van de omvang,
commerciële waarde en kwaliteit van de collectie Kröller-Müller gaat kennelijk zoveel
invloed uit dat zij zich er niet het hoofd over hebben willen breken of er zich een en-
kele vervalsing onder bevindt. De gemeente is er overigens niet gerust op dat de twist
met De la Faille verborgen zal blijven. De la Faille wil op zijn manier alsnog zijn gelijk
halen door op de tentoonstelling zijn catalogus en Les faux Van Gogh ter verkoop aan
te bieden, maar de geschiedenis vertelt niet of hij in die opzet geslaagd is. De autoritei-
ten vrezen wel een actie van zijn kant, want Polak raadt loco-burgemeester F.M. Wibaut
aan om De la Faille tijdens de persconferentie op de achtergrond te houden: ‘Het best
is dat hij er helemaal niet bij komt en schriftelijk de gegevens zendt.’32 Het devies is:
geen polemieken in de pers over de tentoonstelling. Het is een keuze tegen De la Faille
en voor Kröller-Müller.

Macht
Onenigheid over Twee populieren van kunsthandel Huinck & Scherjon toont het ver-
schil in macht met Kröller-Müller over de organisatoren. Begin juni verspreidt de
kunsthandel een persbericht met daarin enkele van de prijzende uitspraken uit de pers
over Twee populieren en resultaten van een onderzoek van J.C.M. Garnier, werkzaam
bij de dactyloscopische dienst van de Utrechtse politie, dat de authenticiteit zou beves-
tigen. Hij heeft op het doek vingerafdrukken gevonden die ook op nimmer betwiste
Van Goghs uit de Kröller-Müller-collectie zouden zijn aangetroffen.33 In de NRC be-
strijdt een anonymus de geldigheid van de bewijsvoering: er bestaat geen geregistreer-
de vingerafdrukken van Van Gogh, de afdrukken kunnen net zo goed van een ander
zijn, maar de NRC-redactie schaart zich achter Scherjons redenering dat de vingeraf-
drukken de echtheid onderstrepen.34

Voor Scherjon zijn de vingerafdrukken en de bijval van de NRC een nieuw wapen
in de strijd, dat door anderen wordt overgenomen om het ongelijk van De la Faille te
onderstrepen. De Gruyter: ‘Concreter bewijsmateriaal dan een authentiek gebleken
duimafdruk lijkt mij bezwaarlijk te vinden.’35 Een criticus van de De Haagsche Post
daarentegen hecht niet veel waarde aan het vingerafdrukkenonderzoek, wel aan het on-
derzoek van De Wild over de veertigjarige ouderdom van de verf. Daarmee staat ‘on-
omstotelijk vast’ dat het doek van Vincent van Gogh moet zijn: ‘Wie Van Gogh gron-
dig heeft bestudeerd zal in Twee populieren eigenaardigheden vinden, welke er
onmogelijk door een ander dan Van Gogh met zulk een gedrevenheid in kunnen zijn
neergeschreven. Bovendien bestaat er nog een naamloos zintuig, waarvan ook de ge-
boren kenner zich bedient en dat, al mag het niet wetenschappelijk zijn, toch zijn waar-
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de heeft.’36 Bremmer schrijft enkele weken later in zijn tijdschrift Beeldende Kunst een
lovend stuk over het schilderij: ‘Zoals de bomen hier gegeven zijn in die kwinkel-wen-
telende bewegingen van lijnen, zou men aan iets orchestraals gaan denken. En al deze
wildheid en onstuimigheid heeft toch iets ingetogens; het is tenslotte van iemand die
door al zijn hartstochtelijkheid heen zich nog steeds in de macht heeft.’37

Twee bestuursleden van de Vereniging, Röell en Baard, directeur van het Stedelijk
Museum, bezoeken begin augustus Huinck & Scherjon en verzoeken de kunsthandel
om medewerking aan de tentoonstelling. Zij maken een keuze uit werken van Van
Gogh en uit die van de tijdgenoten Jongkind, Gauguin en Signac. De selectie omvat
onder andere Twee populieren. De la Faille wil de schilderijen van de tijdgenoten wel
lenen, maar deze Wacker-Van Gogh niet. Hij dreigt zich als organisator te zullen te-
rugtrekken en schandaal te maken als deze vervalsing tot de tentoonstelling zal wor-
den toegelaten. Baard en Röell geven hem zijn zin en rechtvaardigen de afwijzing te-
genover de wethouder met het argument dat het ‘aanleiding zou kunnen geven tot
hernieuwde pennenstrijd in couranten en tijdschriften.’38 Daarop weigert Huinck &
Scherjon, die ook zijn omstreden Van Gogh in het Stedelijk Museum tentoongesteld
wil zien, om welk schilderij dan ook uit te lenen.39 Het verschil in behandeling van de
Kröllers en de handelaren Huinck en Scherjon is evident. 

De kunstwereld verwacht veel van de omvang en kwaliteit van de tentoonstelling,
maar er zijn dissonanten. De Gids ziet de tentoonstelling met afgrijzen tegemoet. Het
gaat niet om de kunstenaar Van Gogh, men wil zelf roem vergaren, het zijn ‘Onanisten
van de geest […] Zij hebben voor hun “Vincent-cultus” een afgodsbeeld gemaakt dat
evenveel op Van Gogh lijkt, als de biscuit bustes van Beethoven ooit op Beethoven heb-
ben geleken.’ 40 De publiciteit over Les faux Van Gogh, de schade aan het belang van
Kunsthandel Huinck & Scherjon, de persaandacht voor het vingerafdrukkenonder-
zoek van Garnier en de scepsis van De Gids zijn voorboden dat de tentoonstelling niet
de door de autoriteiten gewenste eenstemmigheid teweeg zal brengen.

Polemiek
Op 6 september 1930 opent het Stedelijk Museum zijn deuren voor de tentoonstelling
Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Het is een belangrijke gebeurtenis. De kranten
melden de aanwezigheid van allerhande autoriteiten: leden van de Eerste en Tweede
Kamer, vertegenwoordigers van de Amsterdamse gemeenteraad, officieren van land-
en zeemacht, de Franse gezant, kunstenaars, vooraanstaande personen uit het zaken en
culturele leven. Wethouder Polak, minister J. Terpstra en loco burgemeester Wibaut
spreken een openingswoord; er zijn gloedvolle woorden aan het adres van de dode
meester, dankbetuigingen voor Kröller-Müller en de Ingenieur. De la Faille is - in weer-
wil van de wens van Polak - ook aanwezig en wordt eveneens in het zonnetje gezet.
Door Polak.

Het publiek kan op de tentoonstelling 374 werken van Van Gogh en bijna 180 van
zijn tijdgenoten bezichtigen. De bezoekers hebben de keuze uit drie catalogi: een van
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de Kröller-Müller Stichting en twee van het Stedelijk Museum. Die twee van het
Stedelijk zijn een catalogus van het resterende deel van de tentoonstelling en een be-
knopte catalogus zonder afbeeldingen van de werken op de tentoonstelling. De Kröller-
Müller catalogus beschrijft de 253 werken van de collectie en neemt van zestien schil-
derijen reproducties op, waaronder Zeegezicht. De la Failles œuvrecatalogus met
F-nummers heeft op veilingen en tentoonstellingen al ingang gevonden als referentie.
Zo niet in deze catalogus van Kröller-Müller. Elke verwijzing naar De la Failles werk
blijft achterwege en de 253 werken hebben een eigen, door de Kröller-Müller Stichting
gehanteerde nummering. De catalogus van het resterende deel van de tentoonstelling
is door De la Faille geschreven en daarin zijn de overige 121 Van Goghs voorzien van
hun F-nummer. Museumdirecteur Baard neemt het voorwoord voor zijn rekening.
Elke verwijzing naar Les faux Van Gogh blijft in de catalogus achterwege. De Van Gogh-
collectie van Kröller-Müller is voor het oog van de wereld een zuiver geheel.

September en oktober zijn voor organisatoren en overheid oogstmaanden. De pers
is vol lof. De Oprechte Haarlemsche Courant plaatst een enthousiast en uitvoerig arti-
kel over deze tentoonstelling. De krant prijst samensteller De la Faille, o ironie, van-
wege de ‘zeldzame eenheid’ die is bereikt en wijdt een opmerking aan Zeegezicht, ‘met
de krullende, schuimende golven en de betovering van de steeds wisselende fijne kleu-
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Amsterdam, Ed. Polak, op de opening van de Vincent van Gogh-tentoonstelling in het Stedelijk
Museum Amsterdam.
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ren in het water’.41 De NRC is al even enthousiast en wijdt vier uitvoerige artikelen aan
de unieke tentoonstelling. Deze krant ziet in het gewraakte schilderij al het einde van
Van Goghs geestelijk evenwicht: het ‘is met zijn gestileerd gewrongen golven reeds een
openbaring van de heilloze onrust, die hem ging verteren’.42 Volgens het Het Volk heeft
het ‘huidige, democratische Amsterdam in Vincent [...] een sociaal-ethisch symbool
gevonden’.43

Als de tentoonstelling op 2 november 1930 sluit, hebben de organisatoren en op-
drachtgevers reden tot tevredenheid. Ze heeft niet alleen een zeer gunstig onthaal in
binnen- en buitenlandse pers gekregen, er zijn in zeven weken ook meer dan vijftig-
duizend bezoekers naar het Stedelijk Museum gekomen, een voor die tijd ongekend
hoog aantal. De tevredenheid is echter van korte duur, want na enkele dagen ontspint
zich in de Nederlandse pers een discussie over de samensteller van de tentoonstelling
en Les faux Van Gogh. De NRC publiceert artikelen over het weigeren van Twee popu-
lieren en daarmee is de door de overheid gevreesde pennenstrijd een feit. De pers keert
zich tegen De la Faille die zich zo sterk in zijn wankelmoedigheid heeft getoond en kiest
partij voor Scherjon, Kröller-Müller en de critici die de echtheid van beide schilderij-
en hebben verdedigd. De la Faille blijft bij zijn negatieve oordeel. In een ingezonden
brief schrijft hij eind oktober dat Zeegezicht een vervalsing is en zo besluit hij: ‘(...) op
deze mening ben ik allerminst teruggekomen.’44 Hij probeert dit en andere stukken
geplaatst te krijgen. Zonder veel succes. 

Bijna twee maanden na de sluiting van de tentoonstelling krijgt hij in De Groene
Amsterdammer bijval voor zijn standpunt over het schilderij. Die bijval komt niet van
de minste. Albert Plasschaert, een van de eersten die vanaf het einde van de negentien-
de eeuw Vincents werken onder de aandacht van het Nederlandse publiek heeft ge-
bracht, wijdt een ‘late opmerking’ aan Zeegezicht. Zijn eerste indruk, zo schrijft hij, was
een waarschuwing: ‘[…] dat was noch een kleurensemble voor Vincent noch zijn span-
ning in de vormen. (Er waren meer onzekere Vincent’s in Amsterdam!)’ En hij vervolgt:
‘Uit een bepaalde onwil […] heb ik later toch dat schilderijtje aanvaard […] Ik zie het
zeetje nu als ik het eerst zag; als zonder de roering, die Vincent mij steeds brengt; dus
als vreemd bij de andere werken.’45

Reputatiebeschadiging
De discussie in de pers beperkt zich niet tot het onderwerp vals en echt. G. Knuttel
Wzn, conservator bij het Haags Gemeentemuseum, kritiseert in De kunst der
Nederlanden de tentoonstelling. Zijn kritiek is zakelijk: de meeste tijdgenoten - Manet,
Renoir, Guillaumin, Cézanne en anderen - hebben eigenlijk niets met Van Gogh te
maken. Knuttel heeft echter ook kritiek van een ander soort. Hij laakt het Amsterdamse
gemeentebestuur en de Nederlandse regering dat zij uitgerekend De la Faille de ten-
toonstelling hebben laten organiseren. Hij hekelt de ‘wel zeer uitgesproken gallofilie
van de Nederlander […] Mr. J. Baart de la Faille, die zich niet ontziet het goed
Hollandse deel van zijn naam in [de oeuvrecatalogus] aldus te schrijven: J.-B. de
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la Faille, wat iedere Fransman moet lezen als Jean-Baptiste! Wij gunnen Frankrijk deze
loochenaar van eigen nationaliteit – wanneer hij tenminste niet de ongemotiveerde
onkiesheid begaat, ook de Nederlandse kunstenaar Van Gogh te willen franciseren.’46

De la Faille loopt niet in de pas met degenen die Vincent van Gogh met de
Nederlandse vlag willen tooien, in de jaren twintig en dertig een echte kwestie. Kritiek
op De la Failles competentie aangaande Van Gogh en het wegen van De la Failles na-
tionale gezindheid versmelten zich in de stukken van zijn critici met andere bedenke-
lijke aspecten van zijn persoon. 

De la Faille heeft aan het einde van de jaren twintig een hoog oplopend conflict met
zijn vennoot in het veilinghuis A. Mak, S.J. Mak van Waay junior, die hem verwijt hij
handel in schilderijen buiten de boeken van de firma houdt. Mak van Waay probeert
in een kort geding zijn gelijk te halen en vraagt Ingenieur Van Gogh om informatie
over de schilderijen die De la Faille voor de familie Van Gogh verhandeld heeft. De
Ingenieur weigert medewerking. De juridische procedure levert Mak van Waay echter
geen genoegdoening, althans zo lijkt het. De enige openbare bron over de zaak is Het
Vaderland dat in 1932, zo’n twee jaar na dato, schrijft: ‘De la Faille handelt onder de
naam van “Firma A. Mak”. Die naam is hem na een langademige procedure toegewe-
zen, nadat hij lid geweest was van de gelijknamige firma en de heren Mak er uit getre-
den waren.’47 De stukken van het geding zijn onvindbaar en we weten niet of Mak van
Waay gelijk heeft gehad. Heeft De la Faille inderdaad in het geniep handel gedreven
en heeft Mak van Waay de bewijsvoering niet rond kunnen krijgen, of heeft de ven-
nootschap bepalingen gekend die het voor eigen rekening werken niet zonder meer uit-
sluiten? Het Vaderland schrijft er niet over. Een antwoord op deze vragen is echter van
minder belang dan het feit dat vader en zoon Mak van Waay er een diepe wrok jegens
De la Faille aan over hebben gehouden en dat zij er achter de schermen uiting aan heb-
ben gegeven. 

Mak van Waay senior grijpt de commotie over de Van Gogh-tentoonstelling aan om
critica Jo Zwartendijk van de NRC te schrijven over De la Failles ‘onbeschaamdheid’
in de weergave van de feiten.48 De la Faille heeft zich volgens hem uitsluitend vanwe-
ge het geld met Van Gogh ingelaten, heeft hem en zijn zoon op schandelijke manier
bedrogen, is eigenlijk niet toerekeningsvatbaar en zou veel geld aan Les faux Van Gogh
hebben verdiend.49 Het is niet bekend wie Mak van Waay nog meer heeft benaderd
met zijn grieven, maar de brieven zullen, zoals wij ook in het volgende hoofdstuk zul-
len zien, effect sorteren. 

De Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker zijn tussen 1928 en 1931 een echte kwes-
tie geworden met De la Faille als middelpunt. Het gaat niet langer uitsluitend over
kunstkenner De la Faille die zich in de toeschrijving van dertig schilderijen aan Vincent
van Gogh heeft vergist. Zijn tegenstanders voeren tal van aspecten op die strikt geno-
men met de vraag over de waarheid van de Wacker-Van Goghs niets te maken hebben.
Hij is volgens Bremmer onbevoegd, Meier-Graefe vindt hem eigenwijs, Scherjon he-
kelt zijn competentie en Knuttel noemt hem een loochenaar van de eigen, Nederlandse
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nationaliteit. Dan zijn er die in het persoonlijk verkeer geen blad voor de mond nemen:
De Gruyter noemt hem een leugenaar, zijn voormalige vennoten bestempelen hem tot
een malafide zakenpartner, verzamelaars laken zijn indiscretie. De la Faille kan er de
schouders over ophalen. De aantijgingen zijn stuk voor stuk genomen slechts als een
zuchtje wind. Maar zuchten in de pers en het sociale verkeer die gezamenlijk, regelma-
tig en met kracht worden herhaald, kunnen tot een straffe tegenwind toenemen en dat
is precies wat hem vanaf 1928 overkomt. Zeker, er zijn er die het voor De la Faille op-
nemen, maar hun stemmen in de pers worden zwakker. De la Failles pogingen vanaf
1928 om zijn reputatie als betrouwbaar raadsman inzake echte en valse Van Goghs vei-
lig te stellen overtuigen niet en kunnen de door Bremmer en Scherjon ontketende te-
genkrachten niet onschadelijk maken. 

De schade aan De la Failles reputatie is na twee jaar een feit. De door hem vastge-
stelde valsheid van schilderijen van Vincent van Gogh slaat op hem terug. Het is nu in
vele ogen een valsheid welke De la Faille als persoon aankleeft. De la Faille meent ech-
ter dat het tij zal keren. De rechtszaak in Berlijn tegen kunsthandel Otto Wacker is op-
handen. Daar zal, zo verwacht hij, de waarheid over de valse Van Goghs boven tafel
komen en zijn gelijk worden bevestigd. 
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5 De getemde expert

Ondanks alle tegenslag blijft De la Failles geloof in zijn eigen gelijk, althans voor het
oog van de wereld, ongeschokt. Hij stelt eind 1930 met voldoening vast dat met uit-
zondering van Bremmer en de zijnen niemand nog langer in de echtheid van de Van
Goghs van kunsthandel Otto Wacker gelooft. In Nederland niet, in Duitsland even-
min. Hij schrijft in de NRC: ‘Ook J. Meier-Graefe en de andere Duitse experts heb-
ben zich aan mijn zijde geschaard.’1 Hij beweert een brief van Julius Meier-Graefe te
hebben ontvangen waarin deze zijn expertises zou hebben herroepen. De brief is on-
vindbaar gebleken, maar het is zeer de vraag of Meier-Graefe zijn ongelijk zonder meer
heeft toegegeven. Van de Berlijnse kunstexpert Hans Rosenhagen, goed voor zo’n veer-
tien expertises, is in ieder geval geen herroeping bekend en in 1932 zal blijken dat hij er
acht nog wel degelijk voor echt houdt.2

De la Failles zelfverzekerde uitspraak stoelt waarschijnlijk op het oordeel van gedu-
peerde Duitse kunsthandelaren en de Nationalgalerie - overigens niet de minste par-
tijen in het conflict - en hij zal in Nederland wellicht bijval achter de coulissen hebben
gehad van ingenieur Van Gogh en enkele bevriende handelaren en critici. In de
Nederlandse pers valt echter steevast te lezen dat rondom een kern van echte werken
een grotere groep valse werken is verzameld. Dit is in feite Bremmers opvatting. Nee,
De la Failles voorstelling van zaken - eensgezindheid in Duitsland en Nederland ver-
stoord door enkele Bremmerianen - is eerder wens dan werkelijkheid, zoals zal blijken
uit de rechtszaak tegen Otto Wacker. 

Aanklacht
Het openbaar ministerie te Berlijn bericht in oktober 1930 dat het voornemens is tot
vervolging van Otto Wacker over te gaan. Het beschouwt de met Vincent onderteken-
de stukken als oorkonden in de zin van de wet en zou het laatste anderhalf jaar zoveel
belastend materiaal hebben verzameld dat een rechtsgang wegens voortgezet gebruik
van vervalste oorkonden en wegens bedrog mogelijk is.3 Bijna twee jaar eerder al had
kunsthandel Matthiesen namens de Bond van Duitse Kunst- en Antiekhandels een for-
mele klacht tegen Wacker ingediend. Het getalm van het OM heeft menigeen in de
kunstwereld geïrriteerd. Handelaren hebben geklaagd dat kopers huiverig zijn om
grote aankopen te doen, de Akademie der Künste heeft verklaard dat het uitblijven van
een rechtszaak de Duitse kunstwereld ernstig schade berokkent. Een schandaal rond-
om de Bank für Deutsche Beamten, dat in 1930 in de openbaarheid komt, versterkt de
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onrust. De directie heeft om het vermogen te vergroten op grote schaal gespeculeerd
met schilderijen - waaronder, zo blijkt tot haar ontzetting, valse werken - maar de waar-
de veel te hoog geschat, zodat de bank ten onder dreigt te gaan. De juridische afhan-
deling van die zaak duurt velen eveneens te lang. 

De onrust in de Duitse kunstwereld heeft bovendien een algemenere, economische
achtergrond. De beurskrach van Wall Street eind oktober 1929 heeft hele vermogens
van de ene op de andere dag weggevaagd en de kapitalistische naties in een wereldwij-
de economische crisis gestort. In Duitsland zijn in maart 1930 meer dan 3,5 miljoen ge-
registreerde werklozen, Amerikaanse investeringen, die ten grondslag liggen aan de
‘gouden jaren twintig’, zijn sterk teruggelopen, belastingopbrengsten zijn gedaald, de
export is verminderd, bank na bank is failliet gegaan. Veel kunstminnaars kunnen zich
vanwege de crisis simpelweg geen aankopen meer veroorloven en de inkomsten van
handelaren en kunstenaars lopen dan ook drastisch terug.

Ondanks de druk om Wacker voor de rechter te brengen zal het nog eens bijna een
jaar duren voordat het om hem op 4 september 1931 aanklaagt: dat is dan bijna drie jaar
na de start van de zaak van de valse Van Goghs.4 De aanklacht draait om twee vragen:
zijn de schilderijen vals en wist Wacker daarvan? Het proces zal in april 1932 in Berlijn
plaatsvinden.

Jokkebrok
Kunstcriticus Cornelis Veth neemt De la Faille eind februari 1932, aan de vooravond
van het proces tegen Otto Wacker waar De la Faille als expert of getuige zal optreden,
in de brochure Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van
Gogh onder vuur en doet enkele onthullingen die De la Failles reputatie geen goed
doen. Hij zou na het vals verklaren van de Wacker-Van Goghs nog zaken met Wacker
hebben gedaan en hem zelfs hebben gevraagd om de commissie over de teruggegeven
valse schilderijen te mogen behouden. Veth is heel stellig over De la Failles Les faux Van
Gogh: ‘Wie als expert en kunsthandelaar voor de echtheid der stukken instaat kan niet
ook de eer opeisen van de ontdekking der valsheid.’5 Niet alleen De la Failles oorde-
len, maar ook zijn persoon worden op de korrel genomen. Veth hekelt diens ijdelheid,
francofilie en onbetrouwbaarheid en noemt hem een jokkebrok. Veth is onverbloemd
partijdig, schildert De la Faille in de meest sombere kleuren. Zijn tegenstrevers zijn in
veel opzichten een lichtend voorbeeld van beschaving: ‘Meer dan enig verzamelaar,
enig museum of misschien zelfs enig schrijver hebben Mevrouw Kröller-Müller en haar
raadsman H.P. Bremmer voor de juiste waardering en de blijvende roem van Vincent
van Gogh gedaan.’6 De la Failles materieel belang in de verkoop van de Wacker-Van
Goghs maakt diens argumenten in Veths ogen dubieus; het materieel belang van
Kröller-Müller, Bremmer, Scherjon en anderen laat hij geheel buiten beschouwing.
Welke werkwijze moet men volgen bij het bepalen van echtheid, welke moeilijkheden
kunnen zich voordoen bij werken toegeschreven aan Vincent van Gogh, op welke wijze
kan over de authenticiteit zekerheid worden verkregen? Deze vragen stelt Veth niet.
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Veth laat in het midden welke doeken volgens hemzelf echt zijn, maar neemt in
Schoon schip! een handgeschreven verklaring van Bremmer in facsimile op. Aldus be-
stijgt Bremmer de spreektribune en velt voor het eerst sinds december 1928 - na meer
dan drie jaar zwijgen - openlijk een oordeel over zestien schilderijen van kunsthandel
Otto Wacker: de helft is vals, de andere helft is beslist van de hand van Vincent van
Gogh. Bremmer noemt de doeken bij naam, maar laat de identiteit van de eigenaren
achterwege. Vijf van de acht echte zijn: Zelfportret (F 385), Zelfportret aan de schilderse-
zel (F 523), Zeegezicht (F 418), Twee populieren (F 639) en Hooihopen (F 625bis).
Interessant is Bremmers beknopte commentaar bij Hooihopen: ‘Echt en eigenhandig
van Vincent. Zag het bij mij thuis.’7 Met de laatste zin verhult Bremmer op behendi-
ge wijze dat het om zijn eigen bezit gaat en bestendigt er het idee van zijn belangeloos-
heid mee. Veth neemt nergens enige reserve jegens Bremmer in acht en maakt zich
daarmee tot vertolker van diens opvattingen.

De Wild ontvangt eind maart een exemplaar van Schoon schip! De brochure is ver-
lucht met paginagrote afbeeldingen van Zelfportret aan de schildersezel, Zelfportret,
Zeegezicht en Twee populieren, die als echte Van Goghs worden gepresenteerd. De Wilds
met de hand geschreven verklaring over de veertigjarige ouderdom van de verf van Twee
populieren is in facsimile afgedrukt. Zijn onderzoek met negatieve uitslag over Chester
Dales Zelfportret aan de schildersezel (F 523) en kunsthandel Matthiesens Zelfportret (F
385) blijft geheel achterwege, zo ook die over Bremmers Hooihopen, dat eveneens pagi-
navullend is afgebeeld. Zelfportret (F 385) staat afgebeeld tegenover F 521, een doek dat
eveneens als een zelfportret van de meester door Wacker op de markt is gebracht.
Onderschrift bij de afbeelding van Matthiesens bezit op pagina 18:

‘Zelfportret van Vincent van Gogh, (echt) F. 385.’ 
Versus dat bij de afbeelding op pagina 19:
‘Vervalsing, vermoedelijk naar het tegenover gestaande gemaakt, F. 521.’8

De Wild heeft, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, beide doeken onderzocht.
Op het monsterbuisje van F 385 staan een doorgekruiste F van False, een G van Genuine
en twee vraagtekens, op dat van F 521 staat een F. Veth zal van de onzekerheid over het
chemisch onderzoek aangaande F 385 niet hebben geweten, zo goed als hem de nega-
tieve uitkomst inzake F 521 onbekend zal zijn geweest. 

Welke gedachte heeft De Wild gehad toen hij dit geschrift opensloeg? Tevredenheid,
omdat het met Dale, Bremmer en Scherjon gedeelde geheim over Zelfportret aan de
schildersezel, Hooihopen en Zelfportret al die jaren zo goed bewaard is gebleven?
Wroeging, omdat de gunstige resultaten zo nadrukkelijk naar voren worden gescho-
ven en de ongunstige worden verheimelijkt? Wij weten het niet, maar hij verheft zijn
stem niet tegen dit selectief gebruik van zijn bevindingen.

Veths brochure heeft effect. De schrijvende pers volgt hem in zijn grondige afkeer
van De la Faille en neemt zijn aanvechtbare uitspraken over. De la Faille krijgt een op-
beurende brief van de Ingenieur die hem aanraadt er zich toch vooral niets van aan te
trekken. Hij neemt het een maand later in een interview ook voor De la Faille op.9 Een
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andere sympathisant noemt de brochure in een brief een stuk ‘pleepapier’.10 Maar ver-
der? Praktisch alle steun voor De la Faille in Nederland lijkt verdwenen. Veth heeft vol-
gens het Weekblad van Rotterdam ‘volkomen gelijk’.11 Volgens De Maasbode blijkt eens
te meer dat De la Faille eigenlijk niet over schilderijen van Van Gogh kan oordelen.12

Jo Zwartendijk van de NRC, die De la Faille in 1928 om de oeuvrecatalogus had gepre-
zen en in 1930 om Les faux Van Gogh moedig had gevonden noemt hem nu een ‘pseu-
do-Van Gogh-kenner’, Veths ‘waarheidszin voor de goede zaak’ daarentegen lovens-
waardig en Schoon schip! een ‘raak en uitstekend boek’.13 Jan Engelman schrijft er
uitvoerig over voor Het Centrum, welke krant het met grote koppen als voorpagina-
nieuws brengt. Hij beaamt dat het optreden van De la Faille ‘vreemd’ en ‘vierkant be-
lachelijk’ is, keurt diens ‘wansmakelijke gebeulemans’ af en prijst evenals Zwartendijk
de waarheidsliefde van Veth.14 Het Algemeen Handelsblad heeft het zelfs over Veths ‘zui-
vere waarheidszin’.15

De brochure verschijnt ook in het Duits: Falschen Expertisen? - Falschen Experten!
Volgens de Vossische Zeitung is ze een onverbloemde poging om de rechtsgang tegen
Wacker via een aanval op De la Faille te frustreren.16 De schrijver, Max Osborn, zit er
niet ver naast. Al eerder heeft Kröller-Müller zich ingenomen betoond met Veths kri-
tiek. Zij heeft een van diens artikelen tegen De la Faille, ‘Van Gogh en zijn nieuwste
vrienden’, laten vertalen en aan de Berlijnse politiecommissaris Thomas gestuurd.17

Haar secretaris Van Deventer is bovendien actief betrokken bij de bezorging van de
Duitse uitgave, heeft de tekst bewerkt - venijnige opmerkingen over Duitse kunsthan-
delaren afgezwakt, andere passages aangescherpt, van Bremmer ‘professor’ Bremmer
gemaakt - en contact met de Duitse uitgever onderhouden. 

Osborn neemt het echter op voor De la Faille, museumdirecteur Ludwig Justi en
Duitse kunsthandelaren. Hij noemt de brochure een woest strijdschrift. Vooral Veths
zinsnede over Justi: ‘Justi entlieh seiner amtlichen Stellung eine Autorität, die seine
Kennerschaft ihm nicht gewähren konnte’, is een steen des aanstoots. De krant plaatst
boven Osborns artikel de kop ‘Holländische Attacke gegen Berlin’. Het is geen plai-
santerie van de koppenmaker: geleidelijk aan zal het conflict over echt en vals met na-
tionalistische sentimenten verweven raken. 

De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft dat het geschrift niet erg vriendelijk is ‘over
ons’, dat wil zeggen ‘de Duitse experts, de Duitse pers, de Duitse museumdirecteuren’.
De krant kan dat wel billijken: waarom hebben wij in Duitsland Kröller-Müllers ad-
viseur Bremmer niet meer respect betoond en waarom hebben wij zo’n zaak tegen
Hollands trots, Van Gogh, op zijn beloop gelaten? Wij Duitsers moeten Veth dank-
baar zijn dat hij De la Failles ‘oude domheid der francofilie’ bestrijdt, dat hij omstan-
dig met vingerafdrukkenonderzoek van Garnier en chemisch onderzoek van De Wild
aantoont dat Twee populieren echt is.18 De Berliner Börsen-Courier is afstandelijker:
Veths geschrift toont wederom de enorme moeilijkheden van een juridische ophelde-
ring van de zaak.19

De la Faille wil zich verweren. Hij schrijft aan een van de weinigen die dan aan zijn
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kant staan, redacteur Albert Plasschaert van De Groene Amsterdammer, op 31 maart dat
hij zich in dit weekblad krant wil ‘rechtvaardigen tegen het pleidooi pro Bremmer,
Huinck en Scherjon, dat Veth houdt’.20 Zij ontmoeten elkaar, De la Faille stuurt hem
vervolgens een artikel dat niet wordt geplaatst. Het is onvindbaar en dat is jammer,
omdat hij waarschijnlijk aan de vooravond van het proces tegen Otto Wacker zijn ar-
gumenten inzake de valsheid van alle Wacker-Van Goghs nogmaals heeft uiteengezet.
De la Faille uit wel in de NRC van 2 april zijn verontwaardiging: alleen zijn tegenstan-
ders komen in de brochure aan het woord, Veth heeft hem nimmer gevraagd zijn kijk
op de zaak te geven. De la Faille is verbitterd over zoveel lompheid: 

‘Onder het mom ideële belangen te dienen […], wordt slechts een geheel persoon-
lijke aanval op mij gedaan, wordt het boekje, waarin de krachtigste termen met rode
inkt zorgvuldig enkel en dubbel zijn onderstreept, gratis, ongevraagd en anoniem aan
mijn naaste familieleden, aan mijn vrienden, mijn kantoorpersoneel, mijn zakenrela-
ties toegezonden.

[…] Veth heeft zijn materiaal tegen mij van die personen ontvangen, wien ik door
mijn optreden in de zaak der valse Van Goghs onwelgevallig geweest ben. (Immers, het
is nog steeds onmogelijk gebleken, ondanks al hun certificaten, de door mij vals be-
stempelde Van Goghs in het buitenland te verkopen.) Deze schilderijen echt te praten,
is tenslotte het commerciële doel van Veths geschrift.’21

Hier is de persoon aan het woord zoals die zich tijdens de Grote Oorlog heeft uit-
gesproken over politieke kwesties, over belangenverstrengeling in de kunstwereld, ex-
pertises en valse Van Goghs. In een conflict principieel en strijdbaar, niet geneigd an-
deren naar de mond te praten. Deze houding zal binnen luttele dagen zwaar op de proef
worden gesteld.

Ook Ludwig Justi komt in Duitsland onder vuur. Niet vanwege zijn standpunten
over de Wacker-Van Goghs, maar vanwege zijn aankoop van Van Goghs Tuin van
Daubigny (F 776). Het is bekend dat de rechtbank hem als kunstexpert heeft gevraagd
om zijn mening over echt en vals te geven. Het is aanleiding voor zijn vijanden om zijn
competentie ter discussie te stellen. Er is sinds de koop in juni 1929 bijna drie jaar ver-
streken zonder dat er aandacht is geweest voor de 240.000 rijksmark die het schilderij
heeft gekost. Begin 1932 wordt dit bedrag echter in de kranten genoemd en tegen Justi
in stelling gebracht. Max Liebermann maakt zich tot spreekbuis van degenen in de
Duitse kunstwereld die vinden dat de Duitse overheid na de beurskrach geen buiten-
landse kunstvoorwerpen zou moeten kopen die meer dan 10.000 rijksmark kosten. De
aanschaf van Tuin van Daubigny is aanleiding voor Liebermann om het museumbe-
leid van Justi te hekelen. Het feit dat het doek met privé middelen via de Verein der
Freunde der Nationalgalerie ten behoeve van de Nationalgalerie is aangekocht telt vol-
gens Liebermann niet. Justi, betoogt Liebermann, heeft geen verstand van moderne
kunst. Hij heeft plotseling een Van Gogh gekocht, terwijl hij zich eigenlijk niet voor
moderne buitenlandse kunst interesseert. Hij heeft de zaak over de valse Van Goghs
gebruikt om zijn gezag te vestigen. Van Gogh was een genie, jazeker, maar iemand die
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door zijn ziekte niet in staat was om van een schilderij een meesterwerk te maken. De
strekking van Liebermanns betoog is dat Justi dat niet ziet en dat deze daarom niet de
geschikte persoon is om directeur van de Nationalgalerie te zijn.22

Het Wacker-proces, woensdag 6 april 1932 - Verdachte als slachtoffer
Het talrijke publiek dat ’s ochtends om halftien de kleine zaal van het paleis van justi-
tie aan Alt-Moabit binnenstroomt, moet zich even in een museum of kunsthandel heb-
ben gewaand. Tegen een muur, op de rugleuning van een lange bank staan, op oog-
hoogte schilderijen die scherp afsteken tegen het donkere behang en bruine meubilair.
Als verdachte, advocaat, officier van justitie en rechters de zaal betreden, is eenieder
weer doordrongen van de realiteit: niet de opening van een schilderijententoonstelling,
maar de start van een rechtszaak over de Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker.23

De rechtbank Berlijn-Midden, twee leken en een beroepsrechter als president, moet een
oordeel vellen over de aanklacht van het openbaar ministerie: verdachte heeft tussen 1925

en 1928 dertig schilderijen verkocht met de handtekening van de in 1890 gestorven en
zeer gewaardeerde Hollandse schilder Vincent van Gogh, terwijl het vervalsingen
waren.24 Wacker wordt aanhoudend bedrog, aanhoudende oorkondevervalsing en
pandbreuk ten laste gelegd. Met oorkondevervalsing wordt bedoeld dat schilderijen
onder de naam van Vincent van Gogh zijn verkocht, terwijl Wacker zou hebben gewe-
ten dat zij vals zijn. Pandbreuk (Pfandbruch), een woord dat nu nog zelden wordt ge-
bruikt, slaat op Wackers onttrekken van Hooihopen (625bis) aan het beslag dat de po-
litie er in Berlijn op had gelegd.

Er zijn 28 personen gedaagd om de rechters als getuigen en/of experts bij de waar-
heidsvinding te steunen. Vanuit Nederland zijn gekomen V.W. van Gogh, J.B. de la
Faille, H.P. Bremmer, W. Scherjon, A.M. de Wild en J.C.M. Garnier. Duitse getuigen
zijn: J. Gradkowsky, Th. Jankowsky, J. Kreuzfeld, J. Liebermann, J. May, H. Uelzen,
J.A. Thomas, W. Reichan, F. Zatzenstein, M.H.G. Renkewits, G. Ring, en W.
Feilchenfeldt. Duitse experts: J. Meier-Graefe, H. Rosenhagen, L. Justi, Donath, F.
Müller, E. Spiro, L. Von König, K. Wehlte, L. Thormaehlen, H. Ruhemann, Th.
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Stoperan, E. Täubner en K. Brittner.
De president start de ochtendzitting met het verwelkomen van getuigen en experts

en met een uiteenzetting over de eed. Zij moeten de waarheid en niets dan de waarheid
spreken. Het onder ede afleggen van een valse getuigenis en verklaring kan resulteren
in maximaal tien jaar tuchthuisstraf. Daarna begint het steekspel tussen de verdediging
en het OM over de partijdigheid van getuigen en experts. Wackers advocaat leest kran-
tenartikelen voor waaruit zou blijken dat Justi en De la Faille bevooroordeeld zijn en
derhalve niet als deskundigen gehoord kunnen worden. De officier van justitie wil
Bremmer niet als deskundige omdat deze niet onafhankelijk is. De verdediging wijst
eveneens twee medewerkers van kunsthandel Cassirer als getuigen af, omdat zij als con-
currenten niet onafhankelijk tegenover Wacker staan. Het hof stelt een beslissing over
experts en getuigen uit totdat de beoordeling van de schilderijen aan de orde zal zijn. 

Na het oplezen van de dagvaarding start het verhoor van Otto Wacker. De verdach-
te vertelt dat hij vanaf de jaren tien op provisiebasis voor verschillende Duitse kunsthan-
delaren werk van Duitse impressionisten heeft verkocht en daarnaast onder de arties-
tennaam Olindo Lovaël vertoningen van zogenaamd oud-Spaanse dansen heeft
gegeven. Na een voorstelling in 1923 of 1924 kreeg hij in de kleedkamer bezoek van de
Russische eigenaar van de schilderijen van Van Gogh die deze van zijn vader zou heb-
ben geërfd. De president start een verhoor, wil meer over de Rus weten, zegt dat het noe-
men van diens naam Wacker op slag zou rehabiliteren. Wacker verkiest daarover te zwij-
gen. De Amstelbode schrijft dat Wacker zacht en onzeker spreekt: ‘Hij zegt zijn woorden
met pijnlijke verwaarlozing onscherp en toonloos. […] Men getroost zich veel moeite
met hem, vermaant hem luid te spreken, zet hem dan eens hier, dan daar.’ Het mag niet
baten en tenslotte herhaalt de president bijna elk antwoord voor de aanwezigen.

President: ‘Gelooft u niet, beklaagde, dat deze Van Gogh-affaire in Rusland bekend
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is geworden? Gelooft u, dat er veel mensen zijn, die dertig Van Goghs bezitten? Gelooft
u niet, dat men in Rusland al lang zou weten om wie het gaat?’

Verdachte: ‘Als men het weet, dan toch niet door mijn schuld. Ik kan niets aan het
schandaal doen.’

President: ‘Zeker wel. In ieder geval is het voor de Russen hetzelfde, of u de Rus noemt
of niet. Maar voor u is het van het hoogste gewicht.’

Verdachte: ‘Als ik zou denken, dat de vroegere bezitter niet bona fide had gehandeld,
zou ik zijn naam noemen.’25

Vragen van het hof over de verblijfplaats van de Rus, Wackers reizen naar
Zwitserland, zijn correspondentie, het transport van de doeken, de betaalde prijzen en
andere zaken stranden op antwoorden als ‘dat mag ik niet zeggen’ of ‘dat weet ik niet’.
Het verhoor levert weinig nieuws op, de onzekerheid over de herkomst van de Wacker-
Van Goghs wordt niet weggenomen. De Wild noteert om 15.00 uur aan het eind van
de zitting: ‘Het is denkbaar, dat hij werkelijk iemand dekt in een opeenvolgende ver-
wikkeling van homoseksuele handelingen, doch ook is mogelijk, dat de Rus volkomen
imaginair is. Het is niet uit te maken.’26

Het Wacker-proces, donderdag 7 april - Herkomst
Wacker legt een verklaring af. Hij beschouwt nu drie schilderijen: Stilleven met brood-
jes (F 387), De Zouaaf  (F 705) en Zelfportret (F 521) als vals. Hij noemt ook prijzen waar-
voor hij enkele werken, waaronder Twee Populieren, Zeegezicht en Hooihopen, heeft ver-
kocht. Hij zegt dat hij voor Hooihopen van Bremmer een voorschot van 9.000 rijksmark
heeft ontvangen. De Telegraaf noemt deze laatste transactie, andere mij bekende kran-
tenartikelen over deze zitting laten het achterwege. Het is voor het eerst dat Bremmers
belang in het doek openlijk wordt genoemd. De accountant van het OM heeft vastge-
steld dat Otto Wacker onmiddellijk na de verkoop voor 65.000 rijksmark van
Zelfportret aan de schildersezel aan zijn broer Leonhard in Düsseldorf 51.000 rijksmark
heeft gestuurd. Het loon voor de vervalser? Wacker zegt dat het is vanwege de restau-
raties en om er een Van Gogh van te kopen. Toen het laatste niet mogelijk bleek, had
Wacker het grootste deel van het bedrag in baar geld van zijn broer terugontvangen.

Wacker wijdt de hele affaire aan afgunst en angst onder collega handelaren.
Kunsthandel Cassirer zou hem bijvoorbeeld voor een landschap, dat 40.000 rijksmark
waard was, het vijfde deel hebben geboden en had zich, toen de koop niet tot stand
kwam, bij de tegenstanders geschaard. Wacker is ervan overtuigd dat het hem in fe-
bruari 1929 in Leiden overkomen ongeval een aanslag was. Wie erachter zaten: de Rus,
jaloerse handelaren, teleurgestelde verzamelaars, hij weet het niet.

Ingenieur Van Gogh is de eerste getuige die wordt gehoord. Hij verklaart dat alle
werken na de dood van zijn oom via zijn vader en vervolgens via zijn moeder in zijn
bezit waren gekomen. Zijn moeder was in 1892 met verkoop van schilderijen en teke-
ningen begonnen en had er nauwkeurig aantekening van gehouden: de Wacker-Van
Goghs staan echter in het geheel niet in haar kasboek vermeld. Nooit had hij van haar
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over een Russische verzameling van zo’n dertig Van Goghs gehoord. Volgens de NRC
verklaart hij dat hij de meeste Wacker-Van Goghs nooit in de collectie van zijn oom of
moeder heeft gezien.27 Van Vincents verblijf in Saintes-Maries-de-la-Mer was volgens
familieoverlevering slechts één enkel zeegezicht nagelaten, maar onder de Wacker-Van
Goghs komen twee zeegezichten voor, waarover hij in familiekring nooit iets heeft ver-
nomen. 

Wackers advocaat stelt dat de familie slordig met de werken van Vincent is omge-
sprongen: ‘Is het waar dat er ooit schilderijen van Van Gogh op een kar op straat zijn
verkocht?’ De ingenieur erkent dit, maar voegt eraan toe dat het uitsluitend ging om
schilderijen uit Van Goghs Brabantse periode. Na zijn verblijf in het gesticht in Saint-
Rémy zouden daar eveneens enkele schilderijen zijn achtergelaten. De Telegraaf: ‘Van
de collectie-Wacker kunnen er, meent getuige, op zijn hoogst een of twee identiek zijn
met de doeken, die hij als familiebezit heeft leren kennen.’28

Ingenieur Van Gogh vermijdt als getuige om een oordeel over echt en vals te geven,
maar zaait met zijn opmerkingen wel twijfel over Kröller-Müllers Zeegezicht. De ver-
klaring van Wacker dat alle dertig schilderijen van de Rus via Johanna van Gogh-
Bonger in diens bezit zijn gekomen is dus zeer dubieus. Maar de getuigenis van de in-
genieur laat de mogelijkheid open dat een deel van de Wacker-Van Goghs echt is. Hij
heeft immers gezegd dat de ‘meeste’ nooit in het bezit van de familie zijn geweest en
dat in Saint-Rémy schilderijen zouden zijn achtergebleven. 

Vervolgens getuigen kunsthandelaren over hun zakelijke relaties met Wacker. J.
Liebermann, een employé van kunsthandel Thannhauser, had Twee populieren recht-
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streeks van Wacker gekocht, maar de Wacker-van Goghs Zelfportret (F 521) en Stilleven
met broodjes (F 387) via andere handelaren. Hij had op den duur vanwege de duistere
herkomst argwaan gekregen en ze aan Wacker terugverkocht. Grete Ring en
Feilchenfeldt van kunsthandel Cassirer getuigen dat zij zich in januari 1928 hadden ver-
baasd over vier Van Goghs die Otto Wacker voor de Van Gogh-schilderijententoon-
stelling van de kunsthandel had ingebracht. Ze waren volgens hen stuk voor stuk vals.
Na overleg met De la Faille werd besloten ze te weren. Feilchenfeldt was in 1929 in
Moskou en had er navraag gedaan over Van Gogh-verzamelingen, maar men bleek er
geen andere verzameling dan die van Ivan Morozov te kennen. Al diens Van Goghs be-
vonden zich echter nog steeds in Rusland. 

Het Wacker-proces, vrijdag 8 april – Boekhouding
De getuigenis van rechercheur Uelzen. De Berlijnse politie was in het voorjaar van 1928

gewaarschuwd voor vervalsers uit het Rijnland en Hamburg die hun producten in
Berlijn aan de man trachtten te brengen. De berichten over De la Failles Supplément
hadden Uelzen op het spoor van Wacker gezet en op 1 december 1928 had hij hem in
gezelschap van diens advocaat in de Polizeiwache am Zoo verhoord. Zijn aanbod aan
Wacker om de Rus met Meier-Graefe en een politiefunctionaris in Zwitserland te be-
zoeken, was door verdachte geaccepteerd, maar nooit door hem nagekomen. Uelzens
collega, commissaris Thomas, vertelt dat de Düsseldorfse politie was getipt over ver-
valsingen van oude meesters die Wackers vader, de kunstschilder Hans Wacker, ge-
maakt zou hebben. Deze had hem echter verklaard als autodidact niet in staat te zijn
om werken als die van Van Gogh te schilderen.29 Hij had in Wackers pand aan de
Viktoriastraße beslag laten leggen op Hooihopen (625bis), maar Wacker had het vervol-
gens aan Bremmer verkocht en zonder toestemming van de politie van Berlijn naar
Den Haag gebracht. 

Franz Zatzenstein van kunsthandel Matthiesen had de Wacker-Van Gogh Broodjes
(F 387) gekocht en niet aan de echtheid getwijfeld. Vervolgens had hij een echte Van
Gogh uit eigen bezit, De olijfbomen (F 710), geruild voor de Wacker-Van Goghs
Zelfportret (F 385) en Cipressen (F 614). Wie schetste zijn verbazing toen na enige tijd
bij Wacker plotseling een variant van De olijfbomen opdook: F 710bis. Hij begon toen
achterdocht te krijgen. De variant had als provenance ‘Zwitserse verzameling’, maar
Zatzenstein had - ondanks naspeuringen door zijn Zwitserse connecties en ondanks
vragen aan Wacker - geen duidelijkheid gekregen over de herkomst van het doek.
Vervolgens had hij tevergeefs gepoogd om de Wacker-Van Goghs aan Wacker terug te
verkopen.

De getuigenissen van Wackers chauffeur Reichan, secretaris Max Renkewitz, ac-
countant Theodor Jankowsky en zwager Gradkowsky, die geen van vieren beëdigd wor-
den, werpen geen nieuw licht op de handel van Wacker met de Rus. Dr. Kreuzfeld,
hoofd van de psychiatrische afdeling van het Charité-ziekenhuis te Berlijn, had Otto
Wacker behandeld en vond hem volledig toerekeningsvatbaar: ‘Zijn fluisterend en
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langzaam spreken bewezen reeds vroeger, dat hij bewust het onderzoek tegen hem
moeilijk wilde maken. […] Wacker trachtte een soort sluier over zijn eigen wezen te
werpen. […] Een dergelijke houding legt Wacker slechts dan aan de dag, als zijn be-
lang dat vergt. Voor het overige is hij zeer slagvaardig.’30

Het Wacker-proces, maandag 11 april – Bekering
Het is de dag waarop De la Faille getuigenis zal afleggen. Tegen hem heeft de verdedi-
ging in de voorgaande dagen zware beschuldigingen geuit. Het hof heeft nog geen be-
sluit genomen om hem als deskundige te horen. Voordat hij het woord zal krijgen, legt
Gutmann van kunsthandel M. Goldschmidt, geen familie van Wackers advocaat Ivan
Goldschmidt, getuigenis af van de koop van een zestal Wacker-Van Goghs die hij na
twijfel over de echtheid in 1928 voor de koopprijs aan Wacker had terugverkocht.
Wacker had hem correct behandeld.

Er is spanning in de zaal als De la Faille als getuige plaatsneemt. De la Faille getuigt
dat hij Wacker in 1926 vanwege een expertise over een van diens Van Goghs heeft ont-
moet, licht toe hoe hun betrekkingen zich hadden ontwikkeld en hoe hij in 1928 tot de
overtuiging was geraakt dat alle Wacker-Van Goghs uit zijn catalogus vals waren. De
rechter voelt hem hierover aan de tand. De la Failles betoog is zwak. Hij toont zich on-
zeker en komt niet uit zijn woorden. Hij haalt een geschreven verklaring te voorschijn
en leest deze op. In 1928 had hij, volgens eigen zeggen, ‘vermoedelijk gedreven door
een al te diep scepticisme, de nodige absolute objectiviteit verloren’. En dan - geheel
onverwacht - verklaart hij zich wederom vergist te hebben en herroept zijn verklaring
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over de valsheid van vijf Wacker-Van Goghs, die volgens hem eigenlijk wel degelijk
echt zijn: F 418 Zeegezicht, F 523 Zelfportret aan de schildersezel, F 639 Twee populie-
ren, F 625bis Hooihopen, en F 736 Hooihopen. Hij wil met zijn verklaring elk misver-
stand over zijn oordeel uit de weg ruimen en ‘de zuivere waarheid dienen.’31

De aanwezigen in de rechtszaal zijn met stomheid geslagen: de principiële en strijd-
bare De la Faille, de samensteller van de Van Gogh-œuvrecatalogus, de openlijke be-
lijder van eigen fouten, is na amper drie jaar voor de tweede keer om. Hij heeft ten lan-
gen leste Bremmers stelling, volgens welke rondom een kern van echte schilderijen valse
zijn verzameld, onderschreven. De opsomming van nummers en titels is niet alleen een
bevestiging van Bremmers gezag, ze beschermt tevens het bezit van respectievelijk
Kröller-Müller, Chester Dale, Scherjon, Bremmer en een onbekende eigenaar.32 De
Wild maakt voor zichzelf aantekening van dit dramatisch intermezzo: ‘President
vraagt, waarom De la Faille eerst heden hiermede voor de dag komt. De la Faille hak-
kelt, doch zegt, dat hij dit ogenblik eigenlijk het beste vindt. […] De la Faille vertelt
echter niet, hoe hij onder druk van Scherjon in de laatste twee dagen, tot zijn verkla-
ring gekomen is !!’33

Wat hebben De la Faille en Scherjon in de voorgaande dagen besproken en waaruit heeft
de pressie van Scherjon bestaan? De Wild vermeldt het niet. Men zou zo graag willen weten
op welke kwetsbare plek De la Faille is geraakt, hoe Scherjon zijn zin heeft kunnen door-
drijven. Tot daags voor het proces was De la Faille geheel zeker van zijn zaak aangaande de
valsheid van alle Wacker-Van Goghs. Waarom heeft hij zich zo geheel onverwacht tot deze
nieuwe waarheid bekeerd? Een sluitend antwoord zal waarschijnlijk nooit worden gevon-
den. Het staat echter vast dat hij met Scherjon een deal heeft gesloten. 
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De la Faille zal met Twee populieren de markt opgaan en er na enkele jaren een koper
in Japan voor vinden. De la Faille is daartoe kortstondig eigenaar van het doek. Hij
koopt het op 25 september 1935 voor 14.550 gulden van Scherjon en verkoopt het op
dezelfde dag met diens medeweten voor 18.000 gulden via een Japanse bemiddelaar
aan de verzamelaar Magosaburo Ohara. Deze is op de hoogte van de Wacker-zaak, maar
meent desondanks een echte Van Gogh te kopen.34 De deal van De la Faille en Scherjon
zal waarschijnlijk meer betwijfelde werken van Van Gogh hebben omvat. Ik kom daar
in het volgende hoofdstuk op terug.

De la Faille is niet de enige die achter de coulissen van de rechtszaal onder druk is
gezet. Scherjon heeft het ook op een akkoordje over echtheid willen gooien met mu-
seumdirecteur Justi. Volgens diens postuum verschenen memoires zou Scherjon hem
in een tête-à-tête buiten de rechtszaal hebben gewaarschuwd om tijdens de zitting geen
negatief oordeel over zijn bezit, Twee populieren, te vellen. Zo ja, dan zou Scherjon op
zijn beurt twee Van Goghs van de Nationalgalerie voor vals verklaren: De oogst (F 628)
en het duur verworven Tuin van Daubigny (F 776).35 Scherjon speelt hiermee het ge-
rucht in de kunstwereld uit volgens welke dit laatste niet door Vincent zou zijn geschil-
derd, maar door Émile Schuffenecker. Een gerucht dat Justi kent, waarnaar hij in 1929

navraag had laten doen en waarvan hij het beschadigende karakter vreesde. Scherjon
moet hebben geweten dat Justi dienaangaande kwetsbaar was.

Heeft Justi zich dit dreigement aangetrokken of Scherjons poging tot chantage ge-
trotseerd? Ik kom daarop terug.

Na De la Failles opzienbarende bekering getuigt Meier-Graefe over zijn verhouding
met Wacker, zijn expertises, zijn groeiende twijfels in 1928 en zijn verzoek aan Wacker
om de Rus gezamenlijk te bezoeken. Hij vertelt over Wackers reis naar Zwitserland en
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over diens mededeling van het onverwachte vertrek van de Rus naar Egypte. Wacker
had Meier-Graefe daarop echter wel een brief getoond waaruit het rechtmatige eigen-
aarschap van de Rus zou zijn gebleken. Het is de eerste concrete aanwijzing over de her-
komst van de doeken en de rechters willen bijzonderheden horen. Het Vaderland
schrijft: ‘Over deze brief wil getuige zich eerst niet uitlaten en slechts nadat de presi-
dent hem heeft gewezen op zijn eed, vertelt hij dat Wacker het briefhoofd had omge-
slagen en hem verzocht slechts de eerste bladzijde te lezen. Deze brief was geschreven
in het onbeholpen Duits dat de Rus eigen is, en waarin sprake was van schilderijen van
Van Gogh. Volgens getuige was de brief het bewijs van de eerlijkheid van Wacker.
Wacker kreeg toen tranen in de ogen en vertelde dat hij zelf niet rechtmatig in het bezit
van de doeken was gekomen. De Rus had hem de schilderijen zonder medeweten van
zijn eigen familie toevertrouwd.’ 

Heeft Meier-Graefe beseft dat het relaas eerder de eigen naïviteit blootlegt dan licht
werpt op de herkomst van de doeken? Hij haast zich om aan zijn getuigenis een op-
merking over de echtheid toe te voegen, waarover hij de volgende dag als expert zal
worden ondervraagd: ‘Het is de mening van getuige dat alle doeken die Wacker in de
handel heeft gebracht, zonder een enkele uitzondering, best vervalst kunnen zijn.’36

Meier-Graefe houdt een slag om de arm. Bremmer, die na hem getuigt over Wacker,
heeft geen last van dergelijke onzekerheid. Hij zegt de rechters zonder aarzeling dat
negen doeken echt en elf vals zijn.37 Overigens schrijven NRC, Algemeen Handelsblad,
Het Vaderland en De Telegraaf dat Bremmer er acht echt en acht vals zou hebben ge-
noemd. Dit zijn echter de aantallen uit Veths brochure, aldus de invloed ervan onder-
strepend.38 De negende Wacker-Van Gogh De Maaier heeft geen Faille-nummer
omdat het in 1929, meer dan een jaar na de verschijning van de Van Gogh-catalogus,
is opgedoken. Het bevond zich in het atelier van Leonhard Wacker - ter restauratie had-
den de gebroeders Wacker verklaard; nee, een recente vervalsing door Leonhard had
Justi gesteld - en was door de politie in beslag genomen, desondanks door Bremmer
voor echt verklaard.39

Bremmer heeft Otto en Leonhard Wacker volgens eigen zeggen in 1926 leren ken-
nen. Zij zouden hem toen Zelfportret aan de schildersezel ter expertise hebben aangebo-
den. Hij heeft niet gevraagd waar het doek vandaan kwam, zoiets doet hij nooit. Hij
waardeert Wacker, maar vindt dat deze de geheimzinnigheid van een sfinx heeft.
Vervolgens is Wacker met De olijfbomen (F 715bis), een doek gekomen dat Bremmer
direct voor vals hield, en een doek, waarvan hij onmiddellijk kon zeggen dat het echt
was, Zeegezicht (F 418), dat Wacker aan kunsthandel d’Audretsch verhandelde, die het
op zijn beurt aan Kröller verkocht. Bremmer vertelt eveneens dat hij Wacker een voor-
schot van 8.000 gulden heeft betaald voor Hooihopen (F 625bis). Het is voor het eerst
dat Bremmer zelf zijn financiële belang in dit doek openlijk noemt. Het zal voor hem -
na de verklaringen van Wacker en commissaris Thomas - nog weinig zin hebben gehad
er het zwijgen over te bewaren. Het onderdeel van de aanklacht ‘pandbreuk’ heeft im-
mers betrekking op het verbreken van het beslag en illegale transport van Hooihopen van
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Berlijn naar Den Haag. De Avondpost van 13 april 1932 publiceert het, maar in de overige
mij bekende Nederlandse krantenverslagen over deze zitting blijft het achterwege. Duitse
kranten noemen het evenmin, zij besteden trouwens weinig of geen aandacht aan
Bremmers woorden, wél aan die van Justi, dit tot ergernis van Het Vaderland, dat niet na-
laat over Bremmer de loftrompet te steken. De krant vindt dat Bremmers optreden (‘mee-
slepend betoog’) uitsteekt boven die van Duitse experts als Justi (‘slappe redeneringen’).40

Andere kranten zijn eveneens vol bewondering. Een voorbeeld uit De Maasbode: 
‘Bremmer zal ons nu meer in het bijzonder Vincent van Gogh als kunstenaar en als

mens voor ogen stellen, en als zijn betoog daarover voert, heerst er in de zaal een stil-
te, dat het vallen van de traditionele speld er als een donderslag gewerkt zou hebben.
Hij, de hoekige, forse figuur, laat zich door het beeld van de bewonderde meester tot
een peroratie meeslepen, waarbij hem de brokken in de keel schieten en het scheelde
maar een nippertje of de gehele rechtszaal was in een luid applaus uitgebroken toen hij
zijn betoog ten einde had gevoerd.’41

De volgende getuige, de Berlijnse kunstkenner Hans Rosenhagen, kent Wacker sinds
1924 en heeft voor hem onder andere schilderijen van Fritz von Uhde en Carl Schuch
van expertises voorzien. Rosenhagen heeft een deel van de Van Goghs eveneens van ex-
pertises voorzien en zegt nu dat hij ze niet mooi, maar wel echt vindt. Hij neemt een
voorschot op zijn verklaring die hij de volgende dag als deskundige zal afleggen en noemt
Zeegezicht (F 418), Hooihopen (F 625bis), Zelfportret aan de schildersezel (F 523), Cipressen
(F 614) en Twee populieren (F 639) eigenhandige werken van Vincent. 
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De president nodigt De la Faille uit de getuigeneed af te leggen. De verdediging pro-
testeert: als Wacker schuldig is, dan is De la Faille niet minder schuldig, want deze heeft
de schilderijen immers van een certificaat van echtheid voorzien. Het hof trekt zich
terug en besluit om hem ondanks het protest als getuige te beëdigen.

Scherjon wordt als getuige beëdigd en heeft twee pijlen op zijn boog. Allereerst is
het volgens hem niet zo vreemd dat de Wacker-Van Goghs niet in de papieren van de
familie Van Gogh voorkomen. Zo’n dertig jaar geleden kon iedere liefhebber Van
Goghs doeken bekijken op de zolder van Johanna Van Gogh-Bonger. Scherjon meldt
uit eigen waarneming dat Vincents schilderijen er als oude kranten op elkaar lagen ge-
stapeld. Hij verzekert de rechters dat de familie Van Gogh lange tijd zorgeloos met de
erfenis is omgesprongen. Indertijd is er dan ook van zolder gestolen. Dit laatste had de
Ingenieur, die inmiddels weer in Amsterdam is, enkele dagen eerder ontkend. Verder
zijn volgens Scherjon veel doeken, waarover de schilder in zijn brieven schrijft, een-
voudigweg zoekgeraakt. De Wacker-Van Goghs kunnen dus wel degelijk de onberis-
pelijke bron ‘Johanna van Gogh-Bonger’ hebben, zij het dat deze via een onbekende
weg in bezit van verzamelaars en handelaren zijn gekomen. Ten tweede dient men vol-
gens hem te beseffen dat geheimhouding in de kunsthandel, althans in Nederland, geen
onbekend gegeven is. Kunsthandelaren, zegt Scherjon, hebben klanten die niet wen-
sen dat bekend wordt wat zij kopen of al bezitten.42

Bremmer haakt hierop in met het relaas over Vincent van Gogh die bij zijn vertrek
uit Nederland in 1885 bij zijn moeder in Breda kisten met tekeningen en schilderijen
had achtergelaten. De inhoud ervan is in de loop van de tijd deels aan handelaren ver-
kocht en deels verdwenen. Scherjon geeft tevens zijn oordeel over de Wacker-Van
Goghs. Het is nauwelijks een verrassing dat hij dezelfde negen echt noemt als
Bremmer.43 Scherjon versterkt met zijn getuigenis die van Bremmer op eigen wijze. De
laatste vindt onderzoek naar de herkomst voor de bepaling van echtheid eigenlijk niet
ter zake, Scherjon betoogt dat het over de Wacker-Van Goghs gedoemd is te stranden. 

De officier van justitie wil Bremmer niet aanwijzen als deskundige vanwege de
nauwe betrekkingen tussen hem en verdachte. De advocaat veert op, vindt het ‘gro-
tesk’ dat een proces over de echtheid van schilderijen van Van Gogh zou worden ge-
voerd zonder Bremmer, ‘deze deskundige met wereldnaam’ te horen.44

Het Wacker-proces, dinsdag 12 april - Immunisering
De officier van justitie wil De la Faille niet meer als deskundige horen, want deze heeft
zijn oordeel wederom herzien en is daarom ongeschikt om als expert de waarheidsvin-
ding te steunen. De rechters besluiten hem als getuige, maar niet als deskundige te horen.

Het hof beëdigt Meier-Graefe als deskundige. De advocaat vraagt hem waarop zijn
mening over de valsheid is gestoeld, nadat hij 25 Wacker-Van Goghs in eerste instan-
tie voor echt had verklaard. Meier-Graefe begint zelfverzekerd: de doeken zijn allemaal
slechts herhalingen van andere werken, er is geen enkel nieuw motief bij en dat geeft
te denken. Zijn betoog over de echtheid zwalkt alras tussen de stoep van hernieuwde
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zekerheid en de vluchtheuvel van vage bewoordingen: hij vindt alle Wacker-Van Goghs
verdacht, noemt ze vervolgens zeer zwak, toont zich desondanks onzeker over de vals-
heid van vele doeken (Zelfportret aan de schildersezel maakt op hem ondanks alles nog
altijd een diepe indruk), maar maakt een uitzondering voor Twee populieren, Hooihopen
en Zelfportret, die beslist vals zijn. De Wild noteert over Meier-Graefe: ‘Heb de indruk,
dat hij zich een beetje onzeker uitdrukt, om een eventuele andere opinie te vormen,
indien zulks nodig is.’45 Antwoorden op vragen van Wackers advocaat tonen een kunst-
kenner die de weg lijkt kwijtgeraakt. Meier-Graefe zegt dat de twijfels hem slapeloze
nachten bezorgen: de schilderijen vervolgen hem tot in zijn bed. Een oordeel over de
echtheid van schilderijen van Van Gogh is daarom zo moeilijk omdat de meester ook
veel slechte schilderijen heeft gemaakt.46

Advocaat: ‘Welke waarde hebben expertises dan eigenlijk?’ 
Meier-Graefe (zeer opgewonden): ‘Een buitengewoon geringe waarde! Lieden die

hun schilderijen op grond van expertises kopen, verdienen ook niet anders dan erin te
tuinen.’ 

Advocaat: ‘Als in geval van twijfel over de echtheid van een schilderij naar de prove-
nance moet worden teruggegrepen, wat blijft er dan voor de kunstexperts over? Men
kan de expertise, de echtheidsverklaring, dan toch aan de notaris overlaten?

Meier-Graefe: ‘Er zijn nog altijd veel dommere lieden dan kunstexperts.’ (Hilariteit
onder de aanwezigen. Hij vervolgt:) ‘Ons hier in diskrediet geraakte werk heeft nog al-
tijd een bepaalde waarde. Ik verklaar ieder jaar tenminste honderd schilderijen voor
vals, die anders als echt in de handel zouden komen.’47

Kunstschilders, stelt Meier-Graefe, weten vaak zelf niet meer wat zij hebben geschil-
derd. Hij vertelt dat een man een schilderij met de signatuur ‘Max Liebermann’ had
gekocht, maar wenste voor de zekerheid dat de schilder zelf de echtheid nogmaals zwart
op wit zou erkennen. Liebermann ontkende de maker te zijn, maar wilde er de eigen-
aar niet hard om vallen: ‘Ik raad u aan om naar een schriftkundige te gaan. Erkent deze
de echtheid van de handtekening, dan is het doek van mijn hand.’ De schriftkundige
verklaarde de handtekening voor echt, waarna Liebermann het doek als echt bestem-
pelde. Als Meier-Graefe met het verhaal het bestaansrecht van de kunstexpert heeft wil-
len bewijzen, dan is het vergeefse moeite geweest. Journalisten plaatsen het verhaal om
er de oordelen van kenners als Meier-Graefe mee te bespotten.48

Rosenhagen zegt dat hij als deskundige aan zijn verklaring van een dag eerder niets
heeft toe te voegen. Hij voegt nu echter nog eens drie echte aan de vijf van zijn getui-
genverklaring toe en verklaart daarmee precies dezelfde schilderijen voor echt die
Bremmer in Veths brochure aan de meester heeft toegeschreven. Zeven doeken houdt
hij nu voor vals. De Wild noteert over Rosenhagen: ‘Geloof dat hij in de war is en ver-
schillende schilderijen met andere verwart!’49

Bremmer wordt als expert gehoord. Hij is in zijn betoog trouw aan de kunstopvat-
ting die hij al tientallen jaren verkondigt. Echt of onecht is een kwestie van gevoel. Als
hij voor een schilderij staat, tracht hij het gevoel van de kunstenaar tijdens het schilde-
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ren te begrijpen. De NRC schrijft: ‘Hierbij komt dat de diepe overtuiging van de kun-
stenaar en van de mens Van Gogh zich in zijn eigen werken steeds heeft geopenbaard.
Daarom is de heer Bremmer innerlijk bewogen, indien hij voor een echte Van Gogh
staat.’50 Zijn vergelijking van twee aanwezige Wacker-Van Goghs, beide getiteld
Cipressen (F 614 en F 616), zou zonneklaar aantonen dat het ene doek het product van
een scheppende hand en het ander slechts namaak is. De NRC schrijft dat Bremmer
ingaat op kleuren, lijnen, compositie en penseelstreken, maar geeft er geen bijzonder-
heden over. De rechters hebben er waarschijnlijk geen voor de zaak bruikbare argu-
menten in gehoord en zullen hem met enig onbegrip hebben aangehoord: ‘diepe over-
tuiging’, ‘zelf-openbaring’, ‘innerlijke bewogenheid’? De president probeert het over
een andere boeg.

President: ‘Wie zou u mij aanbevelen om een Van Gogh te kopiëren?’
Bremmer: ‘Ik zou zeggen, laat u een goede reproductie maken.’
President: ‘Ja, maar ik wil het laten kopiëren.’
Bremmer: ‘Ik zou zeggen, laat u het niet doen. Van een Van Gogh kan geen goede

kopie worden gemaakt.’51

Ergo: een geslaagde vervalsing bestaat niet. Het hof laat deze immunisering voor wat
ze is en vraagt hem welke doeken echt zijn. Hij noemt er volgens de kranten acht au-
thentiek, dezelfde die hij de vorige dag als getuige tot Van Goghs œuvre rekende. Ook
nu is Veths brochure de bron voor de kranten en niet hetgeen hij daadwerkelijk heeft
gezegd; een negende Wacker-Van Gogh, De maaier, blijft in de kranten ongenoemd.52

Bremmer neemt de gelegenheid te baat om Justi ten overstaan van de rechtbank te
complimenteren met de aankoop van Tuin van Daubigny, de Van Gogh waarover Justi
in Duitsland zo heftig was aangevallen. Heeft Bremmer gehoord van Scherjons manœ-
uvre tegenover Justi? Bremmer en Scherjon hebben in de strijd over de Wacker-Van
Goghs samengewerkt en verkeerden in Berlijn in elkaars gezelschap. Mogelijk is
Bremmer dit doordrijven van Scherjon te gortig geweest en heeft hij een gebaar willen
maken, heeft hij afstand willen nemen van diens poging tot chantage.

