
Emma Budge
Emma Ranette Budge (1852-1937) was van Joodse afkomst en geboren in Hamburg. Zij was 
getrouwd met Henry Budge die in 1866 naar de Verenigde Staten was vertrokken, waar 
hij als financieel specialist optrad bij de financiering van de aanleg van de Amerikaanse 
spoorwegen. Henry Budge werd op 12 juli 1882 Amerikaans staatsburger en Emma verwierf 
op 12 oktober 1889 eveneens het Amerikaanse staatsburgerschap als gevolg van hun 
huwelijk. Het echtpaar zou kinderloos blijven. In 1903 keerde het echtpaar gefortuneerd 
terug naar Duitsland. Ze vestigden zich in een villa aan de Harvestehuderweg 12 te Hamburg, 
dat bekend kwam te staan als het Budge Palais. In Hamburg hield het echtpaar zich bezig 
met liefdadigheid en droegen ze onder meer bij aan de oprichting van de Universiteit van 
Frankfurt. Ook brachten zij een omvangrijke kunstverzameling bijeen. Henry Budge overleed 
in 1928. Emma Budge overleed te Hamburg op 14 februari 1937.  

Naast enkele (mede) door haar opgerichte stichtingen die zich met liefdadigheid 
bezighielden, liet ze, voor zover bekend, dertien particuliere Joodse erfgenamen na. Van 
deze erfgenamen was er ten tijde van het overlijden van Budge al een aantal naar het 
buitenland gevlucht of maakte daartoe aanstalten. Uit een opsomming van de bestanddelen 
van de nalatenschap van Budge blijkt dat het voornaamste vermogensbestanddeel van de 
nalatenschap werd gevormd door de waardepapieren (ruim 5.4 miljoen Reichsmark), op 
ruime afstand gevolgd door het kunstbezit (716.650 Reichsmark).

Veiling  
Aanvankelijk beoogde Budge haar kunstverzameling 
na te laten aan de stad Hamburg. Dat veranderde na 
de machtsovername door het naziregime in januari 
1933. Budge had haar laatste wil laten vastleggen in 
een testament van 5 oktober 1933, door de jaren heen 
aangevuld met vijf codicillen, waarvan de laatste in 1936 
werd geregistreerd. Uit de teksten is af te leiden dat Budge 
in haar wilsbeschikking rekening hield met de opkomst van 
het naziregime en mogelijke gevolgen daarvan. Na haar 
overlijden boden de vier joodse executeurs-testamentair 
die zij inmiddels had aangesteld, bankier Max M. Warburg, 
advocaat dr. Herman Samson en twee neven van Budge, 
Max Kronheimer en Ludwig Bernstein, de villa van Budge 
direct ter verkoop aan. Op 11 december 1937 werd het 
Budge Palais samen met twee andere gebouwen verworven 
door de stad Hamburg. 

Ondanks dat Budge in 1935 in een aanvulling op haar 
testament had aangegeven dat een verkoop van haar 
bezittingen binnen Duitsland waarschijnlijk niet raadzaam 
zou zijn, zou haar kunstcollectie in 1937 worden geveild 
bij het Berlijnse veilinghuis Paul Graupe, één van de 
belangrijkste veilinghuizen die in de jaren dertig Joods 
vermogen veilde. Omdat sommige kunsthandelaren in  
staat waren door middel van hun handelsactiviteiten de 
voor het Duitse regime zeer benodigde deviezen te 
  

verkrijgen, werd ten opzichte van hen door het naziregime 
een pragmatische houding gehanteerd. De Joodse Paul 
Graupe was hiervan een voorbeeld. Zelf maakte hij echter 
ook plannen om vanwege zijn Joodse afkomst Duitsland 
te ontvluchten. Aanvankelijk was hij nog betrokken bij de 
organisatie van de Budge-veiling, maar in september 1937, 
nog voor de veiling zelf kon plaatsvinden, vluchtte hij naar 
Parijs, waar hij zijn kunsthandel voortzette. 
 
De uiteindelijke veiling van de kunstcollectie van Budge 
vond plaats op 4-6 oktober en 6-7 december 1937 onder 
leiding van Hans W. Lange, die het veilinghuis van Graupe 
had ‘geariseerd’. Op een ‘Versteigerungs-Niederschrift’ 
van 20 oktober 1937 is aangegeven dat de executeurs-
testamentair Max M. Warburg, dr. Herman Samson, Ludwig 
Bernstein en Max Kronheimer op 14 juni 1937 opdracht 
hadden gegeven tot de veiling. Op de veiling, die onder 
grote internationale belangstelling plaatsvond, kwamen 
1020 lotnummers onder de hamer. 
 
