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Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken kon 
tot voor kort de mythe levend houden van haar uit-
zonderlijke status tijdens de Shoah. Er werd zelfs 
beweert dat “het diplomatiek corps” zijn best deed 

om de ergste ontwikkelingen van die tijd tegen te houden. 
Vier historici werden in 2005 door voormalig Minister van Bui-
tenlandse Zaken van Duistland, Joshka Fischer, aangewezen 
om een onderzoek te doen naar de rol van het Duitse 
ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Shoah. 
   Het 900 pagina’s tellende boek “Das Amt und die Vergan-
genheit” (het ministerie en het verleden) 
beschrijft het Duits diplomatiek corps, 
die zichzelf voorstelde als een bijna vlek-
keloze en onschuldige instelling, wordt 
nu beschreven als een “criminele orga-
nisatie”. Het boek werd officieel over-
handigd aan de huidige Minister van 
Buitenlandse Zaken, dhr. Guido West-
erwelle.
Eén van de historici, Eckart Conze, ci-
teerde: “het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken was niet een beetje betrokken bij 
het nationaal socialisme of maakte deel 
uit van een kern van verzet, zoals tot nu 
toe werd beweerd. 

u
Vanaf de eerste dag werkte het diplomatiek corps als een instituut 
van het nazi regime en steunde volledig haar politiek van geweld 
en dit op elk moment.
Na 1945, blijven vele diplomaten op hun post en dit werpt een 
belangrijke schaduw op de Duitse diplomatie”.
Bij het ontvangen van het boek, verklaarde minister Westerwelle 
beschaamd te zijn in de rol dat de diplomatie speelde met haar 
“bureaucratische koudheid” in de systematische vernietiging van 
het Europees Jodendom.
   Westerwelle citeerde uit het verslag: “hoe meer radicaal de Nazi 

politiek werd tegenover het Jodendom, 
hoe meer betrokken Buitenlandse Zaken 
was in de voorbereiding en politiek van 
de “Laatste Oplossing”. 
Het verslag toont tevens aan hoe West 
Duitse diplomaten na de oorlog op even 
systematische wijze de geschiedenis ver-
valsten en de mythe creëerden van verzet 
en oppositie aan het nazi regime. Wester-
welle verklaarde dat de bevindingen van 
het verslag deel zullen uitmaken van de 
opleiding van toekomstige diplomaten. 
De Amerikaanse historicus Peter Hayes, 
die aan het verslag meewerkte, hoopt dat 
het boek één van de laatste mythes van 
het Derde Rijk kan vernietigen.

Hitler met Joahim Von Ribbentrop, 
Minister van Buitenlandse Zaken



Centrale Magazine - 19

gruwelijkste momenten van het nazi re-
gime.
“Laten wij een ander geval beschouwen 
die nog meer belastend is voor Buiten-
landse Zaken. Het betreft Werner Von 
Bargen, geen diplomaat van de oude 
school zoals Ribbentrop-Mann. Tussen 
1941 en 1942 was hij de vertegenwoordi-
ger van Buitenlandse Zaken in België. Hij 
werkte actief mee aan de deportatie van 
Belgische Joden naar concentratiekam-
pen. Tot de jaren ’60 doorliep Von Bar-
gen een uitstekende diplomatieke carrière 
die hem voor zijn pensioen leidde naar de 
positie van ambassadeur in Bagdad”. 

Het verslag is een belangrijk document 
die deel zou moeten uitmaken van elke 
opleiding van diplomaten en dit tevens in 
ons land. Een diplomatieke eedaflegging zo-
als de eed van Hippocrates zou bij Buiten-
landse Zaken niet misstaan. Diplomaten 
zien gruweldaden overal ter wereld en het 
is hun taak de omstandigheden op een zo 
getrouw mogelijke manier te notuleren en 
over te maken. De huidige diplomatie zou 
moeten uitgroeien uit haar taak van reisor-
ganisator van politici en de functie opne-
men van gezant en verslaggever.