Justi wordt beëdigd als kunstexpert en verklaart dat alle doeken van Wacker vals zijn,
zo vals als valse schilderijen maar enigszins kunnen zijn. De kranten verschillen in de
weergave van zijn woorden. Volgens het Berliner Tageblatt en de Berliner Börsen-Courier
zou zijn uitspraak op alle dertig schilderijen betrekking hebben, een uitzondering zou
hij niet hebben gemaakt.53 Volgens de aantekeningen van De Wild zou zijn uitspraak
slaan op zestien Wacker-Van Goghs die begin 1929 ten tijde van de Van Gogh-tentoon-
stelling in de Nationalgalerie bijeen waren gebracht. Justi zou zich volgens De Wild
ook gereserveerd over Twee populieren hebben uitgelaten, zou hebben gezegd dat het
goed is en veel beter dan de overige Wacker-Van Goghs.54 Is dit Justi’s antwoord op
Scherjons chantage? De Nederlandse en Duitse kranten maken van Justi’s reserve aan-
gaande de echtheid van het doek overigens in het geheel geen melding. Waarschijnlijk
is de weergave van De Wild de juiste: Justi heeft zich beperkt tot zestien doeken.55 Diens
reserve aangaande Twee populieren dat in 1929 niet in de Nationalgalerie is geweest, is
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weliswaar geen erkenning van echtheid, maar wel opmerkelijk, want waarom heeft hij
juist dit doek genoemd? Is hij dan toch gezwicht voor Scherjons chantage? Misschien.
Als dat echter het geval zou zijn geweest, dan komt Bremmers compliment in een ander
licht te staan: dan heeft Bremmer geen afstand genomen van Scherjons chantage, maar
heeft hij Justi eigenlijk een soort beloning gegeven voor zijn inschikkelijkheid.

Een andere mogelijkheid is dat Justi heeft geaarzeld, want Scherjon had ogenschijn-
lijk sterke troeven in handen: verwijzingen in Vincents brieven’ expertises van de ‘es-
thetici’ Bremmer, De la Faille, Meier-Graefe en Rosenhagen, Van Goghs vingerafdruk-
ken, vastgesteld door een specialist van de politie, verklaringen over de verf van de
restaurator van de Mesdag-verzameling J.C. Traas en restaurator/chemicus dr.ir. De
Wild, jubel van critici De Gruyter, Hammacher, Havelaar en anderen.

De president vraagt Justi waarop zijn oordeel over de valsheid van de Wacker-Van
Goghs berust. Justi zegt dat hij beschikt over een bepaalde gave om echt van vals te on-
derscheiden. Voorts heeft hij tientallen jaren ervaring met het bekijken van schilderij-
en. Hij betoogt dat er overduidelijke verschillen zijn in compositie, kleur en penseel-
voering tussen de echte en valse Van Goghs. Als de president vraagt naar zijn oordeel
over de ‘circa zes schilderijen’ waarvan de Hollandse experts de echtheid hebben on-
derschreven, zegt Justi dat hij ook deze als vals beschouwt. Daarmee vermeerdert hij
het aantal valse werken tot zo’n twintig, want Kröller-Müllers Zeegezicht en
Matthiesens Zelfportret (F 523) behoorden tot de zestien die begin 1929 in de National-
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galerie waren geweest.56 Justi windt er geen doekjes om: Zelfportret is een van de af-
schuwelijkste schilderijen die hij ooit heeft gezien. De president merkt op dat er een
onoverbrugbare kloof is tussen Justi en Bremmer: deze had hetzelfde doek amper een
uur eerder nog aangeprezen als een van Vincents allermooiste kleurencomposities.57

Justi sarcastisch: Bremmer zoekt de geest van Van Gogh en bespeurt in een kopie waar-
schijnlijk ook een spoor van diens geest. Volgt een opgewonden dispuut tussen Justi
en Bremmer dat de rechter afkapt.

Op verzoek van Wackers advocaat legt Eugen Spiro, kunstschilder en voorzitter van
de Berliner Secession, een verklaring af. De verdediging zegt dat te midden van alle ex-
perts een kunstschilder niet mag ontbreken. Zo iemand kan als geen ander oordelen
over het werk van een vakbroeder. Welaan, volgens Spiro zijn alle schilderijen die Justi
had afgekeurd wel degelijk van Van Gogh, een doek dat Justi als meesterwerk had be-
titeld, is eigenlijk een zwak werk. Welk doek Spiro hiermee heeft bedoeld, is onbekend.
De officier van justitie vraagt de rechterbank vervolgens om twee kunstschilders de vol-
gende dag als tegenexperts te mogen laten getuigen. 

De verklaring van Donath, een door de officier van justitie gedaagde accountant,
over de summiere en ondoorgrondelijke boekhouding van Kunsthandel Otto Wacker
ondergraaft Wackers geloofwaardigheid. Uit Donaths controle van de boekhouding
blijkt niet dat er ooit schilderijen uit Zwitserland naar kunsthandel Otto Wacker te
Berlijn zijn verhandeld. Er zijn evenmin vrachtbrieven of correspondentie over, wel
over transporten uit Düsseldorf: de woonplaats van Otto Wackers schilderende en res-
taurerende broer. Gegevens over de herkomst van het kapitaal van de kunsthandel ont-
breken, wel zouden er grote bedragen via de Deutsche Bank naar een niet te achterha-
len bestemming zijn overgemaakt. 

De verklaringen van De la Faille, Meier-Graefe, Rosenhagen, Bremmer, Scherjon
en Justi stemmen in zoverre overeen dat niet álle Wacker-Van Goghs aan de meester
kunnen worden toegeschreven, maar er is geen overeenstemming dat zij álle vals zijn.
Conclusie van De Maasbode: na zoveel tegenstrijdige meningen van experts heeft
Wacker al één been in vrijspraak.58

Het Wacker-proces, woensdag 13 april – Verhulling
Het is de eerste dag waarop de technische deskundigen over hun onderzoek zullen spre-
ken. Dit maal geen betogen gelardeerd met moeilijk hanteerbare begrippen als gevoel,
intuïtie, handschrift, lijnvoering en compositie, maar met concrete feiten die de na-
tuurwetenschappen aan het licht hebben gebracht. Het harde onderzoek van vinger-
afdrukken, verf, bindmiddelen, schilderslinnen en röntgenfoto’s zal ter sprake komen. 

Op de vraag van de president waarom Garnier tot zijn dactyloscopisch onderzoek
is overgegaan, antwoordt deze dat het hem gevraagd was door zijn chef bij de Utrechtse
politie, die een neef van Scherjon is. Garnier zet uiteen dat hij vingerafdrukken op Twee
populieren heeft aangetroffen die ook op nimmer betwijfelde doeken van de Kröller-
Müller-verzameling staan. Tussen de vingerafdrukken op alle doeken zijn vijf punten
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van overeenstemming. De Berlijnse politiecommissaris Müller weerspreekt dat dit vol-
gens internationale normen als bewijs geldt: ‘Het minimum van overeenstemming
voor een bewijskrachtig argument zijn niet vijf, maar twaalf punten van overeenstem-
ming’.59 Müller heeft bovendien op geen van de Wacker-Van Goghs of Van Goghs in
de Nationalgalerie vingerafdrukken gevonden.60

De Wild krijgt het woord. Hij legt de nadruk op zijn onderzoek van echte Van Goghs
en houdt Matthiesens Zelfportret, Dales Zelfportret aan de schildersezel en Bremmers
Hooihopen zorgvuldig uit de wind. Hij zegt de rechters allereerst de chemische samen-
stelling van verf en bindmiddel van twee betwijfelde Wacker-Van Goghs, Twee popu-
lieren en Zeegezicht bij Saintes-Maries, te hebben onderzocht en vervolgens die van 22

Van Goghs waarvan de echtheid niet wordt betwijfeld.61 De samenstelling van verf en
bindmiddel was bij al deze doeken dezelfde. De Telegraaf schrijft hierover: ‘Het ligt voor
de hand, welke conclusie hieruit kan worden getrokken.’ De Wild zegt volgens de
krant: ‘Een aantal schilderijen, waarvan echtheid ontkend wordt, bleek een hoog hars-
gehalte in de verf te hebben’.62 De toevoeging van hars, legt hij uit, zorgt voor snelle
droging, iets wat vreemd is aan Van Goghs werkwijze. Daarmee onderscheiden deze
zich van de echte Van Goghs. 

De Wild zegt niet van welke door hem onderzochte Van Goghs de ‘echtheid ont-
kend wordt’. De rechters en de verdediging vragen hem er ook niet naar, journalisten
evenmin. Integendeel, eenieder prijst zijn optreden. De Telegraaf van 19 april 1932

schrijft dat elke Nederlandse deskundige tijdens het proces vooral het eigen gelijk
heeft willen bewijzen, maar maakt voor hem een uitzondering: ‘Slechts de restaura-
teur dr. De Wild bleef volkomen zakelijk en ging geen stap verder dan zijn weten-
schappelijk onderzoek rechtvaardigde. Zijn verklaringen waren daarom voor velen te-
leurstellend, maar haar objectiviteit betwijfelde niemand’.63 Het Vaderland gaat in de
laatste van een serie anonieme artikelen het meest uitvoerig in op zijn uitspraken en
schrijft dat De Wild om zijn onderzoek complimenten ontvangt van de officier van
justitie ‘die wenste, dat alle deskundigen tot zulke scherpe en zekere resultaten waren
gekomen’. Het stuk besluit: ‘Door natuurwetenschappelijk onderzoek kan heel veel
exact bewezen worden met twijfelloze zekerheid. Maar in deze wereld is niet alles te
bewijzen!’64 De schrijver van deze loftuiting is, zo blijkt nu, niemand anders dan De
Wild zelf.65

Heeft De Wild bewust alle nadruk gelegd op de door hem onderzochte, échte Van
Goghs? Het heeft er veel van weg. Daarmee leidt hij de aandacht af van aantal en iden-
titeit van de door hem onderzochte valse werken. De Wild had als begin van zijn be-
toog ook het geheel van door hem onderzochte en aan Van Gogh toegeschreven wer-
ken kunnen nemen. Vervolgens had hij een overzicht kunnen geven van de resultaten
van zijn onderzoek: de namen van de valse en echte Van Goghs. Dit is niet gebeurd.
Stel, de rechters hadden hem gevraagd exactheid te betrachten inzake namen en eigen-
schappen van alle door hem onderzochte valse werken, zou De Wild de valsheid van
Zelfportret (F 385), Zelfportret (F 521), Zelfportret aan de schildersezel (F 523), Hooihopen
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(F 625bis) en De Zaaier (F 691) dan hebben genoemd? Het is mogelijk. Of zou hij zijn
bevindingen over deze schilderijen ook dan hebben verzwegen? Dit alles behoort tot
het schier onmetelijke rijk der historische speculatie. 

De Wild heeft drie keer gelegenheid gehad om op te komen voor de waarheid over
Hooihopen, Zelfportret en Zelfportret aan de schildersezel: in 1929 naar aanleiding van de
brochure van Scherjon; in maart 1932 vanwege de publicatie van Veth; en tenslotte een
maand later als deskundige voor de rechter. Drie maal verkiest hij te zwijgen en drie
maal bewerkstelligt hij een zorgvuldige omsluiering van de waarheid over het bezit van
Bremmer, kunsthandel Matthiesen en Chester Dale. Het zal vele jaren standhouden.

Het verhoor van de kunstschilders Eugen Spiro en Leo von König krijgt weinig aan-
dacht in de kranten. Wat zij zeggen levert kennelijk geen nieuwe gezichtspunten op,
maar De Wild noteert dat de getuige van het OM, von König, Twee populieren van
Scherjon ‘erg mooi’ vindt.66 Volgens de Berliner Börsen-Courier zou hij het ‘beslist echt’
hebben genoemd.67 De getuigenis van een andere kunstschilder voor het OM, Kurt
Wehlte, krijgt daarentegen volop aandacht. Hij is leraar schildertechniek aan de aca-
demie van beeldende kunsten te Berlijn en heeft röntgenfoto’s gemaakt van enkele
echte en valse Van Goghs. Hij toont de rechters foto’s van schilderijen, die er op het
eerste gezicht als doublures uitzien. Dat is bijvoorbeeld het geval met de echte en de in
twijfel getrokken De zaaier (waarschijnlijk F 689 en de Wacker-Van Gogh F 691). Bij
al deze foto’s constateert men volgens Wehlte echter hetzelfde verschijnsel. Van de echte
doeken leveren de röntgenfoto’s een klaar en helder beeld; daarentegen is er op de in
twijfel getrokken schilderijen een wirwar van lijnen. De NRC: ‘De meester, aldus
Wehlte, heeft met vaste hand geschilderd, terwijl de namaker of kopiist steeds verf op
verf heeft gehoopt, totdat hij het gewenste resultaat verkreeg. Uit de foto’s blijkt dui-
delijk het verschil van schilderen bij de echte Van Gogh te zien; daar is de schilder be-
wust op zijn doel afgegaan. Bij de andere is de manier van schilderen meer aarzelend
en onzeker.’68 Zonder zich over echtheid uit te spreken acht Wehlte het ondenkbaar
dat dezelfde schilder op zo geheel verschillende manieren te werk zou zijn gegaan. Deze
foto’s trekken de aandacht en de rechters zullen het uiteindelijk als belangrijke bewijs-
stukken tegen de echtheid van de Wacker-Van Goghs zien.

In de middag krijgt Ludwig Thormaehlen, curator van de Nationalgalerie en voor-
naamste medewerker van Geheimrat Justi, het woord. Volgens hem zijn alle Wacker-
Van Goghs in de rechtszaal vals. Hij betoogt dat de schilderijen van de landschappen
ongerijmdheden hebben en zijn gemaakt door iemand die nooit ter plekke is geweest.
De vervalser heeft ze waarschijnlijk gemaakt met tekeningen van Van Gogh als voor-
beeld, maar heeft deze verkeerd begrepen. De Maasbode schrijft: ‘In zijn bespreking,
welke hij over de schilderijen hield, wees hij er op, dat bij het grote Cipressenschilderij,
over welks echtheid de meningen verdeeld zijn, een soort verf is gebruikt, waarmee Van
Gogh nooit heeft geschilderd. Hij verklaarde alle schilderijen, behalve het Cipressen-
schilderij, voor vals.’69 De Telegraaf schrijft: ‘Hij motiveert zijn mening met een groot
aantal technische bijzonderheden. Hij wijst op een reeks van onlogische combinaties
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bij de in twijfel getrokken doeken.’70 Maar wat er onder de ‘technische bijzonderhe-
den’ en ‘onlogische combinaties’ moet worden verstaan is niet duidelijk. Het verhoor
van Thormaehlen duurt de hele middag, onderbroken door interrupties van Scherjon,
De Wild en de verdediging. ‘Als tussen de verdediger en dr. Thormaehlen een debat
ontstaat over De Zouaaf, verliest de voorzitter zijn geduld en vraagt luid: “Is er hier in
de zaal één enkele deskundige, die aan de echtheid van De Zouaaf gelooft?” Als nie-
mand antwoordt, verzoekt hij de verdediger het debat te staken.’71

Aan het eind van de zitting stelt de president vast dat er ook onder de technische ex-
perts geen eenstemmigheid is over alle doeken. Vaststaat volgens hem dat er van de ze-
ventien op die dag aanwezige schilderijen er elf unaniem als vals worden bestempeld.72

Het Wacker-proces, donderdag 14 april – Tegenspraak der experts
De hoofdrestaurator van de Staatliche Gemälde Galerie te Berlijn, Helmut Ruhemann,
heeft zestien Wacker-Van Goghs onderzocht en meent dat van elf ervan vaststaat dat
ze vals zijn.  Hij heeft röntgenfoto’s genomen van de betwijfelde doeken en deze ver-
geleken met die van echte Van Goghs. Hij zegt dat de vervalser heeft geleerd van zijn
eigen werk, want de later ontstane werken vertonen een grotere gelijkenis met de ori-
ginelen van Van Gogh. De vervalser heeft echter steeds andere materialen gebruikt en
de dikke penseelstreken, die zo kenmerkend zijn voor Van Gogh, te veel overdreven.
Ruhemann vindt overigens dat Scherjons Twee populieren veel beter is dan de andere
doeken en onthoudt zich ook van een oordeel over Bremmers Hooihopen.73 Zijn be-
toog wordt onderbroken door De Wild, die zegt dat dat de door hem onderzochte doe-
ken van van Gogh op linnen van verschillende soort waren geschilderd. Scherjon merkt
na de verklaringen van Ruhemann op dat men moeilijk twee werken van Van Gogh
kan vergelijken die voor en na zijn ziekte zijn ontstaan, omdat ‘de kunst en het wezen
van de schilder in de tussentijd geweldige veranderingen hebben ondergaan.’74

Twee scheikundigen van de Staatsmusea, E. Täubner en K. Brittner, getuigen als ex-
perts over het onderzoek dat zij ieder hebben gedaan naar de samenstelling van de verf
van de valse schilderijen. Zij komen tot dezelfde conclusie: de verf blijkt hars te bevat-
ten.75 De weergave in de pers is weinig precies: welke schilderijen hebben zij onder-
zocht? De Wild noteert over de getuigenis van Täubner dat deze drie echte en drie valse
Van Goghs zou hebben onderzocht, maar welke is niet bekend. Over het schilderijen-
onderzoek van Brittner heeft De Wild nog minder genoteerd. De kranten treden even-
min in bijzonderheden. In het archief van de Nationalgalerie bevindt zich een rapport
van Täubner dat hij enkele dagen voor het proces heeft opgesteld en waarin hij schrijft
dat hem echte en valse Van Goghs waren voorgelegd: ‘In totaal waren het 5 of 6 schil-
derijen.’76 Hij geeft geen enkele indicatie om welke schilderijen het gaat.

Het Wacker-proces, zaterdag 16 april - Pleidooien
De officier van justitie zegt in zijn pleidooi dat velen verbaasd zijn geweest over de
rechtsgang in Alt-Moabit. De rechtszaal was, zegt hij, herschapen in een soort kunst-
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zaal waar de echte, uit musea afkomstige Van Goghs er te midden van de vervalsingen
uitsprongen als juwelen tussen glassplinters. Alle voorstellen van verdachte voor het
vergroten van het bewijsmateriaal waren opgevolgd, de rechtbank had zelfs experts uit
Zuid-Frankrijk en Nederland naar Berlijn laten komen. De deskundigenverklaringen
hadden vanwege het ongewone onderwerp van het proces veel tijd in beslag genomen.
De officier maakt een onderscheid tussen de verklaringen van de groep esthetici die
zich laten leiden door hun gevoel en waarvan Bremmer de voornaamste was en de groep
van scheikundigen en kunstgeleerden, waarvan hij Justi als belangrijkste vertegenwoor-
diger ziet. De officier sluit uit dat Van Gogh met hars zou hebben geschilderd. Het is
artistieke zelfmoord, de verf brokkelt al na enkele jaren af. ‘Van betekenis is in dit geval
dat bij 22 doeken die dr. De Wild, deze deskundige bij uitnemendheid, heeft onder-
zocht, nergens sporen van hars te ontdekken zijn geweest,’ schrijft de Nieuwe Courant
in zijn verslag over het pleidooi van de officier. De officier sluit zich zonder voorbe-
houd aan bij het betoog van Justi en meent dat er over elf van de zestien in de rechts-
zaal aanwezige Wacker-Van Goghs niet de minste reden voor twijfel aan de valsheid is.
De vraag of alle schilderijen vals zijn, kan weliswaar niet met een volmondig ‘ja’ wor-
den beantwoord, maar er is geen twijfel aan dat een substantieel deel vals is.

Blijft de vraag of Wacker ervan op de hoogte was. De officier van justitie laat alle tij-
dens het proces genoemde feiten over de herkomst van de Van Goghs de revue passe-
ren: de geheimzinnige Rus, de afgelaste ontmoeting, de verklaring van sovjetautoritei-
ten, het chemisch onderzoek, etcetera. Hij eist een gevangenisstraf van anderhalf jaar
en twee weken wegens oorkondenvervalsing, bedrog en pandbreuk. Wacker heeft de
Duitse kunsthandel met zijn vervalsingen grote schade toegebracht en zou voor zijn
delict eigenlijk tuchthuisstraf moeten krijgen, maar de afwezigheid van een strafblad
kan als een verzachtende omstandigheid worden gezien. 

De verdediger vindt het bewijs van Wackers kennis van de valsheid van de Van Goghs
ontoereikend en wijt de hele zaak aan jaloezie van collega-kunsthandelaren. Wacker
heeft steeds het oordeel van experts gevraagd: over zijn Van Goghs hebben zes experts
niet minder dan 66 positieve expertises geschreven. Zeker, sommigen hebben deze her-
roepen, maar dat kan Wacker niet verweten worden; het zegt iets over hun competen-
tie. De verdediger heeft niets dan lof voor Bremmer. Hij wil op diens getuigenis niet
afdingen, maar zowel hij als Scherjon heeft Van Gogh zo de hemel in geprezen dat zij
de minder geslaagde schilderijen van hun nationale held voor vervalsingen aanzien.
Meier-Graefe is volgens de verdediging als een oester: hij kruipt terug in de schelpen
des twijfels wanneer van hem een duidelijk oordeel wordt gevraagd. De la Faille is de
rekenmeester over Van Gogh, geen kenner. 

De verdediger stelt dat hij een tijdlang de verdenking tegen De la Faille had dat deze
zijn actie tegen Otto Wacker startte nadat hij kennelijk niet langer verwachtte met diens
schilderijen te kunnen handelen. De verdediger bewaart de fiolen van zijn toorn voor
Justi, die geen verstand heeft van Van Gogh, zoals ook door experts in de Duitse kunst-
wereld is bevestigd. De meeste Wacker-Van Goghs zijn niet gesigneerd en kunnen dus
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niet als oorkondenvervalsing worden gezien. De ware schuldige is De la Faille, die eerst
alle werken voor echt en vervolgens voor vals heeft verklaard. Hij zou eigenlijk terecht
moeten staan, niet Otto Wacker.

Het Wacker-proces, dinsdag 19 april – Vonnis
Na de tegenspraak van de deskundigen zinspeelt de Nederlandse pers op vrijspraak we-
gens gebrek aan bewijs, maar het pakt anders uit. De rechtbank veroordeelt Otto
Wacker wegens voortdurend bedrog, deels in samenhang met oorkondenvervalsing,
tot een jaar gevangenisstraf. Hij wordt van de klacht van pandbreuk vrijgesproken. De
reden wordt niet uiteengezet, maar mogelijk speelt een rol dat Hooihopen (625bis) ten
tijde van de inbeslagname van de schilderijen van de gebroeders Wacker in januari 1929

eigendom van Bremmer was.  
De rechtbank heeft uit de verklaringen van critici, handelaren, historici en schilders

opgemaakt dat er volledige overeenstemming is over de valsheid van elf schilderijen.
De motivering van het vonnis over de valsheid luidt: ‘Het oordeel van de deskundige
De la Faille die eerst alle werken voor echt, later weer alle voor vals en tenslotte vijf weer
voor echt verklaarde, acht het hof van weinig waarde. De Nederlandse deskundigen
Bremmer en Scherjon daarentegen hebben door hun verklaringen de overtuiging kun-
nen vestigen dat ze over een diepgaande kennis van Van Goghs wezen en kunst beschik-
ken, maar de rechtbank heeft zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat deze beide
heren in hun zeer begrijpelijke geestdrift voor de grote zoon van hun vaderland alles
wat met hem verband houdt, anders beoordelen dan anderen. Rekening houdend met
deze omstandigheden en met de kunstkritische uitspraken der deskundigen Justi,
Thormaehlen en Ruhemann, alsmede met de wetenschappelijke onderzoeken van an-
dere experts en voorts aan de hand van haar eigen vaardigheid tot oordelen heeft de
rechtbank bovendien nog vier schilderijen, die door de Nederlandse deskundigen voor
echt gehouden worden, als vervalsingen aangemerkt. Aangaande twee andere schilde-
rijen die van wezenlijk hogere kwaliteit zijn, heeft de rechtbank ten gunste van ver-
dachte de mogelijkheid van echtheid niet uitgesloten. […] Over de schilderijen die niet
in de rechtszaal beschikbaar waren, heeft de rechtbank twee als echt, en alle andere als
vals verklaard. Zelfs als er zich nog onder de zogenaamd valse schilderijen een echte
zou bevinden, zou het de rechterlijke overtuiging over het geheel niet beïnvloeden.’77

Het verhaal over de Rus acht de rechtbank totaal onlogisch, onzinnig en onwaar. 
De Berliner Börsen-Courier, waaraan deze tekst is ontleend, noemt de titels of F-

nummers van de schilderijen niet. Andere Duitse kranten doen het evenmin. Er is dien-
aangaande overigens een interessant verschil met Nederlandse kranten. De NRC ver-
duidelijkt de zin uit het vonnis over de ‘twee doeken van wezenlijk hogere kwaliteit’
door tussen haakjes de titels te noemen: Hooihopen en Twee populieren. De vraag is of
deze titels in het vonnis zijn genoemd, dan wel dat de NRC-correspondent ze heeft toe-
gevoegd en zo ja, of hij of zij daarbij wellicht is afgegaan op aanwijzingen van anderen.
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Ik vermoed dat het een journalistieke toevoeging is. Hierover is geen zekerheid, maar
het vonnis in hoger beroep dat in hoofdzaak gelijk is aan het hier geciteerde en waar-
van fragmenten in maart 1933 in Kunst und Künstler zijn gepubliceerd, geeft evenmin
titels of F-nummers.78

Dan is er nog de rechterlijke uitspraak over de schilderijen die níet in de rechtszaal
waren en waarvan er twee echt zijn. Geen journalist die de vrijheid heeft genomen om
die titels in te vullen, maar voor een belanghebbende is dat eigenlijk geen handicap.
Hij of zij kan uit deze rechterlijke uitspraak troost putten, kan daarmee het eigen, ge-
koesterde bezit beschermd achten: tegenover anderen kan altijd worden volgehouden
dat de rechters het voor echt hebben verklaard. Een belanghebbende kan met enige re-
deneerkunst ver komen. Vaststaat dat Zeegezicht en Zelfportret aan de schildersezel zich
ten tijde van het proces niet in Duitsland bevonden. De overige, volgens het vonnis
niet op het proces aanwezige Wacker-Van Goghs bevonden zich grotendeels in
Duitsland. Over het zich in Den Haag bevindende Zeegezicht had De Wild verklaard
dat het een echte Van Gogh is, dat de verf in tegenstelling tot de valse Van Goghs geen
hars bevat. Over de hars in het te New York verblijvende Zelfportret aan de schilderse-
zel had hij het zwijgen bewaard. Beide doeken zijn derhalve geschikte kandidaten voor
de twee, niet nader aangeduide echte Wacker-Van Goghs. Het vonnis laat bovendien
de mogelijkheid open dat zich onder de circa vijftien niet op het proces aanwezige doe-
ken nog een enkele echte zou bevinden. 

De rechters hebben niet veel waarde gehecht aan de oordelen van de esthetici. Zij
worden op hun nummer gezet, omdat de rechters zichzelf tot oordelen over echt en
vals bekwaam achten. De drie rechters hebben geen achtergrond als kunstkenner: de
voorzitter is beroepsrechter, een jurist, de lekenrechters zijn respectievelijk herbergier
en koopman.79 Het moet pijnlijk voor De la Faille zijn geweest dat de rechters hem,
samensteller van de Van Gogh-œuvrecatalogus, als expert hebben laten vallen. Zijn be-
strijders van het eerste uur daarentegen hebben het voordeel van de twijfel gekregen.
Het is hem misschien een schrale troost geweest dat Bremmer en Scherjon met het von-
nis niet de volle winst - volgens hun opvatting zijn er negen echte Van Goghs onder
die van kunsthandel Otto Wacker - hebben kunnen innen, maar De la Failles bekering
en De Wilds verhulling hebben de ‘kerntheorie’ (rondom enkele echte Van Goghs zijn
valse verzameld) in stand gelaten. De rechters hebben die theorie bekrachtigd. 

Enkele dagen na het proces werpen vader en zoon Mak van Waay, De la Failles voor-
malige vennoten van veilinghuis A. Mak, olie op het vuur met het bericht dat zij hun
relatie met De la Faille hebben beëindigd. Zij distantiëren zich, onder verwijzing naar
Veths Schoon schip!, van De la Failles transacties met Wacker, die zijn geheel buiten hen
om tot stand gekomen. Zij staan ook buiten De la Failles in de brochure genoemde
oordelen en ‘wijzen alle aansprakelijkheid voor hetgeen de heer Baart de la Faille vol-
gens de brochure Schoon schip! zou hebben verklaard of gedaan, met beslistheid af ’.80
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Nationalisme
Wacker (‘ik ben onschuldig’) en de officier van justitie (‘de straf is te laag’ ) vechten het
vonnis aan en op 18 oktober 1932 begint het hoger beroep. Het zal zich in twaalf zittin-
gen meer dan zes weken voortslepen en het vonnis zal op 6 december ongunstig voor
Wacker uitpakken: een jaar en zeven maanden gevangenisstraf, 30.000 rijksmark boete
of 300 dagen hechtenis, drie jaar verlies van burgerrechten, en de kosten van het ge-
ding. Wacker zal dan vanwege vluchtgevaar onmiddellijk in hechtenis worden geno-
men. Het vonnis van de rechters in hoger beroep laat Bremmers kerntheorie intact. 

De zittingen in hoger beroep laten een herhaling van zetten zien. Hoe kan het an-
ders: voor het merendeel dezelfde getuigen en experts (De Wild heeft zich laten ver-
vangen door restaurator J.C. Traas), die hun reputatie en belangen willen beschermen.
Zeker, zij hebben zich beijverd om de argumenten aan te scherpen, maar geen van hen
heeft feiten geproduceerd die de zaak een andere wending geven. Er is wederom het
zwijgen van Wacker over de geheimzinnige Rus, zijn suspecte boekhouding en de om-
standige, maar elkaar tegensprekende deskundigenverklaringen. Desondanks is er een
in het oog springend verschil. In april hadden zij die het oneens zijn nog een enkel wel-
willend gebaar naar elkaar gemaakt: Bremmer die Justi complimenteerde met diens
omstreden aankoop van Tuin van Daubigny. En De Telegraaf had over de zittingen in
april geschreven: ‘In het algemeen stonden de Duitse deskundigen op aanzienlijk hoger
niveau dan de Nederlandse. Met één enkele uitzondering waren de Nederlandse heren
aan de kant der verdediging.’81 (De uitzondering is De Wild die de krant vanwege zijn
objectiviteit had geprezen.) Deze toegeeflijke houding onder experts, getuigen en jour-
nalisten is eind 1932 bijna geheel verdwenen. In de Nederlandse verslaggeving beluis-
tert men verbittering over zoveel onbegrip voor de argumenten van de Nederlandse ex-
perts. Men ontwaart ook verscherping van het conflict, die zich uit in ongeremd
nationalistische retoriek: Holland tegen Duitsland. Vlagvertoon was sluimerend aan-
wezig in april - Bremmer die volgens Nederlandse kranten door Duitse experts en kran-
ten niet voldoende eer zou zijn bewezen -, in hoger beroep is het onlosmakelijk onder-
deel van het steekspel om het eigen gelijk te bewijzen. 

Het politieke klimaat in Duitsland speelt hierin ongetwijfeld een rol, want tussen
het proces in april en het hoger beroep in november heeft zich in Duitsland een poli-
tieke aardverschuiving voltrokken die de crisis, ingeluid door de beurskrach van 1929,
versterkt. Het teruglopend economisch tij gaat gepaard met toenemend politiek ge-
weld. Conservatieven, nationaal-socialisten en communisten bestrijden elkaar te vuur
en te zwaard. Ze zijn het echter geheel eens over één zaak: de parlementaire democra-
tie moet onmiddellijk worden afgeschaft. De geluiden van matiging en compromis ver-
stommen. Bij de presidentsverkiezingen van 13 maart 1932 haalt de conservatief Paul
von Hindenburg 18,5 miljoen stemmen, Hitler 11,5 miljoen. De nazi’s boeken bij de
parlementsverkiezingen in juli een enorme overwinning, verliezen een deel van de
winst bij de parlementsverkiezingen op 6 november, maar zijn nog altijd de grootste
partij.82 Duitsland is op drift en komt weer in de ban van agressief nationalisme. Er is
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het pleidooi in mei 1932 van het Reichsverband bildender Künstler Deutschlands voor
een noodverordening dat uit publieke middelen niet meer dan 10.000 rijksmark aan
het werk van een dode, niet-Duitse kunstenaar mag worden uitgegeven. Het verbond
wijst Justi’s drie jaar eerder gedane aankoop van Van Goghs 240.000 rijksmark kosten-
de Tuin van Daubigny dan ook resoluut af.83 Het kerend tij laat zich vooral aflezen in
de houding van Nederlandse journalisten en experts, die zich van de weeromstuit ge-
heel vereenzelvigen met de eigen vlag. Scherjon geeft daarvoor het startschot. 

Wackeriaanse geleerdheid
In oktober 1932, voorafgaand aan het hoger beroep, publiceert Scherjon zijn Catalogue
des Tableaux par Vincent van Gogh décrits dans ses lettres. Périodes : St. Rémy et Auvers sur
Oise, getooid met voorwoorden van Scherjon, Bremmer en De la Faille. Laatstgenoemde
prijst Scherjon vanwege alle moeite die hij zich heeft getroost om het werk van Van Gogh
te zuiveren. Scherjon prijst De la Faille voor de œuvrecatalogus van Van Gogh. Bremmer
merkt zuinigjes op dat het laatste woord over Van Goghs œuvre nog niet is gesproken.
De Groene Amsterdammer noemt de verschijning van de catalogus en spreekt over tres fa-
ciunt collegium, een merkwaardig gezelschap, en brengt de brochure van Veth in herin-
nering.84 Het zal voor de waarnemers van het Wacker-proces nauwelijks een verrassing
zijn geweest dat Zelfportret aan de schildersezel, Hooihopen, Twee populieren, Zelfportret en
de vijf overige door Bremmer en Scherjon voor echt verklaarde schilderijen van kunst-
handel Wacker alle in de brieven van Van Gogh genoemd blijken te worden. Deze schil-
derijen staan dan ook in Scherjons catalogus afgebeeld. 

Scherjon voert met zijn catalogus tevens het in april tegen Justi geuite dreigement
op geheel eigen wijze uit. Vincents brieven blijken in het geheel geen melding te maken
van de drie Van Gogh schilderijen van de Nationalgalerie: De geliefden (F 485), De maai-
er (F 628) en Tuin van Daubigny (F 776). Dit alles volgens de lezing van Scherjon en
deze staan dan ook niet in de catalogus afgebeeld.85 De andere versie van Tuin van
Daubigny (F 777), bezit van de Zwitserse verzamelaar R. Staechelin, staat echter wel
afgebeeld en de citaten uit Vincents brieven moeten suggereren dat de meester slechts
éénmaal een dergelijk tafereel heeft geschilderd. De strekking van Scherjons catalogus
is duidelijk. Justi mag zich een autoriteit aangaande Van Gogh achten, hij is die repu-
tatie in het geheel niet waardig. Hij heeft de artistieke waarde van Van Gogh pas inge-
zien nadat anderen in Nederland en Duitsland hem waren voorgegaan, is eigenlijk een
meeloper, die bovendien geen enkel idee heeft van het wezen van Van Gogh, want alle
drie door hem gekochte schilderijen zijn vals. 

Justi reageert prompt in Museum der Gegenwart met een artikel dat druipt van sar-
casme en met de boodschap dat Scherjon niet kan lezen, citeren en kijken. Justi gaat
uitvoerig in op Scherjons selectieve weergave van Vincents brieven en betoogt dat diens
verdediging van de echtheid van de Wacker-Van Goghs van geen kant deugt. Hij be-
sluit dat Van Gogh de grootste Nederlandse schilder sinds eeuwen is en dat de hoon
over de stuntelende Berlijnse experts – lees: Meier-Graefe en Rosenhagen – te verwach-
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ten viel, maar ‘dat de treurige vervalsingen juist vanuit Holland zouden worden verde-
digd – en met welke middelen! – dat was niet te verwachten’.86 De Nederlandse pers
toont weinig interesse voor de inhoud van Justi’s kritiek, maar stoort zich aan diens
schampere bewoordingen. De Gruyter prijst Scherjons catalogus in Het Vaderland als
‘een voortreffelijk en nuttig werk’ en laakt Justi’s kritiek: ‘Wat Justi van het Chester
Dale portret schrijft, is wel zo verregaand oppervlakkig en misleidend, dat men er ver-
baasd van staat.’ Justi’s houding tegenover Scherjon noemt hij ‘schandelijk’ en ‘ab-
surd’.87 Zwartendijk verwerpt eveneens de kritiek van Justi en looft Scherjon. Zij staat
echter kritisch tegenover de werkwijze om met Vincents brieven echtheid te staven. Zij
verwacht er maar weinig van - er zijn te veel explicaties mogelijk - en heeft evenmin
vertrouwen in de intuïtie van de ‘esthetici’. Zij bedoelt Meier-Graefe, Rosenhagen,
Bremmer, Scherjon en De la Faille. De rechters zullen meer houvast hebben aan de uit-
spraken van scheikundigen en röntgenfotografen, want zo stelt zij, deze zijn ‘in geen
enkel opzicht belanghebbenden’.88 De Wilds verhulling blijkt effectief te zijn.

‘Complot’
In Justi’s consequente afwijzing van alle Wacker-Van Goghs ziet het Algemeen
Handelsblad een samenzwering van de Nationalgalerie, Duitse kunstgeleerden en han-
delaren. ‘Men hoopte eerst Scherjon te kunnen discrediteren, teneinde hem, de “au-
sländischen Kunsthändler”, die het de Duitse kunstgeleerden met zijn wetenschappe-
lijk bewijsmateriaal wel eens lastig zou kunnen maken, als deskundige te elimineren.
Was dit eenmaal gelukt, dan was de slag al half gewonnen. Men behoefde er de recht-
bank nog slechts van te overtuigen, dat Bremmer een artistiek fantast, een “Schwärmer”
is, die wel heel ontroerend over de kunst van Vincent kan spreken, maar aan wiens oor-
deel van kunstwetenschappelijk standpunt natuurlijk generlei waarde kan worden toe-
gekend. Wie de drijvende kracht van dit complot was, kon men tot voor enige dagen
slechts bevroeden – bewijzen kon men het niet. Thans echter weten wij het!’89

Er volgen nog enkele alinea’s, eveneens opgewonden van toon en zonder overtuigende
feiten, en tenslotte de onthulling dat Justi gangmaker van de samenzwering is. Volgens
de krant heeft het doortastende optreden van Scherjon deze samenzwering doen sneu-
velen.

Tijdens het hoger beroep laat de Duitse pers het bijna geheel afweten, de
Nederlandse is steevast present. Deze prijst het optreden van Scherjon, Garnier,
Bremmer, Traas en het keurt dat van Justi, Thormaelen, Wehlte en andere Duitse ex-
perts af. Volgens Bremmer moet men Hollander zijn om over Van Gogh te kunnen
oordelen: ‘Dat heeft met nationalisme niets uitstaande. Wij Hollanders zijn het zui-
verste ras ter wereld’.90 Ingenieur Van Gogh, die zich slechts bij hoge uitzondering
openlijk pleegt uit te laten over echtheid, herkent in een Wacker-Van Gogh, De zaai-
er, de hand van een Duitse vervalser, want ‘zo paradematig marcheert men in Holland
niet bij het zaaien!’91 Deze en vergelijkbare opmerkingen kunnen heel goed duiden op
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meligheid vanwege de lange duur van het hoger beroep, op verveling omdat men alle
argumenten wederom heeft moeten aanhoren, op irritatie als gevolg van de dagenlan-
ge zittingen, op ontzetting over de sa in de straten van Berlijn. 

Maar toch, de stemming onder journalisten, getuigen en experts is grimmiger dan
een half jaar eerder. De Nederlandse en Duitse pers heeft tot mei 1932 een mengeling
van luim en ernst over de Wacker-affaire gepubliceerd. De luim was vertegenwoordigd
in cursiefjes, zoals die van Kurt Tucholsky’s alter ego Kaspar Hauser: ‘Van Gogh heeft
in totaal ongeveer 476 doeken geschilderd; daarvan hangen er 481 in Zwitserland - de
overige zijn in Duits bezit.’92 Er waren cartoons, spotdichten, grappen op straat:
‘Duitsers, koop alleen Duitse Van Goghs!’93

In het najaar is er nog nauwelijks sprake van relativering, de ironische toon ver-
dwijnt. O ja, De la Faille wordt nu door Nederlandse journalisten minzaam geprezen
als de expert die de moed heeft gehad om voor eigen fouten uit te komen en is weer in
het Nederlandse kamp opgenomen. Het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland
nemen hem in bescherming tegen de officier van justitie, die De la Faille op de man af
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41. Verkiezingsbiljet van de nazi's in 1932 42. De zaaier (F 691), afmetingen 74,5 x 39 cm.,
een Van Gogh van Kunsthandel Otto Wacker
door De la Faille, Bremmer en Scherjon voor
vals verklaard.

‘(…) zo paradematig marcheert men in Holland niet bij het zaaien!’ is het commentaar van inge-
nieur V.W. van Gogh op de valsheid van de Wacker-Van Gogh De zaaier (F 691) tijdens het hoger
beroep tegen Otto Wacker in november 1932.
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vraagt of hij zijn mening over de Wacker-Van Goghs onder druk heeft herzien: ‘En
toen getuige hierop enigszins breedsprakig antwoordde, dat hij in de hotelkamer van
de heer Scherjon een dezer doeken, de Twee populieren, nog eens nauwkeurig had be-
keken en natuurlijk met de heer Scherjon (die eigenaar van dit schilderij is) het voor
en tegen had besproken, preciseerde de Officier met verheffing van stem en met na-
drukkelijke herinnering aan de betekenis van de eed zijn vraag als volgt: “Hebben es-
thetische of zakelijke motieven u geleid tot wijziging van uw mening over dit schilde-
rij?” Er ging een beweging van emotie door de zaal. Van de bank der Nederlandse
deskundigen klonk een vaderlandse krachtterm, gevolgd door een verontwaardigd: “
Dat is sterk!” De verdediger van Wacker was opgesprongen. En in de pijnlijke stilte,
die inviel, bulderde de heer Baart de la Faille, hoog-rood van woede: “Esthetische!”’94

Boosheid van een bekeerling of gespeelde opwinding van een toneelliefhebber? De
Officier van Justitie neemt genoegen met dit antwoord, zou zelfs na de zitting tegen
De la Faille hebben gezegd de vraag zo scherp te hebben gesteld om eventuele geruch-
ten de kop in te drukken.95

De rechtbank heeft De la Faille in hoger beroep alleen als getuige gehoord. In die
rol is hij een schaakstuk in handen van Bremmer en Scherjon: zijn bekering op 11 april
heeft het geloof in de onfeilbaarheid van Bremmers intuïtie aangaande echte Van
Goghs versterkt, zijn voorwoord bij Scherjons catalogus heeft Scherjons exegese van
Vincents brieven en diens oordeel over echt en vals gelegitimeerd. De La Faille laat des-
gevraagd weten nog over een enkele Wacker-Van Gogh met de heren van mening te
verschillen, maar het klinkt als het machteloos gesputter van een onstandvastige vol-
geling. Hij speelt in oktober en november dan ook een ondergeschikte rol in de voor-
stelling te Berlijn. In Amsterdam is hij tezelfdertijd hoofdpersoon in een stuk dat zich
ten dele als een reprise van de Wacker-affaire laat aanschouwen. 

Chanterou
Op 11 oktober worden bij de firma A. Mak, waarvan De la Faille nu de enige directeur
is, ruim negentig moderne Franse schilderijen geveild. Ruim zestig daarvan zijn bezit
van ene dr. L.J. te Brussel. Deze heeft ze op zijn beurt gekocht van Raphaël Chanterou,
voormalig secretaris van de Herfstsalon (Salon d’Automne) en stichter van
Vriendenkring der Kunstenaars (L’Amicale des Artistes) en Huis der Kunstenaars
(Maison des Artistes), alle te Parijs. Een deel van de werken is Chanterou volgens de
catalogus door de kunstenaars of hun erven uit vriendschap geschonken. De veiling-
catalogus noemt schilderijen van Henri Matisse, Marc Chagall, Giorgio de Chirico,
Kees van Dongen, Maurice Utrillo, Jules Pascin, Raoul Dufy, Moïse Kisling en ande-
ren. Enkele titels gaan vergezeld van een afbeelding. De prijzen zijn betrekkelijk laag,
hetgeen vanwege de economische malaise overigens weinig wantrouwen wekt.
Praktisch alle werken vinden op de veiling een andere bezitter. De verkoop is een fi-
nancieel succes voor De la Faille, die als veilingmeester tien procent van de verkoop-
prijs int.
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Het Franse tijdschrift Comoedia plaatst na enkele weken vraagtekens bij de echtheid
van de geveilde werken.96 De Maasbode pakt het bericht onmiddellijk op en doet in
Parijs uitvoerig naspeuringen naar verzamelaar Raphaël Chanterou. De la Faille is ont-
steld over hetgeen De Maasbode er dag in dag uit over publiceert. Chanterou blijkt nim-
mer secretaris van de Herfstsalon te zijn geweest. De door hem gestichte Vriendenkring
en Huis der Kunstenaars blijken niet te bestaan. Sterker, vrijwel niemand in de Parijse
kunstwereld weet wie hij is. Handelaren en kunstenaars verwerpen er bovendien de
echtheid van het merendeel der geveilde doeken. 

De la Failles eerste reactie is dat men niet uit enkele kleine reproducties in de vei-
lingcatalogus kan opmaken of een werk vals of echt is. De Maasbode benadert echter
enkele schilders van de afgebeelde werken. Moïse Kisling (1891-1953) ontkent ten stel-
ligste de maker van Zelfportret van Kisling uit de catalogus te zijn. De signatuur is niet
de zijne. Raoul Dufy (1877-1953) is stomverbaasd dat hij in de catalogus te boek staat
als maker van drie schilderijen: Landschap, Gezicht op een dorp in Algerije en Vrouw en
koe. Van Chanterou heeft hij nog nooit gehoord. Andere kunstenaars reageren op ge-
lijke wijze. Tal van Nederlandse kranten nemen de berichten over. De Telegraaf op 17
november 1932: ‘Men spreekt hier van oplichting op grote schaal en reeds hebben be-
sprekingen plaats om de zaak gerechtelijk te vervolgen.’97

De la Faille krabbelt terug en legt een verklaring af over de herkomst van de schil-
derijen die hij ten behoeve van de verzamelaar, de ‘Brusselse dokter L.J.’, op de markt
heeft gebracht: ‘Ik acht het uitgesloten dat de collectie en bloc vals zou zijn. […] Het
is mogelijk dat er enkele valse bij zijn, doch dat hier een geraffineerde machinatie zou
bestaan om zestig Franse meesters – allen vervalst – aan den man te brengen, is uitge-
sloten’.98 Hij belooft een eigen onderzoek naar de herkomst van de schilderijen, maar
de pers is hem voor. De Maasbode ontdekt dat achter de Fransman Raphaël Chanterou
de Belg Gabriël Dubois schuilgaat: geen verzamelaar, maar restaurateur, die met vrouw
en schoonzoon aardigheid blijkt te hebben in het schilderen en verhandelen van ‘oude
meesters’, activiteiten die Dubois in 1930 kennismaking met de Franse justitie en een
veroordeling tot dertien maanden celstraf hebben bezorgd. Verder speurwerk van De
Maasbode levert bovendien op dat de ‘Brusselse verzamelaar dr. L. Joux’ geen echte ver-
zamelaar is, maar een oogarts die zich door het armlastige gezin Dubois met schilde-
rijen, zogenaamd van moderne meesters, heeft laten betalen en die, uit wat hij noemt
piëteit, bovendien nog doeken van Dubois heeft gekocht.99

De la Faille is nu danig in het nauw. Hij twijfelt niet aan de integriteit van Joux en
vraagt hem om alle stukken waarvan de onechtheid is gebleken, terug te nemen. Deze
is daartoe bereid. De la Faille tegenover het Algemeen Handelsblad: ‘Ik heb dat aan de
voornaamste kopers meegedeeld, maar het annuleren is onuitvoerbaar gebleken omdat
tal van kopers weigerden, de schilderijen vrij te geven; de een op grond dat hij het door
hem gekochte schilderij voor echt houdt, een tweede omdat, echt of vals, hij het schil-
derij zo goedkoop verkregen heeft dat hij het wenst te behouden voor wat het is en een
derde wel enkele schilderijen wil teruggeven, maar andere wil behouden.’100
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Vervolgens noemt De la Faille de schilderijen waarvan de echtheid vaststaat en
spreekt de hoop uit dat de benadeelde kunstenaars actie tegen Chanterou zullen on-
dernemen. Hemzelf, vindt hij, treft geen blaam, want een veilingmeester is geen ver-
koper en hoeft zich niet om gedocumenteerde opgaven van afkomst te bekommeren:
‘Vele mensen geven hun goederen aan makelaars in handen om aldus anoniem te kun-
nen blijven. Wel doe ik mijn best te verwijderen wat mij niet authentiek voorkomt.’101

Hij stelt dat een veilinghuis met een winst van tien procent niet voor de volledige koop-
som verantwoordelijk kan worden gesteld. De tegenwerping van de journalist is dat de
koper zijn risico afweegt door naar een veilinghuis te gaan met een goede naam. De la
Faille onderschrijft dit en heeft dr. L. Joux daarom bewogen de gehele verkoop te an-
nuleren.

Anarchie
Het Volk dringt op actie van de Nederlandse justitie aan: heeft veilingmeester De la
Faille zich daadwerkelijk ingespannen om zich zekerheid over de herkomst van de schil-
derijen te verschaffen, of hebben Franse schilders hem soms vanwege reclame en prijs-
opdrijving voorgelogen, hebben zij daartoe wellicht eigenhandig werk voor vals ver-
klaard? Het lid van de Tweede Kamer voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij,
J.H.A. Schaper, dringt op 24 november 1932 aan op ingrijpen door de regering. De
naam van Nederland op kunstgebied is in gevaar en hij vraagt minister Terpstra van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: 

‘Heeft de minister de gebeurtenissen gevolgd inzake de vervalsing van schilderstuk-
ken, etsen, etc. in het proces-Wacker te Berlijn en van de kunstveiling der firma A. Mak
te Amsterdam?

Is de minister alsdan niet van oordeel dat de naam van ons land op kunst- en han-
delsgebied internationaal zeer wordt geschaad door de praktijken van zogenaamde
“deskundigen” en handelaars in “kunst”, die meer worden geleid door winstbejag dan
door werkelijke liefde voor de kunst? 

Is de minister bereid, desnoods in overleg met zijn ambtgenoten van Buitenlandse
Zaken en van Justitie, een onderzoek te dezer zake in te stellen, zo nodig en mogelijk
een vervolging uit te lokken en een en ander te publiceren.’102

Minister Terpstra laat eind december weten dat herhaling de naam van Nederland
zeker zou kunnen schaden, dat een enkel geval echter geen aandacht behoeft, maar dat
hij zich met zijn ambtgenoot van Justitie beraadt over juridische actie. De Nederlandse
en Belgische justitie komen daarop in het geweer. De zaak sleept zich nog maanden
voort en dooft uit. 

De Telegraaf springt in op de commotie rondom de zaak-Chanterou, vraagt hande-
laren en veilingmeesters of zij eigenlijk niet bij wet aansprakelijk moeten worden ge-
steld voor de echtheid van kunst en antiek die zij als tussenpersoon of eigenaar verhan-
delen:’Uit de ingekomen antwoorden bleek stellig, dat de gevestigde kunsthandelaars
reeds thans ten volle aansprakelijk zijn voor hunne handelingen en dus vanzelfspre-
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kend voor de echtheid van de door hen verkochte goederen, indien zij althans niet de
aansprakelijkheid daarvoor bij overeenkomst hebben uitgesloten en zelfs dan kan het
voorkomen, dat een rechter die uitsluiting niet erkent en zij dus toch met hun gehele
vermogen aansprakelijk zijn.’ 

De reacties brengen echter grote verdeeldheid aan het licht, want De la Faille vindt
niet dat men de veilingmeester of opdrachtgever wettelijk aansprakelijk kan stellen en
de fine fleur van de handel, waaronder J. Goudstikker, J.H. De Bois, A. Vecht, valt hem
daarin bij. Er zijn ook kunsthandelaren die de aansprakelijkheid geregeld zouden wil-
len zien, maar deze aan een termijn van een jaar zouden willen binden, omdat men
toch niet blijvend aansprakelijk kan zijn. Er zouden volgens de krant in verschillende
delen van het land geheel verschillende bepalingen gelden die de verkoper beschermen
en nimmer de koper. Kunsthandel Huinck & Scherjon geeft een steek onder water naar
De la Faille: ‘[Deze] acht het wenselijk, dat iets wordt gedaan tegen de zogenaamd der-
derangs- en geënsceneerde veilingen, waar meestal geen enkele schilderij, dat onder de
meest klinkende namen wordt verkocht, “echt” is.’ Conclusie van De Telegraaf: ‘(…)
er heerst volkomen anarchie op dit gebied in ons land.’103 De bescheiden enquête van
deze krant is een van de weinige keren gedurende het interbellum dat handelaren zich
openlijk bezinnen over hun verantwoordelijkheid tegenover kopers. 

Annus miserabilis
De la Faille is in 1932 een beklagenswaardig mens, het is zijn annus miserabilis. De kunst-
wereld kent hem dan als de Van Gogh-expert van het echt-vals-echt: de cirkel van diens
oordeel is binnen een tijdsbestek van vier jaar gerond. Hij is in luttele dagen in april -
bij de aanvang van het proces tegen Otto Wacker - geslingerd tussen het volgen en ver-
loochenen van zijn geweten, maar heeft zich geschikt naar degenen die hem op tallo-
ze manieren hebben bestreden: Scherjon, Kröller-Müller, De Gruyter, Veth en vele an-
deren. Hij heeft daarmee in feite de autoriteit erkend van de expert die zich niet
verwaardigde de discussie zelf te voeren: Bremmer. Er is de desavouering door de
Berlijnse rechtbank, het zieltogend bestaan van zijn geesteskind de Vereniging
Vrienden van Vincent van Gogh en zijn tijd, de openlijke distantiëring door zijn voor-
malige vennoten en daarbovenop de Chanterou-affaire.104 Hij is het voorwerp van
spot, het doelwit van ad hominem-aanvallen, het middelpunt van verontwaardiging
in de Tweede Kamer en aanleiding voor actie van justitie. 

Het is een tragische kant van zijn persoon dat hij de strijd voor een zaak energiek
start, met veel overtuiging voortzet, almaar opvoert, de schimpende kritiek trotseert,
ja, er zelfs enig genoegen aan lijkt te beleven het eigen oordeel tegen de stroom in te
verdedigen, maar de openlijke strijd over de valse Van Goghs na vier jaar abrupt af-
breekt en zich opstelt als bekeerling van hetgeen hij eerder krachtig heeft bestreden.
Als De la Faille alleen een zelfzuchtige en berekenende persoonlijkheid was, iemand
die het eigen belang had willen beschermen of die bang voor zijn hachje zou zijn ge-
weest, dan had hij de zaak van de valse Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker al
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eerder laten rusten. Zijn principes, impulsiviteit en strijdbaarheid hebben hem echter
steeds voortgestuwd, tot ver voorbij het punt waar hij het strijdtoneel met geringe per-
soonlijke en zakelijke schade had kunnen verlaten.
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6 Een vergelding

‘De gehavenden’ is de naam die criticus Albert Plasschaert aan Bremmer en De la Faille
na hun optreden in Berlijn geeft. Bremmer is er volgens Plasschaert van zijn voetstuk
gevallen. Hij had immers zonder voorbehoud partij gekozen voor een handelaar die
uiteindelijk toegaf dat zijn waar deels vals was, ging voorbij aan de vage herkomst van
de betwiste doeken en had zijn oordeel louter op esthetiek gebaseerd. Hij had daarmee
hoog spel gespeeld en was na al die jaren wel gedwongen om zich krachtig te verdedi-
gen, maar zijn optreden was allerminst overtuigend geweest. Voor Plasschaert is het
zonneklaar dat Bremmer niet alleen naar Berlijn was getogen om de echte van de valse
Van Goghs te scheiden:

‘Het ging om de autoriteit, die hij zich verwierf over een willige kudde; het ging bij
Bremmer om de baat van zijn leven; enigszins om zijn toekomst (waarmee die van
Scherjon en anderen is verbonden). Want verloor deze detailestheticus een bepaald ad-
viseurschap, hoe zou hij tuimelen bij velen, die nu, om de koopkracht achter hem, wil-
lig zijn voor zijn alles uitleggende redeneringen en dictatuur! Het ging om die autori-
teit, die in de laatste tijd reeds duidelijk aan gezag verloor en dáárom was Van Gogh in
dit proces voor Bremmer schijnbaar primair, in wezen secundair.’ 

En wat te denken van De la Failles onverwachte bekering in het aangezicht van de
rechters? 

‘Of De la Faille is een man, afhankelijk in zijn oordeel te veel van stemmingen en
zijn oordeel blijft steeds zwevend en het wijzigt zich zóó licht, dat het hier bijna aan
opportuniteit doet denken, òf er bestaat een visuele onkunde in zijn kritiek, die het
hem gemakkelijk maakt in een tegengestelde richting te gaan en dat ook deed op een
allerbelangrijkst moment !’ 

Eigenlijk zijn, op één uitzondering na, alle Hollanders volgens Plasschaert uit Berlijn
beschadigd teruggekeerd. De uitzondering is ‘de scheikundige De Wild, die alleen zijn
onderzoekingen en de gevolgtrekkingen daaruit, had te herhalen’.1

Plasschaerts woorden over Bremmer en De la Faille in De Groene Amsterdammer van
23 april 1932 bevatten veel waars, tegelijkertijd kan na zoveel jaren worden geconsta-
teerd dat hij De Wild verkeerd heeft beoordeeld. Hij heeft gelijk dat het in de kern
draait om Bremmers gezag. Er is daarom wel gesteld dat de Wacker-affaire het Waterloo
van Bremmers kennerschap zou zijn geweest: Plasschaert zou derhalve profetische
woorden hebben geschreven.2 Kunnen deze als een goede voorspelling worden opge-
vat, heeft Bremmer als gevolg van de Wacker-affaire inderdaad aan gezag ingeboet, en
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zo ja, in welk opzicht en in welke mate? Meer in het bijzonder: is hij als Van Gogh-ex-
pert onttroond? En De la Faille? Plasschaert degradeert hem als Van Gogh expert en
ook over hem is geschreven dat het Wacker-proces zijn reputatie onherstelbaar zou heb-
ben beschadigd. 

Is dat wel zo? 3 Hier zal aan de hand van enkele Wacker-Van Goghs worden nage-
gaan welk effect het proces in Berlijn op hoofdrolspelers Bremmer en De la Faille heeft
gehad. We zullen zien dat vergeldingsdrang in plaats van redelijkheid de hoofdrol heeft
gespeeld bij het twijfel zaaien over de echtheid van Bremmers Wacker-Van Gogh
Hooihopen (F 625bis).

Patronage
Heeft Bremmer na Wacker aan gezag ingeboet? Ja, maar zeker niet zo abrupt als
Plasschaert heeft verwacht, niet in alle rollen die hij speelt en niet als gevolg van de
Wacker-affaire. Hij boet als mecenas, handelaar en criticus in de loop van de jaren der-
tig aan invloed in, maar dat heeft andere oorzaken.

Bremmer ontleent zijn macht in de Nederlandse kunstwereld voor een belangrijk
deel aan het adviseurschap voor de Kröllers, een tot 1932 zeer profijtelijke functie.
Bremmers rekeningen over de jaren 1930 en 1931 zijn in het archief van het Kröller-
Müller Museum bewaard gebleven. Het blijkt dat hij een vast jaarlijks inkomen heeft
genoten van 3000 gulden (huidig prijspeil ongeveer € 25.000). Daarbij een onkosten-
vergoeding van ongeveer gelijke omvang, onder andere vanwege veilingbezoek.4 Voor
die tijd geen onaardige bedragen. Minstens zo belangrijk voor hem zijn de indirecte
baten, want het adviseurschap maakt hem tot een geziene gast bij handelaren en kun-
stenaars. Met de Kröllers is er weliswaar de afspraak dat hij geen provisie van een han-
delaar zal aannemen over aankopen die hij doet ten behoeve van hun verzameling, maar
Balk heeft berekend dat de Parijse kunsthandelaar Paul Rosenberg voor kunstwerken
die Bremmer zelf behield, stelselmatig minder rekende dan hij het echtpaar Kröller
heeft laten betalen. Tegenover elke 100 gulden die zij Rosenberg betalen, staat 30 à 50
gulden die Bremmer aan een vergelijkbaar werk bij hem kwijt is geweest.5 Er zijn ver-
der niet veel bronnen overgeleverd waaruit dit indirecte profijt van het adviseurschap
voor de Kröllers kan worden afgelezen. De overeenkomsten met Wacker uit 1928-1929

laten echter eveneens zien dat Bremmer aanzienlijk minder voor een Wacker-Van Gogh
heeft betaald dan Kröller, respectievelijk 8.000 gulden tegenover 18.000 gulden. In 1932

beëindigen de Kröllers om financiële redenen hun kunstaankopen en daarmee komt
tevens een eind aan het betaald adviseurschap van Bremmer. 

De Kröllers hebben in de overeenkomst met de Nederlandse staat vastgelegd dat de
schilderijenverzameling een afgerond geheel vormt: er mogen nimmer werken aan
worden toegevoegd. De verzameling personifieert dan definitief Helene Kröller-
Müller met de Nederlandse staat als hoeder van de kunstwerken en op termijn van haar
nagedachtenis. Voor Bremmer is dit de kroon op het werk. Zijn ideeën en smaak zul-
len nu een vaste vorm houden, de staat zal de verzameling nooit ter veiling brengen.
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De erkenning heeft voor hem een keerzijde. Aangezien zich na 1932 geen gelijke werk-
gever als de Kröllers voor hem aandient, is hij voor handelaren, kunstenaars en ande-
ren niet langer dezelfde bemiddelaar in geld en gunsten als voorheen. 

Er zijn echter meer algemene achtergronden voor Bremmers slinkende rol als pa-
troon. De economische malaise houdt Nederland veel langer in haar greep dan ande-
re kapitalistische naties, hetgeen een langdurig negatief effect op de kunsthandel heeft.
Bremmer kan in de jaren dertig minder dan voorheen werk van zijn kunstenaars slij-
ten aan cursisten en verzamelaars. Zijn bezoek aan veilingen, kunsthandels en ateliers
verliest door dit alles aan betekenis. Bremmer heeft bijvoorbeeld van een van zijn pro-
tégés, Henri Daalhoff, vele tientallen schilderijen in voorraad die hij niet meer voor de
prijzen uit de jaren twintig kan slijten. Noodgedwongen doet hij ze ver beneden de in-
koopprijs van de hand. Daar komt bij dat hij een dagje ouder wordt: in 1936 passeert
hij de 65 jaar. Hij wil het geven van de cursussen praktische esthetiek, waarvoor hij al
tientallen jaren het land doorreist, overdoen aan zijn jongere zwager. 

Onfeilbaar
Bremmer is na de Wacker-affaire niet uitgespeeld als Van Gogh-expert. Duitse en
Nederlandse journalisten hebben hem niet laten vallen, noch tijdens het eerste proces
in april, noch tijdens het hoger beroep in oktober en november 1932. Plaagstootjes als
die van cartoonist Piet van der Hem kunnen worden gezien als amusement en zullen
hem of zijn relaties niet hebben gedeerd. Bremmers echtgenote schrijft in haar nietge-
publiceerde biografie H.P. Bremmer, dienaar der kunst dat de kwintessens van het pro-
ces weinig tot ‘de menigte’ was doorgedrongen. Bremmers ‘onfeilbaar inzicht’ in de
mens en kunstenaar Van Gogh had stand gehouden. Meier-Graefe en de pers hadden
dat volgens haar ronduit erkend.6

De biografie is de uiting van een weinig kritische, bewonderende echtgenote en daar-
om eenzijdig, maar voor zover ik kon nagaan grotendeels in overeenstemming met het-
geen er over haar man in die dagen is geschreven.7 Kunstcritici, met uitzondering van
Plasschaert, hebben niet getracht Bremmer omver te duwen. In 1940 prijst De Tijd in
een terugblik op het Wacker-proces Bremmers optreden: ‘De totale indruk was wel,
dat de Hollandse deskundigen meer “gewaarschuwd” waren en voorzichtiger in hun
oordeel dan de Duitse.’8 Van Bremmers uitgebreide kring, de handelaren, verzame-
laars, cursisten en kunstenaars, is echter niet bekend wat zij van zijn optreden hebben
gevonden. De getrouwen onder hen zullen mogelijk hebben verwacht dat alle acht (ei-
genlijk negen, zoals slechts enkelen weten) door hem voor echt verklaarde doeken van
kunsthandel Wacker als zodanig erkend zouden worden. In plaats daarvan hebben in
Berlijn slechts vier de finish gehaald, maar beide vonnissen hebben de mogelijkheid
opengelaten dat nog enkele Wacker-Van Goghs tot het œuvre van de meester kunnen
worden toegelaten. Bovendien hebben de Berlijnse rechters Bremmers grote inzicht in
Van Goghs wezen geprezen. Zij hebben hem weliswaar inzake de Wacker-Van Goghs
niet de volle winst gegund, maar wel diens kerntheorie geaccepteerd en daarmee juri-
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disch gelegitimeerd. Wie al vele jaren op Bremmer vertrouwt, kan bovendien redene-
ren dat het Duitse rechters ten enenmale aan een zuiver inzicht in Van Gogh ontbreekt
en dat Bremmers gelijk nog wel zal blijken. 

Het vertrouwen in Bremmers oog blijkt in 1936 als een verzamelaar hem een exper-
tise over vijf schilderijen van Van Gogh vraagt. De verzamelaar had ze kort tevoren van
de weduwe van een neef van de gebroeders Maris gekocht. Bremmer verklaart ze alle
vals, waarop de gedupeerde verzamelaar tevergeefs tracht om van weduwe Maris-
Hubert zijn geld terug te krijgen en vervolgens een civiele procedure bij de rechtbank
te Den Haag aanspant.9

Ook uit tal van andere zaken blijkt dat Bremmer nog altijd als een geloofwaardige
Van Gogh-expert geldt. Een goed voorbeeld is de handel tussen 1928 en 1939 in
Nederland met de Wacker-Van Goghs Zelfportret (F 385) en Cipressen (F 614). Beide
doeken zijn volgens De la Faille vals. Hij heeft ze in het Supplément (december 1928)
en Les faux Van Gogh (januari 1930) verworpen en zijn oordeel erover tijdens het pro-
ces te Berlijn niet herzien. Bremmer daarentegen noemt ze echt. Kunsthandel
Matthiesen had in 1929 tevergeefs getracht het beslag dat justitie op beide doeken had
gelegd, ongedaan te maken. De kunsthandel had in Kröller-Müller toen bijna een
koopster gevonden, maar justitie wilde de doeken in afwachting van het proces niet
vrijgeven.

In maart 1933 heft de officier van justitie te Berlijn het beslag op en worden de schil-
derijen naar Amsterdam gezonden. Kunsthandel Huinck & Scherjon blijkt de doeken
inmiddels van kunsthandel Matthiesen te hebben gekocht.10 Pikant detail: volgens de
‘Exportvaluta-Erklärung’, die is getekend door een medewerker van de National-
galerie, zou het gaan om een zichtzending van ‘Twee schilderijen zogenaamd van Van
Gogh’.11 Dit is in overeenstemming met het oordeel van museumdirecteur Justi en de
zijnen. Huinck & Scherjon betaalt derhalve maar een fractie van het bedrag aan ex-
portbelasting dat de zaak over echte Van Goghs verschuldigd zouden zijn. Jammer ge-
noeg vertelt de geschiedenis niet of kunsthandel Huinck & Scherjon tegen het woord
‘zogenaamd’ in de verklaring protest heeft aangetekend, in Nederland brengt hij ze in
ieder geval als echte Van Goghs op de kunstmarkt. 

De Gruyter wijdt in juni 1933 in Het Vaderland lovende woorden aan de beide schil-
derijen: ‘Ik voor mij sla deze Cipressen hoger aan dan de nog enigszins Monticelli-ach-
tige, hoewel bewonderenswaardige, uit de verzameling van mevr. Kröller-Müller […].’
Hij noemt Cipressen (F 614) onrustig, dreunend, getourmenteerd: ‘Men voelt er het
naderend einde in. Het schilderij werd eigenlijk geheel tot een visioen, tot een muziek
in kleur en lijn, verontrustend en verheven’.12 Het doek belandt in de verzameling van
Van Deventer en vervolgens in die van W. van Beuningen. Justi had Zelfportret (F 385)
tijdens het Wacker-proces omschreven als vals, zo vals als maar enigszins mogelijk is,
De Wild had zijn verfonderzoek erover verzwegen, maar Bremmer had de kwaliteit ge-
prezen. Een jaar later, het doek is dan door restaurator J.C. Traas schoongemaakt en te
zien bij Huinck & Scherjon, steekt De Gruyter er de loftrompet over. Hij bekent eer-
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tijds aarzelingen over de echtheid te hebben gehad, maar laat nu alle bedenkingen
varen: 

‘[…] het lijkt mij niet enkel zo echt als goud, maar zelfs een briljante Van Gogh, ge-
tuigend van een geestrijke, expressieve helderheid in waarneming en weergave, die ie-
dere twijfel omtrent de maker uitsluit. Deze sobere indringende visie kan enkel van
Van Gogh zijn. Innig en eenvoudig geschilderd en wondermooi van kleur, maar een
naar het monochrome neigend, stralend licht koloriet, dat zich ook thans na het
schoonmaken slecht zal laten fotograferen.’13

De lof in de krant en de handel met Wacker-Van Goghs zouden zonder Bremmers
zegen niet mogelijk zijn geweest. 

Hildelies Balk heeft op basis van zo’n 1200 bewaard gebleven duplicaat-expertises
uit 1941-1955 vastgesteld dat Bremmer in die periode nog 45 werken van het predicaat
Van Gogh heeft voorzien. Zij stelt daarom terecht dat Bremmer eerder profijt dan na-
deel lijkt te hebben gehad van de onzekerheid in de kunstwereld als gevolg van de
rechtszaak tegen kunsthandel Otto Wacker.14 Het vertrouwen van Bremmers kring in
diens oordeel over echte en valse Van Goghs zal nog enkele malen op de proef worden
gesteld, maar in de jaren dertig en veertig niet fundamenteel worden aangetast. Pas na
zijn dood in 1956 zal een streep door alle Wacker-Van Goghs worden gehaald. 

De belangrijkste indicatie voor Bremmers grote invloed inzake echt en vals wordt
geleverd door een drietal Van Gogh-catalogi, respectievelijk samengesteld door
Scherjon en De Gruyter, De la Faille en het pasgebouwde Rijksmuseum Kröller-
Müller, waarin de Wacker-Van Goghs een voorname rol zullen spelen. Tegelijkertijd
zullen de catalogi van genoemde heren hem ook zorgen hebben gebaard. Hij betaalt,
zoals wij nog zullen zien, ongewild een hoge prijs voor het behoud van gezag: zijn eigen
Wacker-Van Gogh Hooihopen wordt onverkoopbaar.