Uit de beschikbare documentatie blijkt niet met zekerheid 
vast te stellen wat er met de opbrengst van de veiling is 
gebeurd. De erven hebben verklaard dat de opbrengst 
op een geblokkeerde rekening is gestort en dat de erven 
Budge er nooit over hebben kunnen beschikken, waardoor 
eerdere claims altijd zijn toegewezen. 



Eerdere beslissingen met betrekking tot 
veiling nalatenschap Budge in 1937  

• In 2014 oordeelt de Spoliation Advisory Panel (De Britse 
restitutiecommissie) dat drie 18e-eeuwse porseleinen 
Meissen figuren uit het Victoria and Albert Museum 
moesten worden teruggegeven. ‘The sale of 1937 
deprived the Estate of Emma Budge of these works of 
art without receiving fair or any value for them then or 
since. The recommendation of the Panel is that the V&A 
should offer to return the figures to the Estate of Emma 
Budge, given the circumstances of their loss to that 
Estate in Nazi Germany in 1937.’   
Report of the Spoliation Advisory Panel: 3 Meissen Figures in the 
Victoria and Albert Museum - GOV.UK (www.gov.uk)  

• Diezelfde Spoliation Advisory Panel oordeelde in 
2014 ook dat een zilveren renaissance zoutvat uit het 
Ashmolean Museum moest worden teruggegeven.   
Report of the Spoliation Advisory Panel: Salt in the Ashmolean - GOV.
UK (www.gov.uk)  

• In datzelfde jaar oordeelde de Spoliation Advisory Panel 
dat ook vier Nymphenburg bustes (de vier seizoenen) in 
de Cecil Higgins Art Gallery in Bedford moest worden 
teruggegeven. Draft Spoliation Report.   
Four Nymphenburg figures in the Cecil Higgins Art Gallery, Bedford 
HC 775 (publishing.service.gov.uk)   

• Datzelfde geldt voor een fragment van een zestiende-
eeuws wandtapijt in de Burrell Collection in Glasgow.   
Microsoft Word - Draft Spoliation Report. Tapestry fragment in the 
Burrell Collection, Glasgow 28.10.14.docx (publishing.service.gov.uk)  

• In 2016 treft het Ulmer Museum/Kulturstiftung der 
Länder een schikking met de erven over een zilveren 
drankschip.   
Ein Schiff wird bleiben - Kulturstiftung 

 
 
 

• In 2018 oordeelde de restitutiecommissie dat de 
bronzen sculptuur ‘Mozes’, toegeschreven aan 
Alessandro Vittoria, uit de collectie van De Fundatie 
in Zwolle moest worden gerestitueerd. Ook dat werk 
werd verkocht op de veiling van 1937 waarover de 
restitutiecommissie het volgende zegt: ‘In het licht van 
een en ander komt de commissie tot het oordeel dat 
het bezitsverlies van het werk door de nalatenschap 
van Budge dient te worden aangemerkt als onvrijwillig, 
veroorzaakt door omstandigheden die direct verband 
hielden met het naziregime.’    
Bronzen sculptuur Mozes, toegeschreven aan Alessandro Vittoria - 
Restitutiecommissie  

• In 2017 bereikte het Boston Museum of Fine Arts 
overeenstemming met de erven van Emma Budge over 
het teruggeven van zeven stuks 18e-eeuws porselein.   
MFA Boston Reaches Agreement with Estate of Art Collector, Emma 
Lazarus Budge, to Retain Seven Pieces of 18th-Century Porcelain | 
Museum of Fine Arts Boston 

 
• In 2018 gaf het Museum van de stad Bamberg in 

Duitsland een tekening van de Dom van Bamberg van G. 
C. Wilde terug.   
Restitutionen - Museen der Stadt Bamberg  

• Het Duitse voedingsmiddelenconcern Dr. Oetker gaf in 
2017 een zilveren beker in de vorm van een windmolen 
terug aan der erven van Emma Budge.   
Dr. Oetker compensates Jewish heirs for silver windmill cup in 
collection (theartnewspaper.com)

Bron: restitutiecommissie.nl/advies/bronzen-sculptuur-mozes-toegeschreven-aan-alessandro-vittoria/
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