Eén van de belangrijkste document-
en van het boek heeft betrekking op 
een verslag van december 1944, toen 
duidelijk werd dat Duitsland de oorlog 
aan het verliezen was. Het betrof een 
vergadering van de afdelingshoofden 
van Buitenlandse Zaken. In de notulen 
spraken de diplomaten openlijk over de 
omvang van de massale uitroeiing van 
de joden en de manieren om de massa-
moorden te versnellen, al waren dit de 
laatste maanden van het nazi regime. 
   Een ander belangrijk document was 
een verslag van Duitse diplomaat Franz 
Rademacher, hoofd van “Joodse Zaken” 
van Buitenlandse Zaken. Na een reis naar 
Servië, vroeg hij zijn onkostenvergoeding 
aan. Als doel van de reis schreef hij “uit-
roeiing van de joden in Belgrado”.
Claudia Roth, voorzitster van de Duitse 
Groene Partij heeft aan het tijdschrift 
Der Spiegel verklaard dat het best zou 
zijn dat elke ministerie een gelijkaardig 
onderzoek zou doen. “Het zou de beste  
bestrijden”. 
Eckart Conze onderlijnde dat zowel oude 
als nieuw benoemde diplomaten
met enthousiasme meewerkten aan de

Guido Westerwelle
Minister van Duitse Buitenlandse Zaken

in Yad Vashem, Jerusalem



More Than 10,000 Unrestituted 
Nazi-Looted Art Objects 
Now Listed on Internet 

The Nazi records and photographs of the looting of more than 20,000 individual art objects from Jews in France 
and Belgium are now online in a searchable database, which shows that at least half the objects have not been 
restituted to their original owners. This new listing searchable by item, artist, owner, and whether items have been 
returned should be consulted by museums, art dealers, and auction houses to determine whether they hold any 

Nazi-looted art, and by families seeking long-lost valuable heirlooms.

Many families know or believe that relatives killed in the Holocaust owned artworks, but may not know the pieces names or 
artists; this list can help them search family holdings. However, there is no centralized claims process for unrestituted works 
in this database. Unlike previous attempts to identify looted art, which have focused on museum collections or lists of claims 
from individual victims or their heirs, this new database aims to reconstruct the totality of what was seized and from whom, 
as well as what has been restituted, so as to produce a listing of looted art objects still believed to be at large. 

Cultural Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg: Database of Art Objects at the Jeu de Paume, at www.errproject.
org/jeudepaume, is a project of the Claims Conference with technical support provided by the United States Holocaust Me-
morial Museum. It reveals the fate of each of more than 20,000 art objects taken from more than 200 private Jewish collec-
tions in German-occupied France and Belgium between 1940 and 1944. 
The Third Reich engaged in an unprecedented, systematic campaign to plunder the cultural property of Europes Jews through 
theft, confiscation, and forced sales. A special task force, the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), gathered hundreds 
of thousands of art objects and millions of books and archives stolen from Jews and other victims, as well as from museums, 
libraries, and other cultural institutions. The ERR worked in Nazi-occupied territories, with branches stretching from Paris 
eastward to Gorky, Russia. 

In Paris, the ERR documented each of more than 20,000 art objects on index cards or inventory lists, processing and sorting 
the looted objects at the Jeu de Paume, then dispatching them to repositories in Germany and Austria. The database presents 
each of these records in electronic form, listing index card numbers, artwork titles, artists, and detailed descriptions of each 
work. Many entries include photos of the artworks or objects as well as a scan of the original Nazi record. The database can 
be searched by owner, artist, or collection, or a combination of criteria. 
The database brings together the original ERR records that had been scattered after the war relating to the looted art processed 
at the Jeu de Paume. The records and historical data in the database had been dispersed among three major repositories--the 
National Archives and Records Administration of the United States, the Federal Archives (Bundesarchiv) of Germany, and 
the Archives of the Ministry of Foreign and European Affairs (MAEE) of France. 
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