Volgeling
De la Faille heeft als kunstexpert vanwege de affaires Wacker en Chanterou stellig scha-
de ondervonden. Het veilinghuis A. Mak, waarvan hij directeur is, verdwijnt uit het
gezichtsveld. Hij trekt voor het Nederlands Verkeersbureau door Tsjechoslowakije en
Joegoslavië en geeft er lezingen met lichtbeelden over de Zuiderzeewerken, bloembol-
lenteelt en Vincent van Gogh, verdient de kost met journalistiek werk voor De Telegraaf,
houdt in Nederland lezingen over zijn reizen en verzorgt er voor de kro radiopraatjes
over. Hij spant zich in voor wat thans heet goede doelen, regisseert toneelstukken van
het gezelschap Jonge Vrouwen Gilde ten bate van werkkampen voor jeugdige werklo-
zen, is lid van het comité voor de huldiging van de schrijver Frederik van Eeden, is lid
van de vereniging Nederland-Tsjechoslowakije en verheft zijn stem als Frankrijk en
Engeland Tsjechoslowakije aan Hitler verkwanselen. Hij is op velerlei wijzen actief, ei-
genlijk zoals in voorgaande jaren, maar de kunsthandel is minder belangrijk geworden.
Een gevolg van Wacker en Chanterou? Misschien, maar de economische crisis, die
velen in de Nederlandse kunstwereld treft, bemoeilijkt een beoordeling van zijn posi-
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tie. Hij is niet de enige die de handel noodgedwongen moet verminderen of staken.
De rechtszaak in Berlijn hebben De la Faille in de ogen van Plasschaert, ingenieur

Van Gogh en anderen doen tuimelen. Tussen Bremmer en De la Faille is er niet alleen
rivaliteit inzake echt en vals. De la Faille heeft zich met zijn kennis van Van Goghs
Franse periode willen nestelen als specialist op dat gebied. Maar juist in zijn specialis-
me – de omstreden doeken van kunsthandel Otto Wacker zouden allemaal uit Van
Goghs Franse periode stammen – heeft francofiel De la Faille in 1932 Bremmer als zijn
meerdere moeten erkennen, overigens zonder dat de laatste hieraan een systematische
publicatie heeft gewijd. Dat hoeft Bremmer ook niet te doen, want die taak valt ande-
ren in de jaren dertig toe, onder wie De la Faille. 

De la Faille kan zich ondanks Wacker nog steeds als Van Gogh-expert laten gelden.
Zijn troef is de beredeneerde œuvrecatalogus. Geen ander heeft een dergelijk werk over
de meester op zijn naam staan. Die van 1928 is uitverkocht, maar er is internationaal
onverminderd vraag naar tentoonstellingen van Vincent van Gogh, naar afbeeldingen
van zijn schilderijen en tekeningen, naar zijn levensverhaal. De Duitse Van Gogh-we-
reld komt als gevolg van het nazi-regime geleidelijk aan tot stilstand. Tentoonstellingen
zijn er nog maar mondjesmaat. Hermann Göring wil de Van Goghs in Duitse musea
te gelde maken, nieuwe verzamelaars dienen zich in Duitsland niet aan. Het wordt ech-
ter goeddeels gecompenseerd door de toenemende Amerikaanse belangstelling. In 1935

organiseert Alfred H. Barr Jr., de gedreven directeur van het Museum of Modern Art
te New York, de eerste omvangrijke Van Goghtentoonstelling in de Verenigde Staten.
De 127 schilderijen en tekeningen – meer dan de helft is uit de verzameling Kröller-
Müller – trekken mede dankzij Barrs publicitaire talent enorme belangstelling: in New
York in zes weken tijd 123.339 bezoekers, in San Francisco 227.540. Na een tour van
ruim een jaar door de VS staat de teller op 878.709 bezoekers. Volgens sommigen in
de Amerikaanse kunstwereld is Van Gogh eigenlijk passé, maar voor veel Amerikanen
is de kennismaking met het werk van de ‘mad Dutch artist’ een onvergetelijke gebeur-
tenis. Critici prijzen het eenstemmig, journalisten laten hun twijfels varen, handelaren
en verzamelaars zien de marktwaarde ervan stijgen.15

De Amerikaanse Van Gogh-tentoonstelling stimuleert ook de vraag naar een over-
zicht van Vincents werk. De la Faille bezit alle gegevens en foto’s en bereidt een nieu-
we editie van de œuvrecatalogus voor, ook Scherjon en De Gruyter willen met een ca-
talogus op deze nieuwe markt inspelen. 

Twijfel
Scherjon en De Gruyter publiceren in 1937 Vincent van Gogh’s great period. Arles, St.
Rémy and Auvers-sur-Oise (Complete catalogue, dat wil zeggen over de schilderijen uit
de periode waarop De la Faille zich specialist acht. De schrijvers zijn vastbesloten diens
fouten over de valse Van Goghs recht te zetten. De catalogus, een prachtige uitgave op
groot formaat met vele zwart-witafbeeldingen, pretendeert immers alle schilderijen uit
de laatste dertig levensmaanden van de kunstenaar af te beelden. Het kan echter vol-
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gens huidige, maar ook toenmalige maatstaven niet als catalogue raisonné gelden: van
alle andere schilderijen ontbreken herkomst, tentoonstellingen en literatuur. De schrij-
vers staven de echtheid uitsluitend met citaten uit Van Goghs brieven die plaats en tijd-
stip van ontstaan noemen. Scherjon had zich die beperking sinds de strijd in 1929 om
Chester Dales Zelfportret aan de schildersezel opgelegd nadat De Wilds verfonderzoek
niet alleen voor hemzelf, maar ook voor andere belanghebbenden ongewenste resulta-
ten had opgeleverd.

Bremmers invloed op de keuze van de doeken is duidelijk bespeurbaar, want acht
van de negen door hem voor echt verklaarde Wacker-Van Goghs staan afgebeeld.
Afgevallen is Landschap (F 824).16 Waarom is onduidelijk. Scherjon, De Gruyter en
Bremmer hebben er nooit meer woorden over vuil gemaakt. Alle werken in de catalo-
gus zijn, schrijven Scherjon en de Gruyter met nadruk, ‘absoluut echt’, welke opmer-
king zij van een voetnoot voorzien: ‘De enige uitzonderingen, of mogelijke uitzonde-
ringen zijn de doeken […] St. Rémy nos. 18 en 162 waarover de schrijvers twijfel
hebben.’17 Zij bedoelen met deze eigen nummering de Wacker-Van Goghs Hooihopen
(F 736) en Hooihopen (F 625bis). 

Bremmers naam als eigenaar van F 625bis wordt nergens in de catalogus vermeld.
Een daad van piëteit? Hij is immers de Van Gogh-kenner bij uitstek en heeft van
Scherjon en De Gruyter in de pers steeds eerbewijzen mogen ontvangen. Hij heeft za-
kelijke relaties met kunsthandel Huinck & Scherjon en is door Scherjon zijn vriend
genoemd. Hebben zij hem willen sparen? Hebben de samenstellers waarheidsliefde en
vriendschap trachten te verenigen? Dat is niet waarschijnlijk. Zij leveren op bijna geen
enkel schilderij in de catalogus stijlkritiek, hoe summier ook.18 Hooihopen moet dat lot
daarentegen wel ondergaan, al verzachten de schrijvers de pijn voor de eigenaar met
een verwijzing in Vincents brieven. Hun onderschrift bij de reproductie: ‘Dit schilde-
rij, iets te methodisch in penseelvoering maar voortreffelijk van kleur, zou de voorstu-
die voor no. 17 kunnen zijn […].’19

Eigenlijk speelt Scherjon met deze onschuldig klinkende stijlkritiek op eigen ma-
nier de hem en Bremmer bekende, maar voor alle lezers verborgen chemische kennis
uit over de valsheid van beide versies van Hooihopen, welke De Wild via verfonderzoek
had ontdekt. (Ik ga ervan uit dat De Gruyter er niet van heeft geweten.) Scherjon kan
met dit geheim gehouden verfonderzoek, zo weten wij nu, ook het bezit van Chester
Dale of Van Deventer treffen, maar laat dat achterwege. Uit niets – noch uit de cata-
logus, noch uit enige andere publicatie of document – blijkt dat Scherjon aan het valse
karakter van hun bezit ruchtbaarheid heeft gegeven. Hij wil er kennelijk een rekening
met Bremmer mee vereffenen. Zo goed als dat hij Justi heeft willen treffen met de kri-
tiek op de echtheid van de Van Goghs van de Nationalgalerie.

Bremmer moet zich de twijfel over zijn Hooihopen hebben aangetrokken en de woor-
den ‘mogelijke uitzonderingen’ en ‘iets te methodisch in penseelvoering’ hebben erva-
ren als een aantasting van zijn belangen, want ten tijde van de publicatie van de cata-
logus schrijft hij er een expertise over, gedateerd 3 mei 1937, ten behoeve van de Haagse
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kunsthandel d’Audretsch, die het doek in consignatie heeft. Het lijkt een overbodige
handeling: hij had de echtheid vijf jaar eerder in Veths Schoon schip! verkondigd. Zijn
haast om het nogmaals schriftelijk vast te leggen is begrijpelijk in het licht van de ver-
schijning van de catalogus. 

Hartstochten
Willem Scherjon overlijdt in 1938. Het jaar daarop publiceert De la Faille tegelijkertijd
in het Engels, Duits en Frans de tweede editie van zijn Van Gogh-œuvrecatalogus, uit-
sluitend gewijd aan de schilderijen.20 Hij stelt zich in het voorwoord de vraag of een
dergelijk werk wel ooit zal worden voltooid. Het antwoord is ontkennend. Wij allen,
zo stelt hij, staan nog te dicht bij Van Gogh en hebben zo onze meningen over wat echt
en vals is die wij per se willen verdedigen: ‘Alleen het verstrijken van de tijd kan door
het laten bedaren van de hartstochten, door het tot zwijgen brengen van de persoon-
lijke gevoelens, elk schilderij zijn ware plaats bezorgen.’21

De catalogus is een beredeneerde catalogus, want behalve afbeeldingen worden hier-
in herkomst, tentoonstellingen en literatuur genoemd. Het wekt wel enige verbazing
dat De la Faille nu zeven van de negen door Bremmer voor echt verklaarde Wacker-
Van Goghs als echt erkent. Dat zijn er twee extra ten opzichte van zijn verklaring voor
de rechters in 1932: het zijn Van Beuningens Cipressen (F 614) en van Van Deventers
Zelfportret (F 385). Over slechts één doek verschilt hij nu nog met zijn voormalige be-
lagers van mening, namelijk De maaier, het schilderij dat de politie in 1929 in het ate-
lier van Leonhard Wacker in beslag had genomen en dat niet in De la Failles catalogus,
maar wel in zijn Les faux Van Gogh, staat. De la Faille noemt het doek in 1939 niet meer.
Bovendien laat hij evenals Scherjon en De Gruyter Landschap (F 824) achterwege.
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Pikant detail: in De la Failles opsomming van bezitters van Twee populieren staat
‘Kunsthandel Huinck & Scherjon’ en ‘Privé verzameling, Japan’. Het kortstondig ei-
genaarschap van De la Faille zelf, die het doek immers in 1935 van Huinck & Scherjon
had gekocht en vervolgens met winst had verhandeld, ontbreekt.22

De lezer zoekt tevergeefs naar een duidelijke verantwoording voor de verandering
in het oordeel van De la Faille over de Wacker-Van Goghs. De catalogus zit op dit punt
vreemd in elkaar. Zes Wacker-Van Goghs staan niet in volgorde van nummer tussen
de overige doeken, maar bij elkaar, achterin op bladzijde 554 tot en met 556. De la Failles
commentaar: ‘In tegenstelling tot wat ik in mijn boek Les faux Van Gogh heb gezegd
beschouw ik de volgende nummers als eigenhandige schilderijen van Van Gogh. Zij
komen uit de verzameling Wacker, Berlijn. Hollandse experts zoals de heren H.P.
Bremmer, W. Scherjon, W.Jos. de Gruyter, etc. delen mijn mening. Voor wat de Duitse
experts betreft, zij beschouwen alle schilderijen van de Kunsthandel Wacker in zijn ge-
heel als vals.’23 (Ik ga er even aan voorbij dat de Duitse kenner Rosenhagen steeds staan-
de heeft gehouden dat Twee populieren een echte Van Gogh is, maar waarschijnlijk doelt
De la Faille op de medewerkers van de Nationalgalerie.) Zij ‘delen mijn mening’ is een
zinswending die – nu we de geschiedenis kennen – potsierlijk aandoet: alsof De la Faille
zelfstandig en op redelijke gronden een oordeel heeft geveld dat vervolgens door zijn
voormalige belagers is onderschreven. Maar waarom plaatst hij deze zes schilderijen
apart, waarom noemt hij zeven jaar na het Wacker-proces de Duitse experts en waar-
om plaatst hij uitgerekend een zevende Wacker-Van Gogh, Bremmers bezit Hooihopen
(F 625bis), wel op volgorde van nummer in de catalogus? Het staat op bladzijde 435 te
midden van de schilderijen die Vincent in september 1889 tijdens zijn verblijf in Saint-
Rémy geschilderd zou hebben. Intrigerend is De la Failles commentaar bij Hooihopen:
‘Volgens Duitse experts is het schilderij vals. De schrijvers van het boek Van Goghs
hoofdperiode, W. Scherjon en W.Jos. de Gruyter spreken enige onzekerheid over de
echtheid ervan uit.’24

Bremmer wordt in tegenstelling tot de catalogus van Scherjon en De Gruyter in De
la Failles catalogus wel als eigenaar genoemd. Hij zal daarmee beslist niet in zijn sas zijn
geweest. Hij zal zich hebben afgevraagd of De la Faille deze beschadigende opmerkin-
gen niet achterwege had kunnen laten. Twijfel over de echtheid van een doek, die al
maar voortduurt, dreigt het onverkoopbaar te maken. Zijn vrees zal werkelijkheid wor-
den: het doek blijft ondanks Bremmers pogingen tot verkoop tot zijn dood in zijn bezit. 

Terug naar De la Failles verwijzing dat Scherjon en De Gruyter in hun catalogus
‘enige onzekerheid over de echtheid’ van Hooihopen hebben geuit. Waarom heeft hij
met deze zeer summiere uitspraak genoegen genomen? Hij is het niet met al hun oor-
delen eens. Scherjon en De Gruyter hebben Justi’s omstreden aankoop van Tuin van
Daubigny (F 776) voor de Nationalgalerie voor vals verklaard. Eenvoudigweg door het
niet in hun zogenaamd volledige catalogus op te nemen. De la Faille verdedigt de echt-
heid ervan en trekt uitvoerig van leer tegen hun omissie. Als het moet, kan De la Faille
veeleisend zijn. Zou het niet kunnen zijn dat zijn besluit om de stijlkritiek van Scherjon
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en De Gruyter over Hooihopen te herhalen eigenlijk helemaal niet berust op hetgeen
zij in hun catalogus hebben geschreven? Heeft Scherjon hem mondeling iets heeft toe-
vertrouwd wat zowel Scherjon en De Gruyter als hijzelf slechts op dubbelzinnige wijze
durfden te presenteren?

De vraag of Scherjon met De la Faille over het doek heeft gesproken, kan niet met
een ondubbelzinnige bevestiging worden beantwoord, maar er is een aanwijzing dat
iemand De la Faille heeft ingelicht over het negatief uitgevallen verfonderzoek van
Hooihopen. Het is niet te vinden in enig gepubliceerd document of brief, maar in
De la Failles eigen, bewaard gebleven exemplaar van de catalogus uit 1928 dat hij
bladzijde na bladzijde heeft voorzien van doorhalingen en aanvullingen, waaronder
aantekeningen die een onverwacht licht werpen op hetgeen zich waarschijnlijk ach-
ter de coulissen heeft afgespeeld. In goed Nederlands: ‘Der Teufel steckt im Detail.’
Bij twee Wacker-Van Goghs heeft De la Faille woorden geschreven, die verder bij
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gehaald: ‘bij de Wild’.
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geen enkele andere Wacker-Van Gogh in de catalogus voorkomen: ‘bij de Wild.’ 
Het eerste doek voorzien van deze drie woorden is De zaaier (F 691), een van de vijf

Wackers waarin De Wild hars had aangetroffen en dat Bremmer, Scherjon en De la
Faille vanaf 1928 consequent vals hebben genoemd: zij hebben nimmer openlijk om de
echtheid ervan gestreden. Het tweede doek waarbij ‘bij de Wild ’ is geschreven (en ver-
volgens doorgekrast) is Bremmers bezit Hooihopen (F 625bis). Zoals wij inmiddels
weten, had De Wild ook hierin hars aangetroffen en op grond daarvan de valsheid vast-
gesteld. Wellicht heeft Scherjon tegenover De la Faille een tipje van de sluier opgelicht.
Eerst een schilderij vals noemen waarbij zij geen van beiden een ideëel of materieel be-
lang hebben gehad, vervolgens het valse schilderij van een autoriteit die zij niet recht-
streeks durfden aanvallen. De la Faille zal er weinig moeite mee hebben gehad om de
man die hem sinds 1928 van achter de schermen het leven zuur heeft gemaakt beentje
te lichten. Maar waarom heeft hij het doek dan ook zelf niet expliciet verworpen? De
reden kan zijn dat De la Faille zijn geloofwaardigheid dan wel heel erg op de proef zou
hebben gesteld. Hij zou Hooihopen (F 625bis) dan binnen zo’n tien jaar tijd echt (ja-
nuari 1928), vals (november 1928), echt (april 1932) en vals (1939) hebben genoemd.
Scherjon zou eveneens aan geloofwaardigheid hebben ingeboet als hij het vals had ge-
noemd: in de strijd tegen De la Faille en in zijn verklaringen voor de Berlijnse rechters
had hij het steevast echt genoemd. Vandaar een tussenoplossing via stijlkritiek die even
effectief is om Bremmer in zijn materiële belangen te raken. De reputatiebeschadiging
van het doek is een feit. Wat zou echter het motief van Scherjon en De Gruyter geweest
kunnen zijn? 

Kruidenier
Criticus De Gruyter heeft Bremmer en Scherjon inzake de Wacker-Van Goghs tot 1933

in de krant verdedigd en zich hun standpunten tot de zijne gemaakt. Na dat jaar valt
er een verwijdering tussen hem en de bijna dertig jaar oudere Bremmer te bespeuren.
In een brief in 1935 aan de schilder Aart van Dobbenburgh lucht De Gruyter zijn hart
over ‘al dat brave geredeneer van Bremmer’ en noemt hem een ‘huichelachtige kruide-
nier’.25 De Gruyters ergernis over Bremmer zal in april 1937 het daglicht zien en aan-
leiding zijn tot een heuse polemiek in Het Vaderland, die zich weken voortsleept. De
Gruyter is inmiddels vaste medewerker van de krant. De pennenstrijd begint tamelijk
onschuldig. In een recensie van een tentoonstelling bij de Haagse kunsthandel
Nieuwenhuizen Segaar schrijft De Gruyter kritisch over het werk van Charley Toorop,
een protégee van Bremmer, maar hij verwacht dat diens volgelingen geen moeite met
haar werk zullen hebben, omdat het een door ‘de heer Bremmer erkende kunstvoort-
brenging’ is.26 Het verwijt schiet tal van lezers in het verkeerde keelgat. De krant plaatst
brief na brief die De Gruyter steevast beantwoordt. Successievelijk vergroot hij de kri-
tiek op Bremmers optreden, leerstelligheid en belangenverstrengeling. De Gruyter
schrijft aanvankelijk vroom niets persoonlijks tegen Bremmer te hebben (hoewel hij in
de brief aan Van Dobbenburgh nog ronduit zijn ‘haat’ jegens Bremmer had genoemd),
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maar hekelt diens dictatoriale invloed op de kunstaankoop en -beleving van zijn vol-
gelingen: ‘De wereld heeft nu eenmaal behoefte aan haar Stalins en Mussolini’s, een
behoefte even merkbaar op kunstgebied als daarbuiten.’27 Het is niet het soort verge-
lijking dat de briefschrijvers en De Gruyter nader tot elkaar brengt, maar dat zal ook
wel niet zijn bedoeling zijn geweest. 

Jan Engelman valt De Gruyter in De Groene Amsterdammer bij en verwijt Bremmer
eveneens belangenverstrengeling:

‘Niemand zal beweren, dat het een criticus verboden is iets te bezitten van de voor-
werpen, waarover hij met belangstelling en liefde schrijft. Als hij er maar op honora-
bele wijze aan komt. Zo ook zal niemand de criticus het recht mogen ontzeggen, van
zijn bezit iets te verkopen, wanneer dit voor hem noodzakelijk mocht wezen. Als het
maar niet geschiedt op zulk een wijze, dat de kunstenaar in hem een “marchand ganté”
moet gaan zien, een man, die zich de winst toeëigent welke de kunstenaar toekomt.
Om een zuivere toestand te scheppen en verleiding te vermijden, is het dus misschien
maar het beste, dat de criticus zijn huis niet van de nok tot aan de achterwand van de
WC met kunstwerken vol heeft hangen.’28

Tenslotte richten Bremmers bewonderaars zich tot directie en commissarissen van
Het Vaderland en eisen het ontslag van De Gruyter, maar deze weet het onheil met een
nederig excuus te keren.29

Wie het nog niet wist, weet het na deze affaire. Bremmer kan rekenen op een in-
vloedrijke schare bewonderaars. Niet alleen de betrokkenheid van De la Faille en
Scherjon bij de waardering en handel in de Wacker-Van Goghs zal hen na 1932 tot voor-
zichtigheid inzake Hooihopen hebben gemaand, zij zullen ook hebben beseft dat velen
in de Nederlandse kunstwereld Bremmers gezag inzake echte en valse Van Goghs nog
altijd boven hun eigen autoriteit stellen. 

Bremmer heeft tijdens het proces tegen Wacker in april 1932 afstand genomen van
Scherjons kritiek op de echtheid van de Van Gogh schilderijen van de Nationalgalerie.
Hij heeft Scherjons poging museumdirecteur Justi te chanteren gepareerd door deze
tegenover de rechters te complimenteren met de omstreden aankoop van de zeer kost-
bare Tuin van Daubigny. Het is Bremmers gebaar van fatsoen geweest. Het heeft
Scherjon er niet van weerhouden het werk tezamen met de twee andere Van Goghs van
de Nationalgalerie in zijn Van Gogh-catalogus uit november 1932 achterwege te laten.
In 1937 doet Scherjon water bij de wijn: hij houdt er nu met De Gruyter niet drie, maar
twee voor vals, waaronder nog altijd Tuin van Daubigny. Het moet Scherjon zijn te-
gengevallen dat Bremmer hem in de aanval op Justi niet volledig heeft gesteund, maar
Bremmer is er de man niet naar om zich aangaande echt en vals door anderen de wet
te laten voorschrijven. Het is opvallend dat Bremmer in zijn Beeldende Kunst in 1930

en 1934 lovende besprekingen wijdt aan Scherjons Twee populieren en Kröller-Müllers
Zeegezicht, maar er verder over de Wacker-Van Goghs het zwijgen toe doet.30 Bremmer
zal zich ook aan een ander aspect van Scherjons houding hebben gestoord. Was
Scherjon niet een van zijn leerlingen? Moet een leerling zich niet houden aan hetgeen
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de meester onderwijst? Eigenlijk is Scherjon in 1932 overkomen wat De la Faille en an-
deren eerder hebben ervaren: de meester kan niet velen dat zijn leerlingen een eigen
koers volgen. 

De verwijdering tussen Bremmer en Scherjon heeft ook een zakelijke achtergrond.
Kunsthandel Huinck & Scherjon heeft vanaf de oprichting in 1930 een band met
Bremmer via diens Beeldende Kunst, waarvan hij de enige redacteur is. De kunsthan-
del adverteert erin, maar merkt dat zijn waar steeds minder aandacht in Bremmers be-
sprekingen krijgt. Andere adverterende handelaren ondervinden hetzelfde. Het grieft
hen dat uit de recensies in toenemende mate een voorkeur blijkt voor enkele Haagse
kunsthandels en zij tonen zich minder geneigd om het blad met advertentie-inkom-
sten te steunen. Bremmer staat onder druk van uitgeverij De Spieghel daar wat aan te
doen. De uitgever stelt voor om de redactie uit te breiden, maar Bremmer wil daar niet
van weten. In 1937 ruimt hij het veld en wordt Beeldende Kunst door een driekoppige
redactie voortgezet, die het blad nieuw leven weet in te blazen en zorgt voor een toe-
nemend aantal abonnees en adverteerders.31 In een brief aan Bremmers vrouw recht-
vaardigt de uitgeverij de beslissing door in herinnering te brengen dat ze Beeldende
Kunst indertijd voor zo’n 2.000 gulden van Bremmer had gekocht in de verwachting
dat hun gezamenlijke inspanningen tot een rendabel resultaat zouden leiden. Maar het
aantal abonnees was gestaag gedaald en de uitgever bespeurde ‘tegenzin bij de adverte-
rende kunsthandelaren toen de samenwerking van de heer Bremmer en de Haagse
kunsthandelaar Nieuwenhuizen Segaar groter werd.’32 Het is duidelijk dat de zakelij-
ke belangen van kunsthandelaar Scherjon niet langer stroken met die van Bremmer. 

Paradox
De Nederlandse Van Gogh-wereld is na de Wacker-affaire niet tot rust gekomen.
Achter de coulissen hebben zich nieuwe coalities gevormd. Voormalige vijanden wor-
den vrienden, voormalige vrienden worden vijanden. De woorden vrienden en vijan-
den moeten met aanhalingstekens worden gelezen: het zijn vooral instrumentele rela-
ties. Zij dienen materiële en ideële doelen. Voor Bremmer staat het behoud van gezag
centraal, maar de strijd heeft een paradoxaal effect omdat het hem zowel verlies als winst
van autoriteit oplevert. Er is gezagsverlies op eigen erf, want hij heeft na april 1932 zijn
vaste greep op Scherjon en vervolgens op De Gruyter aangaande valse en echte Van
Goghs verloren. Het feit dat Scherjon zijn kennis over De Wilds verfonderzoek over
Hooihopen waarschijnlijk in kleine kring heeft uitgespeeld, tevens met De Gruyter uit-
gerekend de echtheid ervan van een vraagteken heeft voorzien en daarmee Bremmers
belang schade toebrengt, duidt op een verwijdering tussen Bremmer en oude getrou-
wen. Bremmer zit in een lastig parket. Zich openlijk over Hooihopen uitspreken trekt
de aandacht en kan een averechts effect hebben. Scherjon weet bovendien dat Bremmer
de polemiek niet zal aangaan, want zoiets is beneden zijn waardigheid. Bremmer heeft
dat inzake Wacker slechts sporadisch gedaan. Hij hoefde dat ook niet te doen. Anderen
hebben tussen 1928 en 1933 voor hem de strijd gevoerd, voorop Scherjon en De Gruyter.
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Zij hebben voor hem de kastanjes uit het vuur gehaald. Maar in 1937 heeft Bremmer
geen volgeling die met de energie als van Scherjon zijn belang kan verdedigen. 

Toch kan men stellen dat Bremmer inzake echt en vals na het Wacker-proces over-
eind is gebleven en winst heeft geboekt. De kerntheorie aangaande de Van Goghs van
kunsthandel Otto Wacker heeft geen actieve bestrijders meer. De Duitse experts zijn
overleden of door het nazi-regime monddood gemaakt. Bremmers theorie is door
Scherjon en De Gruyter onderschreven en in 1937 bekrachtigd. De la Faille heeft haar
in 1932 aanvaard en in 1939 versterkt in zijn herziene Van Gogh-œuvrecatalogus.

De verhoudingen in de Van Gogh wereld zijn veranderd, maar allerminst stabiel. Er
is een gewapende vrede en er is geen zekerheid hoe lang deze stand zal houden. Men
bereidt zich voor op de mogelijkheid dat een gezaghebbende partij de belangen weer
op het spel zal zetten. Dit kan worden opgemaakt uit het feit dat de brieven en nota’s
over de verkoop van Twee populieren van Kunsthandel Huinck & Scherjon via De la
Faille aan de Japanse verzamelaar Magosaburo Ohara bewaard zijn gebleven.33 De do-
cumenten zitten in twee ordners met de administratie van de kunsthandel.34

De bestudering van de inhoud is een vreemde gewaarwording. Het bedrijf heeft in
de meer dan twintig jaar van zijn bestaan waarschijnlijk vele honderden werken ver-
kocht. Daaronder werk van gerenommeerde kunstenaars als Henri Fantin-Latour,
Claude Monet, George H. Breitner, Floris Verster, Paul Jongkind, Gino Severini en
Vincent van Gogh. De administratie moet dan ook veel omvangrijker zijn geweest,
maar van slechts een deel van de verkopen zijn documenten bewaard gebleven. Van
verkopen van tekeningen en schilderijen van Van Gogh is er geen nota, brief of memo.
Uitgerekend wél de correspondentie met De la Faille over de verkoop van Twee popu-
lieren naar Japan. Hebben Huinck en Scherjon zijn brieven na de bittere strijd rond-
om Wacker beschouwd als een trofee, of waren zij wellicht beducht dat De la Faille ooit
wederom op zijn schreden zou terugkeren? Diens nadrukkelijk apart plaatsen van zes
Wacker-Van Goghs met de ontkenning van echtheid door Duitse deskundigen schijnt
hun gelijk te bevestigen. In het laatste geval zou de gewraakte correspondentie nog
goede diensten hebben kunnen bewijzen. 

Verbleekt
Mevrouw Kröller-Müller overlijdt in december 1939. Haar opvolger als directeur van
het Rijksmuseum Kröller-Müller is haar secretaris en vertrouweling Salomon van
Deventer. Hij geeft enkele schilderijen uit zijn verzameling in bruikleen en laat een ca-
talogus van de Van Gogh-verzameling samenstellen waarin zowel Zeegezicht (F 418),
op dat moment deel van de Rijkscollectie, als zijn eigen bezit Zelfportret (F 385) een
prominente plaats krijgt. De F-nummering van de Van Goghs blijft achterwege. Van
Deventer beschikt in 1939 niet alleen over jubelende besprekingen van critici over zijn
Wacker-Van Gogh, hij kan dan tevens steun voor de echtheid putten uit de catalogi
van Scherjon en De Gruyter en van De la Faille. 

In maart 1940 organiseert het museum een lezing door Maurits van Dantzig, een
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Amsterdamse schilder en restaurator. Van Dantzig neemt de gelegenheid te baat om
zijn twijfel over de echtheid van enkele schilderijen te uiten. Hij zet de meest karakte-
ristieke eigenschappen van schilderijen van Van Gogh uiteen en stelt dat deze ontbre-
ken in Zeegezicht. Mevrouw Kröller-Müller zal zich in het graf hebben omgedraaid.
Bremmer neemt de analyse niet serieus. Openlijke twisten over de echtheid van de
Wacker-Van Goghs blijven tijdens de oorlogsjaren achterwege. 

Van Deventer doet tijdens de Tweede Wereldoorlog zaken met de Duitsers. Hij ver-
koopt enkele topstukken uit de collectie, waaronder een Lucas Cranach en een Hans
Baldung Grien, aan veldmaarschalk Hermann Göring en belandt daarvoor na de oor-
log in de gevangenis. Zijn plaatsvervanger, W. Auping, verzorgt een heruitgave van de
Kröller-Müller-catalogus van het werk van Vincent van Gogh uit 1938. Zeegezicht is
een van de weinige hierin afgebeelde schilderijen. Het gaat vergezeld van fragmenten
uit de brieven van Vincent, die de authenticiteit moeten bevestigen. Ook in deze uit-
gave volgt het museum een eigen nummering. De Faille-nummers blijven achterwe-
ge.35 Het schilderij wordt uitgeleend voor tentoonstellingen in Bazel en Gouda. Auping
overlijdt onverwacht in 1947. In de Van Gogh-catalogi van het museum, die vanaf 1949

onder verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur, Abraham M. Hammacher, tot
stand komen, luidt de begeleidende tekst: ‘Dit doek is afkomstig uit de kunsthandel
Otto Wacker en door Mevr. H. Kröller-Müller overtuigd van de echtheid, hoewel het
werd omstreden, voor de verzameling aangekocht in 1928-29. Het doek is door Baart
de la Faille, na aarzeling, weder als echt opgenomen in zijn catalogus. Bremmer en
Scherjon hebben de echtheid bevestigd. Men vergelijke de tekening van dit gegeven.’36

Vanaf dat moment duidt het museum de schilderijen met de bijbehorende F-nummers
aan. 

Zeegezicht wordt niet getoond tijdens het eeuwfeest ‘Vincent van Gogh’ in 1953 in
het Rijksmuseum Kröller-Müller. Het wordt evenmin getoond in het Haags
Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam, die eveneens het honderd-
ste geboortejaar van de meester herdenken met een omvangrijke tentoonstelling. In
1953 brengt Van Dantzig in zijn boek Vincent?de Wacker-affaire in herinnering en stelt
dat over zes Wacker-schilderijen nog steeds meningsverschillen bestaan, waaronder
Zeegezicht, dat hijzelf niet als een Van Gogh beschouwt.37 In de daaropvolgende edi-
ties van de Van Gogh catalogus voegt Rijksmuseum Kröller-Müller zinnen aan de be-
geleidende tekst toe: ‘Vergeleken met tekeningen van hetzelfde of overeenkomstig mo-
tief, blijkt het doek in elk onderdeel tamelijk zwak. Om deze reden wordt het niet
geëxposeerd.’38 Het zal echter tot na 1980 duren voordat het museum het definitief zal
als een valse Van Gogh zal bestempelen.39

Een vergelijkbaar lot is Van Deventers bezit Zelfportret beschoren. Hij heeft de bruik-
leen na zijn ontslag uit Rijksmuseum Kröller-Müller beëindigd en gaat ervan uit dat
het doek evenals Zeegezicht in de nieuwe Van Gogh-oeuvrecatalogus, die in de jaren
zestig in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (rkd) wordt samen-
gesteld, zal worden opgenomen. Hij krijgt er lucht van dat Zelfportret niet zal worden
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opgenomen en neemt in 1969 contact op met de samenstellers. Hij vindt het niet ac-
ceptabel dat het rkd de competentie van Bremmer aangaande de beoordeling van Van
Gogh en daarmee van Zelfportret in twijfel trekt.40 Het vermag geen indruk te maken.
De tijden zijn veranderd: Bremmers gezag is dertien jaar na zijn overlijden verbleekt.
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7 Bezwaard erfgoed

Chester Dale blijft in het verre Amerika op de hoogte van hetgeen de Duitse en de
Nederlandse pers over het Wacker-proces schrijven. De afloop moet hem hebben ge-
rustgesteld. Hij kan Zelfportret aan de schildersezel hebben herkend in de uitspraak van
de Berlijnse rechters over de zich buiten Duitsland bevindende Wacker-Van Goghs van
‘hoge kwaliteit’. Hij hangt het schilderij in de eetkamer van zijn New Yorkse apparte-
ment. Het is niet langer omstreden en afbeeldingen in Franse en Engelse publicaties
zorgen er keer op keer voor dat de boodschap - dit is een echte Van Gogh - de lezers be-
reikt. Een voorbeeld: de uitgever van Thomas Cravens Modern art beveelt het boek in
The New York Times aan met een reproductie van het doek en een citaat van Craven:
‘Zijn gelaat had iets wat je geest doet duizelen. Ik betwijfel of de natuur in haar meest
vermetele stemmingen ooit tevoren zo’n onzelfzuchtige geest en zoveel heldhaftige op-
wellingen in zo’n weerzinwekkend karkas had geplant.’1

Zelfportret aan de schildersezel is een van de twee in het boek afgebeelde Van Goghs.
Het schilderij valt vanaf 1942 te bewonderen in de National Gallery of Art te
Washington en wordt in de catalogi van het museum steevast als een Van Gogh opge-
nomen. Na 1984 staat het in de catalogi als van de hand van een ‘Imitator of Van Gogh’
en verdwijnt het van zaal. 

Een intrigerend gegeven. Is het museum ruim veertig jaar geheel onkundig van de
waarheid over het doek geweest? Is Chester Dale nimmer over de twijfelachtige her-
komst aangesproken, en zo ja, hoe hebben hij en het museum daarop gereageerd? Deze
voor de hand liggende vragen kunnen niet met de in Nederland aanwezige bronnen
worden beantwoord, maar een zoektocht in de Archives of American Art in de
Smithsonian Institution en de National Gallery of Art te Washington levert een fasci-
nerend inzicht in de houding van een verzamelaar die zijn bezit wil beschermen en in
de dilemma’s van een museumleiding als zij van de valsheid van een kunstwerk door-
drongen raakt. Uit de archiefstukken blijkt dat twijfels over de echtheid van Zelfportret
aan de schildersezel wel degelijk tegenover Dale en het museum zijn genoemd. Niet één
maal, maar vele malen en door tal van personen uit de kunstwereld. Dit is overigens
tot Dales overlijden in 1962, en gedurende vele jaren daarna, hoofdzakelijk achter ge-
sloten deuren geuit. Het hoe en waarom zal hier uit de doeken worden gedaan. 

Dilemma’s van een directeur
Hoe verkrijgt een museum zonder kunstwerken of geld een indrukwekkende verzame-
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ling? Door verzamelaars te verzamelen die schenkers zullen worden. Dit is in alle een-
voud het antwoord van conservator, later directeur, John Walker (1906-1995) van de
National Gallery of Art te Washington. Walker vat al vroeg in zijn leven een passie voor
de beeldende kunst op en vertrekt, na een succesvolle studie kunstgeschiedenis (summa
cum laude) aan Harvard University, in 1930 naar Italië om zijn studie te vervolgen bij
Bernard Berenson (1865-1959), befaamd kenner van de schilderkunst van de Italiaanse
renaissance. De omgang met Berenson en diens entourage in de villa I Tatti nabij
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Florence, de excursies naar kerken, musea, verzamelaars en handelaren, de studie in bi-
bliotheken en archieven: kunstminnaar Walker beleeft er een gouden tijd. Als hij na
enkele jaren adjunct-directeur en wetenschappelijk medewerker voor beeldende kunst
wordt van de Amerikaanse Academie in Rome, krijgt hij bovendien de beschikking
over een auto - indertijd een betrekkelijke zeldzaamheid - en kan hij met studenten en
collega’s vele kunstwerken van nabij bestuderen. Walker is een ambitieus man: zijn wens
is om ooit aan een prestigieus museum leiding te geven. Die wens wordt vervuld in
1937 als hij hoofdconservator wordt van de National Gallery of Art te Washington. 

Het museum is het geesteskind van multimiljonair, voormalig minister van Finan-
ciën en verzamelaar Andrew W. Mellon (1855-1937), die de Verenigde Staten in navol-
ging van Engeland - de National Gallery te Londen - een eigen schatkamer voor de beel-
dende kunst wil bezorgen. De Amerikaanse overheid stelt bouwgrond ter beschikking
aan Constitution Avenue, die van het Capitool naar het Witte Huis loopt. Mellon neemt
de kosten voor ontwerp en bouw voor zijn rekening. Hij en de overheid rekenen erop
dat vooraanstaande verzamelaars hun kunstwerken aan het museum zullen schenken,
maar als in 1937 de eerste steen wordt gelegd, lijkt dit onhaalbaar te zijn. Het ontwerp
van het gebouw in imponerende, neoklassieke stijl voorziet in 140 zalen, maar bij de start
van de bouw is er slechts één schenking gedaan: 125 schilderijen en 23 beelden uit het
bezit van Andrew W. Mellon zelf, die in dat jaar is overleden. Er zijn meesterwerken bij
- voor de liefhebbers: Botticelli, Aanbidding van de wijzen; Rafaël, De Alba Madonna,
Perugino, Kruisiging, Titiaan, Venus met spiegel, Van Eyck, De annunciatie, Rembrandt,
Joseph beschuldigd door Potifars vrouw, Velázquez, Paus Innocentius X, door Mellon in
1932 gekocht van die andere nationale schatkamer, de Hermitage te Lenigrad, omdat de
bolsjewisten dringend om geld verlegen zaten - maar desondanks dreigt het museum in
Washington een wat povere indruk te maken: één kunstwerk per zaal. 

John Walker en zijn directeur, David Finley, zijn in de jaren tot de opening van het
museum in 1942 volop in de weer om vooraanstaande verzamelaars te bewegen tot het
lenen en schenken van kunstwerken. Zij hebben tal van moeilijkheden te overwinnen.
Allereerst is er concurrentie met andere musea: ook die dingen naar de gunsten van ver-
mogende verzamelaars. Veel musea vissen bovendien in dezelfde vijver van oude
Italiaanse, Hollandse en Vlaamse meesters. Ten tweede is er differentiatie en groei van
het aantal musea. Vanaf het einde van de negentiende eeuw hebben Amerikaanse ste-
den hun identiteit versterkt met het oprichten van kunstmusea. De oprichting van het
Museum of Modern Art te New York in 1929 luidt bovendien definitief een koerswij-
ziging voor de musea in de Verenigde Staten in. Kunst van nog levende kunstenaars
wordt vanaf het eind van de jaren twintig voor musea ook de moeite van het tonen en
verzamelen waard. Dan is er de bepaling dat alleen werken aan de collectie van het mu-
seum kunnen worden toegevoegd - als koop, schenking of langdurige bruikleen - die
dezelfde hoge kwaliteit hebben als die van Andrew W. Mellon. Toegegeven, kwaliteit
is een rekbaar begrip, maar zijn schenking is uit te drukken in geld: de prijs van de re-
cent gekochte schilderijen uit de Hermitage, of in kunstwaarde: de waardering van
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kunstwerken van een en dezelfde kunstenaar door andere musea, critici, kunstgeleer-
den. De lat is heel hoog gelegd, het is de enige manier om het museum een toonaan-
gevende plaats in de westerse kunstwereld te bezorgen. 

De bepaling sluit uit dat het museum kopieën en valse werken zal tonen of in de col-
lectie zal opnemen, maar wat te doen als een verzamelaar zowel echte als twijfelachti-
ge meesterwerken bezit? De waarheid vertellen, met het risico dat ze aan een concur-
rerend museum zullen worden aangeboden? En wat als de concurrent ze accepteert?
De wetenschap over de twijfelachtige werken doorspelen of erover publiceren? Dit laat-
ste is uiterst hachelijk; het geldt immers als onbehoorlijk dat een museum zich onge-
vraagd en in negatieve zin uitlaat over de verzameling van een ander. Walker schetst dat
dilemma in zijn memoires uit 1974 als de multimiljonair Samuel Kress (1887-1956) zijn
verzameling van oude meesters aan de National Gallery aanbiedt. 

Kress, voormalig onderwijzer, vergaarde rijkdom met de oprichting warenhuizen
met eenheidsprijzen: de 5 en 10 cent winkels. Hij had de gewoonte om schilderijen te
kopen zoals hij artikelen voor zijn warenhuizen placht in te kopen: in grote hoeveelhe-
den tegelijk, uit op flinke kortingen en pingelend met fabrikanten over elke dollar. Dit
alles tot wanhoop van kunsthandelaren, die een dergelijk optreden niet gewend zijn.
Kress is in 1938 bereid om 393 schilderijen van oude Italiaanse meesters te schenken. Er
zijn vele topstukken onder, maar Kress kan geen scherp oog voor kwaliteit worden toe-
gedicht. Walker weet dat diens verzameling voor tweederde bestaat uit kopieën, ver-
valsingen en verkeerde toeschrijvingen. Walker houdt deze wetenschap voor zich, wil
Kress niet voor het hoofd stoten, maar kan volgens de regel van het museum het twij-
felachtige deel van de verzameling niet accepteren. Hij wil derhalve een keuze maken,
maar Kress wil daar niet van weten: alles of niets. Walker heeft dan volgens eigen schrij-
ven maar één keuze: hij moet liegen. Er is echter, zoals hij het noemt, ‘een jezuïtische
rechtvaardiging’ voor. Ook onder Mellons schenking van 125 schilderijen zijn twee of
drie, wat hij eufemistisch noemt, zwakke werken: ‘Zou men niet kunnen redeneren,
met deze Mellon prullen in het achterhoofd, dat de kunstwerken van Kress van het-
zelfde hoge niveau zijn als (sommige van) die uit de verzameling [van Mellon]? Met deze
rationalisatie, welke mij nog steeds doet rillen, heb ik de beëdigde verklaring onderte-
kend en bevestigd dat het geschenk van Kress voldeed aan de voorwaarden van Andrew
Mellon.’2

Walker redeneert vervolgens dat hij de meer dan 260 twijfelachtige werken er in de
loop van de tijd uit zal zeven en zal vervangen door echte meesterwerken, hetgeen hem
uiteindelijk volgens eigen zeggen ook is gelukt. Er is echter een kant aan zijn daad welke
hij niet noemt, maar waar Simpson in zijn boek over de profijtelijke relatie tussen
kunstexpert Bernard Berenson en kunsthandel Duveen Brothers (vestigingen in
Londen, New York en Parijs) de aandacht op vestigt: met zijn verklaring bezorgt Walker
Kress een aftrekpost voor de belastingen die de eigenlijke waarde van de verzameling
verre overtreft.3

Walker portretteert in zijn memoires de vele verzamelaars die hij aan de National
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Gallery heeft trachten te binden met humor, aandacht voor hun prestaties en buitenis-
sigheden. Het zijn stuk voor stuk kleurrijke, machtige en vermogende personen en de
omgang met hen vergt veel van de museumleiding. Hij schrijft dat een curator of di-
recteur twee eigenschappen moet hebben: een grondige kennis van de kunstgeschie-
denis en diplomatieke vaardigheden. Een kunstexpert heeft de kennis die een verza-
melaar veelal ontbeert, maar deze heeft de kunst die een museum zich financieel niet
kan veroorloven. Een curator of directeur moet elke potentiële donor te vriend kun-
nen houden: hij verzamelt immers verzamelaars die schenkers moeten worden. Als
kunstexpert moet hij invloed zien te krijgen op hun verzameldrift. De kunstwerken
moeten passen in de verzameling van het museum. Een diplomaat weet hoe strijdige
belangen en wensen kunnen worden verzoend. Walker gebruikt daartoe nog een be-
minnelijke analogie: de conservator of directeur gedraagt zich als de intelligente vrouw
die haar echtgenoot verleidt om iets te aanvaarden wat hij eigenlijk wil afwijzen maar
waar zij nu eenmaal haar zinnen op heeft gezet. Walker gaat niet geheel op in dit spel
en is vastberaden de zaak van het museum te dienen: een uitgebalanceerde verzame-
ling kunstwerken die de concurrentie met de beste musea ter wereld aan kan. Het bin-
nenhalen van Chester Dales verzameling moderne Franse kunst staat hoog op zijn lijst.

Dales troefkaart
Chester Dale trekt zich in 1935 definitief uit de bankwereld terug en verstevigt zijn po-
sitie in de Amerikaanse kunstwereld. Als eigenaar van enkele honderden topstukken
staat hij in de belangstelling van Amerikaanse en Franse musea. Met verve speelt hij
het spel dat verzamelaars en musea bindt. Hij laat aan de directeur van het Chicago Art
Institute doorschemeren zijn gehele verzameling wellicht aan diens museum te zullen
schenken. De directie van de National Gallery krijgt hetzelfde in vertrouwen meege-
deeld, maar ook andere directeuren kunnen zich door uitspraken van Dale begunstig-
den wanen. Hij versterkt bij elk van hen de illusie met ‘langdurige bruiklenen’, die zij
zelf voor ‘schenkingen’ aanzien. Hij is ‘trustee’ (bestuurder) van tal van musea, waar-
onder het Philadelphia Museum, de National Gallery te Washington, het Chicago Art
Institute, het Metropolitan Museum en het Museum of Modern Art te New York. Gaan
de zaken niet naar wens, dan oppert hij de mogelijkheid dat hij zijn gehele verzame-
ling wel eens aan het Louvre te Parijs zou kunnen vermaken.4

Voor musea is omgang met verzamelaars als Chester Dale spitsroeden lopen. Enkele
musea hebben de beperkende regel dat alleen werken van kunstenaars die al meer dan
twintig of vijftig jaar dood zijn, getoond en verworven mogen worden. De reactie van
Chester Dale in Time: ‘U denkt toch niet dat ik bijvoorbeeld mijn verzameling Picasso’s
geef, opdat zij ze in de kelder kunnen opbergen tot 20 jaar na Picasso’s dood.’5 De
National Gallery hanteert ook deze regel en de leiding beseft dat het zich daarmee af-
snijdt van al die werken die de brug naar de eigen tijd vormen. Speciaal ten behoeve
van de verwerving van de Chester Dale verzameling laat het museum deze bepaling in
1940 varen.
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Chester Dale krijgt bij de opening van de National Gallery in 1942 drie zalen om zijn
verzameling permanent aan het publiek te tonen. Hij geeft 71 schilderijen in langdu-
rige bruikleen, waaronder drie Van Goghs: Het meisje (F 431), Olijfboomgaard (F 656)
en Zelfportret aan de schildersezel (F 523). De Van Goghs vallen bij de pers in de smaak:
F 523 is ‘een zeer intens, levendig zelfportret (…)’.6 Dale verschaft het museum gege-
vens over alle schilderijen, maar laat de polemiek over Zelfportret achterwege: geen ver-
melding van De la Failles Les faux Van Gogh, niet De Wilds negatieve conclusie over de
verfsamenstelling, en dus in het geheel geen vermelding van het vernietigende rapport
door de Parijse anonymus. Hij verandert bovendien de herkomst van het schilderij. In
de catalogi van zijn verzameling uit voorgaande jaren staat als herkomst kunsthandel
O. Wacker, Berlijn, maar in de catalogus French paintings from the Chester Dale collec-
tion, welke in 1942 onder auspiciën van de National Gallery met een voorwoord van
John Walker verschijnt, is de herkomst veranderd in ‘Mme J. van Gogh-Bonger,
Amsterdam’. Haar naam biedt zekerheid dat het een schilderij van Vincent van Gogh
is, die van Otto Wacker niet.7 Aldus maakt Chester Dale het museum tot werktuig
voor de legitimering van Zelfportret, waarvan de museumleiding aanvankelijk geen
weet heeft. Het schilderij valt de eer te beurt om met Van Goghs Het meisje in de eer-
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49. Diego Rivera, Chester Dale (1945). Afmetingen 100x126 cm. Op tafel ligt opengeslagen de
catalogus Masterpieces of the National Gallery of Art. Op de bladzijde is zijn gekoesterde bezit
zichtbaar: de Wacker-Van Gogh Zelfportret aan de schildersezel (F 523). 
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ste representatieve catalogus, Masterpieces of painting, van de National Gallery uit 1944

te worden afgebeeld. De catalogus, met voor die tijd kostbare kleurenreproducties op
folioformaat, citeert een brief van Vincent aan zijn broer Theo uit 1888 die de echtheid
ogenschijnlijk steunt. De provenance ‘Mme J. van Gogh-Bonger, Amsterdam’ zal in
alle catalogi van het museum tot 1984 worden herhaald. Uit niets blijkt dat Finley en
Walker in 1942 op de hoogte zijn van hetgeen zich tien jaar eerder in Nederland en
Duitsland rondom de Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker had afgespeeld. In
1950 verliezen zij hun onwetendheid.

Washington, 1 maart 1950
Ingenieur V.W. van Gogh protesteert per brief bij directeur Finley tegen de vermelding
in de museumcatalogus Masterpieces of painting van ‘Mme J. van Gogh-Bonger,
Amsterdam’ als herkomst van Zelfportret aan de schildersezel. Hij schrijft dat het doek
nooit in haar bezit is geweest en dat hij het nooit in het ouderlijk huis heeft gezien. De
ingenieur gaat ervan uit dat het museum onbekend is met de conflicten over de echt-
heid van de Wacker-Van Goghs en verwijst naar De la Failles Les faux Van Gogh. Met
nadruk schrijft de Ingenieur dat hij inzake echtheid geen partij kiest – hij kent het ri-
sico om een verzamelaar over de echtheid van diens schilderijen aan te spreken – maar
de verwijzing naar Les faux Van Gogh moet haast wel bedoeld zijn om de directie op
het spoor van een onderzoek naar echtheid te zetten. De directie aarzelt om actie te on-
dernemen. De Ingenieur is echter onvermoeibaar. In 1952 (en nogmaals in 1961 en 1971)
dringt hij er bij de National Gallery op aan om de provenance te wijzigen.8

New York, 23 juni 1950 
Walker ontmoet De Wild, die hem op de man af vraagt of Chester Dale Zelfportret aan
de schildersezel al van de hand heeft gedaan; het is immers een vals schilderij. De Wild
vertelt dat hij in de verf, evenals in andere Wacker-Van Goghs, hars had aangetroffen.
Walker is geschokt en doet verslag van het gesprek aan zijn superieur Finley: ‘Is het niet
beter om te vergeten dat dit gesprek ooit is gevoerd? Moeten wij het Chester vertel-
len?’9

Washington, 22 mei 1951
De la Faille spreekt Walker tijdens een lezingentournee in de Verenigde Staten en laat
hem weten dat het schilderij nooit aan Johanna van Gogh-Bonger heeft toebehoord.
Hij zegt bovendien dat het geen eigenhandig werk van Vincent is en daarom niet in de
nieuwe editie van zijn Van Gogh-œuvrecatalogus zal worden opgenomen.10 Hij her-
haalt het jaar daarop zijn boodschap. Er is dan geen Van Gogh-oeuvrecatalogus op de
markt en geen andere expert is bezig zo’n werk samen te stellen. De directie kan De la
Failles oordeel niet negeren.

De directie raapt uiteindelijk alle moed bijeen en stelt Dale in 1953 voor om de her-
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komst in de museumcatalogi te veranderen, maar de potentiële schenker wil van geen
verandering weten. Ingenieur Van Gogh heeft Dale inmiddels verschillende malen in
de Verenigde Staten en Nederland ontmoet en zou hem ook in persoonlijke gesprek-
ken hebben gewezen op de onjuiste provenance in de catalogi van de National Gallery.
Dale zou hem echter de memorabele woorden hebben toegevoegd: ‘Ik weet natuurlijk
dat dit een omstreden schilderij is, maar zolang ik leef, is het echt.’11

En zo geschiedde. Het schilderij blijft op zaal en staat vele jaren in de catalogi van
het museum als een schilderij van Vincent van Gogh met de provenance ‘Mme J. Van
Gogh-Bonger, Amsterdam’. 

Voor en tegen
Het museum laat de zaak ondanks Dales veto niet rusten en begint een zoektocht in
de literatuur, die in eerste instantie stevige argumenten voor echtheid oplevert: De la
Failles catalogus uit 1928, Scherjons geschriften uit 1929 en 1932, alsmede diens met De
Gruyter in 1937 gepubliceerde Engelstalige catalogus. Het blijkt dat meer kunstboe-
ken en -tijdschriften van voor de Tweede Wereldoorlog de echtheid bevestigen. De
enige krachtige dissonant is Les faux Van Gogh uit 1930, maar De la Faille blijkt zijn me-
ning te hebben bijgesteld in de Van Gogh-œuvrecatalogus uit 1939. De literatuur uit
de vooroorlogse jaren biedt dus een solide basis, maar ook daarna is er bevestiging van
de echtheid, waaronder een Duits proefschrift uit 1954 over Van Goghs zelfportretten
dat het doek zonder aarzeling een eigenhandig werk noemt, hetgeen ook een zeer suc-
cesvol boek over het zelfde onderwerp doet.12 Er zijn echter ook publicaties die de echt-
heid ontkennen en eind 1961 heeft directeur John Walker - hij is David Finley in 1956

opgevolgd - een lijst op zijn bureau liggen met 21 verwijzingen vóór en zestien tégen
echtheid. Het zijn ongelijksoortige verwijzingen: wetenschappelijke publicaties, kran-
tenstukken, afbeeldingen met onderschrift, interne memo’s, en dergelijke. Er staan ook
fouten in: de vermelding in Veths Schoon schip! wordt ten onrechte tot de tegenstem-
men gerekend. Hoe dan ook, het is Walker duidelijk dat het schilderij sterk omstreden
is. 

Hoe in dat geval te reageren op vragen van buitenstaanders? Zelfportret hangt nog
steeds op zaal als een kunsthistoricus in 1966 Walker verzoekt om een foto ervan voor
een boek over kunstvervalsingen. Walker willigt het verzoek in, maar schrijft hem dat
het schilderij niet in een dergelijke publicatie thuishoort en somt tal van boeken op die
de echtheid ondersteunt. De toch ook omvangrijke literatuur die de valsheid onder-
streept laat hij achterwege.13 Een lerares uit na een bezoek met haar klas aan het muse-
um verbazing over de toeschrijving van Zelfportret aan Van Gogh. Het museum ant-
woordt dat het doek vanuit stilistisch oogpunt zwakheden vertoont, maar dat er
natuurkundig en chemisch geen problemen lijken te zijn.14

Het museum raakt met de echtheid van het schilderij in de knoop. In 1968 wordt
het lood in de verf onderworpen aan een dateringsmethode uit het gezaghebbende we-
tenschappelijk tijdschrift Science.15 Het resultaat is bemoedigend: de verf blijkt uit 1890
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te zijn. De vreugde is van korte duur: de methode blijkt een foutenmarge van tiental-
len jaren te kennen. De verf kan dus evengoed uit de twintigste eeuw stammen. In de
jaren zeventig raadpleegt het museum er verschillende kunstkenners over en zij verwer-
pen het doek. Toch zal het nog tot 1984 duren, vele jaren na Dales dood, voordat de di-
rectie een rapport van John Rewald, vermaard kenner van de impressionistische en neo-
impressionistische schilderkunst, aan de Board of Trustees stuurt dat de echtheid
ontkent. Pas dan valt het besluit om het doek uit de permanente collectie te verwijde-
ren. 

Rollenspel
Volgens Walkers memoires is hij in zijn verhouding tot verzamelaars beurtelings kunst-
expert, diplomaat, vriend en echtgenote. Elegante, maar enigszins misleidende begrip-
pen: zij suggereren een zekere gelijkheid, maar uit zijn levensverhaal komt ook de ho-
veling naar voren, iemand die met veinzen en vleierijen zijn doel moet zien te bereiken.
Bij de lezer dringt zich nog een ander beeld op, die van de knecht, want ontegenzeg-
gelijk is er sprake van onderschikking. Het wordt in zijn memoires uit 1974 weliswaar
nergens met zoveel woorden gezegd, maar hij laat zich vele jaren na zijn pensionering
in 1990 in minder ronde bewoordingen over de omgang met Chester Dale uit. Walker
noemt hem dan een lastig, zeer egoïstisch persoon, iemand die voortdurend aandacht
heeft opgeëist, die het de directie en zijn medebestuurders zeer lastig heeft gemaakt, ja,
vanwege zijn ruziemakerij een obstakel is geweest om andere interessante verzamelaars
aan het museum te binden. Steeds is er de vrees dat hij zijn hele verzameling elders zal
onderbrengen en dat is mede aanleiding om hem in 1955 voorzitter van het bestuur van
de National Gallery te maken. Het maakt de zaken er voor de directie niet eenvoudi-
ger op, want nog meer dan voorheen moet het zijn grillige gedrag dulden, urenlange
gesprekken bij hem thuis of aan de telefoon voeren om hem te apaiseren. ‘Wij kropen
bijna op onze knieën naar hem toe,’ zegt Walker in 1990, maar als de vrede weer was
getekend, dan was er drank, vrolijkheid en overvloedig eten.16 John Walkers jeugd-
vriendin, First Lady Jacqueline Kennedy, is dit alles niet ontgaan en schrijft hem in 1961

een opbeurende brief met de treffende passage: ‘Je klinkt vermoeid + wijs + gereed voor
de strijd – precies zoals je stem zal klinken als iemand zegt: “Chester Dale is aan de te-
lefoon.” (Verbrand deze brief!)’17

Dale laat iedereen tot het laatst toe onzeker over wat er met zijn verzameling mo-
derne Franse schilderijen zal gebeuren. Wie zal de begunstigde zijn: het Metropolitan
Museum, het Museum of Modern Art, het Chicago Art Institute, of misschien toch
het Louvre? Pas na zijn dood in 1962 blijkt dat hij zijn collectie aan de National Gallery
of Art heeft vermaakt. 
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8 Tussen twee vuren

‘Het mondiale expertise monopolie’ over het œuvre van Vincent van Gogh is in han-
den van vier Hollanders, schrijft de redactie van Connaissance des Arts in 1952. Het zijn
J. Baart de la Faille, A.M. Hammacher, ingenieur V.W. van Gogh en W. Sandberg, want
‘zonder de handtekening van een van hen heeft geen expertise waarde’.1 De namenlijst
van de Connaissance is wel erg summier. Dankzij expertises van Bremmer en de Vlaamse
Van Gogh-expert Marc Edo Tralbaut vinden schilderijen en tekeningen eveneens hun
weg naar kopers van Van Gogh. Het bevat ook een fout. In 1952 is Willem Sandberg,
directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, geen opsteller van expertises. Of
beter, geen opsteller meer. De constatering van Connaissance des Arts is echter niet ver
bezijden de werkelijkheid. Voor de kunsthandel telt het Van Gogh-stempel van slechts
een beperkt aantal experts. Zouden zij het altijd met elkaar eens zijn, dan zouden han-
delaren, verzamelaars en musea geen reden tot ongerustheid hebben. Maar eensgezind-
heid over echt en vals is geen gegeven in de kunstwereld, laat staan in de Van Gogh-
wereld. Deskundigen kunnen er, zoals we zagen in de strijd rondom de Van Goghs van
kunsthandel Otto Wacker, krachtig met elkaar over in botsing raken. Bremmer heeft
zijn gezag over echt en vals weten te behouden, zij het dat hij niet heeft kunnen voor-
komen dat oude en nieuwe vijanden zijn Wacker-Van Gogh Hooihopen (F 625bis) on-
verkoopbaar wisten te maken. 

De afwezigheid van Bremmer in het namenlijstje van de Connaissance des Arts be-
rust overigens niet op toeval, want de gezagsverhoudingen in de Van Gogh wereld zijn
veranderd. Bremmer is in 1952 als expert enigszins op de achtergrond geraakt en De la
Faille is weer volop in de schijnwerpers getreden. Zij moeten het gezag over echt en vals
dan echter delen met Hammacher van 1947 tot 1963 directeur van Rijksmuseum
Kröller-Müller, en ingenieur Van Gogh. Alle vier hebben vanaf het einde van de oor-
log geoordeeld over werken die eigenaren aan Van Gogh hebben willen toeschrijven,
maar waarover zij met hen én met elkaar van mening hebben verschild. Het verschil
van inzicht heeft een hernieuwde belangenstrijd in de Van Gogh-wereld opgeroepen,
een strijd die nog tientallen jaren zou voortduren. Niet alleen zij, maar ook andere ex-
perts hebben daarin voor de opgave gestaan om hun gezag en geestelijke onafhanke-
lijkheid te verdedigen. Hoe zij dat hebben gedaan, zal in dit en de volgende drie hoofd-
stukken uit de doeken worden gedaan. In dit hoofdstuk staat centraal de strijd om het
schilderij Studie bij kaarslicht, dat kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Frankrijk opduikt en door De la Faille aan Van Gogh wordt toegeschreven. Het con-
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flict hierover draagt de sporen van een onthulling die in 1945 schokgolven in de kunst-
wereld heeft teweeg gebracht.

De zaak Van Meegeren
Op 12 juli 1945 maakt het Militair Gezag te Amsterdam bekend dat de gearresteerde kunst-
schilder Han van Meegeren volgens eigen zeggen de maker is van zes schilderijen die tal-
loze experts aan zeventiende eeuwse meesters hebben toegeschreven. Niet Johannes
Vermeer, niet Pieter de Hoogh, maar hijzelf - Han van Meegeren - zou werken met titels
als De Emmaüsgangers, Christus in het huis van Maria en Martha en Interieur met kaartspe-
lers hebben geschilderd. Van Meegeren hoopt met zijn bekentenis een aanklacht wegens
collaboratie - hij heeft een van zijn ‘Vermeers’ voor ruim 1,5 miljoen gulden verkocht aan
Hermann Göring - te voorkomen, want hij weet dat er een veel hogere straf staat op col-
laboratie dan op vervalsing.

De bekentenis van Van Meegeren is wereldnieuws. Klinkende namen uit de
Nederlandse kunstwereld hebben de doeken immers als eigenhandige werken van Vermeer
en De Hoogh geprezen. Het in 1937 opgedoken De Emmaüsgangers is door dr. A. Bredius,
de grote kenner van de oud-Hollandse schilderkunst, toegeschreven aan Johannes
Vermeer. Andere autoriteiten zijn hem daarin bijgevallen, zoals dr. A.B. de Vries, directeur
van het Mauritshuis, dr. G. Knuttel Wzn, directeur van het Haags Gemeentemuseum, en
D. Hannema, directeur van Museum Boijmans. Verder hebben kunstcritici als Bremmer,
Veth, Hammacher en Engelman het in alle toonaarden geroemd. 

Van Meegeren beweert ook de schilder van het in 1941 opgedoken Laatste
Avondmaal te zijn, een doek dat eveneens door een illuster gezelschap aan Vermeer is
toegeschreven: D.C. Röell, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, dr. A.F.E.
van Schendel, directeur van het Rijksmuseum en zijn plaatsvervanger dr. C.M.A.A.
Lindeman, en wederom Hannema van het Museum Boijmans. Bovendien hebben zij
zich ervan verzekerd dat verf en linnen uit de zeventiende eeuw stammen door het oor-
deel in te winnen van technisch deskundigen, onder wie dr.ir. A.M. de Wild. 

Alle bejubelde doeken zijn voor aanzienlijke bedragen in prestigieuze verzamelin-
gen terechtgekomen, iets wat zonder de zegen van deze autoriteiten niet mogelijk zou
zijn geweest. De Emmaüsgangers is voor 540.000 gulden gekocht ten behoeve van
Museum Boijmans, terwijl de Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen het
Laatste Avondmaal voor het lieve bedrag van 1.600.000 gulden aan zijn privé-verzame-
ling heeft toegevoegd. Zouden al deze autoriteiten zich in de echtheid van doeken van
een van de grootste Nederlandse schilders hebben vergist of is Van Meegerens beken-
tenis eenvoudigweg bluf van een miskende en gefrustreerde kunstschilder? Er is daar-
om in eerste instantie ongeloof, maar dit maakt snel plaats voor ontzetting als Van
Meegeren de details prijs geeft van zijn vervaardiging van ‘zeventiende-eeuwse mees-
ters’ en bovendien onder toezicht van de politie een ‘Johannes Vermeer’ schildert.2 Nu
kan men de schokkende waarheid niet langer negeren. Van Meegerens bekentenis be-
rust niet op snoeverij.
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Zwijgen
De affaire maakt diepe indruk en legt een aspect van het toeschrijven van kunstwerken
bloot, dat justitiële autoriteiten met zorg vervult. Als het zo gemakkelijk is om
Nederlandse experts om de tuin te leiden, omdat zij kunstwerken voor echt houden
die eigenlijk vals zijn, dan brengen zij de Nederlandse kunsthandel en de Nederlandse
cultuur internationaal aanzienlijke schade toe. Hoe dat te voorkomen? Na de veroor-
deling van Van Meegeren op 12 november 1947 hebben enkele personen beweerd dat
zij zich indertijd niet hadden laten misleiden en wel degelijk hadden gezien dat De
Emmaüsgangers eigenlijk een vals werk is. Harry van Wijnen, die de receptie van De
Emmaüsgangers tussen 1937 en 1945 heeft bestudeerd, plaatst er vraagtekens bij. Weinig
personen hebben hun twijfels vóór 1945 aan het papier toevertrouwd. Degenen die
daarna hebben beweerd het altijd al geweten te hebben, staan daarom niet sterk. 

Er blijken inderdaad enkele uitzonderingen te zijn geweest. Een ervan is de inter-
nationale kunsthandel Duveen. Twee employés van het bedrijf hebben gelegenheid
gehad om het doek op 4 oktober 1937, vóór de verkoop aan Museum Boijmans, in een
Parijse kluis te bezichtigen. Zij hebben het kantoor van Duveen in New York in een
bewaard gebleven telegram gewaarschuwd: De Emmaüsgangers is een ‘rotte vervalsing’.3

Het bedrijf heeft dit oordeel altijd voor zich gehouden. Hetzelfde geldt voor dr. J.Q.
van Regteren Altena, verzamelaar en hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij had bij de bespreking van het Laatste Avondmaal in maart 1941 in
de directiekamer van het Rijksmuseum verstek laten gaan, maar het doek tegenover
een kunsthandelaar vals genoemd.4 Ook hij heeft zijn oordeel verder voor zich gehou-
den en pas tijdens het proces prijs gegeven. De firma Duveen had de ongeschreven regel
van de kunsthandel, dat men zich inzake echt en vals discreet op de vlakte houdt, in
acht genomen. En Van Regteren Altena? Heeft hij het eenvoudigweg niet de moeite
waard gevonden om daarover in de pen te klimmen of was zijn zwijgen een uiting van
collegiale solidariteit? Hoe dan ook, de discretie en het ongeremde enthousiasme van
experts en critici hebben ertoe geleid dat de vervalser en zijn handlangers rustig hun
gang konden blijven gaan. De les die justitiële autoriteiten uit de zaak trekken is dat
kunstvervalsers strafrechtelijk harder zouden moeten worden aangepakt, maar dat uit
te voeren, blijkt verre van eenvoudig. 

De Centrale Recherche start in mei 1948 een onderzoek naar een als van Van Gogh
gepresenteerd doek dat het Stedelijk Museum ter expertise is aangeboden. Het werk is
niet gesigneerd en de eigenaar doet geen poging om het als ‘echt en onvervalst’ te ver-
kopen. De Centrale Recherche constateert daarom geen strafbare feiten en staakt het
onderzoek.5 Kort daarop duiken er wederom schilderijen op die de eigenaren aan Van
Gogh toeschrijven, die nog niet eerder op tentoonstellingen te zien waren of in catalo-
gi zijn genoemd. Deze zaak lijkt wel mogelijkheden voor vervolging te bieden.
Weliswaar verklaart De la Faille een ervan, Studie bij kaarslicht (dat voor veel geld aan
een Amerikaanse miljonair is verkocht) voor een echte Van Gogh en beweert Bremmer
met stelligheid dat een ander schilderij, Zelfportret met strohoed, van de hand van Van

162

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:52  Pagina 162



Gogh is, maar het komt mr. B. Kist, officier van Justitie te Amsterdam, ter ore dat de
leiding van het Stedelijk Museum ervan overtuigd is dat het vervalsingen zijn. Het mu-
seum weet zich daarin gesteund door ingenieur Van Gogh. 

De Ingenieur
In 1945 bezit ingenieur Vincent Willem van Gogh het grootste aantal werken van
Vincent van Gogh: circa 200 schilderijen en 450 tekeningen. Hij bezit bovendien diens
briefwisseling met zijn vader Theo van Gogh, die in 1891 is gestorven toen Vincent
Willem amper een jaar oud was. Wie de Ingenieur vraagt waarom hij niet evenals
Vincent van Gogh en andere familieleden een beroep in de kunstwereld heeft gekozen
- drie van de ooms van zijn vader Theo waren eveneens kunsthandelaar - krijgt als ant-
woord dat zijn moeder Johanna van Gogh-Bonger en haar tweede echtgenoot, de cri-
ticus en kunstschilder Johan Cohen Gosschalk (1873-1912), hem maar weinig zinnigs
over kunst hebben bijgebracht. Een verrassende uitspraak. Honderden kunstwerken
hebben hem immers van kinds af aan omringd. Schilderijen en tekeningen van Van
Gogh hebben aan alle muren gehangen van de ouderlijke woning in Bussum en vanaf
1901 in Amsterdam. Bovendien heeft hij via zijn moeder en stiefvader veel mensen leren
kennen, waaronder de kunstenaars Richard Roland Holst, Jan Pieter Veth, Marius
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47. De la Faille schrijft Studie bij kaarslicht
(F476a), afmetingen 81 x 60 cm, in 1948
toe aan Vincent van Gogh. Huidige ver-
blijfplaats onbekend.

48. Volgens Bremmer is Zelfportret met stro-
hoed een eigenhandig werk van Vincent van
Gogh. Huidige verblijfplaats onbekend.
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Bauer en de literatoren Willem Kloos, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
Een rijke voedingsbodem om als kind begrip voor kunst op te doen, zo lijkt het. Volgens
eigen zeggen is het echter aan hem voorbij gegaan en hij biedt daarvoor ook iets wat
als een verklaring kan gelden. Hij zegt dat er thuis over kunst een sfeer van vervoering
en aanbidding heerste, iets waarvan hij wars is. 

Vincent Willem heeft zich echter wel de socialistische idealen van zijn moeders kring
eigen gemaakt en is die zijn hele leven trouw gebleven. Johanna was een van de initia-
tiefnemers bij de oprichting van de Sociaal-Democratische Vrouwenbond. Haar jong-
ste broer, de jurist Willem Adriaan Bonger (1876-1940), die zij zeer heeft bewonderd,
is een origineel denker. Zijn baanbrekende, Franstalige proefschrift uit 1905 over de
economische achtergronden van de misdaad is beïnvloed door het marxisme, dat een
synthese van wetenschap en maatschappelijke heilsleer pretendeert te zijn. Hij is in 1922

de eerste hoogleraar sociologie en criminologie in Nederland en een vooraanstaand en
actief lid van de sdap.6 De Ingenieur is eveneens lid van de sdap, maar lang niet zo ac-
tief als Bonger. Zijn zoon Johan van Gogh (1922) zegt er in 2005 over: ‘Hij heeft wel
eens verkiezingsleuzen op straat gekalkt en heeft op zondagochtenden vara-leden ge-
leerd hoe zij een radio konden bouwen.’7

Binnen de maatschappelijke kring van de ingenieur waren kunst en socialisme on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Zijn eerste huwelijk in 1915 is met Josina Wibaut
(1890-1933), dochter van F.M. Wibaut (1859-1936), de invloedrijke sociaal-democrati-
sche wethouder in Amsterdam. Zijn bijnaam: ‘De Machtige.’ Na de Van Gogh-ten-
toonstelling in 1930 heeft zij er met succes bij haar man op aangedrongen om zijn col-
lectie in bruikleen aan het Stedelijk Museum te geven.8 De Ingenieur heeft in 1937 in
De Socialistische Gids, waarvan W.A. Bonger redactiesecretaris is, een pleidooi gehou-
den voor een ander beleid van de musems die volgens hem ‘ware volksinstellingen’ zou-
den moeten worden. Musea, schrijft de Ingenieur, trekken alleen veel publiek als er
omvangrijke tentoonstellingen worden gewijd aan de grote namen uit de kunstgeschie-
denis: Rembrandt, Vermeer, Hals. Na de sluiting ervan vervallen ze weer in hun isole-
ment, zijn zij weer de pakhuizen die door het publiek gemeden worden, want de musea
leggen zich vooral toe op het bewaren van voorwerpen, niet op het leveren van een bij-
drage aan de ‘volksontwikkeling’. De musea zouden door een hervorming van het ten-
toonstellingsbeleid aantrekkelijker moeten worden voor het gehele volk. Wie een mu-
seum bezoekt zou zich na afloop geestelijk verrijkt moeten voelen.9 Zijn voorstel komt
niet uit de lucht vallen. Het bouwt voort op wat elders, met name door Alfred Barr van
het Museum of Modern Art te New York, in praktijk was gebracht. De Ingenieur heeft
deze denkbeelden echter geplooid naar het socialistische ideaal van F.M. Wibauts kunst
aan het volk. 

Het antwoord van de Ingenieur dat hij van huis uit maar weinig begrip voor kunst
heeft meegekregen en daarom een carrière buiten de kunstwereld heeft willen maken,
is dus onvolledig. De kunstwerken van zijn oom hebben hem altijd beziggehouden,
maar uit zijn keuze voor een studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool
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te Delft spreekt eigenzinnigheid, een karaktertrek die zich ook bij andere gelegenhe-
den zal laten gelden. Hij doet niet wat in de lijn der verwachting ligt, wat voor de
Ingenieur teren op andermans roem zou hebben betekend. In feite heeft hij zich met
zijn keuze willen bevrijden van de last van de faam van zijn oom en naamgenoot. 

Vincent Willem heeft in 1914 de ingenieursgraad behaald en is in het jaar daarop
naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hij ideeën heeft opgestoken over de organi-
satie van arbeid in ondernemingen. Hij heeft er het werk leren kennen van F.W. Taylor,
de bedenker van de leer van het ‘wetenschappelijk leiding geven’ aan bedrijven, dat in
Nederland nog maar weinig bekend is. Taylor bepleit de rationalisatie van bedrijfspro-
cessen om de winsten en resultaten te verhogen. Hij stelt het belang van de onderne-
ming voorop. De Ingenieur heeft echter een kant aan deze leer onderkend die zich heel
goed met de zaak van de arbeidersbeweging laat verenigen en hij heeft bij terugkeer in
1920 met een voormalige Delftse studiegenoot, Ernst Hijmans, het eerste Nederlandse
organisatieadviesbureau opgericht. Zij zijn een op Nederlandse verhoudingen geënte
variant van het Taylorisme gaan verspreiden, dat aansluit bij het streven van sociaal-
democraten om stapsgewijs verbeteringen voor werknemers in organisaties te berei-
ken: invoering van werkpauzes, verkorting van de werkweek, vermindering van de ar-
beidsuren. Zijn schoonvader bewerkstelligt in de jaren twintig dat hij de opdracht krijgt
om de efficiency van ministeries te verbeteren. Begin jaren dertig heeft hij zich als zelf-
standig adviseur gevestigd.10

Vincent Willems keuze voor een technische studie komt echter niet voort uit een
gebrek aan betrokkenheid bij de kunst van Vincent van Gogh. Hij is er altijd mee in
de weer geweest. In 1905 is hij als vijftienjarige behulpzaam geweest bij het organiseren
van een tentoonstelling van ruim 470 schilderijen en tekeningen van Van Gogh in het
Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn moeder heeft zich in 1915 in de Verenigde Staten
bij hem gevoegd en er de briefwisseling tussen Vincent en Theo ten behoeve van een
Engelse uitgave vertaald. Het is een veilige veronderstelling dat zij met haar zoon re-
gelmatig over deze arbeid gesproken zal hebben. Na haar dood in 1925 heeft hij haar
inspanningen voortgezet om Van Goghs werk bekendheid te geven, zij het dat hij veel
organisatorisch werk rondom tentoonstellingen aan anderen heeft overgelaten: tot
1930 vooral aan De la Faille. Hij heeft de verkoop van schilderijen en tekeningen, waar-
mee zijn moeder Van Goghs bekendheid heeft weten te vergroten, echter maar mond-
jesmaat voortgezet.11 De bruikleen aan het Stedelijk Museum Amsterdam in 1930 - 92

schilderijen en 143 tekeningen van Van Gogh en 21 werken van tijdgenoten - heeft prak-
tisch het einde van een veertigjarige periode van verkoop uit het eigen bezit van Van
Goghs gemarkeerd.12 Het beheer van de collectie door het Stedelijk Museum heeft
zowel een praktische als ideële kant. Hij heeft nooit alle werken in zijn Amsterdamse
woning aan de Waldeck Pyrmontlaan kunnen ophangen. Een deel was vanaf 1927 op-
geslagen op de onverwarmde zolder van zijn zomerhuis in Laren. De bruikleen maak-
te aan die situatie een einde en past bij het socialistische streven van ‘volksverheffing’
door middel van kunst.
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Na de oorlog gaat de Ingenieur zich intensiever met zijn collectie bezighouden. Zijn
zoon Johan van Gogh zegt erover: ‘Mijn vader vond dat hij toen met zijn carrière als
organisatieadviseur wel had bewezen dat hij zonder de erfenis van Vincent zijn eigen
kost kon verdienen.’13 Zijn schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh en tijd-
genoten hebben de oorlog ongeschonden doorstaan. Er is echter ook groot persoon-
lijk verlies. Zijn oudste zoon Theo is kort voor de bevrijding vanwege zijn deelname
aan het studentenverzet gefusilleerd. Zijn oom, W.A. Bonger, die vanwege zijn tegen
de nazi’s gerichte geschriften vervolging door de Duitse bezetters vreesde, had op 14
mei 1940 zelfmoord gepleegd. 

De Ingenieur wil de schilderijen en tekeningen meer laten reizen, maar wil niet dat
zij in Duitsland, Italië of Japan worden tentoongesteld. Het reizen past bij zijn voor-
oorlogse ideeën over de hervorming van het museumbeleid. De Van Goghs vormen
weliswaar het hart van de kunstopstelling van het Stedelijk, maar zij zijn een statisch
geheel gebleven. Hij hoopt dat tentoonstellingen in binnen- en buitenland de belang-
stelling voor Van Gogh nieuw leven zullen inblazen. Hij wil ook meer samenwerking
tussen musea en is de drijvende kracht achter het Museumjournaal (eerste aflevering in
1956), een gezamenlijk tijdschrift van het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum Kröller-
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Müller en het Van Abbemuseum. Hij wil kunstschilders steunen en richt daartoe het
Theo van Gogh-fonds op dat kunstwerken van moderne schilders aankoopt. Het fonds
wordt gevoed door een toeslag op de entreeprijs op tentoonstellingen met werken uit
de verzameling van de Ingenieur. De betrokken musea krijgen de door het fonds aan-
gekochte schilderijen vervolgens in bruikleen. 

Sandberg
De Ingenieur vindt voor zijn plannen een gelijkgestemde in Willem Sandberg, met wie
hij bevriend is geraakt. Sandberg is in 1938 conservator en adjunct-directeur van het
Stedelijk Museum Amsterdam geworden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt hij
deel uit van het kunstenaarsverzet en in 1943 beraamt hij als lid van de verzetsgroep van
Gerrit van der Veen een aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister. De aanslag
slaagt maar ten dele. De bezetter pakt veel van zijn strijdmakkers op en zij worden ge-
fusilleerd. Het dwingt Sandberg om onder te duiken, onder andere enige dagen in de
woning van de Ingenieur in Laren. In 1945 krijgt hij de leiding over het Stedelijk en
versterkt er zijn reputatie van pleitbezorger voor de moderne kunst. Kunst is voor hem
motor en spiegel van maatschappelijke verandering. De bevlogen Sandberg heeft een
sterk geloof in maatschappelijke vooruitgang en maakt geen geheim van zijn commu-
nistische sympathieën, hoewel hij geen lid is van de CPN of enige door communisten
gedomineerde organisatie. Hij staat bekend als een goed organisator en is wat men nu
noemt een ‘netwerker’. Veel kunstenaars, gemeentelijke politici, bestuurders en bur-
gers kent hij persoonlijk.14

Het beheer van het Stedelijk Museum van de Van Goghs brengt onvermijdelijk vra-
gen over echte en valse Van Goghs met zich mee. Experts en eigenaren vragen Sandberg
en de Ingenieur om een oordeel, want dat legt gewicht in de schaal. Met name de
Ingenieur verenigt in zich eigenschappen die hem in de kunstwereld gezag geven. Hij
is bloedverwant van Vincent en Theo van Gogh, opgegroeid temidden van de schilde-
rijen en tekeningen van zijn oom, bezitter van het grootste aantal werken van Van
Gogh, vanaf 1945 curator van Van Gogh tentoonstellingen, en hij wordt na 1954 bezor-
ger van de heruitgave van de brieven van Vincent van Gogh. Hoewel de vernoeming
naar zijn beroemde oom strikt genomen niets aan zijn gezag toevoegt, gaat er wel een
suggestie van uit. Alleen Hammacher, directeur van Rijksmuseum Kröller-Müller, kan
zich met hem meten als beheerder van een omvangrijke Van Gogh-collectie. 

De Ingenieur acht zich aanvankelijk echter niet in staat om te oordelen over echt en
vals. Vragen van eigenaren daarover houdt hij daarom af. Geleidelijk aan zal dit plaats-
maken voor de overtuiging dat hij wel degelijk kan oordelen over de echtheid van de
werken van zijn oom, ook al wil hij daarin tegenover de buitenwereld terughoudend
zijn.

Binnen enkele jaren na het einde van de oorlog krijgen het Stedelijk Museum en de
Ingenieur met drie zaken rondom echte en valse Van Goghs te maken krijgen, te weten
het zelfportret Studie bij kaarslicht (F 476a), verdwenen Hollandse werken van Vincent,
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en de Van Gogh verzameling van vader en zoon Gachet. Hier wordt het conflict over
Studie bij kaarslicht behandeld. De controversen over de twee andere zaken komen in
de volgende hoofdstukken ter sprake. 

Studie bij kaarslicht
De la Faille schrijft in oktober 1948 een enthousiast artikel in het kunsttijdschrift
Phoenix over een recent ontdekt zelfportret Studie bij kaarslicht, dat Vincent van Gogh
in 1888 in Arles geschilderd zou hebben: ‘Hoe klopt en gloeit het leven in de kop van
deze uitzonderlijke, ultra-subjectieve kunstenaar, hoe aangrijpend waarachtig heeft
Vincent zich in dit portret gegeven.’ Het schilderij is onvoltooid, de onderkant van het
doek is niet beschilderd. Daar, op een bijkans leeg deel van het canvas prijkt de tronie
van een Japanse acteur voorzien van Japanse karakters. Een uiting van Vincents grote
bewondering voor al wat Japans is, de prentkunst in het bijzonder. De la Faille heeft
echter ook een bedenking. De kleur is niet identiek aan het palet uit Vincents Arles-
periode. Maar daarvoor heeft hij een verklaring. Volgens het onderschrift ‘etude a la
bougie’ (geschreven zonder de Franse accenttekens) heeft Van Gogh zichzelf bij kaars-
licht geschilderd. De felle citroengele en oranje achtergrond, die als een halo het hoofd
omcirkelt, vindt daarin volgens De la Faille zijn oorsprong.15 Over de herkomst van
het schilderij geeft De la Faille weinig bijzonderheden. Het is aangetroffen in een par-
ticuliere verzameling in Frankrijk, maar de eigenaar wenst onbekend te blijven. 

Studie bij kaarslicht komt in 1948 via Reeves Lewenthal, directeur van de kunsthan-
del Associated American Artists, voor een slordige 50.000 dollar in handen van William
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Goetz, directeur van het filmbedrijf Universal Pictures, miljonair en collectioneur van
moderne kunst. Hij krijgt bij het schilderij een expertise van De la Faille en een van
Paul Gachet, zoon van dokter Paul Gachet, de arts en schilder met wie Vincent van
Gogh in de laatste 66 dagen van zijn bestaan bevriend is geweest. Gachet fils is erfge-
naam van een omvangrijke collectie impressionistische schilderijen, die zijn vader, door
zijn vriendschap met Paul Cézanne, Camille Pissarro, Van Gogh en anderen, had weten
te verwerven. Geïnteresseerden in hun leven en werken hebben vader en zoon Gachet
regelmatig geraadpleegd. 

Het Amerikaanse publiek kan het schilderij voor het eerst in februari 1949 in
Beverly Hills bezichtigen. Onder de belangstellenden - volgens de kranten is heel
Hollywood komen kijken - bevinden zich Thomas Mann en Shirley Temple.16 De la
Faille is er op kosten van Associated American Artists om een lezing over het zelfpor-
tret te geven. Tegen The New York Times zegt hij dat het een van de beste portretten van
Van Gogh is en hij herhaalt de argumenten die hij in zijn Phoenix-artikel heeft gege-
ven. Hij is bedenkingen tegen de echtheid voor met de opmerking: ‘Ik was blij om dit
schilderij echt te vinden, omdat mij zoveel valse Van Goghs worden getoond.’17 Daarna
begint hij aan een lezingentournee over Van Gogh, die hem gedurende drie maanden
dwars door de Verenigde Staten voert en in New York eindigt. De vreugde van de trot-
se bezitter is ondanks de gunstige publiciteit en waardevolle expertises van korte duur.

Aanklacht
Op 25 mei 1949 bericht Het Parool dat Willem Sandberg vier recent opgedoken Van
Goghs als vervalsingen heeft bestempeld. Twee daarvan trekken de aandacht: Studie bij
kaarslicht en Zelfportret met strohoed. Sandberg krijgt enkele dagen later in de krant bij-
val van de Ingenieur, zij het dat deze zich aanvankelijk voorzichtiger uitlaat: hij twij-
felt aan de echtheid van Studie bij kaarslicht. Het doek is volgens hem gebaseerd op het
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zelfportret dat Vincent in 1888 voor Gauguin heeft geschilderd, maar het opschrift is
ongewoon en de Japanse karakters zijn slordig geschilderd, terwijl Vincent zich altijd
zoveel moeite heeft getroost om die nauwkeurig te kopiëren. Over de echtheid van
Zelfportret met strohoed heeft de Ingenieur aanvankelijk eveneens aarzelingen, maar
Hans Jaffé, conservator van het Stedelijk Museum, heeft hem volgens eigen zeggen
ervan overtuigd dat het schilderij een samenraapsel is van andere doeken van Van Gogh
en dus vals is.18

De twee overige door Sandberg genoemde valse werken, Landschap en Slaapkamer
van Vincent te Arles, verdwijnen al spoedig van de pagina’s van de kranten. Geen expert
neemt het voor deze doeken op (De la Faille noemt Slaapkamer ‘rommel’), maar aan
de zelfportretten hechten zich de tegenstrijdige oordelen van experts. Zo’n verschillend
oordeel is een belangrijke voorwaarde om de aandacht van de pers vast te houden. De
la Faille heeft over Studie bij kaarslicht een expertise geschreven, terwijl Bremmer
Zelfportret met strohoed zwart op wit voor echt heeft verklaard. Een tweede en belang-
rijkere voorwaarde is dat er bij de verkoop aanzienlijke bedragen in het geding zijn.

Zelfportret met strohoed is Bremmer op verzoek van een onbekende eigenaar getoond
door de in Parijs wonende Nederlandse kunstschilder Nico Eekman. Bremmer zou
Eekman toen hebben gezegd: ‘Een pracht Van Gogh, zonder twijfel echt. Laat je op-
drachtgever het niet onder de ƒ 100.000 verkopen!’19 Bremmers expertises inzake Van
Gogh zijn bij handelaren en eigenaren nog steeds gewild en leggen gewicht in de schaal,
maar hij weigert hardnekkig de pers over Zelfportret met strohoed te woord te staan. Er
zijn met uitzondering van Eekman geen andere personen die het in de krant voor
Bremmer opnemen. Volgens Eekman wil de eigenaar anoniem blijven en het doek niet
van de hand doen. Daarmee verschraalt de nieuwswaarde, want een derde voorwaar-
de voor persaandacht inzake echte en valse kunst is dat eigenaar en expert pogingen
ondernemen om andere experts voor hun zaak te winnen. De kring van Bremmer goed
gezinde cursisten, critici, handelaren en verzamelaars houdt zich stil en heeft ook lang
niet meer de omvang en macht als in vooroorlogse jaren. Zelfportret met strohoed ver-
dwijnt binnen enkele dagen uit het gezichtsveld van de krantenlezers. Studie bij kaars-
licht daarentegen zal de gemoederen nog vele jaren bezighouden, omdat de nieuwe ei-
genaar William Goetz zich in zijn belangen aangetast acht, tegenacties onderneemt en
in De la Faille een expert heeft gevonden die ook nu bereid is openlijk strijd voor zijn
overtuiging te leveren. 

Uit het artikel in Het Parool blijkt dat Sandberg enkele maanden eerder, namelijk in
januari 1949, bij de officier van justitie B. Kist een klacht over de vervalsing van vier
schilderijen van Vincent van Gogh heeft ingediend. Hij heeft dat gedaan op initiatief
van de officier, die moet hebben geweten dat niet vaststaat of de aangifte in een rechts-
zaak zal uitmonden: de zaak van de vier schilderijen speelt zich voor een groot deel in
Frankrijk af. Kist wil echter een einde maken aan de handel in valse Hollandse mees-
ters, want in West-Europa en de Verenigde Staten doen geruchten de ronde over
Nederlandse ‘vervalsingsfabrieken’. Volgens de tekenaar Leendert Jordaan heeft het ge-
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rucht zelfs de hemel bereikt. De verzamelde Hollandse meesters vragen zich er vertwij-
feld af of de persoon die voor hen staat en Vincent van Gogh beweert te zijn, wel echt is. 

Voor Sandberg is de aangifte een ongebruikelijke stap. Niet eerder heeft hij, of een
van zijn voorgangers, zich met de rechterlijke macht ingespannen om vervalsingen aan
de kaak te stellen. Sinds het Stedelijk de Van Goghs in bruikleen heeft gekregen is het
herhaaldelijk geconfronteerd met werken die ten onrechte aan de meester werden toe-
geschreven. Sandberg hoopt met zijn optreden ‘paal en perk te stellen aan pogingen
om de grote naam van een Nederlandse kunstenaar te belasten met minderwaardig
werk’.20 Sandberg bepleit de oprichting van een Centraal Instituut voor Expertise, dat
zonder de knellende band van de commercie zijn werk zou moeten kunnen doen. Dat
instituut moet het kunsthistorisch, grafologisch, chemisch, röntgenologisch en her-
komstonderzoek van schilderijen bundelen. Het idee voor een instituut ligt hem en de
Ingenieur nauw aan het hart. De Ingenieur zegt tegen Het Parool dat het de hoogste
tijd is om de stroom van vervalsingen te stoppen en hoopt dat Sandbergs aanklacht pre-
ventief zal werken: ‘Zelf kan ik er van meepraten: er is geen tentoonstelling van het
werk van Vincent, of de mensen komen met zogenaamde Van Goghs bij me. Ik zou er
toe overgaan hun allen, ongezien het aangebodene, hetzelfde toe te snauwen wat ik zo’n
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Van Gogh ontdekker in het Noorse Bergen eens toeriep: “Heb jij dat gemaakt?”’21

De aanklacht van Sandberg in Het Parool van 25 mei is meteen landelijk nieuws. De
kranten brengen het met sprekende koppen: ‘Museumdirecteur strijdt tegen vervalsin-
gen’, ‘Vervalsingsfabrieken van Vincent van Gogh’, ‘Ontstellend aantal valse Van
Goghs’.22 De buitenlandse pers brengt het nieuws met koppen als ‘Valse Van Goghs
overspoelen de markt’.23 Sandberg laat de pers weten het schilderij of een daarop gelij-
kend doek al in 1946 in Parijs, bij de kunsthandelaar Louis Carré, te hebben gezien.
Toen reeds twijfelde hij aan de echtheid: de stilistische gebreken, het ontbreken van
een signatuur, de tekst ‘etude a la bougie’. In december 1948 heeft hij het schilderij nog-
maals vanaf een foto laten onderzoeken door de al genoemde Maurits van Dantzig, een
kunstexpert gespecialiseerd in vervalsingen en door Jaffé. Voor Sandberg is er geen twij-
fel dat het om een vervalsing gaat.24

De la Faille vindt de juridische actie overdreven. Hij zegt tegen journalisten dat er
hoogstens tien onjuiste toeschrijvingen per jaar zijn, geen ‘honderden’, zoals Sandberg
c.s. stellen. Hij is niet onder de indruk van de kritiek: ‘Ik was én ben volkomen over-
tuigd, dat het een werk van Van Gogh is’.25 De la Faille is teleurgesteld in de houding
van Sandberg en de Ingenieur. Hij vindt hun optreden ondoordacht en betwist hun
deskundigheid. Want wie heeft vanwege de Van Gogh-œuvrecatalogus wereldwijde
vermaardheid als expert en wie heeft zich meer dan wie ook ingespannen om Van Gogh-
vervalsingen aan de kaak te stellen? Hij wijst er bovendien op dat hij al in 1925 het voor-
stel heeft gedaan om een expertise-instituut op te richten en noemt de journalist iets
wat als een eerbewijs kan gelden: ‘Indien dit [expertise-instituut] zo zeer de wens van
Jhr. Sandberg is, had de expert zeker verwacht dat hij er met hem en met dr. Bremmer,
die reeds vanaf 1905 tegen vervalsing van Van Gogh geageerd heeft, over gesproken zou
hebben.’26

Confrontatie
William Goetz, de kersverse eigenaar van Studie bij kaarslicht, is eveneens onaange-
naam getroffen en reageert op gepaste wijze. De burgemeester van Amsterdam, A.J.
d’Ailly, wordt gevraagd of Sandberg zijn uitspraken in zijn hoedanigheid van museum-
directeur heeft gedaan. De Nederlandse consul in New York ontvangt een protestbrief.
De zaakwaarnemer van Goetz protesteert bij de officier van justitie in Amsterdam tegen
de ‘moedwillige, boosaardige, ongevraagde en lasterlijke verklaringen’ van Sandberg.
Interessant is het aanbod dat Goetz de Officier doet. ‘Erkende en onbevoordeelde
kunstexperts van uw keuze zullen alle gelegenheid krijgen om dit schilderij in New York
of California te bestuderen om de meningen van uitmuntende experts, die dit belang-
rijke werk al hebben erkend, te bevestigen’.27 Een onafhankelijk onderzoek, maar wel
een dat de echtheid moet ‘bevestigen’. Vervolgens stuurt hij in juli zijn advocaat naar
Amsterdam om verhaal te halen. Deze stelt Sandberg voor om experts een uitspraak te
laten doen. Zo niet, dan zal hij hem voor de rechter aantasting van de goede naam van
het schilderij ten laste leggen. Daarvoor zal de eigenaar een symbolische schadevergoe-
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ding van tien cent eisen. Stellen de deskundigen Sandberg in het ongelijk, dan is dat
een smet op diens reputatie. Mocht Sandberg dan blijven volharden in zijn kritiek dan
zal Goetz hem alsnog voor de rechter slepen. Als echter onverhoopt zou blijken dat het
doek volgens de experts vals is, dan weet Goetz waar hij verhaal moet halen: bij
Lewenthal, die hem het doek heeft verkocht, en De la Faille, die voor zijn expertise is
betaald. Sandberg vraagt bedenktijd. 

De burgemeester wint juridisch advies in over de vraag of Sandberg zijn kritiek als
museumdirecteur of privé-persoon heeft gedaan. Het antwoord is ontnuchterend: ‘Het
optreden van Jhr. Sandberg ter zake van schilderijen, die ten onrechte aan Van Gogh
worden toegeschreven, ligt geheel buiten zijn functie en zijn werkzaamheid als direc-
teur van het Stedelijk Museum. Jhr. Sandberg is hier opgetreden als kunstkenner en
deskundige, zoals elk ander die deze kwaliteiten bezit eveneens had kunnen doen. Nu
moge hij zijn gezag ten dele ook ontlenen aan de functie die hij bekleedt, dit brengt
nog niet mede dat hij moet worden geacht in de uitoefening van die functie te hebben
gehandeld.’28 Sandberg antwoordt de burgervader dat de zorg voor de collectie van de
Ingenieur aan hem als directeur van het Stedelijk Museum is toevertrouwd en hij stelt
hem de vraag of hij, Sandberg, niet verplicht zou zijn om zich tot justitie te wenden als
hem bankbiljetten van twijfelachtige echtheid zouden worden aangeboden. Op die
principiële vraag geeft de gemeente maar wijselijk geen antwoord.29 Het is echter dui-
delijk dat zijn werkgever hem niet zal steunen. Hij ligt nu tussen twee vuren van ver-
tegenwoordigers van de Nederlandse staat. Hij is zijn actie gestart op verzoek van de
officier van justitie die een eind wil maken aan de stroom valse kunst en wordt tegen-
gehouden door zijn superieur, de burgemeester van Amsterdam, die niet wil dat de ge-
meente vanwege zijn actie aansprakelijk zal worden gesteld. De burgemeester heeft
daarmee, zoals nog zal blijken, tevens gehoor gegeven aan zorgen van de Nederlandse
regering over de diplomatieke relaties met de VS.

De advocaat van Goetz meldt zich ook bij de Ingenieur en krijgt van hem een ver-
klaring dat hij het schilderij alleen van reproducties kent en geen definitieve uitspraak
kan doen alvorens hij het schilderij onder ogen heeft gehad. Daarmee heeft hij zijn uit-
spraak van een scherpe kant ontdaan, maar het is nog altijd minder dan de eigenaar uit
de mond van de Ingenieur had willen vernemen. In de kranten mengen anderen zich
in de strijd over echtheid. De Amerikaanse journalist Irving Stone, schrijver van Lust
for Life, een geromantiseerde biografie van Van Gogh waarvan op dat moment in de
Verenigde Staten meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht zijn, meent dat het schilde-
rij echt is.30

Het is de vraag of het steekspel dat van beide kanten van de Atlantische Oceaan in
gang is gezet, in Nederland daadwerkelijk tot een rechtszaak zal leiden. Er schuilt ech-
ter een adder onder het gras. Er ligt al geruime tijd het plan van de Nederlandse over-
heid, overigens op initiatief van de Ingenieur, om op 15 oktober 1949 in de Verenigde
Staten een grote Van Gogh tentoonstelling te organiseren. Het leeuwendeel daarvan
zal bestaan uit werken van het Rijksmuseum Kröller-Müller en uit het bezit van de
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Ingenieur, die al heeft toegezegd dat zo’n vijftig schilderijen van de stichting naar de
Nieuwe Wereld zullen reizen. Juridische acties van Goetz dreigen roet in het eten te
gooien. De Ingenieur vreest voor inbeslagneming van zijn inzending vanwege zijn uit-
spraken over Studie bij kaarslicht. Daarmee komen de twee geplande tentoonstellingen
in het Metropolitan Museum te New York en in The Art Institute of Chicago in ge-
vaar. Het conflict over de echtheid heeft dan niet alleen een esthetische en juridische
kant. Ook de politiek gaat er een rol van betekenis in spelen.

Landsbelang
Al geruime tijd is volgens Winston Churchills beroemde woorden (uit maart 1946) in
Europa een ‘ijzeren gordijn’ neergelaten dat de communistische dictaturen scheidt van
de West-Europese democratieën. Het Nederlandse beeld van communisten als moe-
dige verzetsstrijders tegen de Duitse onderdrukkers heeft plaatsgemaakt voor dat van
communisten als handlangers van de sovjet dictatuur. Zij willen de vrije samenleving
ontwrichten, want zij roepen immers op tot stakingen terwijl men in West-Europa han-
den tekort komt om de immense schade van de oorlog te herstellen. Bovendien stem-
men zij in met de vestiging van dictatoriale regimes in Oost-Europa, terwijl men zich
daar nog maar kort geleden heeft ontworsteld aan de verschrikkingen van Adolf Hitlers
dictatuur. In februari 1948 heeft de cpn de communistische machtsgreep in Tsjecho-
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slowakije als ‘een schitterende overwinning’ gevierd. De overgrote meerderheid van de
Nederlanders ziet communisten als ondermijners van de vrijheid. Sandberg zegt daar
vele jaren later over: ‘Ik herinner me dat we dikwijls maandenlang overdag en ’s nachts
werden opgebeld. Dan kwamen er “moordenaars” aan de telefoon en werden we op
alle mogelijke manieren uitgescholden. Onze telefoon werd afgesneden. Er werden al-
lemaal dingen, die volmaakt illegaal waren, tegen je uitgehaald, omdat je te boek stond
als communist.’31 Het Algemeen Dagblad verlucht een artikel over de kwestie Van Gogh
met een prent die de verharding van de politieke verhoudingen tussen Oost en West
verbindt met kunstvervalsingen. De tekenaar voorziet Leonhardo da Vinci’s portret
van Mona Lisa van het gezicht van Jozef Stalin en stelt de vraag: ‘Wat verbergt ge ach-
ter uw raadselachtige glimlach, o schone?’ Het rumoer over esthetiek en echtheid ziet
men als het gekuip van communistische agitatoren. Elseviers Weekblad ontwaart in
Sandbergs uitspraken over Studie bij kaarslicht eveneens politieke agitatie: ‘Wij heb-
ben er onlangs op gewezen, dat de heer Sandberg – naar eigen zeggen overtuigd Marxist
– niet de aangewezen directeur van het Amsterdams Stedelijk Museum is. Uit over-
maat van progressiviteit nodigt deze directeur bij voorkeur uiterst extreme en bij voor-
keur links georiënteerde groepen in zijn gebouw. Men is er nu onlangs op zulk een bij-
eenkomst tot een handgemeen gekomen. Dezelfde heer Sandberg heeft ons gehele land
geblameerd door op onbesuisde wijze een Van Gogh in Amerikaans bezit voor vals te
verklaren. Het lijdt geen twijfel, of de heer Sandberg zal ons nog menige blamage be-
zorgen, maar laat niemand denken, dat dit geheel onopzettelijk is. Al deze blamages en
al dit gekrakeel vormen een onderdeel van een campagne om de rust, de orde en de ze-
kerheid in West-Europa te ondermijnen.’32

Niet alle kranten leggen dit verband, maar Elseviers Weekblad en Algemeen Dagblad zijn
niet de enige die de strijd over de echtheid van Studie bij kaarslicht als deel van de in-
ternationale politiek zien. 

De commotie baart de Nederlandse regering ernstige zorgen, want de verhouding
van het koninkrijk met de Verenigde Staten is gespannen. Nederland vecht tot misnoe-
gen van de Amerikanen een koloniale oorlog in Indonesië uit. Daarbij komt nog een
geheel andere kwestie: de onaangename publiciteit in Amerika over de spectaculaire
vervalsingen door Han van Meegeren. Het bericht dat Sandberg en ingenieur Van
Gogh het kersverse bezit van Goetz als vervalsing hebben bestempeld, is ook nieuws
voor Amerikaanse kranten en dat terwijl de Van Gogh-tentoonstellingen zo’n mooi te-
genwicht hadden kunnen bieden. Deze hadden kunnen zorgen voor de benodigde
goodwill en noodzakelijke deviezen. De nationale autoriteiten vrezen een politisering
van het conflict over echtheid. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen laat de Nederlandse consul te New York weten dat de kwestie ‘wel buitenge-
woon onaangenaam en onwelkom’ is.33 The Netherlands Information Bureau, een af-
deling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in New York, schrijft Sandberg:
‘Zoals u weet is de heer Goetz, behalve een zeer vermogend filmmagnaat en kunstver-
zamelaar, persoonlijk goed bevriend met president Truman en in het algemeen een zeer
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invloedrijk man in Amerika.’ Het schrijft verder dat de consul-generaal omwille van
de verstandhouding met Amerika een rechtszaak wil voorkomen en Goetz heeft ge-
wonnen voor het idee om het schilderij door enkele Nederlandse experts te laten in-
specteren. Het bureau wijst Sandberg erop dat de ‘verhouding tussen Nederland en
Amerika thans op verschillende punten jammer genoeg wel eens wat gevoelig is’. Die ge-
voeligheden moeten worden ontzien. Het bureau verzoekt Sandberg beleefd om daaraan
mee te werken.34 De boodschap is duidelijk: Sandberg moet zijn mond houden. 

Een vriend vraagt Sandberg op de man af waarom hij Studie bij kaarslicht voor vals
heeft verklaard: 

‘Ik begrijp je ook niet: wanneer je nu weet, dat mr. William Goetz, nota bene een
Amerikaans staatsburger is en daarnaast nog veel voor de kunst doet, buitendien voor
veel geld en wel harde dollars een Van Gogh gekocht heeft, dat jij dan maar zo maar
gewoon langs je neus heen zegt, dat dit een valse Van Gogh is. Wil, wij hebben toch
immers van de USA een belangrijke lening [via het Marshallplan] en hopen, nog meer
te kunnen lenen en hopen verder, dat zij hun vingers maar van Indië zullen afhouden
... dat zijn toch alles overwegingen, die men bij de beoordeling of deze van Gogh wel
of niet vals is, erbij moet betrekken: dus ik begrijp je werkelijk niet.’35

Het voorstel van de consul om Nederlandse experts naar Amerika te sturen wordt
in Den Haag met scepsis ontvangen. Goetz eist dat de experts een onbevooroordeelde
uitspraak zouden moeten doen. Het ministerie van okw schrijft de consul ‘dat er prak-
tisch geen enkele expert in Nederland of daarbuiten is, die niet langere of kortere tijd
geleden rechtstreeks in deze of soortgelijke Van Gogh-affaire werd betrokken. Ook zijn
alle vermeende of werkelijke Van Gogh-deskundigen min of meer partij en de animo
om zich in dit wespennest te steken is nergens bijzonder groot.’36 De Nederlandse re-
gering merkt dat geen Nederlandse kunstexpert zich beschikbaar stelt en het ziet er-
naar uit dat de ingenieur Van Gogh - uit vrees voor in beslagname - zijn bijdrage aan
de tentoonstellingen in Amerika zal onthouden. 

Commissie
Om uit de impasse te geraken biedt de directeur van het Metropolitan Museum aan
een commissie van deskundigen aan te wijzen die een unanieme uitspraak zal doen: is
het schilderij een Van Gogh, dan wordt het in de tentoonstelling opgenomen.37 De
Ingenieur gaat hiermee akkoord en eind september koerst een schip van de Holland-
Amerika-Lijn met 142 werken van Vincent van Gogh onder de hoede van de Ingenieur
en Hammacher naar de Verenigde Staten. De Amerikanen schatten de waarde van de
inzending op ruim drie miljoen dollar. In New York wacht de schilderijen en tekenin-
gen een groots onthaal. De route van de haven naar het Metropolitan Museum is af-
gezet door militairen, het verkeer wordt ervoor stilgelegd. 

De Ingenieur en Hammacher wacht echter onaangenaam nieuws. De directie van
het Metropolitan is haar toezegging om het rapport van de commissie over Studie bij
kaarslicht gereed te hebben niet nagekomen. De trustees van het Metropolitan, rijke
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zakenlieden die het museum bestieren en met schenkingen in stand houden, hebben
namelijk een heel ander idee over de afwikkeling van de controverse en willen dat met
de Ingenieur en Hammacher bespreken. Hammacher herinnert zich in 2001: 

‘De trustees hadden hun advocaten meegenomen. Zij wilden met de Ingenieur en
mij de kwestie van het valse schilderij, dat wij nog niet gezien hadden, behandelen. Zij
vonden het een gewichtige kwestie en brachten de boodschap over van de advocaat van
de eigenaar, William Goetz, dat het schilderij in de tentoonstelling zou worden inge-
bracht. De ingenieur Van Gogh vloog op van kwaadheid. Van tentoonstellen van het
valse stuk kon voor hem geen sprake zijn. Daarop antwoordde men dat hij, de
Ingenieur, het stuk nog nooit in het echt had gezien en dat men het recht heeft om hem
daarop aan te spreken. De Ingenieur zei: “Als dat zo is, stop onmiddellijk met het uit-
pakken. Er komt geen tentoonstelling.” Hij wendde zich tot mij en vroeg: “Wat doe
jij?” Ik heb gezegd tegen de trustees: “Ik kan in mijn eentje niet tegen u op. Gij hebt
advocaten. Ik moet onmiddellijk contact met Den Haag hebben. De Nederlandse re-
gering moet mij onmiddellijk de steun van een bijzonder goede advocaat geven.” De
zaak stond toen half goed en half slecht. Ik wilde die strijd niet in mijn eentje voeren.
Ik heb voorgesteld om het stuk niet in de zalen zelf, maar ervoor te tonen. Met infor-
matie - zo objectief mogelijk - over het stuk. Dat werd afgewezen. De trustees zeiden:
“Het wordt tentoongesteld tussen de andere stukken, of niet.” ’38

De spanningen lopen op, want de advocaat van Goetz dreigt beslag te laten leggen
op de Van Goghs van de Ingenieur.39 Hij oppert bovendien de mogelijkheid dat er als-
nog een rechtszaak over de aantasting van het bezit van Goetz zal worden gevoerd. Bluf
of niet? Hij moet hebben geweten dat een Amerikaanse rechtbank zijn cliënt niet au-
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tomatisch in het gelijk zal stellen. Er is weinig jurisprudentie over dergelijke zaken en
het lot van het doek zou dan in handen worden gelegd van een jury van leken. Waarom
zouden leken meer waarde hechten aan het oordeel van De la Faille en Paul Gachet dan
aan de woorden van de verwant en naamgenoot van Vincent van Gogh? Alle kans dat
er een voor Goetz nadelige uitspraak zou worden gedaan. Uiteindelijk stemmen Goetz
en de Ingenieur in met het voorstel om een commissie een oordeel te laten vellen.

Het Metropolitan benadert de voormalig directeur van het Museum of Modern Art,
de befaamde Alfred Barr, en verder Sheldon Keck (Brooklyn Museum, New York), James
Plaut (Institute of Contemporary Art, Boston) en George Stout (Worcester Art
Museum, Worcester), geen van allen overigens expert inzake Van Gogh. De ingenieur
zegt toe zijn negatieve uitspraak in te trekken wanneer de commissie het schilderij voor
echt zal verklaren. Ook Goetz zal zich dan bij de uitspraak van de commissie neerleg-
gen.40 Door alle commotie moet de opening van de tentoonstelling worden uitgesteld.41

Op 20 oktober 1949, vijf dagen later dan gepland, opent het Metropolitan Museum of
Art zijn deuren voor de tentoonstelling ‘Van Gogh - Paintings and drawings’.

Feilbaarheid
Op 25 november 1949 doet de commissie uitspraak ‘vanuit het besef van de eigen feil-
baarheid’. Ze heeft het schilderij vergeleken met de werken op de tentoonstelling en
vindt het ‘schril van kleur, zwak van tekening en onzeker in het modelleren van het
hoofd. In constructie vertoont het schilderij verschillende afwijkingen van Van Goghs
gebruikelijke werkwijze.’ De commissie wil het niet als een origineel werk van Van
Gogh aanvaarden, maar verklaart ook dat waarschijnlijk nooit definitief zal komen vast
te staan of het werk echt is. Uit haar conclusie: ‘Wanneer het gehele œuvre van een kun-
stenaar bekend is en een tot nu toe onbekend werk opduikt, kan dit alleen op betrouw-
bare en overtuigende gronden als echt worden erkend. De veronderstelling is niet dat
het werk echt is tot het tegendeel is bewezen, maar dat de echtheid wordt betwijfeld
zolang niet een overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal de authenticiteit aantoont.
Ondanks enige algemene trekken van gelijkenis tussen het schilderij van de heer Goetz
en de werken van Van Gogh komt de commissie tot de slotsom dat deze overeenkom-
sten oppervlakkig en weinig overtuigend zijn.’42

Er zijn twee opvallende aspecten aan deze conclusie. Ten eerste de zinsnede dat de
echtheid wordt betwijfeld zolang het tegendeel niet is bewezen. Waarschijnlijk speelt
de juridische benadering van authenticiteitkwesties in de Verenigde Staten daarbij
een rol. De Gruyter schrijft er in 1950 over: ‘Het in positieve zin vals-verklaren van
een kunstwerk is in Amerika niet mogelijk, daar dit door de wet als aantasting van
particulier bezit kan worden beschouwd.’43 Ten tweede de opmerking dat het gehe-
le œuvre van Van Gogh bekend is. De experts kunnen dit slechts op twee publicaties
baseren, namelijk de toonaangevende catalogue raisonné uit 1928 en 1939. Er zijn in
1949 geen andere œuvrecatalogi dan deze van De la Faille.44 Maar dezelfde persoon
had de authenticiteit van Studie bij kaarslicht bevestigd en aangekondigd dat het in
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de derde, nog te verschijnen editie zou worden opgenomen onder nummer F 476a. 

Douane
De meeste kranten in de VS en Nederland brengen de bevindingen van de commissie
onder de kop dat het werk vals is verklaard.45 Goetz wil niet dat het Metropolitan Studie
bij kaarslicht toont met de mededeling dat het geen Van Gogh is: ‘Dit schilderij is al
meer dan genoeg beledigd.’46 De la Faille is verbolgen en ontzegt tegenover de pers ‘de
deskundigen van het Metropolitan Museum alle deskundigheid.’47 In kleine kring
noemt hij hen ‘grote domkoppen’.48 Hij blijft bij zijn standpunt dat Studie bij kaars-
licht een authentiek zelfportret is en wil het oordeel vragen van ‘erkende Europese des-
kundigen’.49 Goetz geeft De la Faille formeel opdracht om het zelfportret in Europa te
laten onderzoeken. 

In Nederland beklaagt De la Faille zich erover dat hij slechts een beperkte keuze
heeft. Museumdirecteuren mogen volgens hem geen schriftelijke expertise afgeven, ter-
wijl andere experts vanwege de Van Meegeren affaire zich niet met deze zaak willen in-
laten. Uiteindelijk slaagt hij er in het voorjaar van 1950 in om een vijfkoppige commis-
sie samen te stellen die een oordeel zal geven. Daarvan kan alleen C.W. Huinck als
directeur van kunsthandel Huinck & Scherjon bogen op langdurige ervaring met het
werk van Van Gogh. Hij heeft echter evenmin als de overige commissieleden publica-
ties over Van Goghs œuvre op zijn naam staan. De experts zijn: dr. C.H. de Steurs,
voormalig conservator van het Prentenkabinet van het Rijksmuseum, W.C. Feltkamp,
zwager van H.P. Bremmer en schrijver van boeken over moderne kunst A. Schoeller,
een Franse kunstexpert; en A.C. Willink’, schilder van magisch realistische taferelen.
Na bezichtiging van het schilderij verklaren zij ieder op stellige wijze dat het doek een
echte Van Gogh is. Huinck: ‘Ongetwijfeld een werk van Vincent van Gogh en een der
meest belangrijke.’50

De eigenaar is tevreden met deze uitspraak en maakt het oordeel van de ‘Europese’
experts wereldkundig. Hij laat het schilderij weer naar New York verschepen, maar daar
wacht hem een onaangename verrassing. De douane wil 5.000 dollar invoerrechten
innen, zijnde tien procent van de aankoopsom in 1948. De reden is simpel. De belas-
tingautoriteiten zijn via de triomfantelijke verhalen in de pers op de hoogte van de in-
voer van een schilderij dat een Amerikaanse commissie niet als een origineel kunstwerk
heeft willen bestempelen. Originele kunstwerken zijn vrij van invoerrechten, kopieën
(‘reproductions’) niet. Aan het oordeel van de Europese deskundigen hebben zij geen
boodschap. 

Goetz protesteert bij het ministerie van Financiën en dit besluit een eigen onder-
zoek in te stellen. Het doet een beroep op het hoofd van de technische onderzoeksaf-
deling van het Metropolitan Museum, die de ouderdom van het schilderij schat op vijf-
tig á zestig jaar, op een taalkundige die de Japanse karakters weet te ontcijferen, en op
een grafoloog, die stelt dat de ondertekening, de datering en het onderschrift nauwe
overeenkomsten met het handschrift van Van Gogh vertonen. Op grond hiervan be-
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sluit het ministerie dat het om een echte Van Gogh gaat en dat het vrij van invoerrech-
ten is.51

Goetz en De la Faille laten de pers weten dat de authenticiteit nu boven alle twijfel
is verheven. The New York Times levert een ironisch commentaar: ‘Van de oorspronke-
lijke beslissing van de juryleden van het Metropolitan blijft nu waarschijnlijk alleen
hun ruiterlijke erkenning van de eigen feilbaarheid onaangevochten. Dit soort zaken
wordt, vanwege zijn bijzondere aard, nimmer tot ieders voldoening opgelost en het is
zeer waarschijnlijk dat de kunstexperts er nog lang over zullen kibbelen. Maar de mees-
ten van ons hebben al lang geleden geleerd om nooit in discussie te gaan met een dou-
anebeambte.’52

Kibbelen
De verwachting van de krant dat de kunstexperts nog lange tijd zouden kibbelen over
de authenticiteit is – voor zover ik kon nagaan – niet bewaarheid. Nu hangt het ervan-
af wat men onder kibbelen verstaat. Is het ‘discussie’, dat wil zeggen het presenteren en
toetsen van feiten met het doel de waarheid te leren kennen, dan is de oogst mager. In
februari 1951 ontvangen de zeventien belangrijkste protagonisten, onder wie Gachet,
De la Faille, de Ingenieur, Sandberg en Goetz, een gedetailleerde vragenlijst met zo’n
veertig vragen over Studie bij kaarslicht en daaraan verwante portretten. De afzender
wil er een artikel over schrijven om de ‘belangstelling voor de kunst en de kunstweten-
schap te stimuleren’. De enquête is niet afkomstig van een wetenschappelijk tijdschrift,
maar van het dagblad Het Vrije Volk.53 De reacties zullen waarschijnlijk zijn tegenge-
vallen. Een artikel over de antwoorden is in ieder geval nimmer verschenen. Van
Dantzig publiceert in 1953 zijn methode om vervalsingen te ontmaskeren, de zoge-
noemde pictologie (waarop ik in het volgende hoofdstuk zal ingaan), en zijn analyse
zou uitwijzen dat het niet om een Van Gogh gaat.54 De pictologie als methode om de
authenticiteit van kunstwerken, in dit geval van Vincent van Gogh, vast te stellen, slaat
echter niet aan. Verstaat men onder kibbelen ‘debatteren’, dat wil zeggen het zodanig
presenteren van de feiten dat het eigen gelijk wordt bekrachtigd, dan snijdt de opmer-
king van The New York Times meer hout.

De la Faille is altijd bij zijn standpunt gebleven over de authenticiteit van het schil-
derij van William Goetz. Hij ziet zijn gelijk in 1954 definitief bevestigd als een nieuwe
editie van de brieven van Vincent wordt gepubliceerd en het schilderij volgens zijn le-
zing in een tot dan toe onbekende brief opduikt.55 Enkele jaren later herhaalt hij zijn
standpunt in een aflevering van een brochurereeks onder zijn redactie, Les Cahiers de
Vincent van Gogh. Het schilderij van Goetz wordt in de jaren vijftig op tentoonstellin-
gen in de VS als een Van Gogh gepresenteerd, maar de tentoonstellingsgeschiedenis is
vanaf 1959 duister. 

De la Faille heeft zijn voornemen om het schilderij in de derde editie van de œuvre-
catalogus op te nemen niet kunnen uitvoeren. Hij overlijdt in 1959. Zijn onvoltooide
catalogus wordt echter met financiële steun van de Nederlandse overheid door een re-
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dactiecommissie bewerkt. De weduwe van De la Faille woont in de jaren zestig enke-
le commissievergaderingen bij, maar blijft tot het moment van publicatie onkundig
van de ingrepen van de redactiecommissie. Het omvangrijke en kostbare boek wordt
in 1970 alsnog onder zijn naam uitgegeven. Dit postume magnum opus, The works of
Vincent van Gogh. His paintings and drawings, noemt de Studie bij kaarslicht echter als
een der werken die De la Faille wilde opnemen, maar die de redactie niet als een echte
Van Gogh beschouwt. De redactie vermeldt literatuur met pleidooien pro en contra,
maar geeft zelf geen verantwoording voor deze ingreep.56

De weduwe is ontstemd over het gedrukte resultaat en doet haar beklag bij de voor-
zitter van de commissie. Zijn antwoord bevredigt haar niet. Zij overweegt een kort ge-
ding in te stellen en schakelt een advocaat in. Een van haar grieven is het ontbreken
van F 476a, Studie bij kaarslicht.57 In 1970 brengt de erfgenaam van William Goetz
diens gehele schilderijenverzameling ter veiling, overigens zonder Studie bij kaarslicht.
Sinds die tijd is het doek, voor zover ik kon nagaan, niet meer tentoongesteld. Catalogi
van na 1970 laten het achterwege.58 In een recente tentoonstellingscatalogus over
Vincents (zelf )portretten schittert het door afwezigheid.59 De huidige verblijfplaats is
onbekend.

De strijd rondom Studie bij kaarslicht laat zien dat twijfel over of regelrechte ont-
kenning van de authenticiteit van een schilderij kan worden gezien als de aantasting
van een kostbaar bezit. De eigenaar verdedigt zich en laat zich bijstaan door experts die
de argumentatie ten gunste van echtheid verstevigen. Ter verdediging van het kunst-
werk worden ook machtsmiddelen aangewend. De eigenaar probeert zeggenschap te
krijgen over zijn tegenstrevers en hun opvattingen. Als zij zich niet meer vrij kunnen
uiten, dan lijkt daarmee ook de onwelkome boodschap van de baan. Goetz heeft met
het juridische wapen het conflict verbreed: hij heeft de steun gekregen van vertegen-
woordigers van de Nederlandse overheid om Sandberg het zwijgen op te leggen. De
gemeente Amsterdam heeft de handen van Sandberg afgetrokken, de ministeries van
Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hebben hem tot
zwijgen gemaand. Interessant is hoe de tegenstrijdige belangen, die vertegenwoordi-
gers van de overheid vertegenwoordigen, debet zijn aan de controverse. De officier van
justitie te Amsterdam ziet het als zijn taak om actief op te treden tegen vervalsingen,
ongeacht in wiens bezit deze zich bevinden. De ministeries willen de verhoudingen
met Amerika verbeteren. Ongunstige uitspraken over het bezit van een invloedrijke
Amerikaan zijn dan onwelkom.

Uit de geschiedenis van Studie bij kaarslicht blijkt vooral de effectiviteit van het drei-
gen met het juridische wapen. Ingenieur Van Gogh en Sandberg hebben zich na het
dreigement met een proces door Goetz in juni 1949 niet meer openlijk over de authen-
ticiteit van het schilderij uitgelaten. Pas in 1975 komt Sandberg op de zaak terug.60
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9 Onder kunstexperts

‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst.’ Deze legendarische woorden
van Thorbecke uit 1862 zijn in Nederland toetssteen voor de verhouding tussen kunst
en overheid.1 Zij sluiten uit dat Nederlandse politici zich uitspreken over echt en vals.
De machthebbers van staten waar de kunst een onlosmakelijk deel is van de nationale
identiteit kunnen zich wel geroepen voelen om te oordelen over echt en vals. Keizer
Wilhelm ii, tevens koning van Pruisen, is zo iemand. In 1909 koopt Wilhelm Bode,
president-directeur van de Koninklijke Musea in Berlijn, tot grote tevredenheid van
Wilhelm ii bij een Britse kunsthandelaar een beeld, de Florabuste, van Leonhardo da
Vinci. Het past bij de spectaculaire aankopen door het museum en verontrust de
Britten, niet alleen omdat er weinig werken van deze beroemde kunstenaar op de markt
zijn en ook niet omdat met de aankoop veel geld is gemoeid, maar vooral omdat het
in hun ogen een uiting is van de Duitse politieke, militaire en economische expansie.
Als er echter volgens Britse kunstexperts bewijzen op tafel komen dat de buste vals
is - bewijzen die Bode van nul en generlei waarde acht - en de onrust plaats maakt voor
leedvermaak, mengt Wilhelm ii zich in de strijd over de echtheid: de eer van Duitsland
is in het geding.2

Thorbecke is beducht voor de staatsmacht die zich via kunst manifesteert en zowel
hij als zijn opvolgers hebben zich in het openbaar dan ook verre gehouden van uit-
spraken over echt en vals. Deze houding heeft haar weerslag op die van overheids-
functionarissen die zijn belast met het tonen en beheren van kunstwerken. Er is voor-
zover ik heb kunnen vaststellen geen wettelijk verbod geweest voor curatoren en
directeuren van Nederlandse musea om uitspraken te doen over echt en vals, maar
dit neemt niet weg dat slechts een enkeling zich ongevraagd en openlijk heeft ge-
mengd in twisten rondom de echtheid van kunst, in casu de werken van Van Gogh.
In dit hoofdstuk zal ik ingaan op een poging van Ingenieur Van Gogh en Sandberg
om de staat daarin via een organisatie, het Expertise Instituut (voluit ‘Instituut ter
bevordering van een grondige en onafhankelijke expertise van kunstwerken’), een
rol te laten spelen. Hun poging mislukt en zij spannen zich vervolgens in om deze
taak via een particuliere stichting te laten uitvoeren. Onvermijdelijk is aan de orde
hoe deze organisatie zijn gezag over het onderzoek naar de echtheid van werken toe-
geschreven aan Vincent van Gogh moet bewaken en wat zo’n organisatie moet doen
als zijn experts tegenstrijdige verklaringen van echtheid opstellen. 
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Verloren werken
De naoorlogse kwesties over echt en vals - de ‘Oude Meesters’ van Han van Meegeren
en de affaire rondom Zelfportret met strohoed en Studie bij kaarslicht - sterken de
Ingenieur en Sandberg in de overtuiging dat de expertise over aan Hollandse kunste-
naars toegeschreven werken niet langer in handen moet zijn van onafhankelijk wer-
kende personen. De Ingenieur zal zich bovendien het optreden van enkele experts in-
zake de Van Goghs van Otto Wacker hebben herinnerd. In 1930 heeft hij erover gezegd:
‘Ondanks de onweerlegbare bewijzen die ik in handen had, stootte ik op een ondoor-
dringbare muur, gebouwd door rijke en machtige lieden die er belang bij hadden om
niet alle geheimen te onthullen.’3 Hij zal hebben beseft dat de kunstexperts zich inder-
tijd niet uitsluitend door liefde voor de waarheid hebben laten leiden. Een rijksinsti-
tuut zal de onafhankelijkheid van experts beter kunnen garanderen. De Ingenieur zal
in die opvatting zijn gesterkt door het optreden van de medewerkers van het Stedelijk
Museum Amsterdam waar zijn Van Goghs in bruikleen zijn. 

De eerste ervaring met het teamwerk van het Stedelijk is in het najaar van 1947.
Dan wordt Sandberg benaderd door Adrianus Marijnissen, een belastingambtenaar
uit Breda. Marijnissen bezit bijna 250 schilderijen en tekeningen die Vincent van
Gogh in zijn Hollandse tijd gemaakt zou hebben. Zouden dit de werken zijn die Van
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Gogh voor zijn vertrek uit Nederland in november 1885 in kisten had opgeborgen en
bij zijn moeder had achtergelaten? Het is bekend dat een deel van de tekeningen en
schilderijen door Bremmers toedoen in 1903 bij de Rotterdamse kunsthandel
Oldenzeel is verkocht.4 En de rest? Is het allemaal verloren gegaan, vernietigd, of is
een deel ervan toch nog bewaard gebleven, en in het laatste geval, zijn het dan de
werken in bezit van Marijnissen?5 Johanna van Gogh-Bonger heeft in de jaren tien
al zonder succes geprobeerd om deze verloren werken op te sporen en in bezit te krij-
gen. 

Sandberg vraagt Hans Jaffé om de tekeningen en schilderijen van Marijnissen te on-
derzoeken. Jaffé is waarnemend directeur van de stedelijke musea van Amsterdam en
publicist over Van Gogh, waaronder een bijna voltooid proefschrift dat in de oorlog
verloren is gegaan. Sandberg vraagt bovendien de restaurator Maurits van Dantzig om
een oordeel. Zij vinden het een interessante kwestie, maar komen eind 1948 met een
voor Marijnissen teleurstellende conclusie: een vrij groot aantal tekeningen en schil-
derijen is niet van Van Gogh. Een deel van de tekeningen blijkt op papier van na 1900

te zijn gemaakt en zij vermoeden dat de handtekeningen vervalst zijn. Van Dantzig is
nog niet gereed met een onderzoek naar de schilderijen, maar na een halfjaar - de kwes-
tie rondom Studie bij kaarslicht is volop in de media - schrijft Jaffé aan Marijnissen dat
geen enkele tekening of schilderij van de hand van Vincent van Gogh is. Het bericht
in de kranten dat er in het zuiden van Nederland ‘vervalsingsfabrieken’ staan, heeft on-
getwijfeld betrekking op de verzameling van Marijnissen.6

Noodtoestand
Vanaf 1949 bepleiten de Ingenieur en Sandberg gezamenlijk voor een Expertise
Centrale, dat wil zeggen een onder de hoede van het rijk werkende, gezaghebbende or-
ganisatie. Zij weten zich hierin gesteund door een advies van de Voorlopige Raad voor
de Kunst aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Er zit echter
niet veel schot in en Sandberg wendt zich in 1950 tot zijn werkgever: de gemeente
Amsterdam. Hij windt er geen doekjes om. Er is sprake van een ‘noodtoestand’.
Vervalsingen van Frans Hals, Vermeer en Van Gogh bederven de goede naam van de
Nederlandse schilderkunst. Sandberg zet uiteen dat ‘de eigenaar van een schilderij dat
tot nog toe niet in de officiële catalogi en handboeken werd opgenomen, ermee op stap
gaat langs de bekende experts, net zo lang tot een van hen het als een origineel werk van
een bekend kunstenaar erkent. Door deze erkenning stijgt plotseling de waarde enorm,
dikwijls tot het honderdvoudige. De schilderijenbezitter heeft dus voor een dergelijke
expertise wel iets over. Een stuk moet wel aarts vals zijn om geen handtekening van een
expert te kunnen krijgen. Daardoor is het aanzien van de expertises in de laatste jaren
enorm gedaald. Op het ogenblik zijn er op de wereldmarkt verschillende doeken die
door experts aan Vincent van Gogh worden toegeschreven, maar die volgens de eigen-
aars onverkoopbaar zijn, tenzij zij een expertise van ondergetekende hebben.’ 

Sandberg zou echter in zijn eentje geen expertises willen geven, omdat, ‘het vrijwel
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onmogelijk is de authenticiteit van een werk van een overleden meester voor de volle
honderd procent vast te stellen, terwijl het slechts in enkele gevallen mogelijk is de vals-
heid volledig te bewijzen’. Hij pleit voor teamwerk, want men kan ‘alleen met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitspraak doen over een schilderij, wanneer
men het onderzoekt: chemisch, radiografisch, grafologisch, stijlkritisch en naar her-
komst. Dat vergt echter telkens de samenwerking van een vijftal specialisten. [...] Deze
brengen ieder afzonderlijk rapport uit van de onderzoekingen op hun gebied; komen
de conclusies overeen, dan is de zaak eenvoudig. Wijken ze van elkaar af, dan gaat men
aan de tafel zitten en probeert tot overeenstemming te komen.’7 De vraag wat te doen
als de experts het dan alsnog niet eens kunnen worden, beantwoordt hij niet. 

Een reactie van zijn superieuren bij de gemeente blijft uit. Sandberg berust daar niet
in en schrijft enkele weken later aan Burgemeester en Wethouders over een recente er-
varing met vervalsingen, waarmee hij het pleidooi voor een Expertise Centrale kracht
bij wil zetten. Op verzoek van Israëlische en Nederlandse autoriteiten was hij met de
directeur van het Mauritshuis, dr. A.B. de Vries, naar Parijs getogen om het kunstbe-
zit van een overleden joodse verzamelaar te bekijken. De erfgenamen hadden zich be-
reid getoond om de collectie aan Israël te schenken op voorwaarde dat er een museum
zou worden gebouwd dat de naam van de overledene zou dragen. Sandberg: ‘Wij meen-
den dat deze zaak voor de jonge staat Israël van belang zou kunnen zijn en begaven ons
dus vol goede moed aan de arbeid die zeer uitgebreid beloofde te worden, daar de ver-
zameling meer dan 1000 nummers omvatte [...] die bekende namen droegen, zoals
Velázquez, Botticelli, Titiaan, Veronese, Rubens, Prud’hon, Corot, Daumier, Boudin,
Manet, Monet, Pissarro, Seurat, Rousseau le Douanier, soms vele van één meester.
Onder al deze schilderijen was geen enkel doek van enige waarde, om kort te gaan, er
was geen enkel echt schilderij bij - alle waren zeer grove vervalsingen.’ Sandberg ein-
digt zijn brief met een gepast gevoel voor dramatiek: ‘De heer de Vries en ik, wij ver-
baasden er ons over, dat in Parijs temidden van al die musea met hun vele vergelijkings-
mogelijkheden zulk een onwaarschijnlijke collectie zonder veel aarzeling kon worden
bijeengebracht. Wél had ik dergelijke verzamelingen in Zuid-Amerika gezien, maar in
het centrum der Europese kunst had ik zoiets niet voor mogelijk gehouden.’8

Burgemeester D’Ailly van Amsterdam probeert de minister vervolgens te winnen
voor een centraal expertisebureau.9 De minister stuurt op zijn beurt het voorstel naar
de Rijkscommissie van advies voor de Musea.10 Het voorstel sterft een zachte dood. 

Expertise Instituut
De Ingenieur is echter onvermoeibaar. Nu de gemeente Amsterdam en de Nederlandse
staat de expertise van kunstwerken niet tot een overheidstaak willen maken, stuurt hij
aan op de oprichting van een stichting die expertises zal verrichten. Sandberg onder-
neemt pogingen om personen uit de wereld van de musea voor het stichtingsbestuur
te winnen, maar stuit op weerstanden. Een niet bij naam genoemde museumdirecteur
bedankt en zegt de secretaris in spe, de publiciste Margrit de Sablonière (pseudoniem
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van M.A. Bicker Caarten-Stigter, 1905-1979), dat hij ‘over het instituut had gesproken
in de Museumdag en dat “men” zich nogal huiverig had betoond en het een hachelij-
ke zaak zou vinden “zijn handtekening te zetten” ’.11 Volgens De Sablonière willen de
musea hun relaties met schenkers van kunst niet op het spel zetten.12 De personen die
zich beijveren voor de oprichting zijn dan ook niet afkomstig uit de kunstwereld. Het
zijn, naast Sandberg, mr. J. Slagter, dijkgraaf van Rijnland, en Margrit de Sablonière.

De Sablonière heeft vanaf het einde van de oorlog de Nederlandse regering met brie-
ven bestookt over valse Van Goghs. Zij schrijft artikelen voor Vrij Nederland, Het Parool
en Museumjournaal en publiceert een boek over leven en werk van Vincent. Zij is een
gedrevene. Wanneer kranten haar artikelen over Van Gogh-vervalsingen weigeren te
publiceren, bewandelt zij de koninklijke weg. Zij laat deze in eigen beheer drukken en
stuurt ze aan eenieder die zich mogelijk voor haar argumenten zou kunnen interesse-
ren. Zij schrijft eind 1950 in Vrij Nederland over de Van Gogh vervalsingen van de af-
gelopen twintig jaar en bepleit de oprichting van een nationaal instituut dat ‘tegen re-
delijke prijs de grootst mogelijke zekerheid’ zou moeten bieden over de echtheid van
een schilderij. Het is volgens haar de taak van de Nederlandse regering om ervoor te
zorgen dat ‘de naam Van Gogh onbesmeurd blijft en dat zijn werk gezuiverd wordt van
vervalsingen. Zoals het nu is worden de doden onteerd.’13 De overheid houdt de boot
echter af. 

Op 3 juni 1952 wordt het Expertise Instituut opgericht. De oprichters verwachten
dat de musea zich mettertijd bij het instituut zullen aansluiten. Het bestuur van zeven
personen telt twee juristen. In eerste instantie ziet de Ingenieur als doel van het insti-
tuut: ‘Belanghebbenden helpen aan een onbevooroordeelde, gefundeerde mening over
de echtheid van een kunstwerk.’ De werkwijze is dat het instituut deskundigen uitkiest
die beredeneerde expertises moeten opstellen: ‘[…] dat kan er één zijn of een commis-
sie van drie. Het instituut is zo niet verantwoordelijk voor het oordeel van de experts,
maar is een bemiddelaar tussen de eigenaar van een kunstwerk en de deskundigen.’14

Het instituut wil af van de expertises van een of enkele regels, zoals die van oudsher in
de kunstwereld de ronde doen. Het wil dat de deskundigen van het instituut berede-
neerde expertises opstellen. De kunstexpert moet de feiten en argumenten die voor of
tegen echtheid pleiten, zwart op wit zetten. 

Het bestuur heeft het idee van teamwerk tussen experts uit verschillende weten-
schappelijke disciplines, zoals Sandberg bij de overheid had bepleit, overigens laten
schieten. De afwezigheid van overheidssteun en het ontbreken van financiële midde-
len is daar ongetwijfeld debet aan. Een rol speelt ook het idee om belanghebbenden
tegen lage kosten aan een onafhankelijke expertise te helpen. Dat sluit uit dat veel ex-
perts voor een kunstwerk zullen worden ingeschakeld, want dat schroeft de kosten op.
Ongefortuneerde bezitters zouden de hoge kosten niet kunnen dragen. Het bestuur
van het instituut streeft een ideaal na: het œuvre van Hollandse kunstenaars zuiver te
houden. 

Het bestuur wil ruime aandacht voor het instituut. Het belegt op 18 juli een pers-
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conferentie en stelt in het Stedelijk de tentoonstelling ‘Echt of vals’ samen, die vervol-
gens ook in Bazel, Zürich, Düsseldorf en New York te zien is.

Het instituut organiseert proefexpertises om zijn werkwijze te toetsen. Het vraagt
twee kunstexperts om een Utrillo uit het bezit van het Stedelijk Museum te onderzoe-
ken op echtheid. Het onderzoek toont aan dat het een vervalsing is. Een ander kunst-
werk, een tekening die de eigenaar aan Vincent van Gogh toeschrijft, wordt voor ex-
pertise gezonden aan Hammacher en Jaffé. Hun bevinding: geen Van Gogh.
Onafhankelijk van elkaar opperen zij de namen van enkele andere kunstenaars als mo-
gelijke vervaardiger van de tekening. Daaronder is Jakob Nieweg, maar als deze om zijn
mening wordt gevraagd, laat hij weten dat hij er wel zijn model, maar niet zijn eigen
tekening, doch een tekening naar een tekening van hemzelf in herkent. Het resultaat
van de expertise noemt het instituut in het jaarverslag ‘wel zeer positief ’.15

Het instituut beseft dat eigenaren de negatieve resultaten van een expertise zouden
kunnen verhalen op het instituut en bepaalt als gedragslijn ‘dat het instituut alleen op
verzoek van de eigenaar van een kunstwerk voor expertise zorgt en dat degene die het
werk inzendt het instituut vrijwaart voor alle aanspreken indien over de eigendom een
geschil zou ontstaan’.16

In de jaren tot 1957 behandelt het instituut circa 150 verzoeken om expertises. De
kunstenaar over wie de meeste verzoeken om expertise gaan, is Van Gogh: het zijn er
ongeveer tachtig geweest. Het instituut heeft er negen als echt bestempeld. Andere toe-
schrijvingen betreffen onder anderen Rembrandt, Rubens en Fantin-Latour.17 Het in-
stituut wil alleen expertises doen over kunstenaars waarvan voldoende werken in
Nederlandse musea ter vergelijking aanwezig zijn. De expertises over Van Gogh wor-
den bijna allemaal gedaan door medewerkers van het Stedelijk en het Rijksmuseum
Kröller-Müller, in meerderheid wordt elk werk door één deskundige gedaan. 

Opvallend is het ontbreken van de zelfstandig werkende experts Bremmer en De la
Faille. Zij zijn nimmer door het Expertise Instituut uitgenodigd om een expertise te
maken. Hieruit blijkt een niet formeel vastgelegd, maar wel bedoelde functie van het
instituut: het ondermijnen van hun gezag en het voorkomen dat zij zich op de Van
Gogh-markt nog als hoofdrolspelers kunnen laten gelden. Dit blijkt zonneklaar als
kunsthandel Van Wisselingh aan het instituut verzoekt om een expertise over het schil-
derij De tuin (F 577). Het blijkt een Wacker-Van Gogh te zijn die Bremmer via Van
Wisselingh op de markt wil brengen. De secretaris schrijft Jaffé echter na enkele dagen
dat de expertise niet zal doorgaan ‘aangezien de heer Bremmer kans heeft gezien het
zonder expertise te verkopen. […] Hoe lang zal dit aureool nog kunnen werken?
Jammer, wij hadden het ditmaal een opduveltje kunnen geven.’18

Het doel van het instituut werd in zoverre bereikt dat het experts daadwerkelijk heeft
kunnen beschermen tegen ongeoorloofde druk van eigenaren. Maar medio 1957 start
een crisis die duidelijk maakt dat beslissingen over authenticiteit niet uitsluitend be-
rusten op de bevindingen van de experts. Binnen enkele maanden tijd worden geheel
tegenstrijdige expertises gemaakt over een viertal werken die de eigenaren toeschrijven
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aan Van Gogh. Het start met de controverse om een schilderij, l’Allée de choux
(Koollaantje, ook wel Koolveld of Aanplant bij zee genoemd), in Frans, particulier bezit.
Vervolgens verscherpen expertises over twee aquarellen in particulier Nederlands bezit,
alsmede over het schilderij Environs de Paris in bezit van een Parijse kunsthandelaar, de
tegenstellingen binnen het instituut. De controverse over Koollaantje wordt in gang
gezet door een buitenstaander onder de Van Gogh-experts.

Van Dantzig
Maurits van Dantzig (1903-1960), telg van een joodse bankiersfamilie, vat na een korte
studie aan de Handels Hogeschool te Rotterdam een passie op voor beeldende kunst.
Hij wordt student aan de kunstacademie te Den Haag, vervolgens aan de Kunstgewer-
beschule Charlottenburg te Berlijn en bekwaamt zich als restaurator in het Kaiser-
Friedrich-Museum. De subjectieve beschouwingen van kunstkenners tijdens het
Wacker-proces in 1932 verbazen hem en zijn voor hem aanleiding om een objectieve
methode te ontwikkelen ter vaststelling van de echtheid van schilderijen. Na de ver-
schijning van zijn boek Schilderkunst, maakwerk, vervalsching, past hij zijn methode
toe op de 116 schilderijen van Frans Hals die in de zomer van 1937 vanwege het 75-jarig
bestaan van het Gemeentelijk Museum te Haarlem zijn geëxposeerd. Hij is verbijsterd.
Niet meer dan 33 schilderijen kunnen volgens hem zonder meer aan de meester wor-
den toegeschreven. De overige zijn kopieën, verkeerde toeschrijvingen of regelrechte
vervalsingen. Van Dantzig publiceert de resultaten in hetzelfde jaar in boekvorm, Frans
Hals: echt of onecht en vestigt daarmee zijn reputatie als eigenzinnig onderzoeker.19 Het
jaar 1937 is ook het jaar waarin het Museum Boijmans 540.000 gulden neertelt voor
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De Emmaüsgangers. Van Dantzig, die het werk aanvankelijk ook als een Vermeer ac-
cepteert, bestudeert het schilderij nauwgezet en concludeert dat het een vervalsing is.
Hij stuurt een artikel van die strekking naar het Maandblad voor Beeldende Kunsten,
dat het stuk weigert te plaatsen.20 De tijd is nog niet rijp voor een kritische benadering
van dit ‘meesterwerk’. 

De oorlog dwingt hem om met zijn gezin onder te duiken. Hij maakt evenals
Sandberg deel uit van het verzet en wendt zijn kennis over vervalsingen aan om per-
soonsbewijzen te fabriceren. Na de oorlog pakt hij zijn interesse voor de bepaling van
echtheid van schilderijen weer op. De werken van Vincent van Gogh vormen dan zijn
belangrijkste studiemateriaal. De pictologie, zoals hij zijn methode noemt, berust op
het benoemen van essentiële elementen in het werk van een kunstenaar. In het geval
van Vincent van Gogh onderscheidt hij ruim honderd eigenschappen: 1. realisme, 2.
geen ondergeschikte details, 3. hoofdonderwerp zo groot mogelijk etcetera. De onder-
zoeker moet ieder van deze eigenschappen in een schilderij dat aan Van Gogh wordt
toegeschreven identificeren en op een lijst noteren. De aanwezigheid van een eigen-
schap wordt aangeduid met een plus, omgekeerd wordt de afwezigheid voorzien van
een min. Het schilderij is echt als het totaal van plussen en minnen tenminste 75 pro-
cent aan positieve kenmerken oplevert. Zo niet, dan kan het niet aan Van Gogh wor-
den toegeschreven. 

Zijn pogingen om op deze wijze de kunstbeschouwing te objectiveren krijgt steun
en ondervindt weerstand. In materieel opzicht hoeft hij zich niet te bekommeren over
het feit dat velen zijn ideeën verwerpen, want hij is financieel onafhankelijk. In de
kunstwereld van de jaren dertig en veertig staat hij als amateur te boek.21 De Ingenieur
heeft in 1949 vertrouwen in de pictologie en schrijft een vriend: ‘Van Dantzig legt zich
toe op beoordeling van de penseelstreek volgens de beginselen van de grafologie. Daar
zit veel in mijns inziens. Hij heeft op dit ogenblik een groot aantal tekeningen en een
paar schilderijen, in het Stedelijk Museum ter beoordeling op hun echtheid (ze zijn
niet echt).’22 De Ingenieur doelt hiermee op tekeningen en schilderijen van
Marijnissen. Het instituut doet in 1952 een beroep op hem voor de al genoemde proef-
expertise over de Utrillo en hij is in hetzelfde jaar een van de curatoren van de tentoon-
stelling ‘Vals of echt?’ in het Stedelijk Museum. Sandberg schrijft over Van Dantzig:
‘[…] hij is volmaakt integer en zijn methode is goed.’ 23

In 1953 publiceert hij zijn methode in Vincent?: a new method of identifying the artist
and his work and of unmasking the forger and his products. Het verzekert hem van inter-
nationale aandacht. Het is ook het honderdste geboortejaar van Vincent van Gogh, dat
met een tentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum, het Gemeentemuseum
Den Haag en het Rijksmuseum Kröller-Müller wordt herdacht. Van Dantzig zorgt
voor wat ophef. Hij geeft een interview aan Het Vrije Volk en zegt dat een van de ten-
toongestelde werken, De veertiende juli te Parijs (F 222), vals is. Reden voor de krant
om er een kop aan te wijden: ‘Onechte Van Gogh op expositie in Stedelijk Museum
Amsterdam. Boeiende vergelijking met ware meesterwerken’. Van Dantzig zegt dat de
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provenance van het doek volgens de catalogus van De la Faille niet verder teruggaat
dan 1918, toen het in Parijs werd geveild. Dat geeft te denken. Maar het zijn vooral de
penseelstreken, kleuren en tekening van de figuren die niet kloppen. Volgens Het Vrije
Volk ‘is hiermee weer eens het grote belang aangetoond van de pictologische analyse,
die methode om kunst te beschouwen, die door M.M. van Dantzig is ontworpen en
ontwikkeld’.24

Van Dantzigs toon is zakelijk, maar hij raakt met zijn onthulling een gevoelige snaar
bij de Ingenieur en Sandberg. Zij zijn het eigenlijk met hem eens, ook zij hebben ern-
stige twijfels over de echtheid van het schilderij, maar zij hebben het desondanks als
een echte Van Gogh opgehangen en in de catalogus opgenomen.25 De Ingenieur ver-
dedigt tegenover een vriend waarom hij en Sandberg ermee hebben ingestemd: 

‘We hebben het gedaan uit consideratie voor de uitlener, en om anderen met hem
geen last te laten krijgen. En het hing in een klein hoekje, en ik zei nog dat niemand
het wel zou opmerken. Ook had Van Dantzig het wel even kunnen vragen. Wees jij zo
wijs en schrijf niet over of tegen Van Dantzig. Indertijd is dit schilderijtje aangevraagd
door Wijsenbeek [directeur van het Haags Gemeentemuseum], niet door mij of met
mijn medeweten. Mensen als Van Dantzig voelen zich altijd miskend; jammer voor
hem maar zó komt hij er toch niet.’26

Wat een opmerkelijke verdediging. Hier is een heel andere Ingenieur aan het woord
dan de persoon die zich vier jaar eerder in New York zo heftig en principieel had ge-
keerd tegen de opname van Studie bij kaarslicht in de Van Gogh-tentoonstelling. Het
laat duidelijk zien hoezeer sociale verhoudingen een stempel kunnen zetten op vragen
aangaande echt en vals. Pikant detail: het betwiste doek is uit het bezit van de erven A.
Hahnloser. Dezelfde Hahnloser heeft in 1930 geweigerd om zijn Van Goghs voor de
herdenkingstentoonstelling in bruikleen aan het Stedelijk te geven, omdat De la Faille
hem en andere verzamelaars enkele maanden eerder met Les faux Van Gogh in verle-
genheid heeft gebracht (zie hoofdstuk 4).

Koollaantje
In maart 1956 zoekt de Parijse schilderijenhandelaar Clément Altarriba in Holland een
expert om een aan Van Gogh toegeschreven schilderij, Koollaantje (73 x 61 cm), te on-
derzoeken. De handelaar, die het doek in samenwerking met de kunsthandelaar Fabiani
wil verkopen, komt in contact met Van Dantzig en schrijft hem dat het schilderij af-
komstig is uit de verzameling van zijn schoonvader, Émile Bernard. Deze schilder was
met Vincent bevriend en geldt als een onverdachte bron. Van Dantzig bekijkt het schil-
derij in Parijs, maar trekt geen conclusie en laat het naar Amsterdam sturen om een uit-
voeriger, stilistisch onderzoek te doen. De kosten lopen daarmee voor de eigenaar op:
vervoer, borgsom, douane, verzekering en expertise bedragen na een maand al enkele
honderden guldens, maar Altarriba ontvangt eind mei het resultaat van het pictolo-
gisch onderzoek naar zijn bezit. De uitslag is positief: het is een Van Gogh. Van Dantzig
stelt hem voor om er een artikel over te schrijven en het doek ook aan het Expertise
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Instituut voor te leggen. Altarriba en Fabiani aarzelen. De conclusie van Van Dantzig,
die als schrijver van Vincent? als een autoriteit over het werk van de meester kan wor-
den opgevoerd, is wat hen betreft voldoende. Met zijn expertise is het doek verkoop-
baar. Wil hij er een artikel over schrijven? In orde, … als hij het maar niet publiceert.
Hoe weet Van Dantzig zeker, vraagt Altarriba, dat ‘noch Sandberg, noch de neef van
Vincent zich ooit tegen het schilderij zullen keren’? In dat geval wordt het schilderij
onverkoopbaar. Wordt het desondanks in de tussentijd verkocht, dan kunnen beide

191

57. Koollaantje (afmetingen 73 x 61 cm).

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 191



heren achteraf nog altijd voor veel moeilijkheden zorgen, zoals is gebleken uit de ge-
schiedenis van Studie bij kaarslicht in Amerika.27

Van Dantzig tracht de bedenkingen van Altarriba te ontzenuwen. Sandberg heeft
hem, Van Dantzig, gezegd dat hij en de Ingenieur na de Goetz-affaire niet nogmaals
het risico willen lopen in een proces betrokken te raken. Zij geven geen mening meer
over echtheid, maar laten het aan de deskundigen van het Expertise Instituut over. Dit
instituut, schrijft Van Dantzig, is juist opgericht om affaires rondom de echtheid van
schilderijen te vermijden. Het doet eigenlijk niet meer dan kunstexperts aanwijzen die
een beredeneerde expertise opstellen. Voor bemoeienis van Sandberg en de Ingenieur
met de inhoud van het werk van de kunstexperts hoeft niet gevreesd te worden.28 Van
Dantzigs geruststellende woorden trekken Altarriba over de streep. Het Expertise
Instituut ontvangt van Altarriba het verzoek om expertise en hij stuurt het rapport van
Van Dantzig mee. Dan slaat de ongerustheid weer toe bij Altarriba. Stel dat de experts
van het instituut het niet als een echte Van Gogh zullen zien, wat dan? Van Dantzig
wuift zijn bezwaren weg. De mogelijkheid dat er dingen worden gevonden die zijn con-
clusie weerspreken, acht hij onwaarschijnlijk. 

Na drie maanden komt het antwoord van het Expertise Instituut. Jaffé en Ham-
macher trekken dezelfde conclusie: het is geen Van Gogh. Altarriba ziet het vooruit-
zicht van een flinke winst verdampen en schrijft Van Dantzig : ‘Men vraagt zich af of
het woord expert nog betekenis heeft, want het is onder kunstexperts gewoonte gewor-
den om elkaar tegen te spreken en af te vallen.’29 Van Dantzig is echter overtuigd dat
zijn expertise juist is en vindt de expertises van Hammacher en Jaffé beneden de maat.
Hij laat Altarriba weten dat hij met Jaffé heeft afgesproken om erover te discussiëren:
‘Wij zijn beiden in de wetenschappelijke vraag geïnteresseerd, of het al dan niet om een
Van Gogh gaat en beiden willen een definitief antwoord geven op deze vraag, zo dit al
mogelijk is.’ Van Dantzig bespreekt met Sandberg de mogelijkheid om Koollaantje met
een vijftal Van Goghs uit het Stedelijk Museum te vergelijken. Zo’n honderd proefper-
sonen zouden onafhankelijk van elkaar, aan de hand van een lijst van circa twintig ei-
genschappen een analyse van deze schilderijen moeten maken. Hij krijgt de toezegging
van een statisticus om de uitspraken van de proefpersonen te toetsen.30 Het plan brengt
echter dermate hoge kosten met zich mee, dat de eigenaar daarvoor terugschrikt.31 Ook
andere voorstellen van Van Dantzig lijden schipbreuk. Er gaan weken voorbij, zonder
dat het tot daden komt. In december 1956 vraagt een geïrriteerde Van Dantzig het in-
stituut of het de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de expertises, en zo ja,  of het
daarop aanspreekbaar is. Zo niet, dan is het eigenlijk niet meer dan een adreslijst van
experts.32 Zijn brief zet kwaad bloed. Het instituut stuurt hem geen antwoord en en-
kele maanden later besluiten hij en Altarriba om de expertise te publiceren in
Connaissance des Arts. Die van Jaffé en Hammacher zouden dan ook geplaatst moeten
worden. Hij stuurt Altarriba een commentaar op hun expertises. 

De belangen van Van Dantzig, Altarriba en Connaissance des Arts om te publiceren
zijn niet gelijk. Voor Van Dantzig is een artikel in een kunsttijdschrift een uitgelezen
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kans om de waarde van zijn methode aan te tonen. Er is bijval voor de pictologie ge-
weest met tentoonstellingen over echt en vals in Amsterdam en New York. Kranten
hebben zijn artikelen geplaatst. Met psychologen doet hij waarnemingsonderzoek om
het kunstoordeel te objectiveren.33 Deze aandacht en erkenning steken in zijn ogen
echter mager af bij de ernst en omvang van kunstvervalsingen. Kunstexperts verzaken
volgens hem de verwetenschappelijking van expertises. Drie jaar is er sinds de verschij-
ning van zijn Vincent? verstreken, zonder dat de kunstwereld de waarde van de picto-
logie als onderzoeksmethode heeft erkend. Altarriba daarentegen heeft geen belang-
stelling voor de verwetenschappelijking van het kunstoordeel, hij wil de uitgebreide
analyse van Van Dantzig gebruiken om de ondeskundigheid van het instituut aan te
tonen. Als dat lukt, dan is de ongunstige conclusie over de echtheid van Koollaantje
volgens hem van de baan. Connaissance des Arts ziet nieuwswaarde in de tegenstrijdige
oordelen van vooraanstaande Van Gogh-kenners. Het komt niet zo vaak voor dat ex-
perts in het openbaar over hetzelfde werk een discussie aangaan. 

In juli 1957 verzoekt Van Dantzig Altarriba om zijn artikel, expertise en commen-
taar aan Hammacher en Jaffé te sturen en begaat daarmee een fout. In feite geeft hij de
regie over de publicatie in handen van Altarriba en de redactie van Connaissance des
Arts. De redactie vraagt Hammacher en Jaffé echter niet om toestemming voor publi-
catie en zij zijn zich dan ook in het geheel niet bewust van wat hun te wachten staat.
Tot ontsteltenis van het Expertise Instituut, Jaffé en Hammacher verschijnen de stuk-
ken in oktober 1957 in Connaissance des Arts onder de titel ‘Expertise et contre-exper-
tise d’un van Gogh’. Het meningsverschil blijft niet beperkt tot dit Franse vakblad. In
Nederland publiceert Het Vrije Volk er een artikel over. Het brengt de lezers in herin-
nering dat Van Dantzig in 1956 de opzienbarende ontdekking heeft gedaan dat tien van
de honderd schilderijen op de grote Rembrandt-tentoonstelling vals waren en dat hij
in 1954 de helft van de schilderijen op de Rubens-tentoonstelling voor onecht had ver-
klaard. De krant weet ook aan De la Faille een uitspraak over Koollaantje te ontlokken:
‘Het schilderij is van Van Gogh, maar misschien is het bovenste gedeelte van een vreem-
de hand.’ De krant vat de oordelen van de experts in een kader samen: ‘Twee experts:
NEEN, Derde expert: JA, Vierde expert: HALF.’ Van Dantzig laat Het Vrije Volk weten
dat de expertises van Hammacher, Jaffé en De la Faille eigenlijk niet tellen. Hij heeft
een wetenschappelijke methode gehanteerd, zij daarentegen zijn louter subjectief te
werk gegaan: ‘Ik betreur het dat zij onverantwoordelijke dingen schrijven.’34

Jaffé en Hammacher zijn vertoornd. Of zij aanstoot hebben genomen aan het ver-
wijt van onverantwoordelijk gedrag, is niet bekend, maar zij hebben wel een andere
reden voor verontwaardiging. De publicatie pleegt inbreuk op hun recht als auteur om
zelf te bepalen of en wat zij willen publiceren. Maar zoals het in dergelijke gevallen
vaker gaat; de misstap, die zij Van Dantzig aanrekenen, overschaduwt wezenlijke pro-
blemen. Op welke wijze moet de echtheid van aan Van Gogh toegeschreven werken
worden vastgesteld? Is het zuiveren van diens œuvre mogelijk zonder openbaarheid?
Hoe om te gaan met tegenstrijdige expertises? Van Dantzig heeft het echter definitief
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verkorven bij het instituut. Hij krijgt geen verzoeken meer om schilderijen op echt-
heid te onderzoeken. Sandberg laat zijn voormalige wapenbroeder weten dat het insti-
tuut zich niet meer met hem wenst te verstaan. Jaffé toont zich na excuses van Van
Dantzig bereid om met hem verder te discussiëren over de pictologie en Koollaantje.
De vroegtijdige dood van Van Dantzig op 57-jarige leeftijd in 1960 laat dat voornemen
onvoltooid. 

Aquarellen 
In maart 1957 verzoekt een eigenaar van twee aquarellen het Expertise Instituut om een
uitspraak over de echtheid. De werken zijn al geruime tijd familiebezit en de overleve-
ring wil dat het Van Goghs zijn. Het instituut vraagt Victorine Bakker-Hefting, voor-
malig directeur van het Haags Gemeentemuseum, om een onderzoek te doen. Zij geeft
na enkele weken een beargumenteerd antwoord: de aquarellen zijn volgens haar van
Vincent van Gogh. Haar conclusie stuit op bezwaren bij het bestuur en daarmee over-
treedt het de eigen regel om zelf geen beoordeling te geven. Het stuurt het rapport niet
naar de eigenaar, maar besluit om nogmaals een expertise over de aquarellen te vragen,
dit maal aan de kunsthistoricus prof. J.G. van Gelder van de Rijksuniversiteit Utrecht.
Zijn conclusie: ‘Geen werk van Van Gogh.’ Het Expertise Instituut houdt het rapport
van Bakker-Hefting achter en zendt alleen het rapport van Van Gelder aan de eigen-
aar. Vele maanden later, in maart 1958, brengt De Sablonière de Ingenieur dit ingrij-
pen van het bestuur in herinnering, maar deze antwoordt haar: ‘Dat geval van die aqua-
rellen was al te dwaas - dat is geen ingrijpen van het bestuur !’35

Deze reactie geeft een onverwachte kijk achter de schermen van het instituut.
Formeel velt het bestuur geen oordelen over de echtheid van kunstwerken die het
Instituut ter beoordeling krijgt. Het bestuur ziet erop toe dat de argumentatie in de
rapporten van de experts deugdelijk is en het heeft tegenover de buitenwereld altijd
verdedigd dat het Instituut een stricte scheiding tussen de taken van het bestuur en de
experts handhaaft. De documenten van het Instituut tonen echter aan dat dit lang niet
altijd het geval is geweest. In 1965 krijgt een curator van het Stedelijk Museum het ver-
zoek om een expertise op te stellen over een schilderij dat van Van Gogh zou zijn. Hij
schrijft in zijn rapport aan het Instituut: ‘Ingenieur V.W. van Gogh, aan wie ik het schil-
derij toonde, concludeerde zonder enige aarzeling tot een vervalsing.’36 In 1959 vraagt
de ambassadeur van Zweden om een expertise over een pasteltekening. Hijzelf ver-
moedt dat het werk niet van Van Gogh is. Sandberg schrijft hem terug dat hij het werk
met Jaffé heeft bestudeerd en dat zij beiden menen dat het inderdaad geen Van Gogh
is.37 Deze gevallen laten zien dat er geen waterdichte scheiding tussen de experts en het
bestuur heeft bestaan. Waarschijnlijk hebben bestuursleden per geval een inschatting ge-
maakt hoe formeel zij zich tegenover de eigenaars en experts zouden moeten opstellen.

Omgeving van Parijs
De Parijse kunsthandelaar Alfred Loeb koopt in 1956 voor tien miljoen frank (thans
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een slordige 155.000 euro) het schilderij Les environs de Paris, dat hij aan Vincent van
Gogh toeschrijft. Hij heeft op het doek de resten van een signatuur ontdekt, de letters
n en t zouden nog zichtbaar zijn. De Franse restaurator, professor N. Cordovado, die
het doek in opdracht van Loeb schoonmaakt en herstelt, valt hem daarin bij. Het schil-
derij is tot op dat moment in geen publicatie over Vincent van Gogh genoemd of af-
gebeeld en Loeb verzoekt het Expertise Instituut in juni 1957 om het schilderij van een
expertise te voorzien. Het instituut stelt hem voor om het schilderij voor 300 gulden
door twee experts in Nederland te laten onderzoeken. Transport en verzekering komen
eveneens voor zijn rekening. De kosten lopen daarmee voor Loeb op, maar hij weet dat
het een goede investering is. Met de expertise zal het doek zeker het dubbele van de
aankoopprijs gaan opbrengen. 

Het Expertise Instituut vraagt Jaffé en Hammacher een expertise van Omgeving van
Parijs op te stellen. Jaffé bestudeert als eerste het doek en stelt een voorlopig rapport
op. Het uitgangspunt voor zijn onderzoek is de wetenschap dat Loeb het schilderij aan
Van Gogh toeschrijft. Hij vergelijkt het schilderij daarom met een ander werk uit
Vincents Parijse periode in het Stedelijk Museum. Tussen beide schilderijen zijn vol-
gens hem sterke verschillen in penseelstreek. Jaffé ziet ook verschillen in de wijze waar-
op de lucht en de rest van Omgeving van Parijs zijn geschilderd, maar is niet bij mach-
te de structuur ervan te ontwarren. Daartoe ontbreken hem de technische middelen.
Op de plaatsen in de linker- en rechterbenedenhoek waar een schilder gewoonlijk zijn
signatuur plaatst, ziet hij overschilderingen. Maar hij kan geen sporen van een leesba-
re signatuur ontdekken. 

Jaffés conclusie, die hij als voorlopig bestempelt, is dat het waarschijnlijk geen werk
van Vincent van Gogh is. Zeker, het schilderij toont ‘een grote overeenkomst in opvat-
ting zowel als in schilderwijze’ van de meester, maar er zijn ‘tal van retouches aange-
bracht, die het nog meer op een werk van Vincent doen lijken’. Het schilderij is waar-
schijnlijk een jeugdwerk van een tijdgenoot van Vincent, Paul Signac. Hij schrijft: ‘Het
zou mij niet verbazen, als zijn signatuur en een datering van ongeveer 1885 of ‘86 bij
het onderzoek in het Rijksmuseum te voorschijn zou komen.’38 Jaffé neemt daarom
het initiatief om in het laboratorium van het Rijksmuseum infrarood- en röntgenfo-
to’s te laten maken. Het gehoopte resultaat blijft echter uit. De foto’s brengen geen weg-
geschilderde signatuur of datering aan het licht.39 Het schilderij wordt vervolgens voor
expertise naar het Rijksmuseum Kröller-Müller gezonden. 

Hammacher ziet gelijkenis in de penseelstreek van Omgeving van Parijs met die van
andere schilderijen uit Vincents Parijse periode in het Kröller-Müller. De schildering
van het landschap, welke het grootste deel van het schilderij beslaat, toont grote ver-
schillen in kleur en penseelstreek. ‘Soms is de richting der toetsen monotoon, dan weer
bewogen, prachtig zijn soms lichte rode toetsen gestrooid over de groenen en de
okers.’40 Het is frappant dat Jaffé en Hammacher in wezen op dezelfde eigenschappen
letten, namelijk penseelstreek en kleur, daarbij ook praktisch dezelfde bijzonderheden
van de schildertechniek zien, maar daaraan een verschillende uitleg geven. 
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Eind oktober beschikt het Expertise Instituut over twee rapporten: een dat de au-
thenticiteit voorlopig betwijfelt en een dat de authenticiteit zonder meer bevestigt. Het
instituut schrijft Loeb dat de twee experts het niet eens zijn over de vraag of zijn bezit
een echte Van Gogh is en dat er daarom een derde expert ingeschakeld zal moeten wor-
den. Het stelt voor om een natuurwetenschappelijk onderzoek te laten doen, hetgeen
Loeb overigens extra geld zal kosten. Loeb spoedt zich naar Nederland voor een onder-
houd met de voorzitter van het Expertise Instituut en stemt in met een derde experti-
se. De rapporten van Jaffé en Hammacher krijgt hij niet onder ogen. 

Het derde onderzoek, door W. Froentjes en A.M. de Wild is eind december 1957 ge-
reed. Zij spreken niet het verlossende woord. Volgens hun rapport kan niet worden uit-
gesloten dat het schilderij uit de tijd van Van Gogh stamt, maar op de brandende vraag
‘Welke kunstenaar heeft het gemaakt?’ blijven zij het antwoord schuldig. Het Expertise
Instituut heeft daarmee een technisch rapport in handen dat de authenticiteit ont-
kracht noch bevestigt. Jaffé verneemt het resultaat en stelt zijn definitieve rapport op
dat hij begin januari 1958 aan het instituut stuurt. Jaffé schrijft dat penseelvoering, stijl
en kleur uitsluiten dat Van Gogh de schilder van Omgeving van Parijs is. De eerdere
suggestie in zijn voorlopige rapport, namelijk dat het doek van de hand van de jonge
Paul Signac is, laat hij varen. Hij ziet nu verwantschap met het werk van een andere
tijdgenoot, Charles Angrand (1854-1926) en verwacht dat een gesprek van Sandberg
met diens neef Louis Angrand hopelijk ‘definitief resultaat oplevert’.41 Loeb verneemt
dit van bestuursvoorzitter Slagter en is Sandberg voor. Loeb bezoekt Louis Angrand
die hem meedeelt in de hem getoonde kleurenfoto van Omgeving van Parijs geen schil-
derij van zijn oom te herkennen.42

Voor het Expertise Instituut breken moeilijke tijden aan. Het onderzoek dat volgens
afspraak binnen enkele weken zou zijn afgerond, heeft in mei 1958 een jaar geduurd,
zonder dat het een eensluidend antwoord heeft opgeleverd. Het laat Loeb weten dat
het schilderij niet aan Van Gogh kan worden toegeschreven en stelt hem alleen het
tweede, negatieve rapport van Jaffé ter hand.43

Crisis
In februari 1958, vier maanden na de publicatie van de expertises over Koollaantje in
Connaissance des Arts en met tegenstrijdige expertises over Omgeving van Parijs in por-
tefeuille, schrijft secretaris De Sablonière het bestuur van het Expertise Instituut dat
deze kwesties de gebreken van het instituut bloot leggen. Het streven om een rijksin-
stituut, de Expertise Centrale, op te richten is niet verwezenlijkt. Erkenning is uitge-
bleven. Zij brengt de botsing met Van Dantzig in herinnering. Zeker, hij heeft een ‘on-
heuse brief ’ geschreven, maar hij heeft wel de vinger op de wonde gelegd. Is het
instituut een doorgeefluik voor experts, of heeft het zeggenschap over de expertises en
zo ja, waarop berust deze? Zij schrijft: ‘Het mangelt het instituut aan intensiviteit, ge-
brek aan verantwoordelijkheid, gebrek aan exactheid en vastheid, onderschatting van
de moeilijkheden.’ Zij velt een hard oordeel: ‘Het instituut is volstrekt aanvechtbaar.’44
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Zij wil haar functie neerleggen. Is de aankondiging van haar vertrek daadwerkelijk als
besluit bedoeld of heeft zij de zaak op scherp willen zetten om een discussie uit te lok-
ken? Zij wendt zich namelijk vervolgens persoonlijk tot enkele bestuursleden, maar
níet tot de Ingenieur, en schrijft dat er ‘van stonde af een zekere onwil heerst in het be-
stuur om de basis en de richtlijnen exact af te bakenen. Misschien komt dat voort uit
een controverse tussen de leden onderling (hoewel waarschijnlijk Ir. Van Gogh de enige
is die weigert verantwoordelijkheid te dragen met alle consequenties van dien) en dat
de zaak daarom steeds wordt verschoven (instinctmatig).’45

Voorzitter Slagter volgt na enkele dagen met een lang betoog over de kwetsbare po-
sitie van het instituut: ‘Het is afhankelijk van de gunsten van het Stedelijk Museum,
dat de kunstwerken ontvangt, bewaart en verzendt, het bouwt op het werk van experts
die het werk, weliswaar tegen een honorarium, maar uiteindelijk vrijwillig doen. De
moeizame verhoudingen tussen de bestuursleden en de Raad van Bijstand, het slech-
te bezoek van de vergaderingen.’ De grootste handicap is het ontbreken van regels voor
de behandeling van expertises. De kwestie rondom de twee aquarellen en Omgeving
van Parijs zit hem hoog: ‘Wij hebben niet de moeilijkheden voorzien die opkomen als
twee experts een verschillende mening hebben. [...] Indien het bestuur tegenover de ei-
genaar geen enige verantwoordelijkheid zou hebben en het instituut alleen maar een
bemiddelingsbureau was, zou het tegenstrijdige rapporten moeten doorgeven aan de
eigenaar.’46

Op 24 maart 1958 stelt het dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter, secretaris én
Sandberg, voor om de expertises te staken en een lange periode van bezinning in acht
te nemen. Het wil dat na één jaar, in 1959, een beslissing wordt genomen over het voort-
bestaan van het instituut. De obstakels van de afgelopen jaren zijn te groot om op de
oude voet voort te gaan. De kern van de moeilijkheden vormt de tegenspraak der ex-
perts en het ontbreken van gezag om unanimiteit af te dwingen. De wetenschap brengt
geen uitkomst: ‘Er bestaat geen objectief wetenschappelijke methode van beoordeling
(de enige methode die op deze kwalificatie aanspraak zou mogen maken, gaat van on-
voldoende gefundeerde premissen uit).’ Exit Van Dantzig. Maar het verwacht wel wat
van expertises als deze worden gedaan binnen ‘een goed bezet kunsthistorisch instituut
van een of meer Nederlandse universiteiten, waarbij dan de hoogleraar-directeur over
het gezag zou beschikken om aan het onderzoek leiding te geven’.47 De Ingenieur is
niet onder de indruk van de kritiek van het dagelijks bestuur en wil niet weten van het
opschorten van de activiteiten. 

Hij verzoekt secretaris De Sablonière om een nota van zijn hand aan het bestuur te
sturen. Zij kwijt zich van deze opdracht, maar stuurt het stuk naar enkele bestuursle-
den doorspekt met haar handgeschreven commentaar. De ingenieur vindt dat het se-
cretariaat in handen zou moeten zijn van een jurist. Met een ander secretariaat, schrijft
hij: ‘zullen we geen moeilijkheden hebben.’ De Sablonière noteert hierbij ‘… van een
ander karakter (liefst geen karakter).’ De ingenieur ziet niets in het teamwerk dat
Slagter voorstelt: ‘[…] teamwork geeft in de meest uiteenlopende gevallen en omstan-
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digheden gewoonlijk teleurstellingen en slechte resultaten – dat is mijn ervaring als ar-
biter, adviseur, expert, etc. […]’ Hij valt Slagter bij dat er geen wetenschappelijke, ob-
jectieve methode is voor het bepalen van echtheid. Maar volgens de Ingenieur ontleent
het instituut aan het ontbreken daarvan zijn bestaansrecht. Hij wijst het idee van Slagter
om het echtheidsonderzoek voortaan door een kunsthistorisch instituut te laten doen
onder leiding van een gezaghebbende hoogleraar-directeur eveneens af. De kritiek van
Slagter, De Sablonière en Sandberg op het ontbrekende gezag van het instituut laat zich
ook op een andere manier lezen. Het is een kritiek op het gezag van de Ingenieur, na-
melijk om als eigenaar van werken van zijn oom ook over de echtheid van diens wer-
ken uitspraken te doen. Daarvan wil de neef echter niet weten. Hij vindt de resultaten
van het instituut ‘bevredigend of zelfs meer dan dat’.48

De discussie sleept zich enkele maanden voort, zonder dat het dagelijks bestuur en
de Ingenieur het eens worden. Zij zijn het over één punt eens: er kunnen geen regels
worden opgesteld die bepalen welke expertises in geval van tegenstrijdigheid moeten
worden geaccepteerd en welke moeten worden verworpen. Moet een eigenaar daarom
toch tegenstrijdige expertises worden toegestuurd? Dat heeft volgens Slagter het be-
zwaar dat ‘een eigenaar te kwader trouw het kunstwerk kan verkopen met het hem voor-
deligste rapport, ook al zou het bestuur dat rapport niet kunnen aanvaarden’.49 De
Ingenieur stelt voor om veel hogere kosten voor een expertise in rekening te brengen.
Dat zal het instituut bevrijden van de grote werklast, want eigenaars zullen zich dan
wel tweemaal bedenken voordat zij een expertise aanvragen. Dat is echter strijdig met
het ideaal van het eerste uur van het Instituut om het œuvre van Hollandse kunste-
naars zuiver te houden. Op die manier blijven er veel valse schilderijen in omloop. De
voorzitter kondigt zijn vertrek aan, maar overlijdt op 6 augustus 1958 voordat hij zijn
besluit kan uitvoeren. Secretaris De Sablonière verlaat begin 1959 het instituut.

Over de crisis staat in het jaarverslag 1957/58 van het Expertise Instituut: ‘Hoewel
het instituut nog, zij het in mindere mate, te kampen heeft gehad met enkele kinder-
ziekten, bleek het ruimschoots levenskrachtig genoeg om deze te doorstaan.’ Over
Omgeving van Parijs vermeldt het jaarverslag: ‘Over een aan Van Gogh toegeschreven
schilderij, ons toegezonden uit Frankrijk, kon helaas na onderzoek door twee deskun-
digen benevens een natuurwetenschappelijk onderzoek, niet voldoende klaarheid wor-
den verkregen.’50 Deze zin verhult dat het instituut de Franse eigenaar van Omgeving
van Parijs een negatief rapport had gestuurd.

De jaren na 1959 verlopen voor het Expertise Instituut zonder noemenswaardige in-
cidenten. De bereidheid van bestuursleden om tijd in het beoordelen van rapporten te
steken wordt vanaf het begin van de jaren zestig steeds kleiner. De secretaris beklaagt
zich erover dat het bestuur nog maar zelden reageert op de rapporten die zij rondstuurt.
Het bestuur is echter tevreden met de vooruitgang die is geboekt ten opzichte van de
expertises oude stijl: de eenregelige verklaringen van echtheid, zonder behoorlijke ar-
gumentatie. Het meent ook dat van het bestaan van het instituut een preventieve wer-
king uitgaat op het al te makkelijk claimen van echtheid door eigenaren van vermeen-
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de meesterwerken. Discussies over de grondslagen van het instituut en over de verwe-
tenschappelijking van expertises worden tot 1972, het jaar van de feitelijke beëindiging
van het maken van expertises, echter niet meer binnen het instituut gevoerd. Dan wordt
de bruikleen en expositie van het kunstbezit van de Stichting Vincent van Gogh in het
Stedelijk Museum beëindigd en wordt het vervolgens ondergebracht in het aangren-
zende, splinternieuwe Rijksmuseum Vincent van Gogh. De verhuizing valt samen met
het aflopen van de activiteiten van het Expertise Instituut.51 Hieruit blijkt de functie
die het instituut had om het gezag van de Ingenieur in stand te houden en om hem te
beschermen tegen acties van teleurgestelde eigenaren. De laatste functie wordt in 1972

overgenomen door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, dat vanwe-
ge de postume uitgave van De la Failles Van Gogh-œuvrecatalogus zal gaan fungeren
als belangrijke autoriteit inzake echtheid. De Ingenieur steunt deze wisseling van de
wacht, want hij verwijst belanghebbenden zelf naar het rkd als zij een expertise over
een Van Gogh willen.52

Bescherming en openbaarheid
De Ingenieur neemt in de naoorlogse wereld van Van Gogh-experts een sleutelpositie
in. Bezit, beheer, bloedverwantschap en kennis bezorgen hem gezag in de Van Gogh-
wereld. Hij ziet het als zijn taak om de integriteit van het œuvre van zijn oom en naam-
genoot te beschermen. Zijn positieve uitspraken over de echtheid van kunstwerken,
die eigenaren en experts aan Van Gogh toeschrijven, gelden als waardevol. Omgekeerd
kunnen negatieve uitspraken verregaande consequenties hebben, zowel voor de eigen-
aars die hun bezit gedevalueerd zien, als voor de experts die hun oordeel en gezag aan-
getast achten. Uit de geschiedenis van de naoorlogse Van Gogh-controversen blijkt ook
dat het ontkennen van echtheid nadelige consequenties voor de Ingenieur zelf heeft,
met als in het oog springend voorbeeld de strijd over Studie bij kaarslicht. Het Expertise
Instituut beschermt hem en andere kenners tegen de eisen van lastige, teleurgestelde
eigenaars. Zijn overtuiging dat expertises wel beargumenteerd kunnen worden, maar
niet tot zekerheid kunnen leiden stelt grenzen aan de discussie over echtheid. 

Van Dantzig daarentegen meende dat zijn geesteskind, de pictologie, de enige juis-
te basis is voor het bepalen van echtheid. Hij heeft de vraag gesteld: ‘Hoe kan zeker-
heid worden verkregen over de echtheid van een schilderij, welke werkwijze moet daar-
bij worden gevolgd?’ Schrijver dezes mist de competentie om de juistheid van zijn
antwoord, de pictologie, vast te stellen. Het is vanwege de centrale vraag van het on-
derhavige onderzoek ook niet relevant, al is het een raadsel dat hij als restaurator geen
plaats heeft ingeruimd voor chemisch en natuurkundig onderzoek bij het bepalen van
echtheid. Om diezelfde reden kan men voorbij gaan aan de vraag of hij zijn methode
wel goed heeft toegepast.53 Van belang is zijn overtuiging dat over authenticiteit van
kunstwerken frank en vrij geschreven moet kunnen worden. Alleen dan kan volgens
hem de kennis over het kunstoordeel en over het œuvre van kunstenaars worden ver-
groot. Eigenlijk, zo kan men stellen, is er daarom sprake van een misverstand tussen
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het Expertise Instituut en Van Dantzig. Het doel van het instituut is immers om de ei-
genaar een grondige en onbevooroordeelde expertise te leveren. Het past kennis toe.
Het is een dienst die de eigenaar tegen vergoeding wordt geleverd en diens belang is
dat deze transactie zich in beslotenheid afspeelt. Van Dantzig wil dus eigenlijk iets wat
niet past bij het doel van het instituut. 

Dit is echter één kant van het verhaal. De andere is om het werk van kunstenaars te
zuiveren van vals werk. De secretaris en voorzitter hebben dat tijdens de crisis in 1957/58
het ‘hoger gelegen doel’ van het instituut genoemd. Dat brengt onherroepelijk open-
baarheid met zich mee en bezinning over de vraag waarop expertises berusten en welke
de meest geëigende methoden van onderzoek zijn. Van Dantzig heeft zijn kritiek met
buitensluiting moeten bekopen. Voorzitter Slagter en secretaris De Sablonière hebben
het veld geruimd. Het gezag van de Ingenieur, gestoeld op bloedverwantschap, bezit
en kennis, is sterk genoeg gebleken om het Expertise Instituut volgens zijn opvattin-
gen te laten functioneren. Hij hoefde zich niet om de kritiek te bekommeren. Na de
mislukking van het oprichten van een Expertise Centrale, een door de staat gesteunde
organisatie,  en vervolgens het gebrek aan erkenning van het Expertise Instituut heeft
het instituut hem weten te vrijwaren van de eisen van lastige eigenaren.
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10 Het geschenk

De prijzen van schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh zijn in de twintigste
eeuw almaar gestegen en een eigenaar, handelaar of veilinghuis kan met de verkoop
ervan dan ook veel geld verdienen. De prijsstijging verklaart waarom conflicten over
echt en vals zo hoog kunnen oplopen. De koper zet geld om in een voorwerp en gaat
ervan uit dat het mettertijd meer geld zal opbrengen. Het is een belegging. Mocht hij
in financiële nood komen, dan kan het als onderpand worden aangeboden. Hij kan er
een aftrekpost voor de belasting van maken door zijn bezit aan musea te schenken. Dat
is allemaal waar, maar toch schiet dit financiële gezichtspunt tekort om de ervaringen
van kunstexperts te begrijpen die bij dergelijke conflicten betrokken raken. Wat hun
dan kan overkomen, is niet hetzelfde als wat een bankemployé overkomt die valse bank-
biljetten ontdekt. Twisten over echte en valse Van Goghs hebben vertakkingen op sterk
uiteenlopende terreinen. Zij beperken zich niet tot het financiële, maar spelen zich ook
af op politiek, sociaal, psychisch, esthetisch, juridisch en moreel terrein. De gevolgen
voor de kunstexpert zijn navenant. Hij kan in een situatie belanden waarin zijn inko-
men, werkkring en reputatie in het geding raken. Dit alles geldt evenzeer als een Van
Gogh niet door verkoop, maar door schenking van eigenaar wisselt. 

De Franse antropoloog Marcel Mauss heeft in zijn Essai sur le don (Essay over het
geschenk) uit 1924 betoogd dat het schenken in ‘primitieve’ (de Kwakiutl-indianen van
Noordwest-Amerika, de Melanesiërs van de Trobriand-eilanden en anderen) en ‘ar-
chaïsche’ maatschappijen (Germanen, Romeinen en Hindoes) een sleutelrol vervult.
Het schenken bindt personen en groepen en weerspiegelt volgens hem zeer uiteenlo-
pende aspecten van de menselijke maatschappij: het is een ‘totaal sociaal verschijnsel’.1

Hij besteedt weinig aandacht aan moderne, industriële maatschappijen, maar zijn
ideeën werpen een interessant licht op de verhoudingen in de kunstwereld, want ook
hier spelen ruilrelaties een voorname rol. Wie een mooie, omvangrijke verzameling
heeft, kan op belangstelling van musea, veilinghuizen en de media rekenen. Het be-
zorgt hem een plaats in de hiërarchie van de kunstwereld en hij kan er eerbewijzen voor
ontvangen. Hij creëert een machtspositie als hij veel waardevolle kunstwerken heeft en
anderen schenkingen in het vooruitzicht stelt: hij verwerft volgelingen. Met het schen-
ken schept hij verplichtingen bij de ontvanger, het dwingt laatstgenoemde tot speci-
fieke gedragingen. Het geschenk bindt ontvanger en schenker. 

Maar wat moet iemand doen als hij ervan overtuigd is dat hij een vals kunstwerk ten
geschenke heeft gekregen? Teruggeven, lijkt het voor de hand liggende antwoord, maar
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dat gaat voorbij aan het complexe sociale karakter van het schenken van kunst, zoals is
gebleken uit de dilemma’s van de leiding van de National Gallery of Art te Washington
met Zelfportret aan de schildersezel. Maar wat als er niet zo’n evident machtsverschil is
als tussen Chester Dale en John Walker (zie hoofdstuk 7)? Dan moet het toch een stuk
eenvoudiger zijn om het valse werk terug te geven en uit het oeuvre van een meester af
te voeren? Uit de controverse rondom het schilderij De tuin van de inrichting te Saint-
Rémy (F 659) blijkt dat het ook dan voor een ontvanger, in dit geval de ingenieur V.W.
van Gogh, verre van eenvoudig is om de schenker de onwelkome boodschap te bren-
gen. Deze kwestie laat bovendien duidelijk zien hoe behoedzaam degenen zich opstel-
len die het op hun beurt niet eens zijn met de Ingenieur.

Vader en zoon Gachet
Op 20 mei 1890 arriveert Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise en maakt kennis met
de arts Paul Gachet (1828-1909), diens dochter Marguerite (1869-1949) en zoon Paul
(1873-1962). Onder de nom de plume Blanche de Mézin schrijft vader Gachet medi-
sche boeken en kunstkritieken. Als Paul van Ryssel is hij etser, tekenaar, schilder en ko-
piist. Gachet geniet in kringen van de Franse moderne schilders een zekere bekend-
heid. Hij is een van de eersten die de schilderkunst van de impressionisten waarderen
en hun werken verzamelen. Van Cézanne, Pissarro, Monet, Renoir en anderen ont-
vangt hij in ruil voor medische behandeling tekeningen en schilderijen. Ook Vincent
van Gogh doet hem werken ten geschenke, hoewel hij geen patiënt van hem is. Na
Vincents dood op 29 juli 1890 ontvangt Gachet père van Theo van Gogh nog enkele
schilderijen als dank voor zijn zorgen. 

Na het overlijden van Theo op 25 januari 1891 blijft er contact tussen de Gachets en
Johanna van Gogh-Bonger. Zij corresponderen over de verzorging van Vincents graf in
Auvers-sur-Oise en wisselen nieuwtjes uit over het wel en wee van hun dierbaren. Paul
Gachet fils zet de correspondentie met Johanna na de dood van zijn vader in 1909 voort. Zij
ontmoeten elkaar als de stoffelijke resten van Theo in april 1914 van Utrecht naar Auvers-
sur-Oise worden gebracht en naast die van Vincent worden begraven. Johanna noemt
Gachet in 1924 tegenover De la Faille ‘een buitengewoon beminnelijk mens’, iemand die
zich ‘geheel aan de culte van Van Gogh’ wijdt.2 Na haar dood zet de Ingenieur de corres-
pondentie voort en hij en zijn kinderen bezoeken Marguerite en Paul Gachet in Auvers-
sur-Oise. Uit de briefwisseling tussen de Ingenieur en Gachet spreekt respect en vertrou-
wen. Hun brieven zijn hartelijk en beleefd - zij vousvoyeren elkaar, maar dat is in die tijd
gebruikelijk - en gaan over persoonlijke lotgevallen. Bovenal schrijven zij elkaar over Vincent
van Gogh. 

Na zo’n veertig jaar, in 1954, heeft Gachet filshet echter geheel bij zijn vriend de Ingenieur
verbruid en is hij voor hem niet langer de man die zich belangeloos aan Van Gogh heeft ge-
wijd. Vele jaren later noemt hij hem zelfs ‘hoogst onbetrouwbaar’ en in 1974zal de Ingenieur
zijn kijk op de Gachets voor zichzelf als volgt verwoorden: 

‘De vader van Gachet vond het niet nodig dat zijn kinderen een vak of beroep leerden.
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[…] De vader heeft Paul Gachet etsen geleerd en het maken van afdrukken daarvan. Over
de ets voorstellende Dr. Gachet heeft De la Faille indertijd gepubliceerd waarom die niet
een ets door Vincent zou zijn. Paul Gachet heeft er veel afdrukken van gemaakt en verkocht.

Hij heeft zijn leven lang geteerd op zijn vader en voor hem bestonden er geen kun-
stenaars na degenen die zijn vader gekend hadden. Heel lang heeft hij het appartement
waar zijn vader de praktijk uitoefende aangehouden. Dat was te Parijs niet heel ver van
het Gare du Nord. Tot zijn dood toe heeft hij in de winterjas gelopen, die voor zijn
vader gediend had in de oorlog van 1870.’3

In deze zinnen over de Gachets herkent men het tegenbeeld van de levensloop en hou-
ding van de Ingenieur. Vader Gachet heeft nagelaten wat Johanna van Gogh-Bonger heeft
nagestreefd: je kind een beroep laten leren.4 Zoon Gachet heeft iets gedaan waar de
Ingenieur zich bewust tegen heeft afgezet: teren op andermans roem. Zoon Gachet is altijd
de mantel van zijn vader blijven dragen, de Ingenieur daarentegen heeft een eigen carrière
als organisatieadviseur gemaakt. De smaak van Paul Gachet is die van zijn in 1909 overle-
den vader: in wezen een van de vooruitstrevende negentiende eeuw, maar de Ingenieur heeft
de aankopen van eigentijdse kunst door het Stedelijk Museum financieel gesteund en heeft
met de oprichting van het Museumjournaal ook de kunstenaars van de twintigste eeuw be-
kendheid willen geven.5 Gachet fils heeft willens en wetens afdrukken van een ets valselijk
onder de naam van Vincent van Gogh verkocht, de Ingenieur heeft zich met het Expertise
Instituut ingespannen om het œuvre van zijn oom te beschermen tegen valse werken. En
dan is er een waas van geheimzinnigheid, maar dat staat niet in het geciteerde stuk, waar-
mee Gachet zijn vaders verzameling heeft omhuld. Hij heeft maar weinig belangstellenden
zijn Van Goghs willen tonen: op de deur van de kamer met de Van Goghs prijkte een bord
met de tekst ‘Ne reçoit pas’ (Geen toegang). De schilderijen mochten niet worden gefoto-
grafeerd en slechts enkele zijn op tentoonstellingen te zien geweest. De Ingenieur heeft daar-
entegen zijn moeders beleid voortgezet om de Van Goghs in Europa en de VS via tentoon-
stellingen, catalogi, kranten en reproducties voor iedereen toegankelijk te maken. Nog meer
ten nadele van zoon Gachet spreekt dat hij volgens de Ingenieur veel meer valse werken dan
deze ene ets van de hand heeft gedaan. Gachet is bovendien zo brutaal geweest om een deel
ervan aan Franse musea te schenken en heeft hem, zijn ‘goede vriend’ de Ingenieur en hoe-
der van het erfgoed van Vincent, in een moeilijke positie gemanoeuvreerd door hem in 1954

eveneens zo’n valse Van Gogh, De tuin van de inrichting te Saint-Rémy (F 659), te schenken.

Vertrouwen
Wanneer en hoe is de overtuiging van de Ingenieur dat Gachets Van Gogh-verzame-
ling grotendeels vals is, tot stand gekomen? Alle feiten wijzen erop dat er een plotselin-
ge omslag is geweest die zich heeft voltrokken in de dagen na 12 juni 1954, dat wil zeg-
gen na de aankomst van De tuin van de inrichting te Saint Rémy (F 659) in het Stedelijk
Museum. Uit geen brief of ander document van voor die datum blijkt dat de ingenieur
heeft getwijfeld aan de echtheid van een of meer schilderijen uit de verzameling van
Gachet, hoewel hij vader Gachet in het jaar van diens dood, heeft bezocht en daarna en-
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kele malen zijn zoon en dochter eveneens persoonlijk in Auvers-sur-Oise heeft ontmoet.
Hij zal er ongetwijfeld de schilderijen van zijn beroemde oom hebben bekeken.

Aan de schenking is zes jaar eerder een voorstel van de Ingenieur voorafgegaan. In
mei 1948 vraagt hij aan Gachet om zijn schilderijen van Van Gogh onder te brengen in
de Vincent van Gogh Stichting, door de Ingenieur volgens eigen zeggen opgericht om
er moeilijkheden met belasting en successierechten mee te ontwijken. In 1948 is hijzelf
58 jaar, Gachet is 75 jaar. De verwijzing naar de successierechten maakt duidelijk dat
de Ingenieur moet hebben voorzien dat de verzameling na zijn dood tussen zijn vrouw
en kinderen verdeeld zou worden en dat er stukken verkocht zouden moeten worden
om de successierechten te kunnen opbrengen. Dat zou het einde van de collectie heb-
ben betekend. Paul en Marguerite Gachet zijn kinderloos, maar hun verzameling zou
na hun overlijden waarschijnlijk eveneens verspreid zijn geraakt. 

De Ingenieur schrijft dat hij met de stichting een mooie verzameling ter meerdere
glorie van Vincent bijeen wil brengen.6 Hij herhaalt zijn aanbod in januari van het vol-
gende jaar. Gachet juicht de oprichting van de stichting toe, maar gaat niet op de vraag
van de Ingenieur in. Hij heeft zijn eigen plannen. 

In 1949 schenken Paul en Marguerite Gachet het Louvre twee van hun Van Goghs:
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Portret van dokter Gachet (F 754) en Zelfportret (F 627), alsmede een schilderij van
Armand Guillaumin. De schenking is voor velen een verrassing en is het begin van een
reeks schenkingen van werken van Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Camille Pissaro,
Guillaumin en anderen aan Franse musea. In 1952 schenkt Gachet (zijn zuster is in-
middels overleden) de Franse staat Van Goghs De kerk van Auvers (F 789) en trekt daar-
mee veel aandacht, want niet eerder is dit doek aan het publiek getoond.7 De kranten
noemen het een schenking, maar Gachet heeft het doek in feite verkocht aan een ano-
nieme Canadees, die het vervolgens aan het Louvre heeft geschonken.8 Het gaat ge-
paard met een schenking van, zoals De Waarheid het noemt, ‘ware kunstrelikwieën’:
Van Goghs schilderspalet, beduimelde verftubes en de etsplaat voor diens enige ets.9

De tentoonstelling ervan in de Jeu de Paume legt in de ogen van De Gruyter eigenlijk
een ‘bizarre fetisj-dienst’ bloot, maar hij schrijft tegelijkertijd diep onder de indruk te
zijn van De kerk van Auvers en Portret van dokter Gachet.10 In 1954 schenkt Gachet we-
derom werken uit zijn verzameling, waaronder vijf schilderijen en een tekening van
Van Gogh. Een van de schilderijen, Rozen en anemonen (F 764) is niet eerder in het
openbaar vertoond of gefotografeerd.11 Het is nieuws voor de Franse kranten, die de
waarde van de gehele schenking op meer dan 100 miljoen frank schatten. 

De schenkingen gaan echter gepaard met rumoer over vader en zoon Gachet. In 1949

verschijnt een boekje van de surrealistische kunstenaar Antonin Artaud, Vincent van Gogh,
le suicidé de la societé (Van Gogh, de zelfmoordenaar door de maatschappij) waarin hij de
dood van Van Gogh aan het falen van de arts Paul Gachet verwijt, ja, niet schroomt hem
opzet in de schoenen te schuiven. Het stuk kan worden afgedaan als de fantasie van een
geestesgestoorde: Artaud heeft vele jaren als patiënt in een gesticht doorgebracht. In 1953

kritiseert Louis Anfray, een voormalig marineofficier met een grote belangstelling voor Van
Gogh, de ets uit Gachets verzameling die een pijprokende dokter Gachet voorstelt.
Vincent zou het volgens de inscriptie op 15 mei 1890 hebben gemaakt ofschoon hij op die
dag in Zuid-Frankrijk verbleef en pas vijf dagen later kennis met Gachet zou maken. Anfray
twijfelt ook aan de echtheid van het schilderij Portret van dokter Gachet (F 754), een her-
haling van een gelijknamig portret (F 753) in de verzameling van Siegfried Kramarsky te
New York. De la Faille vestigt in mei 1954 de aandacht van de Ingenieur op Anfrays arti-
kelen en verwacht dat het Gachet moeilijk zal vallen om de kritiek te ontzenuwen. 

De Ingenieur gaat er niet op in. Vanaf mei 1948, dat wil zeggen vanaf het moment
dat hij Paul Gachet het voorstel heeft gedaan om diens Van Goghs met die van hem-
zelf in de Vincent van Gogh Stichting onder te brengen, tot eind april 1954 lijken deze
aantijgingen geen indruk op hem te maken. Uit zijn brieven aan Gachet en anderen
blijkt niet dat hij de schenkingen van Gachet aan de Franse staat betreurt, integendeel,
hij juicht het gebaar van Gachet toe.12 Tegenover de Ingenieur verdedigt Gachet zijn
schenkingen aan de Franse staat met het argument dat ‘Vincent op waardige wijze in
Frankrijk vertegenwoordigd moet zijn: het is zijn tweede vaderland!’.13 Gachet is het
aanbod van de Ingenieur uit 1948 overigens niet vergeten en schrijft hem op 12 april
1954: ‘Maar ik wil ook dat mijn naam voorkomt te Amsterdam in de stichting die u
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hebt opgericht en daartoe zou ik u een heel mooi en belangrijk schilderij (0,72 x 0,90)
willen schenken – De tuin van de inrichting te Saint-Rémy (F 659)’.14

De Ingenieur bedankt hem voor dit schitterende geschenk en schrijft hem dat de
stichting hem tot erelid (‘conseiller d’honneur’) zal benoemen. Het schilderij wordt op
5 juni in het Stedelijk Museum bezorgd. Een maand later, op 3 juli 1954, ontvangt
Gachet daadwerkelijk de oorkonde van erelid en dat is opmerkelijk, want de Ingenieur
heeft inmiddels de overtuiging dat Gachet hem met De tuin van de inrichting te Saint-
Rémy een valse Van Gogh heeft geschonken. 

Dwaaltuin
De Nederlandse kranten maken op 16 en 17 juni, dat wil zeggen anderhalve week na
aankomst van het schilderij in Amsterdam, melding van de schenking - ‘een bijzonde-
re aanwinst’ - en plaatsen foto’s van het schilderij. De Volkskrant schrijft dat het een ‘tot
nog toe onbekend schilderij van Van Gogh’ is.15 Dat is niet juist, want De la Faille heeft
het in zijn catalogi uit 1928 en 1939 beschreven, maar hij had evenals menig ander van
Gachet fils geen toestemming gekregen om het doek te fotograferen. Het is dus niet in
zijn catalogi gereproduceerd. De kranten verhaspelen ook andere feiten: dokter
Gachets woonplaats wordt correct vermeld: Auvers-sur-Oise, maar hij zou als genees-
heer in Saint-Rémy (dat zo’n 750 kilometer zuidelijker ligt) Vincent na zijn zelfmoord-
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poging hebben verpleegd.16 Het belangrijkste is echter dat de Ingenieur zijn twijfels
aan geen journalist lijkt te hebben meegedeeld.

Hoe is de Ingenieur tot zijn ongunstig oordeel gekomen? Hij heeft in juni 1954 geen
aantekeningen gemaakt over wat hij heeft gezien. De eerste summiere beschrijving
ervan dateert uit december 1966 en biedt weinig houvast. Hij kent echter het gelijkna-
mige schilderij (F 660) met dezelfde voorstelling en van gelijke afmetingen uit 1889.
Het heeft in het ouderlijk huis gehangen en is in 1912 door Johanna van Gogh-Bonger
verkocht aan de verzamelaar Karl Osthaus. In 1954 hangt het in Museum Folkwang te
Essen. De Ingenieur zal hebben gezien dat de doeken verschillen, maar dat zegt niet
veel, want Vincents herhalingen van hetzelfde onderwerp in een schilderij zijn allemaal
verschillend. 

In welke verschillen heeft de Ingenieur de hand van een andere schilder gezien? Wat
is voor hem toen doorslaggevend geweest om het als een vals schilderij te bestempelen?
Zijn uitspraken hierover uit de jaren vijftig zijn algemeen en geven geen inzicht in zijn
waarnemingen. Hendriks en Van Tilborgh, respectievelijk restaurator en conservator
van het Van Gogh Museum, hebben in 2001 op basis van historisch, stilistisch en tech-
nisch onderzoek vastgesteld dat Tuin van de inrichting te Saint-Rémy een echte Van
Gogh is, hoewel het doek duidelijk verschilt van dat in Essen. Dit duidt niet per se op
een vervalsing. Zij schrijven dat de negatieve opvattingen van de Ingenieur mogelijk
het gevolg zijn van publicaties van Gachet over Van Gogh in 1953-1954 en van zijn op-
treden tegenover de pers.17 Gachet stelt dat hij evenals de Ingenieur de enige nog le-
vende persoon is die een directe band met de schilder heeft gehad. De Ingenieur zou
jaloers zijn geweest. Dat is mogelijk, maar het probleem is dat de briefwisseling tussen
Gachet en de Ingenieur in 1953 en begin 1954 zeer hartelijk is. Gachet woont de ope-
ning van de Van Gogh-tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum in het voor-
jaar van 1953 bij en de Ingenieur dringt er bij Gachet op aan dat hij bij hem komt lo-
geren. Hetgeen geschiedt. Doet een jaloers mens zoiets? 

Terug naar juni 1954. De Ingenieur besluit om het doek door anderen te laten on-
derzoeken, maar biedt het niet aan het Expertise Instituut aan. Hij laat het onderzoe-
ken door een medewerker van het Stedelijk Museum en die valt hem bij: geen Van
Gogh. De Ingenieur laat het doek ook onderzoeken door J.C. Traas en die velt een te-
gengesteld oordeel: het doek is wel degelijk van Van Gogh.18 De tegengestelde oorde-
len zijn voor de Ingenieur geen reden het doek aan het Expertise Instituut aan te bie-
den. Het doek zal waarschijnlijk niet of maar heel kort op zaal in het Stedelijk Museum
zijn geweest. De Ingenieur laat het in het depot opslaan.

De Ingenieur komt in contact met Jacques Latour, directeur van het Musée Réattu
in Arles, die hem voorstelt detailfoto’s te maken van zowel het doek te Essen als dat te
Amsterdam. De uitvergrote foto’s laten duidelijke verschillen in penseelstreek zien, die
er volgens Latour op duiden dat de doeken niet door dezelfde schilder zijn gemaakt.
De Ingenieur is het met hem eens en krijgt bijval van Herbert Graetz, een in
Zwitserland woonachtige ondernemer die op dat moment bezig is het werk van Van

207

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 207



Gogh via de psychoanalyse te duiden. Graetz schrijft Sandberg in 1955 dat de foto’s van
Latour aantonen dat het een vervalsing is. Hij heeft ook ‘ernstige twijfels’ over enkele
andere Van Goghs in het Louvre.19 De la Faille is van plan een aantal Van Goghs van
Gachet af te schrijven en niet in de herziene uitgave van de œuvrecatalogus op te nemen,
al is het niet bekend of hij er met de Ingenieur over heeft gesproken. Deze heeft, voor-
zover ik kon nagaan, in ieder geval niet met hem over De tuin van de inrichting te Saint-
Rémy gecorrespondeerd. Hetzelfde geldt voor de Ingenieur en Jaffé. Ook Jaffé heeft
zich, voorzover ik hebben kunnen achterhalen, noch voor noch tegen het oordeel van
de Ingenieur uitgesproken. Het is duidelijk dat de Ingenieur niet alleen staat in zijn
oordeel over het schilderij, maar hij heeft in de jaren vijftig geen steun van gezagheb-
bende Van Gogh-experts voor zijn negatieve oordeel.

De Ingenieur wil met Sandberg en Graetz naar Paul Gachet om hem over De tuin
van de inrichting te Saint-Rémy aan de tand te voelen. Hij wil ook Latour en de Franse
kunsthandelaar David Wildenstein, die met Gachet bevriend is, uitnodigen. Het ant-
woord van Gachet via Wildenstein is dat hij weigert om wie dan ook te ontmoeten.20

In 1961, kort voor Gachets dood, is er dan eindelijk een ontmoeting tussen Gachet en
de Ingenieur. Hoe dit gesprek precies is verlopen, is onbekend, maar de Ingenieur heeft
zijn negatieve oordeel over de echtheid van het schilderij nadien niet gewijzigd.21

Vanaf 1954 vergroot de Ingenieur stapsgewijs zijn zekerheid over welke doeken vals
en welke echt zijn. Op 8 augustus 1959 is voor hem Twee meisjeskoppen (F 783) vals: ‘Het
zou gemaakt kunnen zijn door een van de Gachets of door Schuffenecker, dan zouden
de Gachets de copie gemaakt hebben.’22 Op 3 december 1965 wil hij op bezoek bij een
Duitse kunsthandelaar die een deel van de nalatenschap van Gachet bezit. Hij wil het
zien, ‘ook met het oog op de bron van de vervalsingen’.23 Hij maakt in 1971 een reken-
som die hem sterkt in zijn ongunstige mening over de Van Goghs van de Gachets: ‘In
de nieuwe [Van Gogh-œuvrecatalogus] worden 75 nieuwe schilderijen genoemd uit de
Auvers periode plus nog 31 tekeningen. Vincent was in Auvers van 25 mei tot 30 juli.
Daarvan moeten nog enkele dagen afgetrokken worden voor een bezoek aan Parijs, een
bezoek van Theo aan Auvers e.d. Niemand maakt mij wijs dat in minder dan 66 dagen
Vincent 75 schilderijen heeft gemaakt en bovendien nog brieven aan Theo heeft ge-
schreven met schetsen.’24

Op 7 februari 1974, bijna twintig jaar na het geschenk van De tuin van de inrichting
te Saint-Rémy maakt de Ingenieur de balans op. Hij is ervan overtuigd dat geen van de
Van Gogh schilderijen van Gachet in de Jeu de Paume echt is, met uitzondering van
De kerk te Auvers (F 789) en Zelfportret (F 627). Twee andere Van Gogh-schilderijen uit
Gachets verzameling, Mademoiselle Gachet aan de piano (F 772) in de Kunsthalle te
Bazel en Koeien naar Jordaens (F 822) in het Musée des Beaux-Arts te Lille, zijn volgens
hem wel echt. Anderen hebben hem in de tussenliggende jaren gesterkt in zijn opvat-
tingen, maar er zijn er ook die het met hem oneens zijn. 
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Tegenspraak
In 1959 noteert hij over een gesprek met zijn vriend en Van Gogh-expert, Marc Tralbaut:
‘Ik vroeg hem voorzichtig naar zijn oordeel over de schilderijen in het Jeu de Paume.
Hij was erg ontwijkend; er waren zwakke bij, enz. Hij zou zijn aantekeningen moeten
raadplegen. Op de man af gevraagd naar de achtergrond van het zelfportret erkende
hij dat men onder de golflijnen een oorspronkelijke achtergrond kon zien. Een onder-
zoek naar de “verstening” dat wil zeggen naar de verharding van de verf zou uit kun-
nen maken wanneer de nieuwe laag zou zijn aangebracht.’25 Het is duidelijk: Tralbaut
wil hem zijn oordeel over de echtheid van de Van Goghs van Gachet liever niet geven.
Uit niets blijkt overigens dat Tralbaut ooit de overtuigingen van de Ingenieur hierover
heeft gedeeld. Integendeel, Tralbaut stuurt hem acht jaar later een relatiegeschenk, een
boekje met essays over Van Gogh, waarin hij ingaat op de Van Goghs van Gachet. 

Tralbaut neemt Gachet in bescherming tegen degenen die hem van het bezit van
vals werk beschuldigen. Hij brengt in herinnering dat de Ingenieur De tuin van de in-
richting te Saint-Rémy (F 659) indertijd naar het depot van het Stedelijk heeft verban-
nen. De volgens Tralbaut ongefundeerde uitspraken in de pers over de valsheid van de
Van Goghs van Gachet zouden de Ingenieur parten hebben gespeeld. Tralbaut noemt
hem ‘wantrouwig en weinig sociabel’.26 De Ingenieur reageert prompt. Niet wantrou-
wen, maar de eerste aanblik van het schilderij heeft hem volgens eigen zeggen in 1954

doen twijfelen. Hij schrijft Tralbaut: ‘Dat gaf mij een schok en ik dacht er ’s avonds
over na; de volgende morgen belde ik [Sandberg] op om mijn twijfel mee te delen. Toen
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ben ik gaan onderzoeken; dat heeft mijn eerste indruk bevestigd. […] Je bent de eer-
ste die het bestaan van mijn oordeel in druk vermeldt ? ik heb het tegenover mijn be-
kenden nooit verzwegen, maar er niet over gepubliceerd. Bij zijn leven vond ik dat het
niet op mijn weg lag sensatie ten zijnen koste te verwekken.’27

De dood van De la Faille in 1959 verhindert dat deze zelf zijn oordeel over De tuin
van de inrichting te Saint-Rémy en andere Van Goghs uit Gachets verzameling in de
derde editie van de œuvrecatalogus zal geven, maar de Nederlandse overheid stelt een
redactie in die voor de heruitgave van De la Failles levenswerk moet zorgen. Het is dui-
delijk dat dit een gezaghebbende bron over echt en vals zal zijn. De Ingenieur is be-
nieuwd hoe de redactie de schenking van Gachet in de postume editie zal opnemen.
Hij schrijft de redactie dat hij de Van Goghs van Gachet herhaaldelijk heeft vergeleken
met andere Van Goghs in de Jeu de Paume en dat die van Gachet niet van de hand van
Vincent van Gogh zijn.28 Hammacher schrijft hem terug dat de Van Goghs van Gachet
in de catalogus als echte werken zullen worden opgenomen. De Ingenieur reageert ver-
baasd: 

‘Mijn mening over de Gachet-schilderijen heb ik een 20-tal jaren geleden al verkon-
digd ? jouw brief is na al die jaren de eerste maal dat iemand me vertelt het al of niet
met me eens te zijn. Op een oordeel, welk dan ook, heb ik dus heel lang gewacht. Mijns
inziens behoeft men maar naar de schilderijen te kijken van de collectie Camando en
anderen die in de zaal ernaast hangen, en die te vergelijken met de collectie Gachet.
Dat ik nooit gepubliceerd heb, ligt onder andere er aan dat ik dan het verwijt krijg “be-
langhebbende” te zijn, geen kunsthistoricus, enzovoort, enzovoort. Daarom vroeg ik
altijd aan mijn bekenden zelf te gaan kijken en jij bent dan nu de eerste die meedeelt
dat gedaan te hebben. Gaarne wil ik [de redactie van de oeuvre catalogus] vertellen wat
mij overigens bekend is. Wij hebben onder andere een 5-tal jaren geleden een gedeel-
te gekocht van de nalatenschap van Paul Gachet, hetgeen mijns inziens een bevestiging
geeft. Die aankoop heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken, maar op één uit-
zondering na, is er nooit iemand naar komen kijken.’29

De opmerking van de Ingenieur dat Hammacher hem als eerste na al die jaren te-
genspreekt, is opmerkelijk. Het duidt erop dat Hammacher ofwel zijn mening niet eer-
der heeft gegeven, ofwel deze zo heeft geformuleerd dat de ander er een bevestiging van
zijn gelijk in heeft kunnen beluisteren. Het is ook om een andere reden opmerkelijk,
want Tralbaut heeft de Ingenieur immers enkele jaren eerder hierom in geschrifte be-
kritiseerd. 

Deze feiten duiden erop dat de Ingenieur vooral oor heeft gehad voor wie het met
hem eens is. Dit blijkt uit zijn commentaar op een door hem gegeven voordracht over
De tuin van de inrichting te Saint-Rémy. In januari 1970 nodigt hij de redactie uit voor
een bijeenkomst in het Stedelijk om zijn argumenten tegen de echtheid van het schil-
derij te bespreken. Hij toont er de foto’s van Latour. De Ingenieur heeft na afloop het
idee dat hij de redactie heeft overtuigd van zijn gelijk en schrijft dat aan Hammacher.30

Deze reageert prompt. De aanwezigen hebben volgens hem helemaal niet beaamd dat
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het schilderij vals is.31 Ook op deze bijeenkomst, zo lijkt het, is omzichtig op het nega-
tieve oordeel van de Ingenieur gereageerd of, andere mogelijkheid, heeft de Ingenieur
niet open gestaan voor een andere mening dan van hemzelf. 

Ongepast
In mijn weergave van het conflict, dat hoofdzakelijk chronologisch is behandeld en
waarin de Ingenieur centraal staat, is de vraag over de echtheid van de Van Goghs van
vader en zoon Gachet niet beantwoord, maar dat is ook niet waarom het hier gaat.
Centraal staat hoe de Ingenieur zijn negatieve oordeel over De tuin van de inrichting te
Saint-Rémy tegenover anderen heeft verdedigd en waarom hij zijn opvatting erover
niet heeft gepubliceerd. Het intrigerende van het conflict over het schilderij is dat het
andere experts, namelijk Tralbaut en Hammacher, voor een vrijwel identiek dilemma
heeft geplaatst, zij het dat zij hun houding hebben moeten bepalen tegenover de
Ingenieur, want hun oordeel over de Van Goghs van Gachet staat haaks op het zijne:
volgens Tralbaut en Hammacher zijn de schilderijen echt. 

Zij hebben er echter op hun beurt moeite mee om de Ingenieur deze boodschap te
brengen. Waarschijnlijk hebben zij iets ervaren wat thans, na al die jaren, moeilijk in
woorden is weer te geven: de emoties die de kwestie van de Van Goghs van Gachet bij
de Ingenieur heeft losgewoeld. Zijn goede vriend Gachet zou een bedrieger zijn. Maar
niet alleen dat. Het zijn de normen in de kunstwereld die hun betrekkingen vorm heb-
ben gegeven. Een goed aanknopingspunt om deze te leren kennen is de postume œu-
vrecatalogus van De la Faille die Hammacher als redactievoorzitter in oktober 1970 de
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Klompé aanbiedt. Het
is een kloeke uitgave van vijf kilo met meer dan tweeduizend afbeeldingen.

In de catalogus zijn alle Van Goghs uit de voormalige verzameling van Gachet als
echte werken opgevoerd. Terzake van echt en vals heeft de redactie de volgende stelre-
gel gehanteerd: werken worden allemaal als echt opgevoerd, maar in die gevallen waar-
in een expert een werk voor vals houdt of aan de echtheid twijfelt, wordt daarvan mel-
ding gemaakt indien deze zijn opvattingen in een publicatie heeft vastgelegd. De tekst
in de catalogus bij De tuin van de inrichting te Saint-Rémy luidt als volgt: ‘Dit schilde-
rij was door Paul Gachet aan de Vincent van Gogh Stichting geschonken. Dr V.W. van Gogh
is van mening dat het niet door Vincent is geschilderd.’ 32 Een opmerkelijke toevoeging,
want de Ingenieur had zich nooit in een publicatie hierover uitgelaten. Vanwaar deze
uitzondering van de redactie op haar eigen regel? Natuurlijk omdat de Ingenieur niet
zomaar iemand was. 

Er was mogelijk nog een andere reden voor. De Ingenieur is weliswaar niet formeel
eigenaar van het schilderij, dat is de Vincent van Gogh Stichting, maar hij is wel dege-
ne die het beheer erover voert. In de kunstwereld geldt het als ongepast dat de curator
van museum A ongevraagd en openlijk een kunstwerk in het bezit van museum B voor
vals verklaart. De nergens vastgelegde norm, waaraan alle betrokkenen zich stilzwij-
gend dienen te conformeren, is dat de curator van museum A verantwoordelijk is voor
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de eigen collectie, zo goed als die van museum B dat is voor die in het zijne. Een cura-
tor verwacht dan ook dat curatoren van andere musea geen schadelijke uitspraken zul-
len doen over de kunstwerken die hij onder zijn beheer heeft. Welnu, de redactie heeft
deze regel tegenover de Ingenieur gerespecteerd, ook al is diens houding anders dan ge-
bruikelijk. Niet het oordeel dat het echt is, maar zijn overtuiging dat het vals is moet
worden weergegeven. De redactie heeft de ongunstige opvattingen van de Ingenieur
over de overige Van Goghs van Gachet om dezelfde reden niet weergegeven. Die val-
len niet onder zijn beheer, maar onder die van andere eigenaren en curatoren.

Deze regel die berust op de professionele autonomie van musea vergt van een expert
specifieke omgangsvormen. Hij wordt niet geacht uit zichzelf een negatief oordeel over
de maker van een kunstwerk te geven, en als hij er rechtstreeks naar wordt gevraagd,
dient hij met de mogelijke gevoeligheden van de eigenaar rekening te houden. Het is
enigszins vergelijkbaar met het bezoek aan een moeder en haar boreling. De beleefd-
heidsnorm gebiedt dat de bezoeker haar zonder enige reserve gelukwenst. De bezoe-
ker die het kind eigenlijk foeilelijk vindt, zegt dit niet tegen de moeder. Hij dient niet
een andere man als verwekker van haar baby te noemen. De bezoeker die toch zijn ge-
lijk wil halen, riskeert de deur te worden gewezen.

Ruilrelaties
De vraag waarom de Ingenieur zijn oordeel over de Van Goghs van Gachet niet in een
publicatie heeft vastgelegd draait rond de norm voor passend gedrag inzake echte en
valse kunst die de ruilrelaties in de kunstwereld beheersen. Het niet-publiceren door
de Ingenieur kan het best in dat licht worden bezien. Tegen Tralbaut heeft hij zich ver-
dedigd voor zijn zwijgen met de woorden dat hij tijdens Gachets leven geen ‘sensatie
ten zijnen koste’ wilde verwekken. Aan Hammacher heeft hij geschreven dat hij er niet
over heeft gepubliceerd omdat hij het verwijt zou kunnen krijgen ‘ “belanghebbende”
te zijn, geen kunsthistoricus, enzovoort, enzovoort’. De twee laatste woorden zijn veel-
betekenend. Mij is geen ander document van de Ingenieur bekend waarin hij ze ge-
bruikt. Waarop zouden die woorden kunnen slaan?

Allereerst op de feiten die in het begin zijn genoemd. De Ingenieur wil in 1948 met
Gachet om materiële redenen een verzameling Van Goghs in de Vincent van Gogh
Stichting bijeenbrengen: het voorkomen van de heffing van belastingen en successie-
rechten. Hij heeft ook een ideële reden: het in stand houden en vergroten van de roem
van Vincent. Het lukt hem echter niet om Gachet voor dit plan te interesseren. Als de
Ingenieur zich na 1945 openlijk tegen de Van Goghs van Gachet zou hebben gekeerd,
zou dit kunnen worden uitgelegd als een vorm van wraak. Misschien heeft hij zich ook
in zijn mogelijkheden beperkt gevoeld omdat Gachet met zijn schenking in Frankrijk
veel eer heeft behaald. Zij die de echtheid van zijn Van Goghs openlijk hebben bekri-
tiseerd, hebben geen gezaghebbende positie in de Franse kunstwereld en aan hun oor-
delen is daarom voorbijgegaan. 

Dan is er de nationale eer. De Ingenieur heeft met de strijd om Studie bij kaarslicht
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in 1949 ondervonden dat nationale autoriteiten zich de kritiek op de echtheid van een
Van Gogh kunnen aantrekken. Ze kan worden ervaren als een potentiële bron van
spanningen in het verkeer tussen de vertegenwoordigers van staten, die kunst als di-
plomatiek middel gebruiken. De ophef rondom dat schilderij heeft hem in het cen-
trum van de aandacht geplaatst en dat heeft hem aangegrepen. Als hij zich na 1954 open-
lijk in het koor van de ontkenners van de echtheid van de Van Goghs van Gachet zou
hebben geschaard, zou ongetwijfeld alle aandacht naar hem, eigenaar van het grootste
aantal Van Goghs in de wereld, zijn uitgegaan. De Ingenieur heeft getracht om ande-
re gezaghebbende Van Gogh-experts voor zijn standpunt te winnen. Met Tralbaut en
Hammacher aan zijn zijde zou hij in een debat sterker hebben gestaan. Maar ook dan
zou behoedzaamheid op zijn plaats zijn, want Gachet had zijn Van Goghs aan de Franse
staat geschonken. Een bijzonder gebaar, omdat de Franse musea in 1945 slechts zeven
werken van Van Gogh bezitten.33 Meer dan een halve eeuw na de dood van Van Gogh
is er in het land waar hij een omvangrijk, en volgens velen het meest indrukwekkende
deel van zijn werk heeft geschilderd, nauwelijks werk van hem in openbaar bezit. De
schenkingen van Gachet, in 1959 in totaal zestien schilderijen van Van Gogh, zijn dus
een welkome aanvulling. In de jaren vijftig is er een situatie ontstaan die openlijke kri-
tiek van de echtheid door de Ingenieur bemoeilijkt. Dan doet de norm van professio-
nele autonomie van musea zich nog sterker gelden: de Ingenieur en zijn medestanders
kunnen slechts kritiek leveren als zij daartoe door de Franse musea zouden worden uit-
genodigd. Zou de Ingenieur openlijk kritiek hebben geleverd zonder zo’n uitnodiging,
dan zou hij de ruilrelaties in de kunstwereld op het spel hebben gezet. 

Deze relaties krijgen na 1962 een bijzondere wending omdat er dan een akkoord tus-
sen de Nederlandse staat en de Ingenieur wordt gesloten over de verkoop van de Van
Goghs van laatstgenoemde aan de Vincent van Gogh Stichting, waarvoor de Neder-
landse staat 15 miljoen gulden ter beschikking stelt.34 Bovendien verbindt de staat zich
tot de bouw en exploitatie van het Rijksmuseum Vincent van Gogh. De gemeente
Amsterdam stelt bouwgrond ter beschikking.35 Daarmee doet de regel dat een muse-
um niet openlijk en ongevraagd de echtheid van kunstvoorwerpen in een ander muse-
um kritiseert, zich nog krachtiger gelden. Het Stedelijk Museum had met de Van Goghs
binnen zijn muren tot 1972, het jaar waarin de bruikleen na zo’n vijftig jaar werd beë-
indigd, een interessant ruilobject. Wie een mooie Van Gogh-tentoonstelling wil
maken, kan niet heen om de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller en die
van de Ingenieur (later die van de Vincent van Gogh Stichting). Het schept op zijn
beurt een verplichting bij de aanvragers om deze instellingen met bruiklenen ter wille
te zijn. Het Kröller-Müller en het Stedelijk kunnen met de werken van Vincent van
Gogh hun positie in de kunstwereld in stand houden en verbeteren. De Ingenieur heeft
zich in 1945 voorgenomen om de collectie meer te laten reizen. Hij is dan een actief lid
van de kunstwereld en maakt direct kennis met de regels die aan de ruilrelaties ten
grondslag liggen. Het dilemma waarvoor hij zich geplaatst moet hebben gezien, is het
volgende: Ofwel hij brengt zelf zijn opvattingen over de Van Goghs van Gachet naar
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buiten en zet daarmee de relatie van hemzelf en het Stedelijk, en later het Rijksmuseum
Vincent van Gogh, met andere musea op het spel, ofwel hij zwijgt en handhaaft daar-
mee het evenwicht tussen de musea. 

Na de verschijning van de Van Gogh-œuvrecatalogus in 1970 waarin de redactie zijn
ontkenning van echtheid van De tuin van de inrichting te Saint-Rémy publiceert, is hij
in zijn rol als beheerder van een deel van het erfgoed van Vincent gesterkt. In 1974 stuurt
hij het schilderij naar een tentoonstelling in Minneapolis over echte en valse kunst als
een voorbeeld van een Van Gogh-vervalsing. Bij terugkomst belandt het doek weer in
het depot van het Rijksmuseum Vincent van Gogh, waar het tot zijn dood in 1978 zal
blijven. Johannes van der Wolk, die in 1978 directeur van het Van Gogh Museum is,
heeft het kort daarop op zaal gehangen. In 2000 zegt hij mij: ‘Ik wilde weten hoe het
zich zou houden te midden van de schilderijen van Van Gogh. Ik had toen overigens
geen uitvoerig onderzoek naar de herkomst gedaan. Er was ook geen grondige techni-
sche analyse gedaan. Mijn intuïtie vertelde mij echter dat het op zaal hoorde.’36 En dat,
stelt hij, zegt wel iets over de positie van de Ingenieur. De opvattingen van de Ingenieur
zijn de Gachet collectie overigens blijven achtervolgen.37 Medio jaren negentig zal de
strijd over de echtheid weer opleven. 
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11 De onvoltooide Vincent

Na de Tweede Wereldoorlog zijn De la Failles catalogi uit 1928 (L’Œuvre de Vincent van
Gogh) en 1939 (Vincent van Gogh) uitverkocht. Hij werkt aan een herziene uitgave en
zijn plan om deze op de markt te brengen lijkt vruchten af te werpen. Hij weet er uit-
geverij Librex voor te winnen en die laat in 1952 een proefdruk van de twee geplande
delen Paintings en Drawings maken. De uitgever wil er met de directie van het Stedelijk
Museum over spreken. Hij schrijft Sandbergs mening zeer op prijs te stellen en wil diens
ideeën over de verspreiding van de œuvrecatalogus in het buitenland vernemen.
Sandberg stuurt hem prompt een ijzig antwoord: deze heeft geen tijd voor een gesprek,
eventuele vragen moeten schriftelijk worden gesteld.1 De confrontatie met De la Faille
over Studie bij kaarslicht ligt Sandberg nog vers in het geheugen. Medewerking aan de
verspreiding van een catalogus met daarin het gewraakte werk zal hem al te gortig zijn
geweest. De uitgever staakt zijn voornemen om de catalogus uit te brengen en een an-
dere uitgeverij, Martinus Nijhoff, neemt de fakkel over. Deze stuurt in 1958 boekhan-
delaren een prospectus waarin ze De la Failles ‘complete en definitieve’ catalogus van
1762 werken van Vincent van Gogh aankondigt. De uitgeverij biedt geïnteresseerden
een voorproefje met acht ‘toevallig gekozen’ werken, waaronder prominent het schil-
derij Studie bij kaarslicht (F 476a).2 Zullen degenen die een rol hebben gespeeld in het
drama van William Goetz, zich niet hebben afgevraagd of het toeval heimelijk voor-
keuren heeft? 

De la Faille zou met de herziene uitgave van de œuvrecatalogus zijn gezag als ken-
ner van Van Gogh hebben verstevigd, maar hij overlijdt in 1959 en laat een onvoltooid
manuscript achter. Met hem verdwijnt - na Bremmer, die in 1956 is overleden - weder-
om een gezaghebbend Van Gogh-expert van het toneel. Een beredeneerde œuvrecata-
logus is echter een belangrijk instrument om de echtheid van werken van Van Gogh te
bepalen. De la Failles laatste catalogus is echter al vele jaren verouderd en gaat alleen
over de schilderijen. 

De la Failles onvoltooide manuscript is het onderwerp van touwtrekken tussen ver-
schillende belanghebbenden: experts, verzamelaars, handelaren, musea en vertegen-
woordigers van de minister. Wie het voltooit en publiceert, zal een gezaghebbende
plaats verwerven in de Van Gogh-wereld, maar zal ook onherroepelijk voor de vraag
komen te staan hoe om te gaan met tegenstrijdige oordelen over de echtheid van wer-
ken van Vincent van Gogh.
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RKD
De la Failles werk aan de œuvre catalogus heeft invloed op de naoorlogse plannen van
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie om aan het verzamelen van boe-
ken, afbeeldingen en documenten over Van Goghs leven en werk veel aandacht te be-
steden. De la Faille is er zelf onbedoeld de aanstichter van. Het rkd heeft zijn fotover-
zameling van werken van Vincent van Gogh in de oorlog gekocht om hem financieel te
steunen, al heeft het De la Failles auteursrecht op de foto’s onaangetast gelaten. De fo-
toverzameling is vanaf dat moment onder de hoede van kunsthistorica drs. Annet
Tellegen (1912).3 De la Faille krijgt na de oorlog echter weer de beschikking over al zijn
beeldmateriaal. Het rkd, dat tot in de jaren vijftig vooral bekend is als beeldarchief van
de oude Nederlandse kunst, richt in 1947 de afdeling Moderne Nederlandse en Belgische
Kunst op en Tellegen krijgt er de leiding over. Zij wil de afdeling op een andere leest schoei-
en dan op het rkd gebruikelijk. Niet louter op basis van beeldmateriaal, maar ook door
eigentijdse bronnen over negentiende en twintigste eeuwse kunstenaars te verzamelen:
kranten- en tijdschriftenberichten, veiling- en tentoonstellingscatalogi, en persoonlijke
documenten. Zij heeft in de oorlog les van de kunstschilder Kees Verweij gehad en daar-
door kent zij de ambachtelijke kant van het schilderen.

Het idee van Tellegen om Vincent van Gogh een centrale plaats te geven in de do-
cumentatie, heeft in eerste instantie niet als doel om een nieuwe, wetenschappelijke
œuvrecatalogus van Van Gogh samen te stellen. Dat is een onderneming van De la
Faille. Daarmee heeft hij nog steeds een dominante plaats in de Van Gogh-wereld en
hij zal, zo is de verwachting, de derde editie van de catalogus binnen afzienbare tijd pu-
bliceren. De aandacht van het rkd voor Vincent van Gogh krijgt een extra impuls als
Sandberg en Tralbaut in 1953 het voorstel doen om een Van Gogh Studiecentrum op
te richten. Zij willen het aan de Universiteit van Amsterdam verbinden, maar de direc-
teur van het rkd, A.B. de Vries, vindt dat het bij zijn bureau hoort en krijgt tenslotte
zijn zin.4 De Ingenieur beveelt De Vries aan om Tralbaut in dienst te nemen. Tralbaut
is in 1948 gepromoveerd op de Antwerpse periode van Vincent van Gogh en heeft een
uitgebreide bibliotheek en documentatie over de kunstenaar opgebouwd. De veron-
derstelling is dat hij als tegenprestatie voor zijn betrekking bij de Nederlandse overheid
dit persoonlijk bezit aan het rkdzal schenken. De Vries en Tellegen krijgen de gelegen-
heid om Tralbauts documentatie bij hem thuis in Antwerpen te bekijken. Zij is er niet
van onder de indruk. Zij zegt mij in 2005: ‘Tralbaut had mooie mappen met een Faille
nummer, maar er zat niets in. Hij verzamelde bijvoorbeeld ook dassen met voorstellin-
gen die hem aan Van Gogh deden denken. Ik heb tegen De Vries gezegd dat het geen
erg serieuze indruk maakte en ik het niet de moeite waard vond. De Vries heeft er ver-
der niet met mij over gesproken. Tot mijn verbazing heeft De Vries Tralbaut daarna als
medewerker van het rkd benoemd. Waarom? In die tijd was de zaak zo dat je daar niet
naar vroeg.’5

Tralbaut treedt medio 1955 in dienst bij het rkd en krijgt in 1956 een assistent, de
pas afgestudeerde kunsthistoricus drs. Joop Joosten (1926), die later naam zal maken
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als een van de samenstellers van de œuvre catalogus van Piet Mondriaan. In die perio-
de moet het idee zijn ontstaan om een nieuwe Van Gogh catalogus te maken, want
Joosten zegt mij in 2001 dat het zijn taak was om Tralbaut daarbij te assisteren.6 Tralbaut
is echter zelden op het rkd en van de catalogus komt niet veel terecht. Er zijn regelma-
tig botsingen tussen hem en de nieuwe directeur dr. Horst Gerson (1907-1978), speci-
alist in de kunst van de Nederlandse Gouden Eeuw. Deze wil dat Tralbaut duidelijk-
heid verschaft over de schenking van zijn bibliotheek en documentatie, maar Tralbaut
weigert om dit zwart op wit vast te leggen en krijgt in mei 1958 eervol ontslag en hij zal
het rkd geen schenking doen. In 1969 zal hij zijn Van Gogh- bibliotheek en -docu-
mentatie voor 400.000 gulden verkopen aan het Rijksmuseum Vincent van Gogh, bij-
eengebracht door de Nederlandse staat, de Universiteit van Amsterdam en de Vincent
van Gogh Stichting.

Tralbaut is van vele markten thuis. Hij heeft gezongen in de opera, heeft kunstkritie-
ken, toneelstukken en boeken geschreven, en is sportverslaggever geweest. Hij is een voor-
beeld van de gentleman scholar. Hij is door zijn tweede huwelijk met de dochter van een
vermogend ondernemer in goeden doen en kan zijn tijd geheel besteden aan zijn passie
voor leven en werk van Vincent van Gogh. Hij verwerft zich een reputatie als onvermoei-
baar onderzoeker. Wie hem heeft gekend noemt hem hartelijk, gastvrij en overlopend
van enthousiasme voor Van Gogh. Tralbaut weet velen voor zich in te nemen. Er zijn er
die zijn bevlogenheid aandoenlijk vinden. Hammacher zegt er in 2001 over: ‘Hij had [in
Frankrijk] een huis laten bouwen met allemaal hout van olijfbomen, omdat Van Gogh
zo vaak olijfbomen had geschilderd.’7 Het Algemeen Handelsblad noteert in 1953 beleefd
een schaduwkant van zijn geestdrift: ‘Een fanatiek en doorzettend man, deze
Antwerpenaar, niet bevreesd een hypothese tot het absurde door te voeren.’8
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Tralbaut leert de Ingenieur na de oorlog kennen en zij zullen voor de rest van hun
leven met elkaar bevriend blijven. De Ingenieur waardeert de inspanningen van
Tralbaut om Van Gogh meer bekendheid te geven, maar is kritisch over de vele zijpa-
den die Tralbaut in zijn boeken en artikelen over Vincent pleegt in te slaan. Tralbaut
heeft de neiging zich in zijn eigen verbeelding te verliezen. Hij schrijft de Ingenieur in
de beginjaren van hun vriendschap in 1946 dat hij buitengewoon vermoeid is geraakt
van het rijden van de Ronde van Frankrijk. Hij heeft die als verslaggever in een auto
meegemaakt, maar wekt de suggestie alles op de fiets te hebben gereden. Hij wil niet
alleen onderzoeker zijn, maar heeft ook literaire ambities en romantiseert in een to-
neelstuk, In de schaduw van de raven, de verhouding tussen Vincent, Theo en Johanna.
In het stuk is er liefde op het eerste gezicht tussen Vincent en Johanna, maar zij is dan
al getrouwd met Theo en heeft enkele maanden eerder Vincent Willem gebaard. In de
correspondentie tussen Vincent en Theo, of welk ander historisch document dan ook,
is geen aanwijzing voor deze verliefdheid. In dit door Tralbaut ontworpen drama is
Vincents zelfmoord het gevolg van zijn besef dat hij niet Jo’s geliefde kan zijn. Ook
daarvoor is in de geschiedenis geen enkele aanwijzing te vinden, maar in de ontkno-
ping van het toneelstuk laat Tralbaut de stervende Vincent tegen Theo zeggen: ‘Vergeet
niet Jo voor mij te omhelzen… zij zal alles begrijpen…daar ben ik zeker van… en…
en… de kleine Vincent… Als die later groot is… zal hij ook begrijpen…’9

Tralbauts personage, de ‘kleine Vincent’, begrijpt het 64 jaar later echter niet, ster-
ker nog, hij heeft een hekel aan dit gefantaseer en moet niets hebben van het idee dat
de zelfmoord van zijn oom het gevolg is geweest van diens onvervulbare liefde voor zijn
moeder.10 In eerste instantie ziet Tralbaut af van opvoering van zijn schepping, maar
hij brengt het na vijf jaar alsnog in Antwerpen op de planken. Hij verdedigt zijn gees-
teskind met de opmerking: ‘op de zelfmoord na, is alles louter denkbeeldig’, maar wil
zijn idee over de verhouding tussen Vincent, Theo en Jo niet helemaal prijsgeven en
beroept zich daarvoor op ‘vadertje Freud’ - Vincent zou jaloers zijn geweest omdat Theo
een gezin had gesticht, iets wat Vincent zelf tevergeefs had nagestreefd - om het toneel-
stuk tenslotte dan toch maar als ‘mijn ondeugende fantasie’ te kwalificeren.11

Tralbaut weet met zijn hartelijkheid, geestdrift en ijver mensen voor zich te winnen,
zo goed als er zijn die hem op afstand willen houden. Zij zien in hem een solist, met
wie eigenlijk niet valt samen te werken. Hij wordt als onberekenbaar gezien, een eigen-
schap waarmee hij zijn vriend de Ingenieur verschillende keren kennis laat maken.
Tralbaut doet in 1953 een onderzoek naar de echtheid van een schilderij voor het
Expertise Instituut en meldt dat het geen Van Gogh is.12 Kort daarop verneemt de
Ingenieur tot zijn verbazing dat op de Van Gogh-tentoonstelling in Antwerpen in mei
en juni 1955 hetzelfde werk is getoond, maar nu als een echte Van Gogh, nota bene met
de toelichting van Tralbaut: ‘Expertise door het Expertise Instituut.’ Het bestuur van
het instituut is verdeeld over dit optreden van Tralbaut. De Ingenieur zou in eerste in-
stantie vergoelijkende woorden hebben gesproken. Hij vindt het typisch ‘Belgisch’,
maar de secretaris Margrit de Sablonière noemt het oneerlijk en zij houdt staande dat
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Tralbauts optreden indruist tegen de principes van het Expertise Instituut. Zij zet de
zaak op scherp en dreigt in 1955 met aftreden als het bestuur de zaak zal laten passeren.
Daarop schrijft de Ingenieur aan Tralbaut dat deze hem op zijn minst van zijn herzie-
ne mening op de hoogte had moeten stellen.13 Het instituut besluit om hem niet meer
voor expertises vragen.

Tralbaut neemt na zijn ontslag bij het rkd kontakt op met De la Faille. Hij wil van
hem gegevens voor een Van Gogh-œuvrecatalogus waarmee Tralbaut volgens eigen zeg-
gen al geruime tijd bezig is. De la Faille is onaangenaam getroffen door dit initiatief,
want hij is per slot dé samensteller van de Van Gogh-catalogus.14

Ambitie
Na De la Failles overlijden in 1959 zijn de foto’s van de schilderijen en tekeningen van
Van Gogh praktisch allemaal in het rkd. De weduwe heeft het auteursrecht over de fo-
to’s en de tekst van de catalogi, maar van een persklaar manuscript blijkt geen sprake,
trotse aankondigingen van ‘spoedige verschijning’ uit voorgaande jaren van uitgeverij-
en Librex en Nijhoff ten spijt. In 1960 verzoekt uitgeverij Kluwer het rkd om de cata-
logus te mogen uitgeven. Na aansporingen van Tellegen meldt Gerson zijn superieu-
ren op het ministerie van okw dat zijn bureau met de uitgave van een Van
Gogh-œuvrecatalogus is gestart. Tellegen wil met deze onderneming de afdeling
Moderne Nederlandse en Belgische Kunst wetenschappelijk aanzien geven en hoopt
er de nationale en internationale bekendheid van het rkd mee te vergroten. Tralbaut
wil echter eveneens de œuvrecatalogus uitbrengen en gaat bij de weduwe van De la
Faille op bezoek. Hij vindt dat zij hem haar mans Van Gogh documentatie moet af-
staan: zij doet er immers toch niets mee en Tralbaut kan het gebruiken om zijn eigen

219

62. A.M. Hammacher en J.G. van Gelder in 1961.

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 219



Van Gogh-catalogus samen te stellen. Zij zegt hem niets toe, maar neemt contact op
met Hammacher, directeur van het Rijksmuseum Kröller-Müller. 

Hammacher zegt mij in 2001 dat hij met regelmatig De la Faille heeft gesproken over
werken die eigenaren aan Vincent van Gogh hebben willen toeschrijven. Een versie van
De aardappeleters, die in 1950 opduikt en door de eigenaar aan Van Gogh wordt toege-
schreven, wil De la Faille niet zonder meer voor echt verklaren. Hij arrangeert er in 1951

een gesprek met Hammacher en de Utrechtse kunsthistoricus Jan G. van Gelder (1903-
1980)over in het Rijksmuseum Kröller-Müller. Hammacher zegt mij in 2001 dat De la
Faille zich oprecht interesseerde voor hun argumenten en niet schroomde om de eigen
onzekerheid over de authenticiteit te tonen.15 Hij heeft met De la Faille ondanks me-
ningsverschillen altijd een goede verstandhouding gehad en het ligt daarom voor de
hand dat de weduwe aan Hammacher om raad vraagt. Wanneer Hammacher hoort dat
Tralbaut zich van De la Failles nalatenschap meester wil maken, slaat hem de schrik
om het hart. Het archief, zegt hij, ‘zou dan in handen komen van iemand die er in zijn
opgewondenheid en in zijn meer dan honderd procent adoratie van Van Gogh onver-
antwoord mee zou omgaan. Ik heb de weduwe toen gewaarschuwd, maar zij zei dat zij
al door zichzelf gewaarschuwd was.’16 Hammacher vraagt J. Hulsker, directeur van de
afdeling Kunsten van het ministerie van okw, of de overheid niet bereid zou zijn om
geld te steken in de afronding van het manuscript van De la Faille. Hij vindt dat de
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laatste editie van de catalogus in handen moet komen van wat hij in 2001 noemt ‘een
wat rustiger samengesteld aantal mensen’.17

In feite bevond een deel van De la Failles archief zich in 1960 immers al in het rkd,
maar deze herinnering van Hammacher geeft de stemming goed weer. Er moet wor-
den voorkomen dat Tralbaut een nieuwe Van Gogh-œuvrecatalogus zal gaan samen-
stellen en dat Tralbaut er zijn gezag als Van Gogh-expert mee zal versterken.

Redactie
Abraham Hammacher is aan het begin van de jaren zestig ongetwijfeld een van de be-
langrijkste kunstkenners van Nederland. Vanaf de jaren twintig heeft hij vele boeken
en honderden artikelen voor kranten, tijdschriften en catalogi geschreven. Hij wordt
geprezen om zijn scherpe intellect, eruditie en vaardige pen. Bovenal geldt hij als een
van de kenners van het werk van Vincent van Gogh, waarover hij vanaf het begin van
de jaren twintig in het Utrechts Dagblad, Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Gids
heeft geschreven. Na de Tweede Wereldoorlog gaat er praktisch geen jaar voorbij zon-
der een publicatie over deze door hem bewonderde kunstenaar. Als directeur van het
Rijksmuseum Kröller-Müller kan hij dagelijks een prachtige collectie schilderijen en
tekeningen van Van Gogh zien. Hammachers fascinatie vindt zijn oorsprong in de ver-
zamelde brieven van Vincent aan zijn broer Theo, die hij als zestienjarige leest. Vincent
is voor hem een van de kunstenaars die op gespannen voet leven met de wereld.
Hammacher verwoordt zijn idee daarover als volgt: het kunstwerk voldoet aan ‘de al-
gemeen menselijke drang naar het wondende en genezende beeld, dat het bewustzijn
der mensen kan vervullen: het magische beeld […] waar goddelijks en sterfelijks elkaar
ontmoeten’.18 In 1960 kan Hammacher terugzien op het succes van zijn boeken en ca-
talogi over leven en werk van Van Gogh. Een succes dat blijkt uit herdrukken en ver-
talingen van zijn boeken en verzoeken om lezingen.

Hammacher kent de Nederlandse kunstwereld als geen ander. Eerst als journalist en
criticus, vanaf het eind van de jaren dertig als hoofd van de esthetische afdeling van de
ptt, na de oorlog als hoofd van de afdeling Beeldende Kunst van het ministerie van
okw, en tenslotte vanaf 1947 als directeur van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Hij is
ook voorzitter van de Commissie van Tentoonstellingen in het Buitenland en van tal
van andere gremia die hem in contact brengen met de bestuurlijke en culturele elite.
In 1952 wordt hij buitengewoon hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Technische
Hogeschool Delft. Enkele jaren later ontvangt hij van de Rijksuniversiteit Utrecht een
eredoctoraat voor zijn prestaties. In de laudatio roemt de promotor, Van Gelder, zijn
diepgaande inzicht in de ontwikkeling van de hedendaagse kunst.19

Hammacher stelt in 1961 de ‘Commissie van redactie voor de heruitgave van de ca-
talogus van werken van Vincent van Gogh’ (in het vervolg ‘redactie’) samen, waarvan
Van Gelder, De Gruyter, Hulsker en Gerson deel uitmaken, allen zwaargewichten uit
de Nederlandse kunstwereld. Van Gelder is sedert de jaren twintig bevriend met
Hammacher en heeft met hem gepubliceerd in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift,
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voor de oorlog een belangrijk tijdschrift voor de literaire en kunstzinnige elite. Hij heeft
in 1941 een studie over De aardappeleters gepubliceerd.20 Van Gelders betekenis is ech-
ter groter dan die van een universitaire geleerde. Hij is, zoals zijn voormalige medewer-
ker Van Uitert hem in 2001 karakteriseert, ‘een groot netwerker, een versierder.’21

Iemand die vanwege zijn connecties bij overheid, musea en universiteiten veel voor zijn
studenten en collega’s kan bewerkstelligen. Hij is lid van tal van overlegorganen waar
het kunstbeleid gestalte krijgt, waaronder het bestuur van het Rijksmuseum Kröller-
Müller. 

De Gruyter was in 1937 met Willem Scherjon samensteller van de catalogus van Van
Goghs schilderijen uit Arles, Saint-Rémy en Auvers-sur-Oise. Na de oorlog is hij enige
jaren directeur van het Groninger Museum voor Stad en Lande en in de jaren zestig
wordt hij hoofd van de afdeling moderne kunst van het Haags Gemeentemuseum. Hij
zal zijn lidmaatschap van de redactie in 1967 om gezondheidsreden opgeven. In zijn
plaats komt Ellen Joosten († 2005), conservator van het Rijksmuseum Kröller-Müller.

Horst Gerson neemt als directeur van het rkd deel aan het werk van de redactie.
Zijn hart gaat echter niet uit naar Van Gogh en de moderne kunst, maar naar Rem-
brandt van Rijn, van wiens werk hij op dat moment een œuvrecatalogus samenstelt.
Hij verruilt het rkd in 1964 voor een hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn opvolger in de redactiecommissie is S. Gudlaugsson (1913-1971), even-
eens specialist in de kunst van de Gouden Eeuw en met weinig affiniteit met die van
de negentiende en twintigste eeuw.

Jan Hulsker (1907-2003) is neerlandicus, in 1946 gepromoveerd op de schrijver Aart
van der Leeuw en onderzoeker van de correspondentie van Vincent van Gogh.22 Hij
is directeur van de afdeling Kunsten van het ministerie van okw. Op de eerste bijeen-
komst van de redactie in augustus 1961 is er nog geen toezegging van de minister. In
feite heeft het initiatief van Hammacher voor de uitgave nog geen juridische en finan-
ciële basis, maar Hulsker, die als vertegenwoordiger van de overheid in de redactie wil
plaatsnemen, verwacht dat de minister de œuvrecatalogus financieel zal steunen. De
catalogus van De la Faille is een onmisbaar standaardwerk. Het gaat ‘immers om een
uitgave die een groot Nederlands belang betreft’.23

De grote afwezige in de redactie is de Ingenieur, hetgeen niet betekent dat zijn des-
kundigheid in twijfel wordt getrokken. De redactie vraagt hem niet als lid omdat zij
weet dat hij geen voorstander is van de heruitgave en, zo staat in de redactienotulen,
‘het ook bekend is, dat hij voor de echtheid, respectievelijk niet-echtheid van vele schil-
derijen overtuigingen heeft, die afwijken van andere deskundigen’.24 Dit laatste argu-
ment doet aan als een uitvlucht. Voor het redactielid De Gruyter geldt bijvoorbeeld
hetzelfde. Hij heeft immers in zijn Van Gogh-catalogus uit 1937 schilderijen voor echt
verklaard waarvan de authenticiteit ontkend of betwijfeld is en, omgekeerd, schilderij-
en voor vals verklaard die Van Gogh-experts als De la Faille en de directeur van de
Nationalgalerie, Ludwig Justi, voor echt hielden. Diens medewerking vormt voor de
redacteuren geen bezwaar. Waarschijnlijk is een ander, niet aan het papier toevertrouwd
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bezwaar tegen de Ingenieur belangrijker, namelijk zijn reputatie om inzake het geeste-
lijk erfgoed van zijn oom geheel zijn eigen gang te gaan. Dat hij afwijkende opvattin-
gen heeft over echt en vals,  zal na de verschijning van de catalogus in 1970 blijken. Dan
voorziet hij de schilderijen en tekeningen in zijn exemplaar van de catalogus van aan-
tekeningen als ‘Vals!’, ‘Dit is niet van Vincent’ en dergelijke. Hij zal zijn afwijkende
oordelen niet publiceren.

De redactie wil het werk aan de heruitgave binnen één à twee jaar afronden en wil
kwesties over vals en echt vermijden. Consensus is het devies. De Ingenieur zou, zo
dacht men, het streven naar consensus nooit aanvaarden. Zijn vaste overtuiging aan-
gaande de Van Goghs van Paul Gachet zijn Hammacher bekend. Ook anderen zien
hem als iemand die zijn eigen gang wil gaan. Edy de Wilde, de opvolger van Sandberg
in het Stedelijk Museum, zegt in 2001: ‘(De Ingenieur) luisterde wel naar mij, maar
wat hij niet wilde gebeurde niet. Hij stelde de directie van het Stedelijk regelmatig voor
voldongen feiten. Als hij een tentoonstelling met de collectie elders wilde, dan gebeur-
de dat ook. Ook al kwam dat het Stedelijk slecht uit. Compromissen waren niet mo-
gelijk. Hij had veel charme, maar hield met anderen weinig rekening.’25 Van Gelder
zal hem vele jaren later kwalificeren als ‘opvliegend, korzelig, briljant en vriendelijk’.26

Het wetenschapsbedrijf kent als beginsel: wij zijn het erover eens dat wij het oneens
kunnen zijn, ja het is denkbaar dat wij het oneens zullen blijven. Het impliciete begin-
sel van de redactie is: wij zijn het eens dat wij het onderling eens zullen worden. Een
begrijpelijke houding. Wie samenwerking aangaat, moet tot compromissen bereid
zijn. Fundamentele meningsverschillen kunnen de voortgang en afronding van onder-
zoek, in dit geval ten behoeve van een œuvre catalogus in gevaar brengen. Waarbij ove-
rigens moet worden bedacht dat de redactie zichzelf in eerste instantie een bescheiden
rol toedicht. Er is in de documenten steeds sprake van een ‘heruitgave’. De opvatting
over de bescheiden rol zal geen stand houden.

Wetenschap
De staatssecretaris geeft in september 1961 het groene licht aan de redactie. Het rkd

krijgt extra personeel om de redactie gedurende een jaar te ondersteunen. De staatsse-
cretaris stuurt op advies van Hammacher een brief aan Tralbaut waarin de steun van
de Nederlandse overheid voor de heruitgave en de namen van de redactie bekend wor-
den gemaakt. Tralbaut moet duidelijk worden gemaakt dat hij in zijn eentje niet zal
kunnen bereiken wat Hammacher en de zijnen in opdracht en met financiële hulp van
de staat tot stand zullen brengen. De boodschap komt aan, want Tralbaut staakt het
werk aan zijn Van Gogh-catalogus. De directe financiële steun van het ministerie voor
het samenstellen van een catalogus van een Nederlandse meester is een unieke gebeur-
tenis. Niet eerder, noch later, zo weten wij inmiddels, heeft een ministerie rechtstreeks
opdracht tot een samenstellen van een œuvrecatalogus gegeven. 

Een cruciale zinsnede in de toekenning van het ministerie is dat de redactie erop zal
toezien dat ‘de herdruk bij verschijning zoveel mogelijk de stand van de huidige we-
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tenschap weerspiegelt’.27 Een toelichting ontbreekt. Er is geen plan van aanpak voor
de heruitgave dat de redactie als richtsnoer moet dienen. Het ministerie volstaat met
het noemen van het begrip wetenschap, waaraan, zo zal nog blijken, redactie en rkd

ieder een eigen uitleg geven. Als gezegd, de redactie ziet voor zichzelf een bescheiden
rol weggelegd en spreekt in dit verband van ‘waken’ over de publicatie van het nagela-
ten werk van De la Faille. Het wil aan de uitgave geen ‘eventueel afwijkende meningen
van een van de redactieleden toevoegen’, maar wel ‘belangrijke, inmiddels gepubliceer-
de gegevens’.28 De weduwe De la Faille die de eerste vergaderingen van de redactie bij-
woont gaat hiermee akkoord, mits, zo laat zij weten, ‘deze toevoegingen niet een pole-
misch of persoonlijk karakter dragen.’ In haar woorden klinkt wel iets door van de
bittere strijd over echt en vals die haar overleden echtgenoot vanaf de Wacker-affaire
had gevoerd.29

Twee jaar later verduidelijkt de redactie haar standpunt over de heruitgave. Het ligt
niet in de bedoeling om het werk van De la Faille ‘op eventuele gebreken te controle-
ren en te verbeteren en een eigen onderzoek te stimuleren naar eventueel nog onopge-
loste kwesties’.30 Alleen gegevens die in de tussentijd door de kunstwetenschap zijn ge-
publiceerd, zullen worden gebruikt. De redactie beseft dat zij niet zal ontkomen aan
problemen over echtheid. Hoe om te gaan met de oordelen van De la Faille over wer-
ken van Van Gogh die andere deskundigen betwisten? De redacteuren spreken af dat
zij ‘dit subjectieve element zullen aanvaarden als onvermijdelijk en in twijfelgevallen
door het vermelden van de nodige literatuur de lezer de gelegenheid zullen geven zich
een eigen oordeel te vormen’.31

Op het rkd heeft Tellegen een andere opvatting over de opdracht van de staatsse-
cretaris om de catalogus wetenschappelijk up to date te maken. Een heruitgave die De
la Failles werk en meningen trouw blijft, is voor haar onbestaanbaar. Zij wil een uitga-
ve die voldoet aan de wetenschappelijke maatstaven die zij zich indertijd voor de afde-
ling Moderne Nederlandse en Belgische Kunst had gesteld. Zij vindt dat er nieuw en
grondig onderzoek moet worden gedaan: zoveel mogelijk studie van schilderijen, te-
keningen en aquarellen, controle van de herkomst der werken bij voormalige en hui-
dige eigenaren, het opnieuw in kaart brengen van de tentoonstellingsgeschiedenis en-
zovoort. 

Haar collega Joop Joosten zegt mij in 2001: ‘Wij wilden herkomstonderzoek doen
en daarbij zijn vragen aan de orde als: wanneer wordt een schilderij of tekening voor
het eerst genoemd of beschreven? Wie heeft het beschreven? Wat waren de omstandig-
heden? Wanneer is het voor het eerst tentoongesteld, gefotografeerd en afgebeeld? Wij
meenden dat je daarvoor historisch onderzoek zou moeten doen. Je moet over de wer-
ken zoveel mogelijk gegevens verzamelen in archieven, tijdschriften, boeken en in Van
Goghs brieven. Het lijkt nu heel vanzelfsprekend, maar dat was het indertijd beslist
niet. De onvolledige en deels gekuiste uitgaven van de brieven van Vincent werden op
een slordige manier gebruikt om schilderijen te dateren. De la Faille had de werken van
Vincent niet chronologisch gerangschikt en dat was een van de dingen die moesten
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worden uitgezocht. Verder zaten er verkeerde toeschrijvingen en vervalsingen tussen.’32

In 1961 bevroedt niemand dat de tegenstellingen in ambitie en uitleg van het begrip
wetenschap zullen leiden tot botsingen tussen rkd en redactie.

Park te Arles
In 1963 krijgt het Rijksmuseum Kröller-Müller via een Franse kunsthandelaar een
schilderij op zicht met het verzoek om een expertise. Het is volgens de handelaar
Vincents Park te Arles (F 472), dat lange tijd niet geëxposeerd is geweest en dat als een
der eerste eigenaren de Berlijnse verzamelaar Paul von Mendelssohn-Bartholdy heeft
gehad. Hammacher, die inmiddels met pensioen is, schrijft er een expertise over. Hij
vraagt het rkd of het hem een foto ervan uit de nalatenschap van De la Faille wil geven,
hetgeen geschiedt.

Tellegen heeft het schilderij nog nimmer in het echt gezien en gaat begin augustus
naar Otterlo om het er te bestuderen. Ze ontdekt iets vreemds. De verfstreek van het
schilderij in het Kröller-Müller verschilt van die van Park te Arles in de catalogi uit 1928

en 1939 van De la Faille. Bovendien is het schilderij in het Kröller-Müller groter. Haar
conclusie: het schilderij is een kopie of vervalsing. De conservator van het Kröller-
Müller deelt haar mening. Terug op het rkd vergelijkt zij de foto’s van het originele
stuk met die van het valse stuk, alle uit de nalatenschap van De la Faille. Het blijkt dat
De la Faille de nog niet gepubliceerde foto van het valse stuk had voorbestemd voor de
nieuwe editie. De foto is afkomstig van een Franse kunsthandelaar, die haar hem in
1958 heeft toegestuurd. Vermoedelijk had De la Faille de verschillen tussen de foto’s in-
dertijd niet opgemerkt. Het sterkt Tellegen in de overtuiging dat grondig onderzoek
noodzakelijk is en zij schrijft Hammacher dat ‘dus ook op dit gebied met het materi-
aal van De la Faille de grootste voorzichtigheid geboden is en dat men geen enkel ge-
geven zonder zorgvuldige controle kan accepteren’.33 De brief valt niet in goede aarde.
Zij wordt na een maand bij haar superieur, rkd-directeur Gerson, ontboden. Hij is
ontstemd over toon en inhoud van haar schijven. Het is niet aan haar om te zeggen dat
een schilderij vals is. Zij moet Hammacher excuses aanbieden, hetgeen zij doet. 

Het schilderij wordt voor bezichtiging naar het rkd in Den Haag gebracht. Tellegen
laat foto’s met strijklicht van het valse schilderij nemen die lijken op die van het echte
doek. Op die manier komen de verschillen het duidelijkst naar voren. De redacteuren
onderschrijven dat de foto’s verschillen laten zien. Gaat het om twee verschillende schil-
derijen, of niet? Hammacher meent dat de foto’s in feite een en hetzelfde schilderij
weergeven, namelijk het schilderij uit het bezit van Mendelssohn. Hij stelt: ‘De ver-
schillen die de foto’s tonen bewijzen niets over de mogelijkheid van twee exemplaren;
het schilderij kan gerestaureerd of bijgewerkt zijn.’ Het is een aannemelijke verklaring,
te meer omdat volgens hem het schilderij niet de indruk maakt voorzichtig geschilderd
te zijn, zoals bij kopieën wel het geval is. Van Gelder valt hem hierin bij. De Gruyter
daarentegen meent dat het om twee exemplaren gaat en twijfelt evenals Tellegen aan
de echtheid. 
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De redacteuren zijn verdeeld en kunnen geen beslissing nemen. Zij menen dat de
herkomst van het exemplaar van Mendelssohn nauwkeurig moet worden nagegaan.
Aan professor Froentjes van het Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie van
Justitie moet worden gevraagd om het betwijfelde schilderij te onderzoeken.34 Froen-
tjes maakt er eveneens foto’s van die de oude foto zoveel mogelijk benaderen en schrijft
de redactie begin december: ‘Bij vergelijken van de oude foto met deze afdrukken blijkt
dat het oorspronkelijke schilderij wel knap geïmiteerd is doch dat er tal van kleine af-
wijkingen bestaan.’35 Onderzoek in het archief van een Amerikaanse kunsthandelaar
brengt enkele weken later aan het licht dat Park te Arles in 1950 verdoekt is, terwijl het
betwijfelde schilderij dat niet is. De handelaar had indertijd ook foto’s van Park te Arles
vergeleken met het betwijfelde schilderij, dat hij enige tijd op zicht had. Zijn conclu-
sie: een herhaling, maar niet geschilderd door Van Gogh.36

De uitkomst sterkt Tellegen in de overtuiging dat de heruitgave gebaseerd moet zijn
op grondig onderzoek. In feite een uitvloeisel van haar ambtelijke taak, volgens welke
zij ‘gegevens over de werken zo nodig moet verifiëren of aanvullen’, en ook vragen moet
‘beantwoorden uit binnen- en buitenland aangaande verblijfplaats, herkomst, datering
of mogelijke echtheid van werk ván of toegeschreven aan Vincent van Gogh’.37 De con-
sequentie is dat de samenstelling van de catalogus langer duurt dan de redactie heeft
voorzien. De redactie raakt geïrriteerd over wat zij haar ‘perfectionisme’ noemt. Zij
wordt gemaand om ‘tijdrovend eigen onderzoek’ te staken en om voorrang te geven
aan de ‘productie van nummers’, dat wil zeggen de van Faille-nummers voorziene wer-
ken van Van Gogh.38

Cassandra
De spanningen tussen de redactie en Annet Tellegen lopen op en in mei 1964 zegt de
redactie het vertrouwen in haar op. Volgens de heren heeft zij de afgelopen jaren veel
te weinig vorderingen gemaakt. Haar werkwijze strookt niet met de toezegging aan de
minister om de catalogus in 1964 klaar te hebben. Zij daarentegen vindt het weten-
schappelijk onverantwoord om de herziene De la Faille met slechts enkele aanvullin-
gen te publiceren. In eerste instantie vindt zij gehoor bij haar collega Joop Joosten.
Vervolgens zetten zij in een memorandum aan hun superieur, Gerson, de ongunstige
bevindingen over de nalatenschap van De la Faille uiteen. Hij raakt overtuigd van hun
gelijk, kiest partij en schrijft de commissie: ‘Bij het doorwerken van de eerste 40 num-
mers ben ik op zóveel tegenstrijdigheden gestoten, verkeerde datering op grond van
verkeerde aanhalingen uit brieven, onzekerheden omtrent de herkomst enz., dat ook
ik tot de conclusie ben gekomen, dat het níet zinvol is om deze basisgegevens zonder
grondige herbewerking te publiceren.’ Gerson ziet een onoverbrugbare kloof tussen de
opvattingen van de redactie en die van zijn bureau, dat de verantwoordelijkheid voor
de heruitgave volgens hem niet langer kan dragen. Hij kondigt zijn vertrek uit de re-
dactie aan en schrijft de redactie dat hij Tellegen heeft ‘belast met verder onderzoek vol-
gens haar plannen’. Hij hoopt dat ‘uit dit onderzoek [...], een nieuwe, naar de begin-
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selen van onze tijd verantwoorde catalogus van Van Gogh zal kunnen groeien’.39

Dit standpunt schiet zijn mederedacteuren in het verkeerde keelgat. Van Gelder rea-
geert gebelgd. Hij verwijt Gerson drie jaar te doen over de conclusie dat zijn rkd het
werk voor de herziene De la Faille niet aan kan. ‘Na drie jaar zijn dan nu van de 2500

nummers een 40 in opzet gereed, maar niet persklaar. Wij moeten een oplossing zoe-
ken om zo snel mogelijk uit deze onmogelijke impasse te komen, maar het gaat mijns
inziens niet aan te zeggen: ik trek mij terug, want ik voel voor een andere catalogus.
Wie maakt die dan?’ Van Gelder heeft er geen vertrouwen in dat het rkd zo’n omvang-
rijke onderneming op eigen houtje zal kunnen voltooien en vraagt Gerson om zich te
bezinnen.40 Dan maakt Gerson geheel onverwacht een volte-face en maant Tellegen
om zich te conformeren aan de opvattingen van de commissie. Van een onderzoek vol-
gens ‘eigen plannen’, waartoe hij haar eerder had aangespoord is dan in het geheel geen
sprake meer. Zij weigert en beiden wenden zich voor bemiddeling tot het ministerie
van okw, waaronder het rkd ressorteert.41 Voor het departement is de zaak ambtelijk
vrij eenvoudig: ‘[...] óf mevrouw Tellegen doet het door de directeur opgedragen werk,
óf mevrouw Tellegen moet ontslag nemen.’42 Van Gelder oefent druk op Gerson uit
om voet bij stuk te houden. Diens medewerkers, schrijft hij, hebben ‘geen idee van de
ambtelijke verhouding waaronder zij moeten werken en hebben geen begrip van het
auteursrecht en de morele verplichtingen die daaraan vast zitten.’43

De redactie arrangeert een gesprek met Joop Joosten, die inmiddels Tellegens func-
tie als hoofd van de afdeling Moderne Nederlandse en Belgische kunst waarneemt, in
een poging om hem het werk van Tellegen aan de œuvrecatalogus te laten overnemen.
Hij schaart zich volkomen aan haar zijde: de uitvoering van het redactionele plan is we-
tenschappelijk onverantwoord. Daarmee breekt voor Gerson een moeilijke tijd aan.
De zaak op de spits drijven en twee medewerkers dwingen om ontslag te nemen zal de
verhoudingen binnen het rkd op scherp stellen. De zaak op zijn beloop laten leidt tot
gezichtsverlies tegenover ministerie en redactie. Uiteindelijk buigt Tellegen het hoofd.
Collega’s van het rkd bieden haar weliswaar morele steun, maar zij vreest het q-woord.
In 2000 zegt zij mij: ‘Ik liep het gevaar voor querulant te worden uitgemaakt. Dan had
ik nooit meer ergens een betrekking kunnen krijgen.’ Zij beseft dat zij zonder de steun
van haar superieur geen kans maakt om haar ambitie - het rkd als gezaghebbend ken-
niscentrum over Vincent van Gogh - te verwezenlijken. In maart 1965 stelt de redactie
een tekst op waarin zij verklaart om inzake de catalogus ‘een eigen weg te willen vol-
gen, achterwege te laten’.44Zij tekent de verklaring en schikt zich in de hoop er nog het
beste van te maken. Zij zegt mij: ‘Ik voelde me als Cassandra, die waarschuwde voor
het onafwendbare onheil.’45 Zij en haar collega’s blijven de commissie voorzien van in-
formatie over de schilderijen en tekeningen. De wekelijkse vergaderingen van de re-
dactie op het rkd woont zij echter niet meer bij. Een collega pendelt tussen haar afde-
ling en die van de redactie om stukken te bezorgen en vragen te beantwoorden. Leden
van de redactie zullen haar nimmer meer bezoeken.
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Aanpassing 
Het vastleggen van de hiërarchie tussen redactie en rkd-personeel betekent overigens
niet een terugkeer naar een heruitgave van De la Failles nalatenschap ‘met enkele aan-
vullingen’. De ingrijpende verandering die zich vanaf 1964 in het redactionele werk
heeft voltrokken wordt het duidelijkst gedemonstreerd met het eindresultaat uit 1970

in de hand: The works of Vincent van Gogh. His paintings and drawings. Stelde de redac-
tie in 1962 nog dat de nalatenschap van De la Faille niet zou worden gecontroleerd en
verbeterd, in 1970 blijkt er een grondige controle op de tentoonstellingsgeschiedenis
van alle tekeningen en schilderijen te zijn gedaan. Hetzelfde geldt voor ‘onopgeloste
kwesties’, zoals de datering van Van Goghs brieven, tekeningen en schilderijen: de re-
dactie wilde dat laten rusten. Uiteindelijk is daar wel degelijk onderzoek naar gedaan.
Daarvoor is de kunsthistorica drs. Martha Op de Coul in 1963 aangesteld. In 1961 wilde
de redactie alleen aanvullingen opnemen die de kunstwetenschap had gepubliceerd,
maar ze heeft in 1966 extra middelen van het ministerie gekregen voor onderzoek over
Vincents tekeningen. En zo is er meer. Voor ons onderwerp is van belang hoe de redac-
tie met vragen over vals en echt is omgegaan. In 1962 spraken de redacteuren af om aan-
gaande echtheid de oordelen van De la Faille te zullen respecteren, in 1970 blijkt de re-
dactie zeventien werken die De la Faille als Van Goghs wilde opnemen, te hebben
verworpen. Daarnaast heeft de redactie zes werken voor echt verklaard die De la Faille
zelf niet als werk van Vincent wilde aanmerken.46 Kortom, ook inzake echtheid heeft
de redactie uiteindelijk een van De la Faille onafhankelijke koers gevaren.

Omgeving van Parijs revisited
In de kunstwereld verbreidt zich de mare dat op het rkd een nieuwe editie van De la
Faille wordt voorbereid. Experts, verzamelaars, musea, kunsthandelaren en veilinghui-
zen melden zich met de vraag of een werk, waarin zij een belang hebben, in de catalo-
gus als een Van Gogh zal worden opgenomen. Een van die werken is Omgeving van
Parijs.

De eigenaar, de Parijse kunsthandelaar Alfred Loeb, is na het voor hem onbevredi-
gende oordeel van het Expertise Instituut in 1958 terug bij af, sterker, het duurgekoch-
te doek is dan in het geheel niet verhandelbaar als een Van Gogh. Loeb moet hebben
beseft dat de uitspraak van het instituut over de maker van Omgeving van Parijs - geen
Van Gogh, waarschijnlijk een Angrand - zou werken als een tijdbom. Degene die in de
jaren zestig een Van Gogh uit diens Parijse periode zou willen aanschaffen - een Van
Gogh kost dan minstens tien maal zoveel geld als een Angrand - en zou zeer waarschijn-
lijk niet over een nacht ijs zijn gegaan. Zo iemand zou uiteindelijk ook de weg naar het
Expertise Instituut hebben gevonden en vervolgens zou het ongepubliceerde rapport
uit 1958 boven water zijn gekomen. 

Loeb gaat daarom zorgvuldig te werk. Hij houdt het doek buiten de openbaarheid
en zoekt experts die hem steunen in zijn opvatting dat het om een Van Gogh gaat. Hij
verwerft een voor hem gunstige expertise van een Franse deskundige, die echter geen
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naam, laat staan gezag heeft in de Van Gogh-wereld.47 In 1966 komt hij echter in con-
tact met de nog altijd gezaghebbende Tralbaut. In deze Van Gogh-expert heeft Loeb
een veel betere partij gevonden: tientallen publicaties over Van Gogh, samensteller van
tentoonstellingen, contacten met kunstexperts, en last but not least bevriend met de
Ingenieur. Tralbaut werpt zich op de studie van het schilderij en zijn stilistisch en his-
torisch onderzoek wijst in één richting: Vincent van Gogh. Loeb en Tralbaut beseffen
desondanks dat Tralbauts onderzoek zelf ontoereikend is en dat andere acties moeten
volgen voordat het schilderij als een Van Gogh op de markt kan worden gebracht. Het
publiceren van zijn onderzoek zou, met het gezaghebbende, negatieve oordeel van het
Expertise Instituut in portefeuille, immers kunnen leiden tot een openlijke twist over
de echtheid. Geen koper zou zich dan nog wagen aan zo’n duur, ‘besmet’ schilderij.
Publicatie ervan in de Van Gogh-œuvrecatalogus zou de kansen echter voorgoed kun-
nen doen keren. De herziene De la Faille zou precies het soort gezag hebben om een
aarzelende koper of een sceptische collega te overstemmen. Maar hoe te bereiken dat
het doek zal worden opgenomen?

Tralbaut weet dat er regelmatig contact is tussen de redactie en het Expertise
Instituut over de schilderijen die op het instituut de revue zijn gepasseerd. Het is daar-
om zaak om Hammacher en Jaffé, indertijd door het Instituut met de expertise belast,
te overreden. Het duurt enige tijd voordat Tralbaut erin slaagt om hen te spreken te
krijgen en ondertussen gaan de voorbereidingen voor het drukken van zijn meer dan
veertig pagina’s tellende publicatie, gefinancierd door Loeb, door. Uiteindelijk weet
Tralbaut Jaffé over te halen het schilderij nogmaals te bestuderen. Jaffé bestudeert het
schilderij in Bazel op 18 augustus 1967 in gezelschap van een collega van Loeb en her-
ziet zijn oordeel. Hij is er nu van overtuigd dat Van Gogh de schilder is.48 Tralbaut
spreekt er met Hammacher over en maakt uit diens woorden op dat het schilderij zeker
in de heruitgave van De la Faille zal worden opgenomen.

Tralbaut bedenkt ook een indirecte manier om zijn standpunt over het schilderij
kracht bij te zetten. Hij stelt Loeb voor om de publicatie op te dragen aan Sandberg,
voormalig bestuurslid van het Expertise Instituut: ‘Dat geeft de expertise een interna-
tionaal stempel.’49 Loeb is daar enthousiast over. Hij is echter bezorgd dat zijn zakelijk
belang bij de publicatie bekend zal worden, maar Tralbaut heeft daar een oplossing voor
en verandert in de drukproeven de verblijfplaats van het schilderij van ‘Parijs’ in
‘Zwitserland’. Zodoende, schrijft hij aan Loeb, ‘[…] zal niemand aan u denken.’50 Zij
verhullen hun nauwe samenwerking, alsmede het financiële belang dat Tralbaut bij de
verkoop heeft verworven: vijf procent van de verkoopprijs.

In november 1967 verschijnt de publicatie als eerste aflevering van Tralbauts Archives
Internationales de Van Gogh onder de titel Comment identifier van Gogh? Een gehele pa-
gina is gereserveerd voor de mededeling dat de ‘twee vooraanstaande geleerden’ Jaffé
en Hammacher het als een werk van Van Gogh beschouwen. Comment identifier van
Gogh? wordt aan tal van prominenten uit de kunstwereld gestuurd en Tralbaut krijgt
bijval voor zijn ontdekking. Hij oogst complimenten van directeur Van Schendel van
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het Rijksmuseum voor zijn ‘grondige onderzoek’, van een kunsthandelaar voor de
‘fraaie uitvoering’, en van de Ingenieur om ‘de gedegenheid waarmee het stuk geschre-
ven is’.51 Het zijn strelende complimenten, zeker, maar het zijn ook opvallend zorgvul-
dig gekozen woorden waarmee de schrijvers zich niet binden aan een oordeel over wie
de schilder van Omgeving van Parijs is. Het is echter niet moeilijk om zich een voor-
stelling te maken van het gemoed van Tralbaut en Loeb in december 1967, want Jaffé
en Hammacher van het Expertise Instituut hebben het aan Van Gogh toegeschreven
en Hammacher zou over opname in de catalogus hebben gesproken. De regelrechte
bijval van Van Gelder sterkt Loeb en Tralbaut in de gedachte dat het inderdaad het
geval zal zijn. Van Gelder schrijft: ‘Ik geloof dat ik het schilderij eens in het Stedelijk
Museum heb gezien, niet wetend dat aan het auteurschap ooit getwijfeld was. Als er
twijfel was, dan is deze na de grondige analyse zeker nu wel geheel verdwenen.’52

Afvallige geluiden worden door Loeb en Tralbaut niet beluisterd. 
Op het rkd in Den Haag is de herziening van de De la Faille nog lang niet afgerond

en Tralbaut werkt daarom gestadig door aan zijn pogingen om dit schilderij, alsmede
twee andere door hem ontdekte doeken, Récolte de blé dans la plaine des Alpilles
(Tarweoogst op de vlakte van de Alpilles) en Paysage aux environs d’Arles (Landschap in de
omgeving van Arles), een gezaghebbende plaats in het œuvre van Vincent te bezorgen.
Aan Tarweoogst, dat hij in 1968 heeft ontdekt, wijdt hij een uitvoerige aflevering van
zijn Archives Internationales de Van Gogh. In de tekst gebruikt hij de autoriteit van de
Ingenieur om de echtheid te onderstrepen.53 De eigenaar wordt niet bij naam ge-
noemd, maar twee jaar later beeldt Tralbaut het schilderij wederom in een publicatie
af en wordt de identiteit van de Belgische eigenaar verhuld met de frase: ‘Collection
particulière, Los Angeles, Etats-Unis.’54 Ook in dit schilderij heeft Tralbaut een zake-
lijk belang van vijf procent van de verkoopprijs verworven. 

Onbemind
In 1969 ziet Tralbauts monumentale monografie Van Gogh, le mal aimé het licht,
welke ook in het Engels verschijnt. Hij beschrijft leven en werken van zijn idool
in 350 pagina’s met honderden afbeeldingen in zwart-wit en kleur. De kleurafbeel-
dingen van zijn drie ontdekkingen krijgen een prominente plaats.55Ingenieur Van
Gogh neemt het voorwoord voor zijn rekening. Na de eerste zin ‘Wat een aangrij-
pend boek!’ steekt hij de loftrompet over de schrijver wiens boeken, zo schrijft hij,
hij al vaker van een voorwoord heeft voorzien. Zelf vindt de Ingenieur dat eigen-
lijk overbodig, want de schrijver heeft al meer dan honderd boeken en artikelen
over Van Gogh geschreven: ‘Tralbauts reputatie is op zichzelf voldoende garantie
voor de waarde van dit werk.’56 De Ingenieur lijkt hiermee de Van Gogh-ontdek-
kingen van Tralbaut met zijn gezag te hebben ondersteund. Die schijn wordt ge-
wekt, maar de Ingenieur laat zich in het geheel niet uit over de echtheid van
Tralbauts ontdekkingen of over welk ander werk uit Van Gogh, le mal aimé dan
ook. Zijn voorwoord is in dit opzicht even ongebonden als zijn complimenteuze
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brief uit november 1967 over Tralbauts publicatie aangaande Omgeving van Parijs. 
Tralbaut waant zich nu echter een gezalfde, want hij verweert zich later tegen kri-

tiek op de echtheid van het schilderij met de opmerking: ‘Denk je dat hij [= de
Ingenieur] dat voor een boek met de reproductie van het schilderij zou hebben gedaan
als hij er niet zeker over was?’57 Niets lijkt de opname van zijn ontdekkingen in de her-
ziene De la Faille nog in de weg te staan, te meer omdat de redactie hem in 1969 vraagt
wie als eigenaar van het schilderij in de catalogus moet worden genoemd. Maar ont-
goocheling valt hem ten deel.58

Medio 1969 verneemt Tralbaut dat geen van zijn ontdekkingen in de œuvre catalo-
gus zal worden opgenomen. De redactie is verdeeld over hun echtheid, met name de
onduidelijke herkomst van de schilderijen verhindert dat er consensus wordt bereikt.59

Vincent van Gogh vermeldt geen van de werken in zijn brieven, er is geen tentoonstel-
lingsgeschiedenis en het spoor terug via de eigenaars naar de meester is vaag. Tralbaut
is ontsteld en eist op hoge toon genoegdoening. Het antwoord van de redactie is zake-
lijk. Er komt geen rubriek van werken die niet bij De la Faille voorkomen en ‘waarover
in de [redactie] geen eenstemmigheid wat betreft de authenticiteit of de toeschrijving
bestaat’.60 Tralbaut verwijt de redactie inconsequent te zijn omdat hij heeft vernomen
dat ander recent opgedoken werk wel een plaats zou krijgen. 

De redactie stelt een compromis voor. Ze wil Omgeving van Parijs in de catalogus
afbeelden, maar met een mededeling aan de lezers dat de redactie het oneens is over de
echtheid. Dan overspeelt Tralbaut zijn hand en eist dat alle drie zonder commentaar
worden opgenomen. Zo niet, dan komt bij de verschijning van de catalogus een ‘in-
ternationale persconferentie te Parijs, waarop iedereen zijn twijfel mag komen staven
met wetenschappelijke argumenten en waarop logischerwijze de redactiecommissie of-
ficieel zal worden uitgenodigd. […] Het presidium zal bestaan uit drie voorname figu-
ren uit de kunsthistorische sector.’ Het zal het gebrek aan deskundigheid van de redac-
tie aan de kaak stellen: ‘Ik acht het noodzakelijk eens en voor goed uit te maken wie
wel en wie niet Van Gogh-deskundige is.’ De deskundige, schrijft Tralbaut, ‘onder-
scheidt zonder aarzelen echt van vals, zeker wanneer hij geconfronteerd wordt niet met
een gewoon schilderij van Vincent van Gogh, maar zelfs met een meesterwerk’.61

Tralbaut zegt de vriendschap op met de redacteuren en dreigt met juridische stappen,
maar de redactie houdt voet bij stuk en verwerpt alle drie zijn ontdekkingen. Een re-
dacteur verzucht: ‘De verbetenheid van Tralbaut zal wel met de financiën te maken
hebben; een zeer onverkwikkelijk en gevaarlijk heer. Hij blijft nu samen met zijn schil-
derij zitten; pers of geen persconferentie. Het is echter een les om nooit iets op papier
te zetten en de handel nog meer te wantrouwen dan men al doet uit gewoonte.’62

Zot
Omgeving van Parijs niet in de Van Gogh-catalogus. Het is een forse tegenslag voor
Alfred Loeb en hij dringt er bij Tralbaut op aan om er met de Ingenieur over te spre-
ken. Die heeft zich immers niet in negatieve zin over het schilderij uitgesproken. Hij
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moet toch te bewegen zijn om een gunstig oordeel te vellen? Of Tralbaut dit heeft ge-
daan, is niet bekend, maar in 1971 dient zich Bogomila Welsh-Ovcharov aan, een pro-
movenda van Van Gelder, die de toeschrijving aan Van Gogh onjuist vindt.

Welsh-Ovcharov is sinds 1969 bezig met een onderzoek over de twee jaar waarin
Vincent van Gogh in Parijs woonde en werkte (maart 1886-februari 1888). Zij is daar-
bij gestuit op kritieken van een tentoonstelling van de Société des Artistes Indépendants
uit 1886 die een schilderij Terrains vagues (Braakliggende terreinen) beschrijven. De be-
schrijvingen van die critici corresponderen tot haar verrassing met de voorstelling van
Omgeving van Parijs. De critici schrijven echter niet dat het een werk van Van Gogh is,
maar van Charles Angrand. Zij wil het werk, dat in de twintigste eeuw nog nimmer op
een tentoonstelling te zien is geweest, graag zien. Zij reist met Loeb vanuit Parijs naar
de Bazelse kluis om het te bezichtigen. Zij voert ook gesprekken met een neef van de
kunstenaar, Pierre Angrand. Deze zegt haar Braakliggende terreinen in de jaren twintig
in gezelschap van de schilder te hebben gezien. Welsh-Ovcharov is zeker van haar zaak
en publiceert haar bevindingen in 1971, The early work of Charles Angrand and his con-
tact with Vincent van Gogh. Tralbaut is ontsteld. Hij heeft er geen goed woord voor over
en noemt haar tegenover een relatie een ‘stuntvrouw’, een ‘zottin’.63 Een discussie er-
over tussen Tralbaut en Welsh-Ovcharov blijft achterwege.64

In 1976 overlijdt Tralbaut en daarmee verliest Omgeving van Parijs zijn heraut. Loeb
zit echter niet bij de pakken neer. Hij beschikt over duidelijke uitspraken van enkele
experts dat het doek van de hand van Vincent is en de redactie van De la Faille heeft
bij de publicatie van de catalogus in 1970 te kennen gegeven open te staan voor herzie-
ningen en aanvullingen. Een datum voor de publicatie daarvan is achterwege gebleven
- en zo weten wij nu - een herziene catalogus zal in de twintigste eeuw niet meer ver-
schijnen. Op het moment van schrijven is er ook geen werk in uitvoering dat zal uit-
monden in een beredeneerde œuvre catalogus van Van Gogh. Dat hoeft overigens niet
te verhinderen dat een werk als een Van Gogh wordt geaccepteerd, maar dan moet er
onder gezaghebbende kenners wel eenstemmigheid over zijn. In de jaren zeventig en
tachtig is er echter geen Van Gogh-expert die het vermeldt of afbeeldt. In haar disser-
tatie uit 1976 over Van Goghs Parijse periode laat Welsh-Ovcharov het doek achterwe-
ge. In 1977 publiceert Jan Hulsker, de voormalig redacteur van de postume De la Faille,
zijn eigen catalogus, The complete Van Gogh.65 Hij negeert Omgeving van Parijs volko-
men. 

In 1981 neemt Loeb contact op met redactievoorzitter Hammacher en weet hem te
bewegen om zich nogmaals over zijn bezit te buigen. In het daaropvolgende jaar be-
studeren Hammacher én Ellen Joosten het schilderij in Parijs. Zij zijn eensgezind over
de echtheid en verklaren dat het als een Van Gogh in een supplement op De la Failles
catalogus uit 1970 zal worden gepubliceerd.66 Zij vinden de toeschrijving aan Angrand
door Welsh-Ovcharov niet terecht. In zijn rijk geïllustreerde Van Gogh-biografie uit
1982 ruimt Hammacher echter geen plaats voor het schilderij in. De onzekerheid onder
experts over de maker blijft voortduren. In de daaropvolgende jaren verstrekt Jaffé Loeb
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nogmaals een echtheidsverklaring, terwijl het rkd en een Franse kunstexpert de bevin-
dingen van Welsh-Ovcharov volgen.67

Tentoonstelling
In 1987 legt Welsh-Ovcharov de laatste hand aan een catalogus voor de expositie Van
Gogh à Paris in het zojuist geopende, prestigieuze Musée d’Orsay. Het moet een beeld
geven van de kring van schilders zoals Van Gogh die in 1886-1888 had leren kennen. Zij
schrijft op bladzijden 182-183 over Charles Angrand en neemt een afbeelding van
Braakliggende terreinen op. Het schilderij zelf zal overigens niet op de tentoonstelling
te zien zijn. In een begeleidende zin worden de publicaties van Tralbaut genoemd waar-
in het schilderij onder de titel Omgeving van Parijs als een Van Gogh te boek staat en
de zin eindigt: ‘[…] de schrijver heeft het aan Charles Angrand toegeschreven.’68

Daardoor lijkt het alsof Tralbaut op zijn schreden is teruggekeerd, maar met ‘de schrij-
ver’ bedoelt Welsh-Ovcharov zichzelf en niet Tralbaut. 

De tentoonstelling opent op 3 februari 1988 en de erfgenamen van Loeb zijn ont-
steld over hetgeen in de catalogus Van Gogh à Paris over hun bezit staat. Zij komen on-
middellijk in actie en eisen via hun advocaat dat het museum in een erratum meldt dat
Tralbaut het als een echte Van Gogh heeft aangemerkt. Het museum moet het erratum
in de catalogus voegen en sturen aan allen die reeds een exemplaar ervan bezitten. Bij
een herdruk zou de fout van Welsh-Ovcharov moeten worden hersteld.

Musée d’Orsay wil echter niet aan deze eis gevolg geven en vraagt drie Van Gogh-
experts en het Rijksmuseum Van Gogh om een uitspraak over de echtheid te doen.
Hulsker laat het museum weten dat hij het niet in zijn The complete Van Gogh had op-
genomen omdat de publicatie van Welsh-Ovcharov hem geheel had overtuigd. Hij
schrijft dat hij en zijn mederedacteuren van De la Faille 1970 er evenmin van overtuigd
waren dat het een Van Gogh is. De expert van het impressionisme en postimpressio-
nisme John Rewald, de Van Gogh-expert Ronald Pickvance en het Rijksmuseum
Vincent van Gogh stellen eveneens dat het geen Vincent van Gogh is, maar een echte
Charles Angrand. Musée d’Orsay wil dat deze uitspraken eveneens in het erratum wor-
den opgenomen. De erven schikken zich. In de overeenkomst die zij sluiten met
Musées de France, de hoogste baas van Musée d’Orsay, staat dat dit museum de ge-
wraakte bladzijden 182 en 183 in de tweede druk achterwege zal laten.69 Experts die
openlijk vóór en experts die openlijk tégen toeschrijving aan Van Gogh zijn: Omgeving
van Parijs is terechtgekomen in het purgatorio van omstreden kunstwerken. 

De navolgende jaren tonen een inmiddels vertrouwd beeld. De erven getroosten
zich moeite om experts te vinden die hen steunen in de toeschrijving aan Van Gogh en
die Welsh-Ovcharov kritiseren. Haar lezing van de kritieken van de tentoonstelling van
de Société des Artistes Indépendants uit 1886 wordt onder vuur genomen. Deze zou-
den in het geheel geen betrekking hebben op Omgeving van Parijs. Uiteindelijk slagen
zij er via Benoît Landais in om Hulsker van mening te doen veranderen: het is volgens
hem toch een Van Gogh. Maar de kritiek is daarmee niet verstomd. In 1998, tijdens
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een lezing voor het Van Gogh-symposium in de National Gallery in Londen, verwijst
Welsh-Ovcharov naar haar publicatie uit 1971 over Angrand en Van Gogh. Haar uit-
spraak over Omgeving van Parijs bereikt de erven en zij overwegen een proces. Het me-
rendeel van de experts, zo stellen zij, heeft het schilderij aan Vincent van Gogh toege-
schreven. Natuurlijk willen zij Welsh-Ovcharov de noodzakelijke vrijheid van
onderzoek niet betwisten, maar deze vrijheid kent grenzen. Met haar universitaire au-
toriteit heeft zij hun grote materiële schade toegebracht: het schilderij is onverkoop-
baar als een Van Gogh of kan slechts voor een veel minder gunstige prijs aan de man
worden gebracht.70

De zaak-Hauert
In de strijd om vals en echt hebben belanghebbenden gedreigd om juridische stappen
tegen kunstexperts te nemen als zij de brenger van een onwelkome boodschap zijn. De
strijd over de inhoud van de catalogus heeft een belanghebbende, de Franse advocaat
Roger Hauert, tot een ongebruikelijke daad gebracht: hij daagt de Nederlandse staat
voor de Franse rechter. De aanleiding hiervoor is een schilderij in zijn bezit,
Zonnebloemen in een groene bak, dat De la Faille van een expertise heeft voorzien. De
la Faille is er in oktober 1947 speciaal voor naar Parijs gereisd en heeft op de foto van
het schilderij geschreven: ‘Ik zie maar één man die het kan hebben geschilderd en die
man is Van Gogh.’71 Waarschijnlijk zal De la Faille aan Hauert hebben gezegd dat de
derde editie van de Van Gogh-catalogus op stapel staat en dat het doek daarin zal wor-
den opgenomen. Vele jaren later, in 1963, treft een vriend van Hauert op het rkd een
foto van Zonnebloemen in een groene bak aan in een doos met het opschrift ‘Valse Van
Goghs’. Hauert komt onmiddellijk in het geweer. Hij wil het adres van de weduwe De
la Faille, want zij moet volgens hem als rechtmatige erfgenaam de schade herstellen die
De la Failles ‘misbruik van vertrouwen’ heeft aangericht. Het rkd verstrekt hem geen
adres. Hauert wil het doek verkopen aan een handelaar en deze vraagt de redactie om
een echtheidsverklaring. De redactie ziet echter geen reden om van het herziene oor-
deel van De la Faille af te wijken. Het stelt dat het doek niet in zijn manuscript voor de
catalogus voorkomt en laat de handelaar weten dat het doek niet zal worden opgeno-
men.72

Hammacher kent het doek en onderschrijft De la Failles laatste oordeel over het
schilderij: geen werk van Van Gogh. De redactie volgt hem hierin en het laat Hauert
in februari 1970, zo’n acht maanden voor de verschijning van de catalogus, weten dat
het niet zal worden opgenomen.73 Hauert wil zich er niet bij neerleggen. Hij geeft een
Nederlandse advocaat opdracht om bij de weduwe en de redactie navraag te doen en
stelt dat De la Faille zijn expertise over Zonnebloemen in een groene bak nimmer tegen-
over hem heeft herroepen. Het feit dat het rkd de foto van het schilderij te midden van
foto’s van valse Van Goghs heeft aangetroffen, kan toeval zijn. De la Faille, redeneert
Hauert, was al in de zeventig toen hij aan de heruitgave van de catalogus werkte. Op
die leeftijd begaat een mens makkelijk een vergissing. 
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De redactie geeft niet toe en Hauert wil zijn gelijk via de rechter in Parijs halen. Hij
klaagt de weduwe, het rkd en de redactie aan en eist een rectificatie. Hammacher zegt
er in 2001 over: ‘Ik heb de Nederlandse regering gezegd: “Dit gebeurt mij.” Die heeft
gezegd dat ik op hun steun en medewerking kon rekenen. Ik ben een keer naar Parijs
geweest en dat was een langdurige zitting. Het schilderij stond met zijn rug tegen de
muur in de zaal. Daar bleef het uren staan. Niemand had het over het schilderij. De
advocaten streden over de vraag of een Nederlander in Frankrijk veroordeeld moest
worden of niet. Dat was heel gewichtig en daar werd lang over geargumenteerd. Ik
dacht dat de zaak nog zeker twee jaar zou duren. Binnen een jaar overleed de Parijse
advocaat en was de zaak van de baan. Nooit meer iets van gehoord.’74 De steun van de
overheid aan Hammacher heeft in eerste instantie bestaan uit het toewijzen van een
advocaat die kantoor houdt bij de landsadvocaat. Hoe de overheid zich zou hebben op-
gesteld als de zaak zou zijn voortgezet, is onbekend.

Beoordelaar
In de naoorlogse jaren heeft de overheid geen Expertise Instituut willen oprichten. Het
waarom is niet te achterhalen. Het is mogelijk dat Thorbeckes woorden ‘De regering
is geen oordelaar van wetenschap en kunst’, hierbij een rol hebben gespeeld. Het is ook
mogelijk dat de minister is afgegaan op het advies van de directies van musea die er in-
dertijd geen steun aan hebben willen geven. Zij hebben dat waarschijnlijk gedaan
omdat zij daarin een aantasting van hun autonomie hebben gezien. Zij zouden de per-
soonlijke relaties met schenkers van kunst niet uit handen hebben willen geven.
Misschien heeft de politieke gezindheid van Sandberg en de Ingenieur en het rumoer
rondom Studie bij kaarslicht in 1949 daarin een rol gespeeld. Dit zijn speculaties, de
precieze redenen zijn niet meer te achterhalen, want de documenten die er uitsluitsel
over zouden kunnen geven ontbreken. De uitgave van De la Failles postume catalogus
is daarom een interessante geschiedenis: de regering is onbedoeld en ongewild betrok-
ken geraakt bij conflicten over echtheid. De hoogste ambtenaar voor de kunsten van
het departement, dr. J. Hulsker, nam als vertegenwoordiger van de minister deel aan
het werk van de redactie en uit geen enkel stuk blijkt dat hij zich inzake echt en vals
van een oordeel heeft onthouden. Integendeel, de catalogus noemt hem in 1970 als re-
dacteur en hij is in die functie medeverantwoordelijk voor de lijst met werken die De
la Faille echt vond, maar de redacteuren niet, en ook voor het omgekeerde.75De verte-
genwoordiger van de minister is niet als waarnemer maar als deelnemer opgetreden.
De directe steun van de Nederlandse overheid voor de heruitgave is een unieke daad.
Niet eerder - en later evenmin - heeft ze de opdracht verstrekt een beredeneerde oeu-
vrecatalogus van een Nederlandse meester samen te stellen, want daar is het uiteinde-
lijk op neergekomen. De Nederlandse overheid is als beoordelaar van wetenschap en
kunst opgetreden. Thorbecke zal zich in zijn graf hebben omgedraaid.
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Conclusies

Kunstexperts vervullen een sleutelrol in de kunstwereld, want zij hebben tot taak om
kunstwerken van hun ware geschiedenis te voorzien. Dit geldt ook voor deskundigen
die zich bezighouden met het toe- en afschrijven van schilderijen en tekeningen aan
Vincent van Gogh. Volgens de normen van de wetenschap moeten zij daarbij streven
naar de waarheid en moeten zij hun conclusies over de betreffende kunstwerken base-
ren op empirie en logica. Zij moeten hun bevindingen en werkwijze voor anderen toe-
gankelijk maken en zij moeten die vervolgens beoordelen zonder aanzien des persoons. 

Een deel van de beschouwingen en onderzoeken van Van Gogh-experts voldoet hier-
aan. Het feit dat zij tegengestelde uitspraken over dezelfde schilderijen en tekeningen
van Van Gogh hebben gedaan, is op zichzelf nog geen reden om te veronderstellen dat
zij deze normen hebben laten varen. Zij gebruiken niet dezelfde theorieën of werkwij-
zen en beschikken niet over dezelfde kennis van de feiten. Kortom, tegengestelde uit-
spraken kunnen berusten op verschillen in kennis. Zij zijn echter zeker ook mede het
gevolg van strijdige belangen, strijd om macht en gezag, van het vooruitzicht van fi-
nanciële winst of dreigend financieel verlies, van pogingen om de persoonlijke eer te
beschermen en van politieke en ideologische belangen. 

Met dit boek heb ik, ten eerste, inzicht willen bieden in deze achtergronden van de
inbreuken op de normen van het beroep van kunstexpert. Ten tweede wil ik een typo-
logie geven - een soort codificatie - van wat een kunstexpert kan overkomen als hij of
zij de waarheid over de echtheid van werken van Vincent van Gogh naar voren brengt.
Het gaat om de waarheid - ik zeg dit er voor alle duidelijkheid maar bij - zoals hij of zij
die ziet.

Strijdige belangen
Binnen de kunstwereld zijn mensen met heel verschillende beroepen werkzaam, die
ieder hun eigen normen en regels hebben. Het punt is echter dat er in sterke mate ver-
menging van beroepen heeft plaatsgevonden. Neem de hoofdpersonen van dit boek:
J.B. de la Faille is behalve kunstexpert óók veilingmeester, handelaar, curator en criti-
cus H.P. Bremmer is óók kunstschilder, verzamelaar, mecenas, kunstpedagoog, criti-
cus, handelaar, curator en adviseur, ingenieur V.W. van Van Gogh is óók eigenaar en
curator, A.M. Hammacher is óók criticus, museumdirecteur en curator. 

Conflicten over echt en vals zijn mede ontstaan door een gebrekkige scheiding van
de rollen die zij moeten spelen. De vier hoofdpersonen zijn zich daarvan bewust ge-
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weest. De la Faille heeft in de jaren twintig geschreven dat er een belangentegenstelling
is tussen de kunstexpert als kenner van de waarheid over kunstwerken, de kunstcriti-
cus of museumdirecteur als bevorderaar van de kunstsmaak en de kunsthandelaar als
ondernemer die winst moet maken. Bremmer heeft hierover niet geschreven, maar uit
zijn gedrag blijkt duidelijk dat zijn vele petten een punt van zorg zijn geweest, want er
is hem altijd veel aan gelegen geweest zijn financiële belangen in door hemzelf aange-
prezen kunstwerken te verhullen. De Ingenieur heeft zich als eigenaar, beheerder en
curator niet vrij geacht om kritiek te leveren op de valse Van Goghs in het bezit van an-
deren. Hij heeft als bestuurder van het Expertise Instituut normen en regels opgesteld
en gehandhaafd voor oordelen over echt en vals. Hammacher is als museumdirecteur
terughoudend geweest met uitspraken over echt en vals, maar hij heeft evenals de
Ingenieur het beoordelen van kunstvoorwerpen willen institueren en heeft dat gedaan
als redactievoorzitter van De la Failles postume Van Gogh-œuvrecatalogus. Ook an-
dere experts in dit boek hebben verschillende, soms strijdige belangen gediend.

Macht en gezag
De strijd over de echte Vincent van Gogh gaat over wie als gezaghebbend kenner van
diens werk te boek mag staan. Van Gogh-experts hebben ernaar gestreefd hun macht
en gezag te vestigen, handhaven en vergroten. Zij hebben tevens gepoogd om dat van
andere deskundigen te beperken of te ondergraven. 

De redelijke vraag over de echtheid van de dertig Wacker-Van Goghs is een affaire
geworden, omdat Bremmer in De la Faille, die de schilderijen eind 1928 allemaal vals
had verklaard, een bedreiging heeft gezien voor zijn eigen machtspositie in de
Nederlandse kunstwereld. Volgens Bremmer is een deel van de doeken wel degelijk
echt. Hij heeft daarin na vier jaar zijn gelijk gehaald, maar dit gelijk blijkt niet te be-
rusten op overreding van zijn tegenstander De la Faille. Bremmer heeft met bluf, ge-
heimhouding en obstructie van de rechtsgang in Berlijn zijn macht ten koste van De
la Faille weten te handhaven. Hij heeft daarbij handig gebruik gemaakt van het pres-
tige van Helene Kröller-Müller, de strijdbaarheid van de kunsthandelaar Willem
Scherjon, de discretie van de scheikundige Martin de Wild en de volgzaamheid van
critici als W.Jos. de Gruyter en Cornelis Veth. 

Willem Sandberg en de Ingenieur hebben in het begin van de jaren vijftig gepro-
beerd de macht van de Nederlandse overheid in te schakelen om een eind te maken aan
de activiteiten van zelfstandig werkende experts die geen belangeloos oordeel over de
echtheid van kunstwerken vellen. Zij hebben de overheid niet kunnen overhalen om,
zoals zij hebben voorgesteld, een Expertise Instituut te vestigen en zij hebben het ver-
volgens in 1952 zelf opgericht. Een van de onuitgesproken doelen van het instituut is
geweest om het gezag van experts als De la Faille en Bremmer te beperken, die dan ook
nimmer zijn uitgenodigd een expertise te schrijven. 

Hammacher heeft in 1962 de Ingenieur niet als medelid van de redactie van De la
Failles postume Van Gogh-catalogus gewild, omdat hij diens oordelen over echt en vals
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niet deelde. Hammacher heeft ook willen voorkomen dat de Van Gogh-expert M.E.
Tralbaut zijn gezag met een oeuvrecatalogus zou vergroten. Hij heeft de steun van de over-
heid gezocht om het gezag van de Ingenieur en Tralbaut over echt en vals te beperken.

Deze gevallen laten zien dat experts zelf het initiatief hebben genomen om de macht
en het gezag van anderen te beperken en die van zichzelf te bestendigen of te vergro-
ten. In dit streven zijn zij afhankelijk geweest van andere belanghebbenden die even-
eens initiatieven hebben genomen om hun gelijk over de echtheid van werken van Van
Gogh te halen. Te denken valt aan een verzamelaar als Chester Dale die zijn positie als
potentiële schenker en bestuurder van de National Gallery of Art te Washington heeft
gebruikt om te voorkomen dat zijn bezit, Zelfportret aan de schildersezel (F 523), als een
vals werk zou worden afgeschreven.

Financiële belangen
In een aantal conflicten hebben experts hun financiële belangen laten prevaleren.
Bremmer heeft in eerste instantie een financieel belang in de Wacker-Van Gogh
Hooihopen (F 625 bis) genomen om zijn gezag te bekrachtigen. Hij heeft om dezelfde
reden Zeegezicht (F 418) voor de Kröllers aangekocht. Scherjon heeft met de koop van
Twee populieren (F 639) zowel het gezag van Bremmer willen onderschrijven als een
winstgevend handelsobject willen verwerven. Bremmer en Scherjon hebben geleide-
lijk aan de bewijzen onder ogen gekregen dat de Wacker-Van Goghs vals zijn en heb-
ben de keuze gehad om hun ongelijk te bekennen en financieel verlies te lijden of om
de verkondigers van de onwelkome boodschap op alle mogelijke manieren te bestrij-
den. Zij hebben voor het laatste gekozen. Na het Wacker-proces koopt Scherjon in 1933

bovendien de Wacker-Van Gogh Zelfportret (F 385) van kunsthandel Matthiessen. Hij
verkoopt het aan Kröller-Müllers secretaris Sam van Deventer als een echte Van Gogh
terwijl hij weet dat het vals is. 

De Van Gogh-catalogi van Scherjon uit 1932 en 1937 hebben strategische doelen ge-
diend: verhulling van zijn financiële belangen en ondermijning van het gezag van zijn
tegenstanders. Scherjons verhouding met Bremmer is na het Wacker-proces bekoeld
en hij heeft in de catalogus uit 1937 vraagtekens geplaatst bij de echtheid van Bremmers
Hooihopen (F 625 bis). De la Faille heeft dit in de tweede editie van zijn beredeneerde
catalogus van Van Goghs schilderijen uit 1939 herhaald. Daarmee hebben zij Bremmer
in zijn financiële belangen willen treffen, namelijk diens Wacker-Van Gogh Hooihopen
onverkoopbaar maken. 

De la Faille is de tragische held in het conflict rondom de Wacker-Van Goghs. Hij
heeft in de jaren twintig openlijk stelling genomen tegen kunstexperts die financiële
belangen een rol laten spelen bij het voor echt verklaren van kunstwerken. Hij heeft in
1928 de waarheid over de Van Goghs van kunsthandel Otto Wacker willen laten zege-
vieren, maar heeft de machtsstrijd in de Nederlandse kunstwereld uiteindelijk verlo-
ren en zich onderworpen aan Bremmers gezag. Het heeft hem een financieel voordeel
opgeleverd, want hij heeft in 1932 een overeenkomst met Scherjon gesloten en diens
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Wacker-Van Gogh Twee populieren (F 639) in 1935 met winst kunnen verkopen. 
Tralbaut heeft in de jaren zestig getracht om gezaghebbende experts te overreden de

echtheid te erkennen van schilderijen die volgens hem van de hand van Van Gogh zijn.
Hij heeft daarbij zijn financiële belang in de verkoop van enkele doeken zorgvuldig aan
het oog van de kunstwereld willen onttrekken, omdat hij heeft beseft dat dit zijn po-
gingen tot overreding zou kunnen verzwakken. Tralbaut is er uiteindelijk niet in ge-
slaagd de redactie van de Van Gogh-catalogus voor zijn standpunt te winnen.

Eer
De afwijzende reacties van rijke verzamelaars als Kröller-Müller en Dale op de onwel-
kome boodschap over hun Wacker-Van Goghs, respectievelijk Zeegezicht (F 418) en
Zelfportret aan de schildersezel (F 523), hebben met geld weinig uitstaande. Het moge-
lijke verlies van tienduizenden guldens of dollars heeft hen niet echt geraakt, omdat zij
de schilderijen niet als handelsobject hebben aangeschaft. Zij horen tot de verzame-
laars die via hun verzameling zelfvergroting en vereeuwiging nastreven en zij hebben
in het rumoer over de Wacker-Van Goghs vooral een potentiële aantasting van hun eer
gezien. Vincent van Gogh behoorde in de eerste decennia van vorige eeuw tot de mo-
derne schilders. De strijd over hun esthetische en historische betekenis was in de jaren
twintig nog volop gaande. Dale en Kröller-Müller hebben met de koop van hun werk
daarom een risico genomen. Dale heeft het werk van impressionisten en neo-impres-
sionisten verzameld op een moment dat critici in de Verenigde Staten het over de kunst-
waarde oneens waren. De koop van een valse Van Gogh is dan een potentiële bron van
schaamte, want Dales keuze zou dan niet alleen hebben getuigd van een verkeerde
smaak, maar ook van een gebrekkig oordeel. Dale heeft het de-nieuwe-kleren-van-de-
keizer-effect gevreesd en er is hem daarom veel aan gelegen geweest om de vernietigen-
de uitkomsten van de twee technische onderzoeken uit 1929 over Zelfportret aan de
schildersezel (F 523) geheim te houden. Kröller-Müller heeft met de koop van Zeegezicht
(F 418) het gezag van Bremmer inzake echte en valse Van Goghs willen steunen. Zij
heeft met de aankoop (en het voornemen om nog twee Wacker-Van Goghs te kopen)
haar eer verbonden aan zijn standpunt. 

William Goetz heeft het negatieve oordeel van Sandberg en de Ingenieur over Studie
bij kaarslicht in 1949 aanvankelijk een aantasting van zijn financiële belangen genoemd,
maar naarmate de strijd voortduurde blijkt dat het voor hem vooral een erezaak is geweest. 

Ideologie en politiek
Het werk van Vincent van Gogh is in Nederland en Duitsland onderdeel van een com-
plex proces van ideologievorming geweest. In de negentiende eeuw is het eigene van
Nederland onder andere gedefinieerd aan de hand van leven en werken van de mees-
ters uit de Gouden Eeuw, men denke aan een veelzeggende boektitel als Conrad Busken
Huets Het land van Rembrand (1882-1844). De eenwording van Duitsland in die eeuw
is eveneens gepaard gegaan met pogingen om het eigene te bepalen aan de hand van
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het werk van kunstenaars, waartoe volgens sommigen ook ‘Noordse’ kunstenaars als
Rembrandt behoren. De modernen, waaronder Van Gogh, hebben aan het begin van
de twintigste eeuw nog geen vaste plaats in het nationale pantheon gekregen. Er is in
Nederland en Duitsland strijd over de vraag of, en zo ja welke moderne kunstenaars
het eigene tot uitdrukking brengen. 

Verder zijn Van Goghs persoon en werk belangrijk geweest voor degenen die heb-
ben gezocht naar een individueel godsbegrip. De woordenschat waarmee zij zijn kunst-
werken hebben aangeprezen, is ontleend aan die van de christelijke godsdienst. Kröller-
Müller heeft bovendien in zijn werk het kruispunt van de moderne schilderkunst willen
zien: veel wegen leiden er naar toe, veel wegen waaieren ervan uit. Deze vermenging
van esthetiek en ideologie heeft de strijd over echt en vals een extra lading gegeven. Het
ontkennen van echtheid is ervaren als een bezoedeling van een persoonlijke of collec-
tieve zingeving. 

Het werk van Van Gogh heeft een symbolische waarde voor de activiteiten van po-
litieke organisaties gehad, die er hun eenheid en legitimiteit mee hebben willen onder-
strepen. Ontkenning van de echtheid van Vincents kunstwerken doet daar in hun ogen
afbreuk aan. De gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen hebben in 1930 willen voorkomen dat de strijd over echt en vals op de
omvangrijke Van Gogh-tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam tot ui-
ting zou komen. Zij hebben De la Faille, die als curator valse Van Goghs van de ten-
toonstelling heeft willen weren, gepasseerd ten gunste van Kröller-Müller door haar in
de gelegenheid te stellen haar door De la Faille voor vals verklaarde Zeegezicht (F 418)
als een echte Van Gogh te presenteren. In 1932 heeft een deel van de Nederlandse pers
het verschil van inzicht tussen Duitse en Nederlandse experts tijdens het Wacker-pro-
ces in Berlijn willen zien als een tegenstelling tussen Duitsland en Nederland. In het-
zelfde jaar zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over het optreden van De la Faille
inzake echt en vals, omdat hij de reputatie van Nederland zou hebben geschaad. 

In de zaak uit 1949 rondom Studie bij kaarslicht heeft de Amerikaanse eigenaar Goetz
gezinspeeld op zijn vriendschap met Harry Truman, op dat moment de president van
de Verenigde Staten. Daarmee heeft Goetz het conflict over de echtheid van zijn Van
Gogh op een politiek vlak getild. Het heeft Nederlandse politieke autoriteiten in het
geweer gebracht, die met een grote Van Gogh-tentoonstelling in New York en Chicago
good will bij de Amerikaanse regering hadden willen kweken. Zij hebben in Sandbergs
verklaring dat Studie bij kaarslicht vals is een bedreiging van hun politieke agenda ge-
zien en hem daarom tot zwijgen gemaand.

De directe steun van de Nederlandse overheid in 1961 voor het ‘wetenschappelijk up
to date’ maken van De la Failles postume Van Gogh-œuvrecatalogus is een unieke po-
litieke daad geweest. Deze heeft ertoe geleid dat de hoogste ambtenaar op het gebied
van de kunsten, die lid was van de redactie, heeft meebeslist over de echtheid van wer-
ken van Van Gogh.
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Reacties op het oordeel van experts
In de strijd om de echte Vincent van Gogh is op verschillende manieren gereageerd op
de bevindingen en beschouwingen van kunstexperts. Ik pas hier het op bladzijde 12 ge-
presenteerde analyseschema toe, te weten: 1) aanvaarden, 2) verwerpen, 3) doodzwij-
gen, 4) met retorische middelen bestrijden en, 5) (pogingen tot) monddood maken. 

Ad 1) In de meeste gevallen is de uitspraak van een kunstexpert over de echtheid van
een Van Gogh aanvaard, met name als deze inhoudt dat het schilderij of de tekening
van de hand van de meester is. De eigenaar is blij, omdat zijn bezit in waarde is geste-
gen. De expert is tevreden, omdat zo’n uitspraak zijn reputatie kan bevestigen of ver-
groten. De onderzoeksvraag van dit boek is echter wat een expert overkomt als hij de
brenger is van een onwelkome boodschap. De gegevens van het Expertise Instituut
kunnen als indicatie dienen. Tussen 1952 en 1972 zijn zo’n tachtig werken beoordeeld
die de eigenaren aan Van Gogh hebben willen toeschrijven. Daarvan zijn er negen er-
kend als werk van Van Gogh. Over vier werken is verschil van mening tussen de ex-
perts van het instituut blijven bestaan. Welnu, de eigenaren hebben in de meerderheid
van de negatieve gevallen geen actie ondernomen tegen het instituut en/of de expert(s).
Margrit de Sablonière, de eerste secretaris van het instituut, heeft in enkele brieven
gewag gemaakt van dreigementen van eigenaren met juridische stappen, maar zij heeft
er geen registratie over bijgehouden. Het is een veilige veronderstelling dat het zich niet
erg vaak heeft voorgedaan. Hetzelfde geldt voor het aantal keren dat zelfstandig wer-
kende Van Gogh-experts vanwege een onwelkome boodschap onder druk zijn gezet
om hun bevindingen te herroepen of te verheimelijken. Waarschijnlijk hebben zij er
in de meerderheid van gevallen geen persoonlijke nadelen van ondervonden. De do-
cumenten van en over de hoofdpersonen in mijn boek bieden jammer genoeg geen
basis voor een getalsmatige vergelijking: hoe vaak is hun oordeel aanvaard, verworpen,
verzwegen of vertekend? Het ontbreken van deze gegevens is overigens geen ernstig
gemis. Niet het aantal, maar de aard van de reacties is doorslaggevend om de houding
van de deskundigen te begrijpen. Een verschijnsel hoeft zich niet vaak voor te doen om
grote indruk te maken. Zo is de terughoudende opstelling van de Ingenieur en
Sandberg inzake echtheid bepaald door hun botsing in 1949 met de Amerikaanse ei-
genaar en met Nederlandse politieke autoriteiten over Studie bij kaarslicht. 

Ad 2) De bevindingen van de expert kunnen echter ook worden verworpen. Dat
kan op verschillende manieren. De eigenaar of zijn zaakwaarnemer kan de bevin-
dingen van de expert met redelijke argumenten in een publicatie bestrijden, zoals
in eerste instantie in 1928 en 1929 is gebeurd met de Wacker-Van Gogh Twee popu-
lieren (F 639). De la Faille heeft zijn oordeel dat het schilderij een Van Gogh is op
stilistische en historische gronden eind 1928 herzien: het is vals. De eigenaar
Scherjon heeft de echtheid vervolgens eveneens met stilistische en historische argu-
menten tegenover De la Faille verdedigd. Hij had bovendien een argument van tech-
nische aard. De scheikundige en restaurator De Wild zou hebben aangetoond dat
de verf uit de tijd van Vincent van Gogh stamde, dat wil zeggen uit een tijd dat het
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vanwege de geringe marktwaarde van zijn werk geen zin had om het te vervalsen. 
Ad 3) Een andere reactie is verzwijgen, dat wil zeggen dat men doet alsof de onwel-

kome boodschap nooit is verkondigd. Te denken valt aan de houding van Bremmer in-
zake Zeegezicht (F 418), dat hij in december 1928, dat wil zeggen enkele weken na de
kritiek van De la Faille op de echtheid ervan, aankoopt voor de Kröller-Müller-collec-
tie. Hij heeft zich niet willen verwaardigen om De la Faille hierover met redelijke ar-
gumenten te bestrijden. In zijn publicaties over het schilderij heeft hij nimmer van
diens afwijkende bevindingen melding gemaakt. Een ander voorbeeld is de houding
van Dale tegenover de ongunstige uitkomst van de twee technische onderzoeken uit
1929 over Zelfportret aan de schildersezel (F 523). Hij heeft deze tijdens zijn leven stel-
selmatig verzwegen. Een van de twee onderzoeken is gedaan door De Wild, die de waar-
heid over de valsheid van een vijftal Wacker-Van Goghs, zoals hij die via chemisch on-
derzoek had leren kennen, achter de coulissen aan enkele belanghebbenden heeft
meegedeeld. Hij heeft echter als expert de rechters te Berlijn, tijdens het proces in april
1932 tegen kunsthandelaar Otto Wacker, op het verkeerde been gezet en de Wacker-
Van Goghs, waarin Bremmer en Scherjon een belang hadden, uit de wind gehouden. 

Niet alleen zelfstandig werkende experts als De Wild, maar ook organisaties hebben
uitkomsten van onderzoek over echtheid verzwegen. Het Expertise Instituut heeft er
in 1955 en 1956 voor gekozen de tegenstrijdige bevindingen van experts over de maker
van enkele kunstwerken niet aan de belanghebbenden ter hand te stellen. Het heeft al-
leen de rapporten die de echtheid ontkennen verstuurd. De leiding van de National
Gallery of Art te Washington heeft lange tijd haar twijfel over de echtheid van de
Wacker-Van Gogh Zelfportret aan de schildersezel (F 523) niet naar buiten willen bren-
gen. De restaurator en pictoloog Maurits van Dantzig heeft in 1953 in een interview met
Het Vrije Volk gesteld dat De veertiende juli te Parijs (F 222) ten onrechte als een echte
Van Gogh op de tentoonstelling ter gelegenheid van Vincents honderste geboortejaar
is opgehangen. Van Dantzigs optreden is tegen de wil van de curatoren van de tentoon-
stelling, die het eigenlijk met hem eens zijn, maar die geen moeilijkheden met de eigen-
aar willen. Zij verwerpen Van Dantzigs openhartigheid en vinden dat men eigenlijk aan
de twijfels over de echtheid van het schilderij geen ruchtbaarheid moet geven. 

Ad 4) Met retorische middelen bestrijden. Retoriek in de ongunstige zin van het
woord is een terugkerend gegeven in de strijd over de echtheid van werken van Van
Gogh. Ik wil hier volstaan met de ad hominem-argumenten die tussen november 1928

en april 1932 tegen De la Faille tijdens de Wacker-affaire in stelling zijn gebracht. Hij
is door zijn tegenstanders geportretteerd als een jokkebrok, doortrapte leugenaar, geld-
wolf en loochenaar van de nationale (Nederlandse) identiteit. Verder hebben zijn te-
genstanders, die in navolging van Bremmer van mening waren dat een deel van de der-
tig Wacker-Van Goghs wel degelijk echt is, het gezag van De la Faille als kenner van
het werk van Van Gogh in alle toonaarden ontkend. Hij zou geheel incompetent zijn.
Hun doel is geweest om zowel hem als persoon in een kwaad daglicht te stellen als zijn
gezag te ondermijnen, want dan - zo was de gedachte - hoeft er aan zijn bevindingen

242

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 242



over de valsheid van de Wacker-Van Goghs geen waarde te worden gehecht. Een ander
wapen is de verdachtmaking. De acties van Sandberg tegen valse Van Goghs in 1949 is
door een deel van de pers gezien als een uiting van zijn politieke gezindheid: zijn op-
treden zou eigenlijk een vorm van communistische agitatie zijn geweest. Verder zijn af-
faires over echtheid gepaard gegaan met ridiculisering via spotprenten, cursiefjes, lied-
jes en satirische stukken in kranten en tijdschriften. 

Ten slotte is er 5) monddood maken, of het dreigen ermee, als reactie op een onwel-
kome boodschap. Een instantie of persoon heeft macht over de brenger van een on-
welkome boodschap, indien hij kan dreigen met een sanctie en deze indien nodig ook
kan uitvoeren. Daarbij past het dreigen met of nemen van juridische maatregelen,
chanteren, onthouden van steun en dreigen met ontslag.

Kunsthandelaar Wacker heeft De la Faille in december 1928 gedreigd met juridische
maatregelen als hij het Supplément zou publiceren waarin Wackers dertig Van Goghs
voor vals worden verklaard. De verzamelaar Goetz heeft in 1949 gedreigd Sandberg
voor de rechter te dagen vanwege diens schadelijke uitspraken over Zelfportret aan de
schildersezel (F 523). Goetz heeft ook gedreigd beslag te laten leggen op de schilderijen
die de Ingenieur had ingezonden voor de Van Gogh-tentoonstellingen in New York en
Chicago, indien deze zijn negatieve uitspraken over het schilderij niet zou intrekken.
Roger Hauert, de Franse eigenaar van Zonnebloemen in een groene bak, heeft de redac-
tie van De la Failles postume Van Gogh-oeuvrecatalogus daadwerkelijk voor de rech-
ter in Parijs gedaagd, omdat zij zijn schilderij niet als een Van Gogh heeft willen erken-
nen. 

Scherjon heeft de directeur van de Nationalgalerie te Berlijn, Ludwig Justi, trach-
ten te chanteren. Hij heeft Justi gedreigd het gerucht dat Van Goghs Tuin van Daubigny
(F 766), Justi’s omstreden aankoop in 1929 voor de Nationalgalerie, een vals schilderij
is openbaar zou maken, tenzij Justi zou afzien van kritiek op de echtheid van Scherjons
bezit, de Wacker-Van Gogh Twee populieren (F 639). Justi is uiteindelijk niet voor deze
poging tot chantage gezwicht. Vervolgens heeft Scherjon zijn dreigement uitgevoerd.
Hij heeft Tuin van Daubigny in zijn Van Gogh catalogi uit 1932 en 1937 achterwege ge-
laten en daarmee de echtheid ervan ontkend. 

Sandberg heeft in 1949 op verzoek van de officier van Justitie te Amsterdam aangif-
te gedaan van vervalsingen van schilderijen van Vincent van Gogh. Daaruit ontstaat -
tegen zijn bedoeling in - een affaire, die nationale en lokale politieke autoriteiten on-
wenselijk vinden. Zijn superieur, de burgemeester van Amsterdam, desavoueert ver-
volgens diens acties tegen de Van Gogh-vervalsingen. Daarop heeft Sandberg, zoals het
een goed ambtenaar betaamt, er het zwijgen toe gedaan. 

Annet Tellegen is begin jaren zestig als onderzoekster in conflict geraakt met de re-
dactie van De la Failles postume Van Gogh-œuvrecatalogus over echt en vals. Zij heeft
er haar betrekking bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie mee ge-
riskeerd, want zij wordt in 1964 vanwege haar standpunten met ontslag bedreigd, iets
wat zij weet af te wenden door zich te schikken naar de eisen van haar superieuren. 
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Reacties van experts
De Van Gogh-experts hebben verschillend gereageerd op de conflicten die er over hun
onderzoek en beschouwingen zijn ontstaan. De reacties varieerden van het 1) opkomen
voor de waarheid, 2) verzwijgen 3) en het sluiten van een compromis tot 4) advocati-
sering, waarmee wordt bedoeld dat de expert niet zozeer de waarheid heeft gediend,
maar de belangen van zichzelf en anderen heeft laten prevaleren. 

De la Faille heeft na de bekendmaking van de valsheid van alle Wacker-Van Goghs
eind 1928 de openlijke kritiek op zijn uitspraken vrijwel steeds beantwoord. De aan-
vallen op zijn persoon heeft hij gelaten voor wat zij zijn. In 1930 pareert hij de kritiek
met de publicatie van Les faux Van Gogh en geeft daarmee de strijd over de valse Van
Goghs een nieuwe wending: hij wil zich inspannen om het cultureel erfgoed, i.c. de
kunst van Van Gogh te beschermen. Hij heeft dat maar ten dele kunnen volhouden,
want hij verklaart twee jaar later in de rechtszaak tegen Wacker in Berlijn dat vijf van
diens Van Goghs toch echt zijn. Wij weten nu dat deze ommezwaai berust op een on-
waarachtig compromis dat hij tijdens het proces met zijn belagers heeft gesloten. De
la Faille heeft er in de tweede editie van zijn Van Gogh catalogus, in 1939, nog eens twee
Wacker-Van Goghs aan toegevoegd. Dat heeft niet het definitieve einde betekend van
zijn oordeel over de Wacker-Van Goghs. Bij zijn dood in 1959 heeft hij een manuscript
voor de derde editie van zijn Van Gogh-catalogus nagelaten, waarin hij zes van deze
zeven Wacker-Van Goghs toch weer vals noemt. Het fascinerende en tragische van De
la Faille zijn de extremen in zijn optreden: van krachtig opkomen voor de waarheid
tussen 1928 en 1932, via herziening tot advocatisering en verzwijgen, om tenslotte in de
jaren vijftig toch weer de waarheid over de Wacker-Van Goghs in de derde editie van
de catalogus te willen verdedigen. Bremmer heeft van het openlijk toegeven van fou-
ten inzake de echtheid van de Wacker-van Goghs niet willen weten. Hij heeft, nadat
hij de onomstotelijke bewijzen van de valsheid van enkele Wacker-Van Goghs onder
ogen heeft gehad, gedaan alsof de onwelkome boodschap nooit is verkondigd.

De redactie van De la Failles postume Van Gogh-catalogus heeft Tralbaut een com-
promis voorgesteld inzake schilderijen die volgens hem van Van Gogh zijn, maar vol-
gens de redactie niet. Zij waren bereid het schilderij in de catalogus op te nemen, maar
wel onder vermelding van hun verschil van mening. Tralbaut heeft dat niet willen ac-
cepteren. De redactie heeft de afwijkende mening van de Ingenieur Van Gogh inzake
Tuin van de inrichting te Saint-Rëmy (F 659) weergegeven, hetgeen als een compromis
kan worden beschouwd.

Advocatisering is duidelijk het geval in de zaak van de Wacker-Van Goghs. Bremmer
en Scherjon - en in 1932 tenslotte ook De la Faille - hebben zich daarmee ingelaten. Een
sleutelrol is hierin weggelegd voor de scheikundige De Wild, die zijn unieke gezag als
onderzoeker van de natuurwetenschappelijke eigenschappen van schilderijen heeft
aangewend om de echtheid van de Wacker-Van Goghs te verdedigen ofschoon hij had
ontdekt dat ze vals waren. Het is duidelijk dat hij daarmee de belangen van Bremmer,
Scherjon, Kröller-Müller en Dale heeft willen dienen. Een ander voorbeeld van advo-
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catisering is museumdirecteur John Walker, die in zijn autobiografie openhartig schrijft
dat de omstandigheden hem hebben gedwongen om kunstwerken voor echt te verkla-
ren, terwijl hij heel goed wist dat ze vals zijn.

Coda
Dit boek is geen zwartboek over de kunstwereld en/of de Van Gogh wereld.
Desondanks zou de lezer na het lezen van de soms grimmige geschiedenissen een on-
gunstig beeld kunnen krijgen van hoe het er toegaat. Daarom een voorbeeld, dat wel-
iswaar buiten de door mij bestudeerde periode valt, maar dat als tegenwicht kan die-
nen. Het Kröller-Müller Museum bezit volgens velen de mooiste collectie schilderijen
van Vincent van Gogh. De leiding wilde ter gelegenheid van zijn honderdvijftigste ge-
boortejaar in 2003 een nieuwe bestandscatalogus publiceren, omdat de laatste uitgave
uit 1980 verouderd was. Het heeft daarom vier bekwame kunsthistorici opdracht ge-
geven om er nieuw onderzoek over te doen. Zij hebben er ieder meer dan een jaar aan
gewerkt en hebben acht van de 94 schilderijen van Van Gogh definitief afgeschreven.
Het museum heeft de onderzoekers geen strobreed in de weg gelegd en het resultaat
zonder morren aanvaard. 

Zo kan het dus ook, hetgeen overigens niet wil zeggen dat datgene wat in dit boek
zo uitvoerig is beschreven, uitsluitend een zaak van het verleden is. Een insider liet zich
na een exposé van mij over de resultaten van mijn boek ontvallen: ‘Ik ben blij dat je
niet verder dan 1970 bent gegaan.’
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Slotbeschouwing

De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap. In dit boek heb ik laten
zien dat Van Gogh-experts regelmatig in die situatie hebben verkeerd. Hoe is het ech-
ter degenen vergaan die zich met de werken van andere kunstenaars hebben bezigge-
houden? De kunstwereld is immers vele, vele malen groter dan de door mij beschre-
ven Van Gogh-wereld. En verder, is het louter iets van het verleden of komt het nog
steeds voor? Toen ik enkele jaren geleden met mijn onderzoek startte, verkeerde ik in
de veronderstelling dat er regelmatig over geschreven zou zijn. Een van de stamvaders
van de kunsttheorie, de Engelse kunstexpert en kunstschilder Jonathan Richardson,
heeft er zo’n drie eeuwen geleden in zijn An Argument in Behalf of the Science of a
Connoisseur (1719) al behartigenswaardige woorden aan gewijd en je zou daarom ver-
wachten dat het onderwerp regelmatig zou terugkeren. Dat blijkt echter niet het geval
te zijn en het is daarom de moeite waard om zijn gedachten hierover weer te geven. 

Richardson citeert in zijn verhandeling de woorden van de Heiland tot zijn volge-
lingen: ‘Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen.’1

Richardson wil ermee onderstrepen dat eigenaren van kunstwerken niet altijd open-
staan voor de waarheid. An Argument is een opmerkelijke kunsttheoretische verhande-
ling, want Richardson behandelt in één adem de esthetische, cognitieve en ethische as-
pecten van het werk van de kunstexpert en dat was en is ongebruikelijk. Hij wil
vermogende Engelsen het verschil leren tussen een echt meesterwerk en een kopie, want
er gaapt een kloof tussen de overtuiging van veel verzamelaars dat hun schilderijen, te-
keningen en beelden allemaal echt zijn en de waarheid erover die de deskundige kent,
omdat deze de werken van de grote meesters heeft bestudeerd. Richardson weet ech-
ter dat het vertellen van de waarheid onaangename gevolgen voor de expert kan heb-
ben. Hij schrijft hoe een verzamelaar hem beleefd over een schilderij had aangespro-
ken: 

‘Ik bezit, zei [de eigenaar], een bijzonder goed schilderij van Rubens. De heer X was
onlangs bij mij om het te bekijken en zei dat het een kopie is. G..v….mme, ik sla een-
ieder de hersens in die beweert dat mijn schilderij een kopie is. 

Meneer Richardson, wilt u mij alstublieft het genoegen doen om langs te komen en
er uw mening over geven.’2

Richardson vertelt niet of hij het bezoek heeft afgelegd en zo ja, hoe het hem toen
precies is vergaan, maar hij laat er geen misverstand over bestaan dat een eigenaar het
een kunstkenner, die hem een onwelkome boodschap over zijn bezit brengt, moeilijk
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kan maken. Vooral als het kunstwerk kort daarvoor is aangeschaft en als voor de eigen-
aar – in Richardsons snedige bewoordingen – ‘de wittebroodsweken nog niet voorbij
zijn’. Met het kunstwerk wel te verstaan. 

In een andere passage schrijft hij hoe een kunstexpert zich moet gedragen tegenover
een eigenaar die de waarheid over de echtheid van een schilderij eigenlijk niet kan ver-
dragen. Richardsons advies: doe er het zwijgen toe. Maar wat als de eigenaar aandringt?
Advies: prijs de goede eigenschappen van het schilderij, verzwijg de tekortkomingen
en omzeil de vraag over echtheid door de aandacht van de eigenaar op iets anders te
vestigen. Richardson vergelijkt deze actie met die van een zeeman die een walvis een
vat toewerpt om mee te spelen in de hoop dat het reusachtige dier het schip met rust
zal laten en de zeeman zijn reis zonder schade zal kunnen voortzetten. De boodschap
van Richardson is duidelijk. Het machtsverschil met de eigenaar kan de kunstexpert
lelijk opbreken. Zo’n tweehonderd jaar later spreekt de echtgenoot van Judith Gérard,
met wie dit boek is begonnen, vergelijkbare woorden. Waarom zou je het ongenoegen
van anderen over je afroepen door de waarheid te vertellen over de echtheid van een
‘Van Gogh’? Wees verstandig en doe er liever het zwijgen toe.

Een verwaarloosd onderwerp
Richardsons An Argument zou een interessant startpunt voor onderzoek over de ethi-
sche aspecten van het kunstkennerschap kunnen zijn, maar het is een feit dat er sinds-
dien maar weinig over is geschreven. Dat zou kunnen betekenen dat de ervaring van
Richardson met geschoffeerde eigenaren van zogenaamde meesterwerken wel eens de
uitzondering zou kunnen zijn die de regel bevestigt, namelijk dat experts in de omgang
met eigenaren, handelaren, verzamelaars en alle anderen in de kunstwereld niet zo veel
te duchten hebben. Degene die zou willen beweren dat Richardsons relaas niet meer is
dan een aardige anekdote uit lang vervlogen tijden, lijkt het gelijk daarom aan zijn kant
te hebben. Zo iemand zou deze conclusie bevestigd kunnen zien in de alom geprezen
Dictionary of Art uit 1996. Dit werk bestaat uit 32 kloeke delen en beslaat zo’n twee
meter boekenplanken. Er hebben meer dan 6.700 auteurs uit de kunstwereld stukken
voor geschreven. Het telt circa 32.000 pagina’s met een baaierd aan trefwoorden - het
zijn er meer dan 500.000 - over kunstenaars, connaisseurs, experts en verzamelaars,
over stromingen en stijlen, over periodes en beschavingen, over vervalsingen, musea,
kunstkritiek, kunstgeschiedenis en ga zo maar door. Je krijgt dan ook de indruk dat
alles van belang er wel in voorkomt. Toch zul je tevergeefs zoeken naar trefwoorden als
ethiek, beroepscode, integriteit, politieke druk of verwante begrippen. 

Het lijken onbelangrijke begrippen in de kunstwereld en het is daarom niet verwon-
derlijk dat er ook onder kunstexperts in Nederland maar weinig aandacht voor is. Een
voorbeeld. De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) geeft jaarlijks een
bibliografie van Nederlandse kunsthistorische publicaties uit. Het zijn nu duizenden
titels. Ik heb er maar een fractie van gelezen, maar ik heb niet de indruk gekregen dat
er in Nederland regelmatig over de wetenschappelijke integriteit van onderzoekers op
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het gebied van de kunsten wordt gepubliceerd. De samenstelster van de voorlopig jong-
ste bibliografie, over 2004, bevestigt mijn vermoeden. Verder heeft de VNK nimmer
verzoeken om bijstand ontvangen van leden die vanwege hun onderzoek onder druk
waren gezet. De vereniging heeft ook geen beroepscode. Een ander voorbeeld biedt de
Nederlandse Onderzoekschool Kunstgeschiedenis die haar thuisbasis aan de
Universiteit Utrecht heeft en in 1995 door de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen (KNAW) is erkend. Een doel van de onderzoekschool is om promo-
vendi in hun onderzoek te begeleiden en om hun kennis van de kunstgeschiedenis te
verdiepen. Het rekent zich echter niet tot taak om onderzoekers bekend te maken met
de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Deze feiten lijken de conclusie te rechtvaardigen dat er weinig aandacht voor is,
omdat het er eigenlijk wel goed mee zit. Er is echter ook een andere mogelijkheid. Er
is weinig aandacht voor, omdat het om gevoelige kwesties gaat en de ervaringen van
De la Faille, Bremmer, Hammacher, de Ingenieur, De Wild, Sandberg, Van Dantzig,
Tellegen en anderen in dit boek lijken dat te bevestigen. Wie onder druk is gezet, ad-
vocatisering heeft bedreven, onderuit is gegaan of tegen zijn of haar wil concessies heeft
gedaan, geeft daar liever geen ruchtbaarheid aan. De spaarzame keren dat onderzoe-
kers, die in andere kunstenaars dan Vincent van Gogh zijn gespecialiseerd, erover
schrijven, maken echter duidelijk dat zij vergelijkbare ervaringen hebben gehad. De
kunstexperts Mallory en Moran die in de jaren tachtig middelpunt zijn geweest van
een controverse over de echtheid van een muurschildering van Simone Martini in
Siena, zijn in Italiaanse kranten aangevallen en door plaatselijke autoriteiten gekoei-
oneerd. Zij werden buitengesloten van congressen en wetenschappelijke tijdschriften
weigerden hun artikelen. Zij hebben echter voet bij stuk gehouden en hun bevindin-
gen uiteindelijk weten te publiceren.3

Gevoelige kwestie
Voor dit boek heb ik gecorrespondeerd en formele en informele gesprekken gevoerd
met experts die gespecialiseerd zijn in andere kunstenaars dan Van Gogh. Daaronder
zijn personen die zelfstandig werken en die in dienst van een organisatie zijn (geweest).
Dat heeft mij in de overtuiging gesterkt dat de ervaringen van de Van Gogh-experts
een bredere strekking hebben, al voeg ik er meteen aan toe dat verder onderzoek hier-
over wenselijk is, niet alleen om de gedachte te ontzenuwen dat het om unieke gebeur-
tenissen in een afgeperkte periode in de Van Gogh-wereld gaat, maar vooral om een
breder beeld van reacties op een onwelkome boodschap te kunnen geven en na te gaan
welke continuïteit en verandering er dienaangaande is.

In 2004 spreek ik in Amsterdam met de conservator van een buitenlands museum
over het dilemma van John Walker van de National Gallery of Art te Washington in-
zake Zelfportret aan de schildersezel van de kunstverzamelaar Chester Dale. Ofwel
Walker laat duidelijk blijken dat het schilderij vals is, maar riskeert daarmee dat Dale
zijn hele collectie van 250 moderne Franse schilderijen aan een ander museum zal
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schenken, ofwel hij houdt zijn mond in de hoop dat Dale zijn verzameling aan de
National Gallery zal nalaten, ook al betekent het dat Walker daarmee de regel over-
treedt dat er alleen echte werken aan de museumwanden mogen hangen. 

Ik vraag mijn gesprekspartner hoe hij gehandeld zou hebben.
Antwoord: ‘Wanneer je de mogelijkheid hebt om een prachtige verzameling voor je

museum te verwerven, dan hou je natuurlijk je mond over één vals schilderij. Je moet
als museum niet het risico lopen dat zo’n verzameling je zal ontglippen.’

‘Stel, je weet dat niet één, maar tien van de honderd schilderijen vals zijn, wat doe
je dan?’ 

Antwoord: ‘Ook dan hou je je mond.’
‘Stel dat het er niet tien, maar 25 zijn?’
Antwoord: ‘Ook dan zul je het gewoon accepteren, je zift in de loop van de tijd de

valse eruit.’
‘En als het er geen 25, maar vjftig van de honderd zijn?’ 
Antwoord: ‘Als je er de verzameling van je museum mee kunt verrijken, dan moet je

niet over de echtheid ervan praten.’
De kunstwereld is sinds Jonathan Richardson en Judith Gérard die tijd ingrijpend

veranderd, maar het advies om er het zwijgen toe te doen om moeilijkheden te voor-
komen vertoont een opmerkelijke continuïteit.

Een van de deskundigen die ik aan het begin van mijn onderzoek voor informatie
heb benaderd, schreef mij dat hij wel inlichtingen wil geven over zijn ervaringen met
onderzoek over echtheid, maar dat hij onherkenbaar wil blijven. Deze uitspraak maak-
te op mij een vreemde indruk, want hij was op dat moment volop in het nieuws van-
wege zijn standpunten over werken die musea volgens hem ten onrechte aan een be-
paalde kunstenaar toeschrijven. Hij was niet te vermurwen en schreef me: ‘Ik voel er
niets voor om in uw boek voor te komen, want ik heb vanwege mijn standpunten al
last genoeg gehad met curatoren van musea.’ In dezelfde tijd probeerde ik een gesprek
te arrangeren met een kunsthistoricus die vele jaren aan een proefschrift heeft gewerkt
over de echtheid van de werken van een oude meester. Het proefschrift is nooit ver-
schenen, hij heeft zijn onderzoek voortijdig beëindigd en er niet over gepubliceerd.
Wat was daarvan de achtergrond? Vormde het onderzoek een bedreiging voor de be-
langen van eigenaren, lag het onderwerp eenvoudigweg boven zijn macht, of was er
sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Hij zei me over de tele-
foon er niets voor te voelen om in mijn boek met naam te worden opgevoerd, al wilde
hij wel wat kwijt over alle tegenwerking - ook van collega’s - en het is inderdaad een
akelig verhaal. Hij heeft indertijd zo genoeg gekregen van de conflicten over zijn on-
derzoek dat hij uiteindelijk besloot om het te staken. Hij verdiepte zich vervolgens in
een heel ander onderwerp dat op een ander wetenschappelijke terrein ligt en heeft daar-
over veel gepubliceerd. Hij heeft op dat terrein een proefschrift voltooid om, zoals hij
mij zei, te bewijzen dat zijn ommezwaai niets te maken had met een gebrek aan per-
soonlijke capaciteiten. 
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In 2002 voerde ik een gesprek met een hoogleraar kunstgeschiedenis aan een
Nederlandse universiteit. Ik noem deze persoon voor het gemak x. x heeft interessan-
te publicaties geschreven. Ik vroeg of x mijn proefschrift zou willen begeleiden. Het
antwoord was een onomwonden nee en x gaf er uit eigen beweging toelichting op. x
noemde echt en vals een riskant onderwerp en zou studenten altijd afraden er een scrip-
tie of proefschrift over te schrijven. x zou zich ook zelf niet met het onderwerp willen
bezighouden, want het zou de relatie met verzamelaars en musea onder druk kunnen
zetten. x wilde daarom niet in verband worden gebracht met mijn onderzoek. Het ant-
woord bracht me enigszins van mijn stuk, want je verwacht toch niet dat een hoogle-
raar, die aan de universiteit onderzoek- en onderwijsvrijheid geniet, zich bij de keuze
van een onderwerp laat weerhouden door de gedachte dat anderen er aanstoot aan zou-
den kunnen nemen. 

Ik wil hiermee overigens niet de indruk wekken dat er geen honorabele overwegin-
gen zouden kunnen zijn om een onderzoek niet te doen of om bij bepaalde onderwer-
pen voorzichtig te werk te gaan. Iedere wetenschapsbeoefenaar kan bij zijn of haar on-
derzoek beperkingen ondervinden vanwege wetten, regels, moraal of praktische
bezwaren, met andere woorden de vrijheid van onderzoek is niet onbegrensd. Ik denk
dat een hoogleraar culturele antropologie zou aarzelen om een student participerend-
observerend onderzoek te laten doen over ‘normdoorbrekend gedrag’ van de leden van
de Nederlandse afdeling van de Hells Angels. Dit hoeft verder geen betoog, maar het
onderzoek naar de echtheid van kunstvoorwerpen levert, voor zover mij bekend, geen
levensbedreigende situaties voor kunstexperts op.4

Er kleeft een duidelijk bezwaar aan het anoniem houden van deze gespreksgenoten.
Nu kan niet worden gecontroleerd of het waar is wat zij zeggen of wat ik zeg dat zij zeg-
gen. Had ik hun uitspraken daarom eigenlijk niet achterwege moeten laten? Misschien.
Ik heb ze echter toch weergegeven, omdat ik hun ervaringen en houding zo veelzeg-
gend vind. Robert Hughes schrijft in zijn boek over Francisco Goya dat het Prado
Museum te Madrid circa 150 schilderijen van de meester bezit, maar dat deze niet alle-
maal echt zijn. En hij vervolgt dit met de intrigerende opmerking dat de curatoren dit
een enkele maal in privé-gesprekken met hem wel durven toe te geven, maar dat zij het
niet aan het papier willen toevertrouwen.5 Waarom niet? Hughes gaat er niet op in,
maar de conservatoren van het Prado onderstrepen met hun reactie nog eens ten over-
vloede dat echt en vals een gevoelige kwestie is. In de gesprekken die ik voor mijn on-
derzoek heb gevoerd, is het me herhaaldelijk overkomen dat mijn gespreksgenoot iets
zei in de trant van: ‘Ik zal je nu iets vertellen dat voor je onderzoek van belang is, maar
ik wil niet dat je het opschrijft.’ Waarna hij of zij meestal een interessante zaak uit de
doeken deed die mij inzicht heeft gegeven in de verhoudingen in de kunstwereld. 

Overigens hadden niet alle geïnterviewde kunstexperts er bezwaar tegen dat ik hun
ervaringen met naam en toenaam zou vermelden. Sommigen hadden daar een eenvou-
dige reden voor. Zij hadden er in hun carrière helemaal geen onaangename ervaringen
mee gehad. Hun uitspraken werden praktisch altijd aanvaard. Een van hen is de kunst-
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historicus Paul Hefting, voormalig conservator van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
Hij geldt al ruim veertig jaar als een expert van de werken van George Hendrik Breitner.
Kunsthandelaren en particulieren vragen hem regelmatig om een oordeel over de echt-
heid van schilderijen die zij aan Breitner willen toeschrijven. Heftings oordeel pakt
meestal negatief uit. In 2002 zei hij mij daar nooit enige moeilijkheid mee te hebben
ondervonden.6 Zo zal het meer Nederlandse kunstexperts zijn vergaan. 

Er waren er echter ook die er heel andere ervaringen mee hebben gehad. Een van
hen is Jos Koldeweij, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij was op het moment van ons gesprek in 2001 voorzitter van de VNK. Ik
vroeg hem waarom er zo weinig aandacht is voor de rol die experts in conflicten rond-
om echt en vals spelen. Hij wond er geen doekjes om. Er is volgens hem een zekere hui-
ver onder leden van de vereniging om zulke onderwerpen op de agenda te plaatsen,
mede omdat de relatie tussen kunstexperts, handelaren, verzamelaars en musea tegen-
stellingen kent en onderhevig kan zijn aan conflicten. Hij had dat zelf in zijn carrière
verschillende malen ondervonden. In zijn proefschrift over Sint-Servaas heeft hij aan-
getoond dat een deel van de in Maastricht vereerde relikwieën veel later aan de schat
van de heilige was toegevoegd. Koldeweij zei mij daarover: ‘Door het zoeken naar de
waarheid over de voorwerpen heb ik aan de ontmythologisering van het beeld van Sint-
Servaas bijgedragen. Aan dat laatste, de ontmythologisering, ontleent de kunstgeschie-
denis haar bestaansrecht. De eerste reactie op mijn proefschrift was dan ook tekenend.
Die kwam van een chauvinistisch clericus uit Maastricht: “Het is een mooi onderzoek,
maar wat jammer dat u dit als onderwerp hebt gekozen.” Ik had zekerheden aangetast.’ 

Koldeweij noemde ook een vergissing van zichzelf uit 1985 bij het dateren van een
zilveren schaal voor de tentoonstelling ‘Zilver uit ’s-Hertogenbosch’ in het
Noordbrabants Museum. Door die vergissing leek het alsof de Renaissance in Den
Bosch twintig jaar eerder was gestart dan men altijd had gedacht. Hij zei: ‘Daar waren
sommigen in Den Bosch een beetje trots op. Vlak voor de opening ontdekte ik dat ik
me in die twintig jaar vergist had en ik heb de directie voorgesteld om in de catalogus
een papier met een erratum te leggen. Daar wilde de directie niet van weten. Het aan-
zien van het museum was in het geding. Ik was in tijdelijke dienst en had dus niet zo
veel in te brengen. Ik heb mijn correctie uiteindelijk in een artikel voor een kunsttijd-
schrift weten te publiceren.’ 

Koldeweij geldt als expert van de werken van Jeroen Bosch. In 2001 was hij tijdelijk
conservator van de Jeroen Bosch-tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beunin-
gen. Het zou een unieke gelegenheid bieden voor vergelijkend onderzoek, want slechts
zelden zijn alle werken van Jeroen Bosch bijeen. Koldeweij wilde de tentoonstelling
daarom gebruiken om uitgebreid historisch en natuurwetenschappelijk onderzoek te
doen over Jeroen Bosch en tijdgenoten. De dendrochronologie (het bepalen van de ou-
derdom van beschilderde panelen door het onderzoek van de jaarringen in het hout)
is een krachtig hulpmiddel bij het bepalen van de echtheid. Een voorstelling geschil-
derd op een paneel van na 1527, het sterfjaar van Jeroen Bosch, kan niet van de hand
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van de meester zijn. Het voornemen om nauwgezet onderzoek over de schilderijen te
doen leidde echter tot hoog oplopende conflicten met eigenaren: zowel particulieren
als publieke instellingen. Zo verzette het Prado te Madrid zich tegen het opschrift dat
in Rotterdam bij het schilderij De verzoeking van Antonius zou worden gehangen:
‘Jheronimus Bosch of navolger.’ De eis van het museum was dat dit in de tentoonstel-
ling zou worden gewijzigd in ‘Jheronimus Bosch’. Het ‘of navolger’ moest verdwijnen. 

Koldeweij: ‘Wij hebben in het deel Verantwoording en literatuur van de catalogus
precies opgeschreven wat wij van alle tentoongestelde werken dachten. In het daaraan
voorafgaande tekst- en fotogedeelte zijn wij wat terughoudender geweest. Eigenlijk is
dit soort geschipper van onderzoekers en tentoonstellingmakers inzake authenticiteit
volstrekt onacceptabel, maar je moet nu eenmaal met uiteenlopende belangen reke-
ning houden. De leiding van Museum Boijmans Van Beuningen heeft ons overigens
gesteund in ons onderzoek en in onze houding tegenover het Prado’.7

Merk op hoe de houding van Koldeweij verschilt van die van hoogleraar x. Koldeweij
besefte evenals x dat hij het met eigenaren van kunstwerken aan de stok zou kunnen
krijgen, maar dit heeft hem er niet van weerhouden om door te zetten.

Faustisch dilemma
In gesprekken en in de literatuur valt steevast dezelfde naam als het gaat over de ma-
nier waarop een kunstexpert zich inzake echt en vals kan compromitteren, namelijk
die van Bernard Berenson. Deze zag zich geplaatst voor het, zoals hij het noemde, faus-
tische dilemma van een schraal bestaan, omdat het dienen van waarheid en schoon-
heid maar weinig geld zou opbrengen, of van een zeer comfortabel leven, al zou hij zich
daarvoor moeten encanailleren met de belangen van de kunsthandel. Zijn behoefte om
als een grand seigneur in de villa I Tatti nabij Florence te leven heeft uiteindelijk de
doorslag gegeven om in 1907 met een van de belangrijkste kunsthandelaren van zijn
tijd, Joseph Duveen, een geheim en uiteindelijk voor hen beide zeer profijtelijk ver-
bond te sluiten. Berenson heeft tot 1936 van Duveen elk jaar 20.000 pond ontvangen,
alsmede tien procent over de verkoop van elk schilderij dat was voorzien van zijn ‘on-
afhankelijke’ verklaring van echtheid. De kunstwereld is tot de dag van vandaag bezig
om de intellectuele erfenis van Berensons kennerschap te ontdoen van onjuiste toe-
schrijvingen. Voor een deel kunnen die worden gezien als vergissingen vanwege
Berensons ontoereikende kennis, maar voor een ander deel zijn die beslist het gevolg
van zijn financiële belangen: een schilderij met het etiket ‘Titiaan’ brengt nu eenmaal
veel meer geld op dan een met het etiket ‘Werkplaats van Titiaan of Leandro Bassano’.

Over Bernard Berenson en Joseph Duveen, die in 1933 vanwege zijn verdiensten voor
het Britse kunstleven in de adelstand is verheven, is veel gepubliceerd.8 Er is echter een
keerzijde aan de rijke literatuur over de fascinerende kunstkenner Berenson en de niet
minder fascinerende kunsthandelaar Duveen. Berenson geldt als hét voorbeeld van ge-
corrumpeerd kennerschap en er is de neiging om hem als een geïsoleerde figuur te be-
schouwen. Het heeft ongeveer hetzelfde effect als de herroeping van Galileo Galileï te-
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genover de inquisitie in 1633 dat de aarde om de zon draait. Het gaat om een groot ge-
leerde, over een grote zaak, uit een ver verleden en in een ander land dan Nederland.

Maar is dat wel zo, is het optreden van Berenson als kunstexpert inderdaad uniek?
Zijn optreden lijkt op dat van dr. Willem Vogelsang (1875-1954), die in 1907 de eer-

ste Nederlandse leerstoel in de kunstgeschiedenis gaat bekleden aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. De kunsthistorica Victorine Hefting (1905-1993), die met haar memoires
in 1988 nogal wat opschudding veroorzaakte omdat zij openhartig over haar tumultu-
euze liefdesleven schrijft, is gedurende enkele jaren de assistente en minnares van
Vogelsang. Zij schrijft dat hij in de jaren twintig en dertig expertises opstelt voor een
kunsthandelaar in Bazel die ‘er zijn werk van maakte om met niet al te beste stukken
grote effecten te behalen’, wat een beleefde manier is om te zeggen dat hij vals werk in
omloop brengt. Vogelsang heeft echter met de handelaar de afspraak gemaakt dat diens
koopwaar nooit in Utrecht zal worden tentoongesteld. Dat zet Hefting aan het den-
ken: ‘[...] dus gaf [Vogelsang] er zich wel degelijk rekenschap van dat wat hij deed niet
helemaal in de haak was, maar die [handelaar] heeft zich niet aan zijn afspraak gehou-
den en is op een gegeven moment toch naar Tivoli gekomen met een verkooptentoon-
stelling. Toen ik daar toevallig van hoorde, ging ik kijken, vooral omdat er veel zestien-
de- en zeventiende-eeuwse stukken bij waren, waarnaar je altijd hongerig was. Naast
een groot aantal van die schilderijen trof ik toen door Vogelsang getekende expertises
aan, die er volstrekt niet mee door konden.’ Zij is ontsteld, spoedt zich onmiddellijk
naar het Kunsthistorisch Instituut en doet er Vogelsang snikkend verslag van haar ont-
dekking. Deze reageert wat bedremmeld, maar ontkent niet dat hij vanwege het geld
de waarheid geweld heeft aangedaan.9 Hefting vertelt jammer genoeg niet waarom zij
dit meer dan vijftig jaar voor zich heeft gehouden. 

Het lijkt me zeer aannemelijk dat de problemen rondom echt en vals zich niet be-
perken tot Van Gogh-experts, maar het is kennelijk not done om ze openlijk aan de
orde te stellen. Met andere woorden, er is weinig over bekend, omdat er weinig aan-
dacht voor is. De kunsthistoricus Marijnissen schrijft: ‘Valse schilderijen zijn enkele
zeldzame keren het voorwerp geweest van tragedies op Shakesperiaans niveau. Wat on-
gemeen boeiend is op het toneel van het menselijk bedrijf is niet noodzakelijk even
boeiend op professioneel vlak’.10 Het is de kernachtige verwoording van een gedachte
die zowel onder kunstexperts als onder beoefenaren van andere wetenschappen leeft.
Het vinden en onder woorden brengen van de waarheid hoort bij onze taak als onder-
zoeker, het opkomen voor de waarheid niet.11

De Nederlandse universiteiten hebben na het verschijnen van De onwelkome boodschap
of hoe de vrijheid van onderzoek bedreigd wordt regelingen gemaakt die de wetenschap-
pelijke integriteit van onderzoekers moeten waarborgen. De KNAW heeft een brochu-
re uitgegeven, Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen, en het Landelijk
Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi) in het leven geroepen.12 Ik vrees echter
dat deze initiatieven een dode letter zullen blijven als studenten er niet van doordron-

253

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 253



gen raken welke voetangels en klemmen zij in hun carrière als onderzoeker kunnen te-
genkomen. Enkele opleidingen hebben een begin gemaakt om dat tekort weg te wer-
ken. De studie Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, bijvoorbeeld,
laat studenten in een cursus van vier dagen kennismaken met verschillende aspecten
van wetenschappelijke integriteit en laat ze een persoonlijke gedragscode opstellen. De
studenten waarderen de cursus omdat die hen bewust maakt van de plichten die zij als
wetenschapsbeoefenaren hebben. Zoiets zou ook heel goed te organiseren zijn op het
gebied van het onderzoek van de kunsten. 
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Dankwoord

Veel personen hebben mij te woord gestaan over het onderwerp van dit boek, hetzij
omdat zij direct betrokken zijn (geweest) bij de kwesties die hierin zijn behandeld, het-
zij omdat zij in de kunstwereld met vergelijkbare zaken te maken hebben gehad. Verder
heb ik regelmatig met personen gesproken die de kunstwereld niet van binnenuit ken-
nen, maar die mij met hun kritische vragen op het juiste spoor hebben gehouden.
Enkele gespreksgenoten hebben ook de moeite genomen om mijn manuscripten van
commentaar te voorzien en hebben mij behoed voor vele fouten en foutjes. Ik noem
hier H. Balk, R. Bordewijk, M. ter Borg, E. Couvée, H. Ebbink, P. van der Eerden, J.
Ellemers, W. Feilchenfeldt, P. Hecht, P. Hefting, J. Joosten, T. Kõdera, S. Koldehoff, J.
Koldeweij, F. Leeman, M. te Marvelde, H. van Os, W. Rappard, P. de Ruiter, E.
Schrage, R. Schumacher, A. Tellegen, E. van Uitert, P. Verschoof, B. Welsh-Ovcharov,
E. van de Wetering en J. van der Wolk.

Helaas zijn enkele personen, die via gesprekken, correspondentie en/of commen-
taar op manuscripten een substantiële bijdrage aan mijn boek hebben geleverd, niet
meer onder ons. Het zijn J. Hulsker, kenner van Van Goghs brieven en beeldend werk,
A.M. Hammacher, directeur van het Rijksmuseum Kröller-Müller en redactievoorzit-
ter van De la Failles postume Van Gogh catalogus, E. Joosten, curator van het
Rijksmuseum Kröller-Müller, E. De Wilde, directeur van het Stedelijk Museum
Amsterdam en voorzitter van het Expertise Instituut, en W. Froentjes, directeur van
het Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie, die mij bovendien en-
kele cruciale documenten en voorwerpen in zijn bezit heeft laten bestuderen. 

Familieleden van personen die in dit boek voorkomen, hebben mij geduldig te
woord gestaan en documenten toevertrouwd of ter inzage gegeven. J. Baart de la Faille
beschikt over documenten van en over zijn oom, waardoor nu voor het eerst inzicht in
diens motieven en acties kan worden geboden. D. van Dantzig heeft mij gastvrijheid
geboden om de correspondentie van haar vader te bestuderen. J. van Gogh heeft mijn
vragen over zijn vader beantwoord en zich ingespannen om feitelijke onjuistheden in
mijn weergave van de feiten recht te zetten. G. Girard-Loeb heeft mij toestemming ge-
geven om de correspondentie van haar vader te bestuderen. J. van Es heeft mij inzage
gegeven in het archief van kunsthandel d’Audretsch.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap dank ik voor inzage in documenten over de kwestie beschreven in
hoofdstuk 8. Het Stedelijk Museum te Amsterdam en het Van Gogh Museum hebben
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mij toestemming gegeven om de archieven van het Expertise Instituut te bestuderen.
Medewerkers van de National Gallery of Art te Washington hebben de archieven van
het museum voor mij toegankelijk gemaakt. A. Halpern heeft geholpen bij de studie
van de curatoren mappen. A. Hoenigswald, restaurator van schilderijen, heeft mij bij-
zonderheden verschaft over de Van Gogh schilderijen van het museum, J. Orfila, on-
derzoekster, heeft mij laten delen in haar kennis van Maud en Chester Dale. B. Götze
van het Zentralarchiv Staatliche Museen te Berlijn dank ik voor haar hulp bij het door-
werken van de documenten inzake de Wacker-affaire. M. Knies van het Stedelijk
Museum wil ik danken voor de hulp om documenten over Van Gogh tentoonstellin-
gen op te sporen. De Stichting Vincent van Gogh heeft toestemming gegeven om de
Memoranda van ingenieur V.W. van Gogh te bestuderen en eruit te citeren. Het rkd

heeft een schat aan materiaal over de negentende en twintigste eeuwse kunst en M. Op
de Coul heeft mij er wegwijs in weten te maken. Zij heeft bovendien mijn manuscrip-
ten van commentaar voorzien, waarvoor dank. Het Kröller-Müller Museum bezit een
omvangrijk archief dat aan het begin van mijn onderzoek niet geheel toegankelijk voor
onderzoek was. Desondanks hebben P. de Jonge en B. Mühren zich ingespannen om
me de stukken te laten lezen die voor een goed begrip van veel geschiedenissen in dit
boek noodzakelijk zijn.

Medewerkers van het Van Gogh Museum hebben mij op verschillende manieren in
mijn onderzoek bijgestaan. Met name L. van Tilborgh, conservator schilderijen, met
wie ik vele gesprekken heb gevoerd, heeft mij de afgelopen jaren met commentaar op
mijn stukken en met suggesties voor onderwerpen bijgestaan. C. Stolwijk, hoofd on-
derzoek, heeft me nuttige tips gegeven en het manuscript becommentarieerd. F. Pabst
en M. Hageman hebben onschatbare hulp geboden bij het toegankelijk maken van de
archieven en documenten van het museum. Zij hebben me bovendien voor menige
misstap weten te behoeden. A. Vriend en P. Schuil hebben de bibliotheek van het mu-
seum tot een van de aangenaamste plekken voor mijn onderzoek weten te maken. De
redactie van Jong Holland dank ik voor commentaar op ‘De Goetz-affaire’ uit 2002,
waarvan hoofdstuk 8 een uitgebreide en herziene versie is. Voor vragen over Van Goghs
werken heb ik altijd een beroep kunnen doen op T. Meedendorp. Hij heeft bovendien
menigmaal de puntjes op de i gezet. B. Landais heeft mij laten delen in zijn omvang-
rijke kennis van het werk van Vincent van Gogh. Hij heeft mij zijn transcripties van
de briefwisseling van vader en zoon Gachet ter beschikking gesteld en ook op tal van
andere manieren hulp geboden. 

De financiële steun van de Stichting Wetenschap en Democratie heeft een verblijf
in Washington en Berlijn mogelijk gemaakt. Ik dank M. Broekmeyer, de drijvende
kracht van de stichting, voor het in mij gestelde vertrouwen, te meer omdat het onder-
zoek aanmerkelijk meer tijd in beslag heeft genomen dan ik de stichting indertijd heb
voorgespiegeld. Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Leiden in de persoon van P. Vedder heeft mij tijd en gelegenheid gegeven
om dit onderzoek te starten. Het departement Politieke Wetenschap van dezelfde uni-
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versiteit heeft zich een inspirerend gastheer getoond. De ernst en luim van de koffie-
en lunchgesprekken zijn onontbeerlijke ingrediënten geweest om het plezier in het ge-
compliceerde onderzoek van de Van Gogh-wereld te behouden. Ik wil met name J. van
Holsteyn en H. Oversloot van het departement danken voor hun aanmoediging en
voor het commentaar op mijn manuscripten. De kopijredacteur van de uitgeverij, S.
de Jong, heeft het manuscript nauwgezet van commentaar voorzien.

Een onderzoek dat zich over zo’n lange periode uitstrekt en het onderwerp op een
wat ongebruikelijke manier behandelt, gaat onvermijdelijk gepaard met tegenslagen.
Ik heb me wel afgevraagd of een antropoloog de meest aangewezen persoon is om zich
met de Van Gogh-wereld bezig te houden. In Frank Bovenkerk, die een voorkeur heeft
voor ongebruikelijke onderwerpen, heb ik echter een gelijkgestemde geest gevonden.
Hij heeft zonder aarzeling zijn steun gegeven, mijn manuscripten van commentaar
voorzien en ervoor gezorgd dat dit boek als dissertatie zou worden gepresenteerd.
Mariëtte Linders heeft mij bij het onderzoek en schrijven volop gesteund en het ge-
duld opgebracht om steeds maar weer mijn verhalen over de Van Gogh-wereld aan te
horen.

André J.F. Köbben heeft in een boeiende bundel essays, Het gevecht met de engel.
Over verheffende en minder verheffende aspecten van het wetenschapsbedrijf (2003), het
onderwerp van De onwelkome boodschap verder uitgewerkt. De strijd om de echte Vincent
van Gogh is de uiting van onze gezamenlijke belangstelling en zou zonder zijn aanspo-
ringen en steun niet zijn geschreven. Ik draag dit boek daarom aan hem op. 

Amsterdam/Leiden, mei 2006

257

Strijd echte Vincent v Gogh2.qxd  07-09-2006  07:53  Pagina 257



Archieven

AAA Archives of American Art in de Smithsonian Institution te Washington
BF Archief J. Baart de la Faille, Collectie J. Baart de la Faille te Arnhem
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
CDA Collectie D.A. van Dantzig te Amsterdam
GAA Gemeente Archief Amsterdam
GAD Gemeente Archief Den Haag
GL Collectie G. Girard-Loeb te Parijs
KA Archief Kunsthandel d’Audretsch, Collectie J. van Es te Rotterdam
KMM Kröller-Müller Museum te Otterlo
MBB Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam 
NFI Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag, Archief W. Froentjes
NGAW National Gallery of Art te Washington
OKW Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag
SMA Stedelijk Museum Amsterdam
UA Het Utrechts Archief
VGM Van Gogh Museum te Amsterdam
ZMB Zentralarchiv Staatliche Museen te Berlijn
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Noten
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Hoofdstuk 1
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2 J.B. de la Faille, ‘Aan een kind’, Vox studiosorum, 9 mei 1907.
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Roggen’. Vox studiosorum, 9 december 1915.
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7 In 1939 is het beeld verplaatst naar de Porte Saint-Paul in Verdun.
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12 ‘Schoon schip. Het gevaar van betaalde expertises, hoe aan het euvel een einde te maken?’, De

Haagsche Post, 2 april 1932.
13 [J.B. de la Faille], ‘Kunsthandelaar of museumdirecteur’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 septem-

ber 1920.
14 X, ‘Museumdirecteur, geen kunsthandelaar’, NRC, 12 oktober 1920; [J.B. de la Faille],

‘Kunsthandelaar of museumdirecteur’, NRC, 16 oktober 1920; en X, ‘Kunsthandelaar of museumdi-
recteur’, NRC, 20 oktober 1920.

15 [J.B. de la Faille], ‘Kunsthandelaar of museumdirecteur’, NRC, 9 september 1920.
16 X, ‘Museumdirecteur, geen kunsthandelaar.’ NRC, 12 oktober 1920.
17 [J.B. de la Faille], ‘Kunsthandelaar of museumdirecteur’, NRC, 16 oktober 1920.
18 X, ‘Museumdirecteur, geen kunsthandelaar’, NRC, 12 oktober 1920.
19 J.B. de la Faille, ‘Les faux Rembrandts’, Le monde nouveau, 1 januari 1922. Zie verder ‘Le monde nou-

veau.’ NRC, 30 januari 1922 en J.B. de la Faille, ‘Wedergevonden of nieuw-ontdekte Rembrandts’,
NRC, 13 februari 1922.

20 Brief F. Schmidt Degener aan J.B. de la Faille, 18 januari 1922. BF, Herinneringen van 29 september
1918 tot 17 mei 1929. 

21 J.B. de la Faille, ‘Expertise van schilderijen en kunstvoorwerpen’, De Veilingbode, december 1924, 6-7.
22 Onder andere De Indische verlofganger. Officieel orgaan van de Vereniging van Indische verlofgangers,

13 maart 1925; La gazette de Hollande, 20 maart 1925; Prager Presse, 1 januari 1925; Neue Zürcher Zeitung,
9 januari 1925; Haarlems Dagblad, 5 januari 1925.

23 C. Veth, Bureaux voor expertise?’ Haagsch Maandblad, deel III, no. 3, maart 1925, 274.
24 Ibidem, 275.
25 Ibidem.
26 Ibidem, 277.
27 J.B. de la Faille, ‘Expertisebureaus’, De Veilingbode, maart 1925. Zie ook J.B. de la Faille, ‘De valse

Frans Hals’, De Veilingbode, mei 1925.
28 J.B. de la Faille, ‘De 26ste tentoonstelling der Secession te Berlijn III’, De Fakkel, 6 juni 1913.
29 De redactie van de postume De la Faille-catalogus uit 1970 dateert de start van het samenstellen van

de catalogus in 1917 (De la Faille 1970, 39). De la Faille heeft zelf 1922 als startdatum genoemd (‘Zes
maal een persoonlijke kijk op Van Gogh en zijn invloed.’ Het Vrije Volk, 28 maart 1953). In februari
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1922 verschijnt zijn verzoek om inlichtingen aan bezitters van Van Goghs werk in De Telegraaf en
Algemeen Handelsblad. In Formes (december 1929, 11) schrijft hij vijf jaar aan de catalogus te hebben
gewerkt. Het idee en eerste werk voor de catalogus kan echter omstreeks 1918 zijn ontstaan, omdat
hij als veilingmeester van Muller & Co schilderijen en tekeningen van Van Gogh heeft geveild.

30 Zie Feilchenfeldt 1988, 42. De la Faille heeft Sternheims Gauguin en Van Gogh (1925) van een voor-
woord voorzien en hem persoonlijk gekend. 

31 Stolwijk & Veenenbos 2002, 22-27.
32 De la Faille is onder meer curator van de tentoonstellingen: Galerie Dru (Parijs), ‘Aquarelles, dessins

et pastels de Van Gogh (1853-1890) du 23 juin au 12 juillet 1928. Avant-propos de J.-B. de la Faille’,
Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) ‘Tentoonstelling van Teekeningen en aquarellen door Vincent
van Gogh’ (19 oktober-17 november 1929) en voor De Rotterdamsche Kring, ‘Tentoonstelling van
Teekeningen en aquarellen door Vincent van Gogh’ (21 december 1929-12 januari 1930). Lezingen:
SMA, 26 oktober 1929, ‘De Teekenaar Vincent van Gogh’, De Rotterdamsche Kring, 21 december
1929, Inleiding bij de tekeningententoonstelling SMA, 30 september 1930, ‘Vincent van Gogh en zijn
kunst’, Genootschap Nederland-Frankrijk, 6 october 1930, lezing met lichtbeelden ‘Vincent van Gogh
en zijn werk’, SMA 25 oktober 1930, ‘Vincent van Gogh’, 22 december 1930, Arnhem, Mij tot Nut v/h
Algemeen. ‘Vincent van Gogh’, donderdag 26 april 1928, Kestner-Gesellschaft E.V. te Hannover en
in Wenen, 26 februari 1928, ‘Van Gogh als Zeichner’, en 27 februari 1928, ‘Van Gogh als Maler’.

33 De la Failles bemiddeling bij de verkoop van tenminste drie schilderijen blijkt uit correspondentie
tussen hem en ingenieur V.W. van Gogh. VGM, b6948 V/1996.

34 Tekst op los blad ingestoken bij J.B. de la Faille 1927, Bibliotheek VGM. Zie: Gazette de l’hôtel Drouot,
15 oktober 1927.

35 De la Faille traceert zijn familie tot de hugenoten die Frankrijk in de zeventiende eeuw moesten
ontvluchten en in Nederland verblijf vonden. Het is een aangenomen identiteit, want volgens een
mededeling van zijn neef, J. Baart de la Faille, komen zijn voorouders vrijwel zeker niet uit Frankrijk. 

36 J. Zwartendijk, ‘Een zeldzame uitgave. J.B. de la Faille, L’œuvre de Vincent van Gogh. Catalogue rai-
sonné, Tome I et II (Paris et Bruxelles, Van Oest, 1928)’, NRC, 2 februari 1928.

37 Respectievelijk ibidem en Kasper Niehaus, ‘J.B. de la Faille, Het werk van Vincent van Gogh.’ De
Telegraaf, 8 januari 1928.

38 The Burlington Magazine, juni 1928, 312-313, en oktober 1928, 207-208.
39 Brett Duvivier. ‘L’œuvre de Vincent van Gogh. Catalogue raisonné’, International Studio, april 1928.

Biermann, ‘J.B. de la Faille, L’œuvre de Vincent van Gogh’, Cicerone, 1 juli 1928, 459-460. R.B.,
‘L’œuvre de Vincent van Gogh’, La revue de l’art, november 1928, 214.

40 Balk 2004, 105-172.
41 Balk 1993, 24.
42 Zie Hilhorst 1999 en Balk 2004, 226.
43 B. van der Leck, ‘In Memoriam dr. H.P. Bremmer’, Museumjournaal, deel 9/10, 1956, 163-164.
44 Zie De la Faille 1928, deel III, 189, 193.
45 Stegeman 1993, 48.
46 N. Eissenloeffel’s Kunsthandel, Betreffende kunstexpertises, z.j. RKD, Archief Eissenloeffels

Kunsthandel. Zie ook Balk 2004, 304-305.
47 Ten Berge 2003a, 390.
48 Balk 2003, 304. 
49 Niet te verwarren met de Vereeniging tot het vormen van ene Openbare Verzameling van

Hedendaagsche Kunst te Amsterdam, opgericht in 1874.
50 De koninklijke erkenning van de vereniging is op 13 mei 1930. Zie: Nederlandse Staatscourant, 17 juni

1930, nr. 115.
51 Brief H.P. Bremmer aan De la Faille, 14 april 1928. SMA, Tent. A’dam 1930.
52 Brief H. Kröller-Müller aan De la Faille, 30 mei 1928. SMA, Tent. A’dam 1930.
53 Zie Dirven & Wouters 2003.
54 Ik volg hier de weergave van De la Faille die schrijft dat er vier Wacker-Van Goghs geweigerd zou-

den zijn. Volgens Grete Ring zou het om drie doeken zijn gegaan: zie Ring 1932, 154. 
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55 Zie Ring 1932, De la Faille 1930. Anon. ‘Van Gogh-schilderijen vervalscht met fabelachtig meester-
schap’, Het Volk, 30 november 1928. De vier doeken zijn F 614, F 741, F 539 bis, F 691. Zie: A.M. de
Wild, Het Van Gogh proces. Z.d. [1932], 7. RKD, Archief De Wild. Anon. ‘Valsche Van Goghs?’, De
Telegraaf, 30 november 1930.

56 Afschrift brief ir. V.W. van Gogh aan J.B. de la Faille, 16 maart 1928. VGM, b6948 V/1996.
57 ‘Mr. De la Faille dient van repliek’, De Telegraaf, 3 december 1928.
58 ‘Fünf Van Goghs echt? De la Faille überrascht das Gericht durch seine Zeugenaussage’, Berliner

Börsen-Courier, 11 april 1932. 
59 ‘Van Gogh-schilderijen vervalscht met fabelachtig meesterschap.’ Het Volk, 29 november 1928.
60 ‘Dertig valse Van Goghs’, De Telegraaf, 30 november 1928.
61 ‘Vincent van Gogh’, Nieuwe Courant, 22 december 1928. De la Faille zegt tegen de krant dat hij F 523

in februari 1928 opnieuw heeft gezien. Hij zou kunsthandelaar Joseph Stransky hebben gevraagd om
zijn herziene oordeel aan de Amerikaanse verzamelaar Dale mee te delen. 

62 Ingenieur Van Gogh schrijft de National Gallery te Washington in 1971 dat volgens J.H.H.
Siedenburg de directeur van het Rijksmuseum, F. Schmid Degener, aanwezig was. 

63 Brief J.B. de la Faille aan L. Justi, 28 mei 1929. ZMB, I/NG 470, 170.
64 ‘Dertig valse Van Goghs’, De Telegraaf, 30 november 1928.
65 ‘7 Van Goghs bestimmt falsch’, Berliner Nachtausgabe, 30 november 1928.
66 Berliner Zeitung, Berliner illustrierte Nachtausgabe en Vossische Zeitung.
67 ‘Nieuws over de Van Goghs’, De Telegraaf, 21 december 1928.
68 ‘Vincent van Gogh. De vervalsingen. Het supplement op den catalogus van J.B. de la Faille’, NRC,

10 december 1928.
69 Het Vaderland publiceert op 6 december 1928 foto’s van zes schilderijen onder de kop ‘De zogenaamd

Valse Van Goghs’. 
70 ‘De valsche Van Goghs’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 12 december 1928; Anon. ‘De valsche Van

Goghs’, De Standaard, 12 december 1928. 
71 ‘Nieuw stadium in de Van Gogh affaire’, De Telegraaf, 30 november 1928.
72 H.P. Bremmer, ‘De valsche Van Goghs’, De Nieuwe Courant, 1 december 1928. 
73 ‘Afwijkende meningen over de Van Gogh-falsificaties.’ De Telegraaf, 2 december 1928.
74 ‘Vincent van Gogh, de vervalsingen. Een beschouwing van H.P. Bremmer.’ NRC, 11 december 1928. 
75 J.B. de la Faille, ‘Vincent van Gogh. De vervalsingen’, NRC, 13 december 1928.
76 ‘Vincent van Gogh. De z.g. vervalsingen. De advocaat van Otto Wacker aan het woord’, NRC, 16 ja-

nuari 1929. 
77 Kopie rekening Kunstzaal d’ Audretsch aan A.G. Kröller, 17 december 1928. KA. In de Nederlandse

pers en literatuur wordt het schilderij ook als De bootjes bij Saintes-Maries aangeduid, hetgeen voor
verwarring met een ander, gelijknamig schilderij (F 418bis) zorgt. Zie De la Faille 1928, 117-118.  

78 Brief Galerie Matthiesen aan H. Kröller-Müller, 17april 1929. KMM, HA 415355. Voor F 385, zie Ten Berge
2003c, 397-398. Ten Berge veronderstelt ten onrechte dat zij het doek in 1929 of daarna heeft gekocht en
vervolgens aan haar secretaris Van Deventer heeft verkocht of geschonken. Zie echter hoofdstuk 6. 

79 Afschrift brief H. Kröller-Müller aan B. Hesse, 6 februari 1929. KMM, HA 415213.
80 Afschrift brief O. Wacker aan H.P. Bremmer, 1 januari 1929. KMM, HA 377702.
81 ‘Zwendel met schilderijen’, De Avondpost, 13 april 1932.
82 Zie Beeldende Kunst, juli 1930. Afbeelding 71: ‘Landschap’ (= F 639, Twee populieren); Beeldende Kunst,

maart 1934, pp. 86-87. Afbeelding 87: ‘Visschersbooten, bij St. Maries’ (= F 418, Zeegezicht).

Hoofdstuk 2

1 Zie Koldehoff 2002a, 13.
2 Correspondentie O. Wacker met Nationalgalerie, zie ZMB, I/NG 470, 146-149. De tekening is F

1546, Korenveld met maaier. Zie de provenance in De la Faille 1970, 667. Wacker zou haar van F.M.
Wibaut te Amsterdam hebben gekocht.
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3 Zie de klassieke studie van Stern uit 1961.
4 Voor de receptie van Van Goghs werk in Duitsland zie Eckhardt 1956, Zemel 1980, Bridgewater 1987,

Feilchenfeldt 1988, Manheim 1989, Kõdera (ed.) 1993, Heinich 1996 en Koldehoff 2003.
5 Krockow 2002, 177-178. 
6 Zie Paul 1993, 253-276 en Paret 2001, 92.
7 J. Meier-Graefe, ‘Die Zeichnung Van Goghs’, Frankfurter Zeitung, 28 oktober 1927.
8 Dit is het meest genoemde aantal; volgens andere krantenberichten zouden het er minder zijn ge-

weest, bijvoorbeeld elf volgens De Maasbode van 19 april 1932.
9 Over Meier-Graefe zie Moffett 1973, Koldehoff 2003 en Meier-Graefe 2001.
10 J. Meier-Graefe, ‘Der Maler mit den schwachen Stunden’, Berliner Tageblatt, 9 februari 1929. Ring

1932, 156. Zie ook ‘Van Goghs vervalst?’, De Telegraaf, 7 april 1932.
11 Brief J. Meier-Graefe aan V.W. van Gogh, 15 november 1928. VGM, b7626V/1996; brief V.W. van

Gogh aan J. Meier-Graefe, 4 december 1928. VGM, b7627V/1996; en brief J. Meier-Graefe aan V.W.
van Gogh, 6 december 1928. VGM, b7628V/1996. 

12 Meier-Graefe, ‘Die Van Gogh Frage’, Berliner Tageblatt, 1 december 1928. 
13 Anoniem [=A.M. de Wild] ‘ In en om het proces Van Gogh’, Het Vaderland, zaterdag 16 april 1932.

‘De zaak van de valsche Van Gogh’s’, De Maasbode, 14 april 1932. Zie ook het manuscript van
Bremmers echtgenote: Bremmer-Beekhuis  [1937-1941], 70. Hier wordt verwezen naar de transcrip-
tie van M. Straasheijm (1993) in de bibliotheek van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam.

14 ‘Otto Wacker aan het woord’, De Telegraaf, 30 november 1928. 
15 Brief O. Wacker aan W. Scherjon, 28 juli 1930. VGM, Archief Kunsthandel Huinck & Scherjon 1930-

1939.
16 ‘Vreemde houding van dr. Wacker’, Het Volk, 3 december 1928.
17 I. Goldschmidt, ‘Der Fall Wacker’, Frankfurter Zeitung, 15 januari 1929.
18 ‘Frau Kröller kauft einen zweifelhaften Van Gogh’, Vossische Zeitung, 18 januari 1929.
19 ‘De valsche Van Gogh’s’, De Maasbode, 31 januari 1929. Voor Russische verzamelaars van Van Gogh

zie Oversloot 1990.
20 Zimmermann 2002, 103.
21 Over Liebermann zie Meissner 1974 en Schütz 2000. Over de Berliner Secesssion zie Paret 1981.
22 Ludwig Thormaehlen, beeldhouwer en conservator van de Nationalgalerie van 1914 tot 1933, daar-

entegen was tot zijn dood in 1956 een overtuigd anti-semiet. Zie Blume 2003, 217.
23 Scheffler 1921.
24 Hentzen 1972, 23.
25 Brief L. Thormaehlen aan O. Kramer, 14 december 1928. ZMB, I/NG 723, 58. Gelijke brieven zijn

in december 1928 geschreven aan A. Lewin, B.E. Wolff en C. Sternheim. De brieven zijn in opdracht
van Justi opgesteld.

26 Matthiesen had de schilderijen van Wacker in commissie en na het verschijnen van De la Failles
Supplément tegen terugbetaling van de koopprijs (ongeveer 150.000 rijksmark in totaal teruggeno-
men. ‘De valsche Van Goghs. Een aanklacht tegen Wacker ingediend’, Algemeen Handelsblad, 25 de-
cember 1928; en ‘Vincent van Gogh. Een aanklacht tegen Wacker’, NRC, 24 december 1928. 

27 Afschrift brief L. Justi aan Barth, 3 januari 1929. De brief is abusievelijk gedateerd op het jaar 1928. 
28 Eind januari zijn in de Nationalgalerie Zelfportret (F 385), Mand met broodjes (F 387), Cipressen (F

614), Cipressen(F 616), Zeegezicht (F 418), Huizen bij Saintes-Maries (F 421), Boer naar Millet (F 685),
Zaaier naar Millet (F 705) en Landschap met olijfbomen (F 730). Het bij Leonhard Wacker in beslag
genomen schilderij, De maaier, staat niet in De la Failles Van Gogh-catalogus, wel in 1930 in De la
Failles Les faux Van Gogh en wordt sindsdien aangeduid met F(aille)F(aux) 64.

29 L. Justi, ‘Van Gogh, die Kenner und Schriftsteller’, Vossische Zeitung, 26 januari 1929. Zie ook Justi
1936, 193-198.

30 ‘Nasporingen in de Van Gogh-kwestie’, De Telegraaf, 29 januari 1929.
31 J. Meier-Graefe, ‘Der Maler mit den Schwachen Stunden’, Berliner Tageblatt, 9 februari 1929.
32 Ring 1932, 165. 
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33 Brief H. Kröller-Müller aan L. Justi, 7 februari 1929. ZMB, I/NG 141. Brief L. Justi aan H. Kröller-
Müller, 12 februari 1929. KMM, HA 412583. Zie voor dit incident ook Van der Wolk 1993, 382-383

en Balk 2004, 312.
34 Brief kunsthandel Matthiesen aan Nationalgalerie, 19 januari 1929, alsmede het afschrift van het ant-

woord van de Nationalgalerie op hetzelfde vel, d.d. 22 januari 1929. ZMB, I/NG Ausstellung 16.
35 Brief kunsthandel Matthiesen aan H. Kröller-Müller, 17 april 1929. KMM, HA 415355.
36 Zie de facsimile van Bremmers lijst van valse en echte Wacker-Van Goghs in Veth 1932, 37-38. Hij

noemt Bak met aardappelen (F 387), ook wel aangeduid als Stilleven met broodjes.
37 In maart 1933, vier maanden na de uitspraak van de rechtbank inzake het hoger beroep van Otto

Wacker, is het beslag opgeheven. 
38 Brief kunsthandel Matthiesen aan H. Kröller-Müller, 17 april 1929. KMM, HA 415355.
39 W. Bondy, ‘Die Van Gogh-Bilder. Technisches über die Fälschungen’, Die Kunstauktion, 10 februa-

ri 1929, 7-8.
40 ‘De Van Gogh-falsificaties slecht uitgevoerd’, De Telegraaf, 12 februari 1929. Het dagblad verwijst abu-

sievelijk naar Die Kunstantiquitäten: een niet-bestaand tijdschrift. 
41 ‘De vervalste Van Goghs. Nieuwe aanwijzingen tegen de familie Wacker’, De Telegraaf, 7 januari 1930.
42 Roepers 1993, 31.
43 ‘Houdt Wacker zich weg?’, De Haagsche Post, 9 februari 1929.
44 ‘Otto Wacker’, De Maasbode, 30 maart 1929.
45 ‘Verergerde toestand van Otto Wacker’, De Telegraaf, 10 juli 1929.
46 Afschrift brief Nationalgalerie aan H. Kröller-Müller, 15 oktober 1932. ZMB, I/NG 470, 387.
47 Scheffler 1929, 198.
48 Afschrift brief L. Justi aan R. Möring, 14 maart 1929. ZMB, I/NG 535-539.
49 Justi wil tevens drie Picasso’s van Rosenberg kopen. Deze komen met Tuin van Daubigny in maart

naar Berlijn, maar Justi laat de aankoopcommissie er onkundig van, omdat hij weet dat de commis-
sie niets in Picasso ziet. Hij wil de Picasso’s met middelen van de Verein der Freunde der
Nationalgalerie kopen. 

50 De Nationalgalerie ruilt op 1 juni 1929 met de Parijse kunsthandel Bernheim Jeune drie schilderijen
van Vuillard (waarde 80.000 frank) en een betaling van 140.000 frank voor F 628. Afschrift brief L.
Justi aan P. Ebstein, 1 juni 1929. ZMB, I/NG 470, 521. 

51 Brief J.A. Thomas aan directie Nationalgalerie, 14 mei 1929. ZMB, I/NG 470, 172

52 Zonder auteur, zonder titel (in handschrift ‘Letzte Fassung’), zonder datum, 9 pp. ZMB, I/NG 183-
191. De auteur is vrijwel zeker Ludwig Thormaehlen.

53 ‘Een nieuwe Affaire Wacker?’, De Telegraaf, 10 juli 1929. ‘De Van Gogh-affaire’, De Telegraaf, 23 sep-
tember 1929. ‘De Van Gogh-kwestie. Hoe staat het met de beweerde vervalsingen?’, De Telegraaf, 19
november 1929.

Hoofdstuk 3

1 Van den Brandhof 1979, 68-77.
2 Hofstede de Groot 1925, 5.
3 Froentjes en De Wild 1949.
4 Brief J. Walker aan A.M. de Wild, 16 maart 1964. RKD, Archief A.M. de Wild. 
5 Brief J.R.J. Asperen de Boer aan A.M. de Wild, 17 december 1965. RKD, Archief A.M. de Wild.
6 Rekening D. de Wild, dd. 20 januari 1930; 26 mei 1930; 6 januari 1931; 4 februari 1932. KMM,

Boekposten KMS 1929/1930/1931. 
7 ‘Afwijkende meningen over de Van Gogh-falsificaties’, De Telegraaf, 2 december 1928.
8 ‘De valse Van Goghs. De advocaat van Otto Wacker spreekt’, De Oprechte Haarlemmer Courant, 16

januari 1929.
9 J.B. de la Faille, ‘Repliek van dr. De la Faille’, De Telegraaf, 2 december 1928.
10 Koldehoff 2003, 111. Zie ook Dorn & Feilchenfeldt 1993, 272.
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11 Voor Maud Dale zie Garraty 1961-1965, 150-152.
12 ‘Dale art’s value over $ 22 million’, The New York Times, 25 mei 1966.
13 ‘For the people’, Newsweek, 10 mei 1965.
14 Walker 1974, 174.
15 Brief J. Stransky (briefpapier Wildenstein & Co, NY) aan C. Dale, 31 mei 1928. NGAW, RG4. Donor

Files 1937-1996 Dale, Chester, Van Gogh Material Regarding Authenticity [c. 1928-1929, 1934, 1951].
16 Loan exhibition of modern French art from the Chester Dale collection, for the benefit of the French hos-

pital of New York. Oktober, 1928. Wildenstein Galleries, 647 Fifth Avenue, New York.
17 E.A. Jewell, ‘Goya and modern art’, The New York Times, 21 oktober, 1928.
18 ‘The art galleries’, The New Yorker, 27 october 1928.
19 H. McBride geciteerd in ‘French art of today’, Literary Digest, 10 november 1928.
20 ‘Miljoenen vervalsingen’, De Telegraaf, 1 december 1928. ‘De dertig valse Van Gogh’s’, Algemeen

Handelsblad, 4 december 1928.
21 ‘Expert now holds thirty ‘Van Goghs’ fakes, sold in Berlin at prices up to $ 12.500 each’,  The New

York Times, 29 november 1928. ‘N.Y. Art “Gem” called fake by authority’, New York American, 5 de-
cember 1928. ‘Chester Dale Van Gogh is attacked’, The Art News, 8 december 1928.

22 Bremmers tijdschriften Moderne Kunstwerken en Beeldende Kunst zijn vanaf 1903 uitgegeven door
Willem Versluys (1851-1937) te Amsterdam. Vanaf 1913 wordt Beeldende Kunst onder naam van
Bremmer en Scherjon uitgegeven. Zie Balk 2004, 281. 

23 Scherjon schrijft in de NRC van 31 januari 1929: ‘[…] ik […] stel grote prijs op de bijna 35-jarige
vriendschap met de heer Bremmer, van wie ik zeer veel geleerd heb en die ook de eerste is geweest,
die bij mij bewondering voor de grote Van Gogh heeft opgewekt.’ 

24 De Ruiter 2000, 45-47.
25 Notulen bestuursvergadering Vereniging ‘Voor de kunst’ van 26 oktober 1927. 777-2. UA.
26 Ebbink e.a. 2004, 252.
27 Brief W. Scherjon aan C. Dale, 28 februari 1929. Afschrift brief M. Dale aan W. Scherjon, 27 maart

1929. NGAW, RG4. Donor Files 1937-1996. Dale, Chester, Van Gogh Material Regarding
Authenticity [c. 1928-1929, 1934, 1951].

28 F 626 is thans, evenals Chester Dales F 523, eigendom van de National Gallery of Art te Washington.
29 ‘Vincent van Gogh. Tentoonstelling “Voor de kunst” te Utrecht’, NRC, 1 juni 1929.
30 ‘Vincent van Gogh. Een echt en een “valsch” zelfportret op de Van Gogh-tentoonstelling te Utrecht’,

De Maasbode, 25 mei 1929.
31 Just Havelaar, ‘Een Van Gogh vervalsing?’, Het Vaderland, 29 mei 1929.
32 ‘Zelfportretten Vincent van Gogh. Een der twee zou valsch zijn!’, Utrechtsche Courant, 29 mei 1929.
33 W.Jos de Gruyter, ‘Waar is het tweede zelfportret?’, Utrechtsch Provinciaals en Stedelijk Dagblad, 1 juni

1929.
34 ‘Vincent van Gogh. Een echt en een “valsch” zelfportret op de Van Gogh-tentoonstelling te Utrecht.’

De Maasbode, 25 mei 1929.
35 J.B. de la Faille, ‘Het zelfportret van Chester Dale’, Utrechtsch Provinciaals en Stedelijk Dagblad, 27

juni 1929. J.B. de la Faille, ‘De z.g. valse Van Goghs’, Het Vaderland, 15 september 1929. J.B. de la
Faille, ‘De Van Gogh zaak’, De Telegraaf, 12 september 1929.

36 Verklaring ondertekend: W. Scherjon. Plaats: ’s-Gravenhage. Datum: 6 juni 1929. RKD, Archief
A.M. de Wild, doos 6, Vincent van Gogh.

37 Afschrift brief M. Dale aan P. Rosenberg, 26 maart 1929. NGAW. RG4 Donor Files 1937-1996 Dale,
Chester, Van Gogh Material Regarding Authenticity [c. 1928-1929, 1934, 1951].

38 Brief W. Scherjon aan C. Dale, 28 februari 1929. Afschrift brief C. Dale aan W. Scherjon, 27 maart
1929. NGAW, RG4 Donor Files 1937-1996 Dale, Chester, Van Gogh Material Regarding Authenticity
[c. 1928-1929, 1934, 1951].

39 W. Scherjon, ‘Het “valse Van Gogh” drama. Het schilderij “Twee populieren” in het Centraal
Museum’, Utrechtsch Provinciaals en Stedelijk Dagblad, 6 juli 1929.

40 Namelijk  Korenveld met maaier (F 618), in 1932 eigendom Ir. V.W. van Gogh; De oogst (F 628) in 1928

door de National Galerie te Berlijn verworven); en De maaier door De la Faille niet van een F-num-
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mer voorzien maar wel in diens Les Faux Van Gogh (1930, 12, Pl. XVIII) genoemd en afgebeeld. Zie
ook Koldehoff 2002, 149.

41 Zie Scherjon 1932b.
42 Afschrift brief H. Kröller-Müller aan J.A. Thomas, 11 juli 1929. KMM, HA 415144.
43 Afschrift brief H. Kröller-Müller aan W. Scherjon, 10 juli 1929. KMM, HA 415138

44 Brief W. Scherjon aan H. Kröller-Müller, 15 juli 1929. KMM, HA 415137.
45 ‘Concerning the Wacker Pictures’, z.pl., z.d. 11 pp. In: Chester Dale scrapbooks. NGAW Library.
46 De uitzondering is Hugo Perls, die in de memoires over zijn kunsthandel de affaire Wacker noemt,

maar zijn eigen rol daarin achterwege laat. Zie Perls 1962, 118-123.
47 Secrest 2004, 222-243.
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tificeerd tijdschrift in AAA, Chester Dale papers, 1897-1971, reel 3971, nr. 0073.
49 F.W. Coburn, ‘In the world of art’, Boston Herald, 7 november 1926. Geciteerd in Sandler & Newman

1986, 14-15. 
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Instituut, M. de Sablonière. Zij schrijft Van Gogh-expert Tralbaut: ‘In min of meer vertrouwen: ik
sprak dr. De Wild die in het Wackerproces getuige is geweest. Hij heeft toen alle valse schilderijen –
en ook de goede, geloof ik – onderzocht en ze waren allemaal van dezelfde “makelij”. Ik meen dat het
Scherjon was die hem vroeg ook even het Chester Dale portret te onderzoeken op dezelfde manier.
Dat was volgens hem vals, zelfde procédé.’ Brief M. de Sablonière aan M.E. Tralbaut, 11 mei 1953.
VGM.

51 Volgens mededeling van W. Froentjes en het opschrift van het kistje zouden de monsters van de
Wacker-Van Goghs in 1929-1930 zijn verzameld. (Het kistje, alsmede het archief van W. Froentjes, is
vanaf juli 2006 in bezit van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag.) Alleen van F 523 kan
met zekerheid worden vastgesteld dat het begin juni 1929 in Den Haag is onderzocht. Er is verder geen
documentatie over de precieze plaats en datum van onderzoek van de andere verfmonsters. F 418 en
F 639 zijn waarschijnlijk in november 1928 onderzocht. F 625bis is eind januari 1929 naar Den Haag
gebracht en zal waarschijnlijk kort daarop zijn onderzocht. Voor F 385, F 521 en F 691 heb ik geen ze-
kere datum in 1929-1930 kunnen reconstrueren.

52 Brief M.H.G. Renkewitz aan M. Dale, 6 december 1930. NGAW, 1963.10.153 (1817), Vincent van
Gogh, Self-Portrait. Chester Dale Collection. Brief M.H.G. Renkewitz aan H. Kröller-Müller, 11 de-
cember 1930. KMM.

53 Verkooplijst Tentoonstelling J. Lodeizen, KA, Doos 1, Prijslijsten. In het archief van d’Audretsch is
een expertise van Bremmer over Hooihopen, gedateerd 3 mei 1937. W.Jos. de Gruyter bespreekt het
in Het Vaderland, 10 september 1931. A.M. Hammacher in de NRC, 18 september 1931.

54 Kunsthandel Huinck & Scherjon, Catalogus tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh,
J.B. Jongkind, Floris Verster. Amsterdam 14 mei-18 juni 1932. 
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56 Van Deventer 1956, 108.
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2 De la Faille 1930, 43.
3 De la Faille 1929, 93.
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14 W.Jos. de Gruyter, ‘De valsche Van Gogh’s’, NRC, 19 februari 1930.
15i Ibidem. W.Jos. de Gruyter, ‘Hollandsche en Fransche kunst in den Kunsthandel Huinck en Scherjon

te Amsterdam’, De Nieuwe Courant, 18 juni 1930. Zie ook zijn verdediging in Het Vaderland, 28 april
1932, ‘Nederlandsche en Fransche Schilderkunst. Bij Huinck en Scherjon, Amsterdam’. Bovendien
reproduceert hij in 1935 Twee populieren als voorbeeld van Van Goghs kunstenaarschap in zijn Wezen
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16 E. Faure, ‘À propos des Faux van Gogh’, L’Art vivant, 6 april 1930, 275-277. J.B. de la Faille, ‘Réponse
à l’article de M. Elie Faure’, L’Art vivant, 15 juni 1930, 483-484.

17 Fasseur 2001, 94.
18 Zie Moeyes 2001, 187-198, 284-285.
19 Fasseur 2001, 98-101.
20 Brief H. Kröller-Müller aan S. van Deventer, 7 september 1911, geciteerd in Van Deventer 1956, 48.
21 Van Deventer 1956.
22 Zie Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, 1938, 136.
23 Begemann 1988, 148.
24 Brief H. Kröller-Müller aan S. van Deventer, 15 april 1913, geciteerd in Van Deventer 1956, 58.
25 Geciteerd door Wennekes 1988.
26 Voor A. Kröller zie ook Haak & Hofman 2002.
27 De eerste schriftelijke plannen voor de overdracht van de verzameling aan de Nederlandse staat da-

teren van 1933, de definitieve overdracht is in 1937. (Ten Berge, 2003c, 387.) 
28 De la Faille heeft de tijdgenoten waarschijnlijk in de tentoonstelling willen brengen om musea en

particulieren aan te sporen hun werk te kopen. Bij de opening van de tentoonstelling van tekenin-
gen en aquarellen van Van Gogh eind 1929, die door de Vereniging Vrienden van Vincent van Gogh
en zijn tijd is georganiseerd, zegt hij dat musea in Duitsland, Engeland en de VS hun werk kopen,
maar die in Nederland niet: ‘Van Manet, Toulouse Lautrec, Gauguin, Cézanne bezit men hier zo
goed als niets, terwijl Monet, Raphaelli, Sisley, Pissarro geheel onvoldoende vertegenwoordigd zijn.’
Zie ‘Tekeningen en aquarellen van Vincent van Gogh. In het Stedelijk Museum’, Algemeen
Handelsblad, 20 oktober 1929.

29 Notulen Vereniging Vrienden van Vincent van Gogh en zijn tijd, 27 februari 1930. SMA, Tent. A’dam
1930.

30 Brief A. Hahnloser aan Stedelijk Museum Amsterdam, 20 juni 1930. SMA, Tent. A’dam 1930.
31 Brief D.C. Röell aan De la Faille, 21 juni 1930. SMA, Tent. A’dam 1930.
32 Brief Polak aan Van Dam van Isselt, 27 juli 1930. GAA, Afdeling Kunstzaken nr. 5192, Van Gogh

Tentoonstelling.
33 W. Scherjon, ‘De vermeende vervalsingen van Van Gogh’, NRC, 29 mei 1930. Zie ook J.C.M. Garnier,

(Rapport aangaande vingerafdrukken), Utrecht, 23 mei 1930. MBB, Dossier Vervalsingen V.v. Gogh. 
34 ‘Vincent van Gogh’, NRC, 17 juni 1930. ‘Bertillonage en expertise van kunstwerken’, NRC, 19 juni 1930.
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Amsterdam’, De Nieuwe Courant, 18 juni 1930. Zie ook De Gruyter 1930.
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juni 1930.
37 H.P. Bremmer, Beeldende Kunst, juli 1930, ‘Landschap’, 71.
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nr. 5192, Van Gogh Tentoonstelling.
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40 Redactioneel, ‘Vincent van Gogh’, De Gids, 1930, IV, 142-145.
41 Oprechte Haarlemsche Courant, 23 september 1930.
42 ‘Vincent van Gogh’, NRC, 23 september 1930.
43 J.H. de Bois, ‘De Van Gogh Tentoonstelling’, Het Volk, 8 september 1930.
44 Brief De la Faille, 28 oktober z.j. [1930]. RKD.
45 Albert Plasschaert, ‘Van Gogh’, De Groene Amsterdammer, 27 december 1930. (Cursivering in het ori-
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Amsterdam, 6 september-2 november 1930’, De kunst der Nederlanden, november 1930, 190.
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48 Brief S.J. Mak van Waay aan J. Zwartendijk, 19 november 1930. MBB, Dossier Vervalsingen V.v.
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Nederland tot 1952.
11 Koomen, ‘Schoon schip’, Weekblad van Rotterdam, 16 april 1932. ‘Schoon schip!’, Algemeen

Handelsblad, 26 februari 1932. ‘De zaak van de valsche Van Goghs’. De Maasbode, 29 februari 1932.
‘Schoon schip!’, De Telegraaf, 5 maart 1932.

12 ‘De zaak van de valsche Van Gogh’s. Een strijdschrift van Cornelis Veth tegen mr. J. Baart de la Faille’,
De Maasbode, 29 februari 1932.
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Handelsblad, 26 februari 1932.
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18 ‘Echte Van Goghs bei Wacker? Eine Broschure von Cornelis Veth’, Deutsche Allgemeine Zeitung, 8
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19 ‘Der Van Gogh-Prozeß’, Berliner Börsen-Courier, 6 april 1932.
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31 Mitteilung De la Faille, 10 april 1932. Doos Van Gogh Knipsels Tentoonstelling Nederland tot 1952.
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zou Hooihopen (F 736) weer naar de Rus zijn teruggestuurd. Zie De Wild, Het Van Gogh proces. Z.j.
[1932], 24. RKD, Archief De Wild.

33 De Wild, Het Van Gogh proces. Z.j. [1932], 14. RKD, Archief De Wild.
34 Brieven van De la Faille aan Scherjon, 17 mei 1935 en 16 september 1935. Brief van Scherjon aan De

la Faille, 25 september 1935. VGM, Archief Kunsthandel Huinck & Scherjon. Met dank aan Tomoko
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35 Justi, L. 2000, 423-425. Vergelijk Justi 1932, 125 en Hentzen 1972.
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merde versie van De maaier vals en vergelijkt haar met F 617 en F 628. Volgens De la Faille (1930, 12-
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56 De ‘circa zes schilderijen’ die de Berliner Börsen-Courier van 12 april noemt zijn waarschijnlijk F 385,
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Hammacher.

74 Gesprek met A.M. Hammacher, d.d. 5 oktober 2001.
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Noten slotbeschouwing

1 Richardson 1972 (reprint van 1719), 152. Met dank aan Hans Vollaard voor de vindplaats (Johannes
16:12) van de Nederlandse vertaling.

2 Ibidem, 150. Zie ook Gibson-Wood 2000, 206. 
3 Mallory & Moran 1996.
4 Vervalsers daarentegen kunnen wel in een gevaarlijke situatie geraken. Vergelijk bijvoorbeeld Secrest

(2004, 207 e.v.) over de kunstenaar Emile Boutron die in 1920 mogelijk vanwege zijn aandeel in het
vervalsen van beeldhouwwerken is vermoord door zijn opdrachtgevers.

5 Hughes 2003, 25.
6 Gesprek met P. Hefting, d.d. 15 april 2002.
7 Gesprek met J. Koldeweij, d.d. 28 november 2001.
8 Over Berenson zie Sprigge 1960, Samuelsen 1979 en 1987 en Secrest 1979. Zie ook de beschouwing

van Schapiro (1994) over Berenson; verder Simpson (1986) over het geheime contract van Berenson
met Duveen. Over Duveen zie Behrman 1952 en Secrest 2004.

9 Begemann 1988, 98-99. Zie ook Hoogenboom 1998, 34.
10 Marijnissen 1985, 9.
11 Vergelijk het betoog van de voormalig president van Stanford University, Donald Kennedy in zijn

Academic duty uit 1997.
12 Heilbron 2005.
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Summary

Art experts play a key role in the art world, because it is their task to provide works of
art with their real history. This also applies to Van Gogh experts. They can issue contra-
dictory verdicts about the authenticity of the same paintings and drawings by Vincent
van Gogh, because they do not use the same theories or methods and because they are
not in the same possession of the facts. Contradictory verdicts may however also be made
as a result of a struggle for power and authority, of forecasts of financial profit or the
threat of financial loss, of attempts to protect personal honour or out of political and
ideological interests. With this book I should like first of all to give insight into the back-
ground of breaches in the professional norms of art experts. Secondly, I should like to
give a typology – a sort of codification – of what can happen to an art expert who brings
the truth about the authenticity of Vincent van Gogh works to the fore. This is about
truth - I repeat this, to be absolutely clear - as he or she sees it.

The experiences of art experts who bring unwelcome news about the authenticity
of Van Gogh works are central to this book. The news can be unwelcome to experts,
collectors, dealers, curators, critics, government representatives, and others who have
reacted to the findings and opinions of Van Gogh experts in the following ways, by 1)
accepting them, 2) rejecting them, 3) keeping quiet about them, 4) fighting them  rhe-
torically, 5) (attempting to) shut them up. The Van Gogh experts have then in turn re-
acted in different ways to the conflicts arising from their research and conclusions.
Their reactions have varied from 1) standing up for the truth 2) keeping quiet, 3) com-
promising and 4) advocacy. In the latter case, it isn’t so much a matter of the expert ser-
ving the truth as making sure that his own interests and those of others prevail.

J.B. de la Faille and H.P. Bremmer are central to the first seven chapters, and Ir. V.W.
van Gogh  and A.M. Hammacher to the next four.

Chapter 1 is about the start of the argument between De la Faille and Bremmer, the
art czar of the Netherlands. In 1928, Bremmer was considered the authority in genui-
ne and fake Van Goghs. De la Faille established his reputation as a Van Gogh expert
the same year with the publication of Vincent van Gogh’s oeuvre catalogue in which
he included thirty Van Gogh paintings from German art dealer Otto Wacker, which
he had authenticated from 1925 onwards. After the catalogue’s publication, however,
he discovered that all the Wacker-Van Goghs were fakes. In December 1928 he there-
fore published Supplément in which he downgraded these canvases in order to set the
record straight. But Bremmer had declared some of the Wacker-Van Goghs to be au-
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thentic, and he took De la Faille’s action as a threat to his authority as the Van Gogh
expert. According to Bremmer, a collection of fake paintings had been collected around
a nucleus of genuine Van Goghs. In December 1928 he encouraged the art dealer W.
Scherjon and the art collector H. Kröller-Müller to buy the paintings that De la Faille
had written off. Scherjon bought Two Poplars (F 639) and Kröller-Müller Seascape (F
418). Bremmer bought one of the paintings himself Haystacks (F 625 bis). De la Faille
came into conflict with him at the end of 1928, as well as with others in the art world
who had acquired an interest in Wacker’s canvases.

The conflict about the authenticity of the Wacker-Van Goghs was played out in both
the Dutch and the German art worlds. In Chapter 2 the battle in 1929 about genuine
and fake between art critic Julius Meier-Graefe and Ludwig Justi, director of the
Nationalgalerie in Berlin came out in public. According to Meier-Graefe, the modern
French painters such as Van Gogh were not given the place in the Nationalgalerie that
they deserved; Justi was trying to catch up on lost ground. Meier-Graefe had authen-
ticated part of the Wacker-Van Goghs in earlier years, and was reluctant to call all of
them fake. The battle over the Wacker-Van Goghs served as touchstone for both their
status as Van Gogh experts. Who was better placed to distinguish a genuine Van Gogh
from a false one, the newcomer or the old hand, Justi or Meier-Graefe?

The police confiscated some of the Wacker-Van Goghs and in early January 1929

deposited them in the Nationalgalerie for investigation. Justi declared in the press that
the confiscated paintings were fakes. The Nationalgalerie carried out chemical tests on
two or three of the fake paintings and discovered that resin had been added to the paint
to help it dry more quickly. Vincent van Gogh never added quick-drying materials to
his paint. Otto Wacker managed to keep Haystacks from being confiscated by the
German police and brought the painting to Bremmer in the Netherlands. In 1929 Justi
wanted to acquire Van Gogh paintings for the Nationalgalerie in order to strengthen
his reputation as an authority on modern art. His eye fell on three Van Goghs current-
ly for sale. Justi knew of the rumour that one of them, Garden of Daubigny (F 776), was
a forgery, but he reckoned that it was genuine and he bought it, along with two other
Van Goghs. At the end of 1929, Maeier-Graefe had not yet taken a clear stand on the
authenticity of the Wacker-Van Goghs.

The chemist A.M. de Wild is central to Chapter 3. In December 1928, he declared that
the paint of the Wacker-Van Goghs, bought by Scherjon and Kröller-Müller, was from
the time that Van Gogh was painting. Scherjon and Bremmer wanted to show with the
Wacker-Van Gogh Selfportrait at the Easle (F 523), since April 1928 in the possession of
American millionaire and collector Chester Dale, that fake Van Goghs had been collec-
ted around a nucleus of genuine paintings; Dale’s canvas was genuine, they said. It was
exhibited in Utrecht among Van Gogh paintings owned by the Engineer and critics una-
nimously passed the verdict that it was a genuine Van Gogh. In early June 1929, De Wild
examined Selfportrait at the Easle and discovered resin in the paint. It was then examined
again in Paris by a second researcher. The conclusion was equally damning: the painting
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was a forgery. Dale kept these two examinations a secret. De Wild discovered that other
Wacker-Van Goghs which Bremmer said were genuine also included resin. De Wild,
Scherjon and Bremmer kept these negative discoveries to themselves. 

In Chapter 4 reactions to De la Faille’s book Les faux Van Gogh, (The Fake Van
Goghs) published in January 1930, are examined. In this De la Faille described and de-
picted 174 fake Van Goghs which he had seen in the twenties, among which were those
from art dealer Otto Wacker. De la Faille’s intention in the book was to protect cultu-
ral heritage, i.e. the art of Van Gogh. As curator of the Van Gogh exhibition, held in
the Stedelijk Museum in Amsterdam in September and October 1930, this brought
him into conflict with the owners of the Van Gogh paintings that he had dismissed,
Kröller-Müller being one of them. De la Faille didn’t want her Wacker-Van Gogh
Seascape to be exhibited as a genuine Van Gogh, but those who commissioned the ex-
hibition, the city of Amsterdam and the Minister of Education, Arts and Sciences, over-
ruled De la Faille. Kröller-Müller was given a free hand in showing her complete Van
Gogh collection, including her Wacker-Van Gogh. In the Netherlands, De la Faille lost
virtually all support for his point of view that all the Wacker-Van Goghs were fake. The
newspapers and professional journals accepted Bremmer’s view that there were genui-
ne paintings amongst the thirty Van Goghs from Otto Wacker.

Chapter 5 covers the court case in Berlin in 1932 against Otto Wacker. De la Faille,
Scherjon, Bremmer, De Wild, Justi and Meier-Graefe were called as witnesses and ex-
perts. In public and behind the scenes Bremmer, Scherjon and De Wild did all they
could to ensure that the Wacker-Van Goghs in which they held an interest could pass
on as genuine. They kept quiet about the precise conclusions of the chemical tests and
sought to undermine the authority of De la Faille and Justi. They partly succeeded.
Scherjon successfully put pressure on De la Faille to retract his verdict on five of the
Wacker-Van Goghs, which included those in the possession of Bremmer, Dale,
Scherjon and Kröller-Müller. During the trial De la Faille declared them to be genui-
ne after all. It turned out that he had struck a deal backstage with Scherjon, because in
1935 he managed to sell Scherjon’s Wacker-van Gogh Two Poplars to a Japanese collec-
tor at a profit. Scherjon tried to blackmail Justi with the rumour that one of the Van
Goghs in the Nationalgalerie, Garden of Daubigny was a fake: if Justi would deny the
authenticity of Scherjon’s Two Poplars, Scherjon would do the same regarding the Van
Goghs in the Nationalgalerie. At first Justi was reticent about Scherjon’s Two Poplars,
but after the trial, he came out against the authenticity of this Wacker-Van Gogh.
Scherjon accordingly left Garden of Daubigny out of his Van Gogh catalogues of 1932

and 1937. Otto Wacker was sentenced on appeal in the court of last resort in December
1932 to a year and seven months of imprisonment and a fine of 30.000 Reichsmark for
fraud. The court, however, declared some of the disputed paintings to be genuine.
Among these were paintings in which Bremmer, Scherjon, Dale and Kröller-Müller
had a stake, while De Wild had shown that they actually were fakes.

Chapter 6 is about Bremmer’s authority in the Dutch Van Gogh world following
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the Wacker trial. He managed to maintain his position as the most important expert
concerning genuine and fake Van Goghs, but had become vulnerable because of the
negative paint tests carried out by De Wild on his own Wacker-Van Gogh Haystacks.
The art dealer Scherjon had a difference of opinion with his former ally Bremmer and
sowed doubt in 1937 about the authenticity of Haystacks in his Van Gogh catalogue. In
1939 De la Faille questioned its authenticity too, in the second printing of his catalo-
gue of Van Gogh paintings. This open doubt rendered Haystacks unsaleable.

In Chapter 7 the dispute in the U.S.A. about the authenticity of Selfportrait at the
Easle stands central. It hung between 1942 and 1984 as a genuine Van Gogh in the
National Gallery of Art in Washington, part of an important loan of modern French
paintings from Chester Dale. Initially, the museum authorities did not know that it
was a fake because Dale had kept quiet about the 1929 chemical tests. In 1950 the mu-
seum found out that the canvas was of dubious origin and began assembling arguments
in favour and against its authenticity, finding, as it did so, that Dale wanted to hear not
a word of any change in attributing it to Van Gogh. The museum authorities were in
a difficult position. They needed the top American art collectors on their side, in the
hope that they would become donors to the museum, but at the same time they wan-
ted to ensure that no forgeries should be displayed. The museum was forced to beco-
me the defender of a Van Gogh whose authenticity was in question and the dilemma
was solved in favour of Chester Dale. It wasn’t until twenty years after his death that
the painting was taken out of the permanent collection of the National Gallery of Art.

Ir. V.W. Van Gogh and A.M. Hammacher are central to chapters 8 to 11. They wanted
to limit the authority of Bremmer and De la Faille as far as authenticating works by
Vincent van Gogh was concerned, and each wanted in his own way to impose a new
authority about genuine and fake.

Chapter 8 shows how art experts became wedged between the conflicting interests
that representatives of the Dutch state have in works of art. At the request of the pu-
blic prosecutor in Amsterdam, Willem Sandberg, director of the Stedelijk Museum in
that city, filed a complaint in January 1949 about fake Van Goghs being brought into
circulation, one of which was Study by Candlelight (F 467a) belonging to the American
millionaire and film magnate William Goetz which, according to De la Faille, was ge-
nuine. Sandberg had the Engineer’s support. Their verdict was published in Dutch and
American newspapers. Goetz was incensed. He threatened to take legal steps and asked
the Dutch government whether it stood behind Sandberg’s verdict. Goetz mentioned
his friendship with American president Harry Truman, thereby placing the Dutch go-
vernment in a dilemma, because Sandberg’s and the Engineer’s denial of authenticity
undermined the government’s plan to exhibit some 140 works by Van Gogh, in the pos-
session of the Engineer and the Rijksmuseum Kröller-Müller, in New York and
Chicago. The Dutch government intended to use the exhibition to foster goodwill in
the United States, hoping for more financial aid in postwar reconstruction of the
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Netherlands, and no resistance from the Americans to the colonial battle that the
Netherlands was waging in the Dutch East Indies (present-day Indonesia). The mayor of
Amsterdam disavowed Sandberg’s action and the Ministry of Foreign Affairs requested his
silence. Realising that he was going to have no support from his superiors, Sandberg agreed
to keep quiet. The Engineer deferred judgement. Now, government representatives were
set against each other, but the public prosecutor stopped his investigation.

The Van Goghs in the Engineer’s collection and from the Kröller-Müller Museum
arrived in New York in September 1949. The Metropolitan Museum, despite its pro-
mise to the Dutch, had not succeeded in solving the question of Study by Candlelight
with William Goetz. Goetz threatened to seize the Van Goghs, unless the Engineer re-
tracted his damaging statements about Study by Candlelight. Furthermore he deman-
ded that his painting be included in the exhibition. He was supported in this by the
trustees of the Metropolitan. The Engineer was not prepared to allow this and threa-
tened to withdraw his paintings; he did not wish Goetz’s fake Van Gogh to be exhibi-
ted. Stalemate threatened, and the museum set up a committee to pass independent
judgement. After studying the painting, the committee declared that the painting
could not be attributed to Van Gogh, and it was not included in the exhibition.

De la Faille followed this up by insisting that Goetz send the painting to Europe for
examination, which happened. Five experts declared it to be genuine. However when
the canvas returned to New York, it appeared that customs duties were levied on the
work,  because according to customs, it was not a Van Gogh. Import duty applies to
copies of paintings, not to original work. The customs office reckoned that since
American experts had not wanted to confirm the painting’s authenticity, it was not an
original. The American Ministry of Finance, at Goetz’s request, arranged further tests
which this time were favourable.

Chapter 9 is about the functioning of the Expertise Institute which was to put a stop
to dealing in fake works of art. It was set up in 1952 by the Engineer, Sandberg and
Margrit de Sablonière, who became the secretary of the Institute. In 1956-57, the board
of the Institute became divided over contradictory reports made by the Institute’s own
experts about the same works of art. The mover behind this dispute was the restorer
Van Dantzig, who grasped the investigations done on behalf of the Institute to prove
the validity of ‘pictology’: a method that he had developed to distinguish genuine from
fake paintings. In 1956 his conclusion about the painting Cabbage Lane, which he rec-
koned was a genuine Van Gogh, was completely at odds with that of two other experts
from the Institute, Jaffé and Hammacher, who did not attribute it to Van Gogh. Van
Dantzig wanted a public debate about pictology and arranged for his report on
Cabbage lane along with Jaffé’s and Hammacher’s to be published in a French art jour-
nal, without, incidentally, Jaffé’s and Hammacher’s permission. The experts of the
Institute came to equally contradictory conclusions about who had painted In the
Vicinity of Paris. The Institute’s board, however, only sent the report that denied its au-
thenticity to the owner of the painting.
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The contradictory judgements about Cabbage Lane and In the Vicinity of Paris in-
tensified latent tensions within the Institute. The chairman and secretary felt that the
board lacked the knowledge and authority to pass judgment on authenticity. De
Sablonière left the board, the chairman intended to resign but died before his decisi-
on could take effect. The Institute survived the change in its board that took place in
1957-58.

Until 1972, when it was wound up, the Institute examined about 150 works of art,
of which eighty were from owners wanting to have them attributed to Van Gogh. The
Institute authenticated nine. The aim of the founders of  the Institute to become the
national authority over the authentication of Dutch masters was not realized. In the
end, the Institute had the unforseen function of freeing the Engineer from the demands
of awkward owners.

Chapter 10 is mainly about the dilemma of openness and discretion the Engineer
experienced with regard to Paul Gachet’s Van Gogh collection: an etching and some
thirty paintings. From 1954 onwards he became increasingly convinced that most of
these Van Goghs were fakes.  It began with his doubts about Garden of the Institution
at St-Rémy (F 659) that Gachet donated to the Vincent van Gogh Foundation, whose
chairman was the Engineer. Between 1949 and 1954, Gachet donated a considerable
part of his collection, with Van Gogh paintings among them, to the French nation.
The Engineer found support in the art world for his view that the etching and some of
Gachet’s Van Gogh paintings were fakes, but others disagreed. The Engineer did not
publish his criticism, which may be explained by prevailing relationships in the art
world in which it is considered not done for the curator from museum A to openly and
unsolicitedly question the authenticity of works of art in the possession of museum B.
The Engineer was curator of Van Gogh exhibitions from 1945 onwards and did not
wish to disturb relationships within the art world with his criticism of the authentici-
ty of the Van Goghs in the former Gachet collection.

De la Faille died in 1959, leaving behind the unfinished manuscript for a new editi-
on of his Van Gogh oeuvre catalogue. Chapter 11 describes which parties tried to get a
say in the catalogue. These were the department of Modern Dutch and Belgian Art of
the State Bureau for Art Historical Documentation (Rijksbureau voor Kunsthisto-
rische Documentatie, rkd), the Flemish Van Gogh expert M.E. Tralbaut, and the
Dutch government, which was egged on to this by Hammacher, the former director
of the Rijksmuseum Kröller-Müller. In 1962, the Dutch government appointed edi-
tors to bring De la Faille’s manuscript ‘scientifically up to date’ and have it published
within a year or two.

The editors met with opposition over genuine and fake from Annet Tellegen, head
of the Modern Dutch and Belgian Art department of the rkd, who joined the edito-
rial team as a researcher. She considered it scientifically irresponsible to publish De la
Faille’s manuscript with only minor corrections. According to her, it contained so many
mistakes that these could not be eliminated within the time allowed. The editorial
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board however wanted no more extended examination of Van Gogh’s works. Tellegen
embarrassed Hammacher because she showed that one Van Gogh, which he claimed
was genuine, was a fake. Tensions within the editorial board worsened. Tellegen con-
vinced the director of the rkd, H. Gerson, who was also one of the editors, that she
was right. He commissioned her to put together a catalogue of Van Gogh’s oeuvre ac-
cording to her own view, and took the rkd out of the editorial board. Hammacher and
Van Gelder were angry at this action of Gerson’s and put him under pressure. Gerson
revised his stand and demanded that Tellegen work according to the instructions of the
editors. She refused. Both Tellegen and Gerson then appealed to the Ministry of
Education, Arts and Sciences (okw), under which the rkd fell, for a solution. The
Ministry said that Tellegen would be dismissed if she did not carry out her superior’s
instructions. Tellegen toed the line, in the hope that she could make the best of a bad
job. The editorial board realized, through this conflict, that more time and money
should be put into research. The Ministry put extra funds at their disposal. Finally it
took the editors nearly eight, instead of the anticipated two years, to complete the Van
Gogh oeuvre catalogue.

The editorial board was also under external pressure in the matter of fake and ge-
nuine. Owners and experts wanted to see the ‘Van Goghs’ in which they had an inte-
rest, published in the catalogue. One of them was Paris lawyer Roger Hauert who le-
arned that the team didn’t want to include his painting Sunflowers in a Green Bowl,
which De la Faille had attributed in 1947 to Van Gogh. Hauert took the editorial board
to court in Paris. The Dutch government instructed a lawyer from the state prosecuti-
on office to give legal assistance. Hauert died before the case was finished, and his heirs
let the case rest. This case underlines the fact that the Dutch state had become invol-
ved in the quarrel about genuine and fake works of art. The direct support from the
Dutch government for the reprint was a unique case. Never before - or since - has the
state commissioned an annotated oeuvre catalogue of a Dutch master. Besides which,
J. Hulsker, director of the Arts department of the Ministry of Education, Arts and
Sciences, was one of those who, as a member of the editorial board, was concerned with
questions of attributing works to Vincent van Gogh. The Dutch state flew in the face
of the statement, made a hundred years before by the Dutch liberal statesman Johan
Rudolf Thorbecke that the state should never become involved in judging science and
art. He would have turned in his grave.

Translation: Jan Michael
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