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“Vor die Wende war alles scheisse” - Ofwel een loflied op het leven.
Ik weet het niet precies op de dag af, maar ik meen dat ik op 4 november 1989 strandde
op ongeveer 100 km van Berlijn. Ik was alleen, Nientje en de kinderen waren thuis. Ik
zou in Berlijn graffitireproducties gaan bezorgen. Een ondoordringbare mist zorgde
ervoor dat ik niet verder kon rijden. Ik stopte en overnachtte in een hotelletje en café
waar tientallen mensen uiterst gespannen met hun oren in de radio hingen. Er werd me
zo gauw het kon aangeraden terug naar huis te gaan omdat niet te voorspellen was hoe
de situatie in Berlijn zou aflopen. Er vond op die dag de grootste protestdemonstratie in
de DDR plaats, meer dan één miljoen mensen schreeuwden voor meer vrijheid en
democratie. Als ik ergens spijt van heb gehad is het dat ik het advies heb opgevolgd.
9 November viel immers de muur en eindigde een nachtmerrie in een onstuitbaar feest.
Wij hebben vele malen Duitsland doorkruist. Augustus 1981 waren we in Berlijn omdat
we een werk van de Italiaanse kunstenaar Domenico Bianchi hadden uitgeleend aan
museum Haus am Waldsee en bezochten we natuurlijk ook Oost-Berlijn. Norse stasi
employees onderzochten met grote spiegels de onderzijde van onze auto en ook de
zittingen moesten het ontgelden. Berlijn Alexander-Platz zag er groot, leeg, grauwgrijs
uit, er waren alleen saaie winkels met alleen achterhaalde standaardartikelen te koop en
er was naar mijn weten slechts één café met heel slecht en allemaal hetzelfde ijs. Je
voelde je daar alom bedreigd.

Berlijn Alexander-Platz 1981

`Schützt die deutsche Frau für Ausländer`,1981

In 1994 bezochten we opnieuw Oost-Duitsland, de deelstaat Thüringen, het land van
Lüther, Bach en Goethe, met steden als Dresden Möhra, Gotha, Arnstadt, Erfurt,
Eisenach, Buchenwald en Weimar. We zagen dat de steden zich geleidelijk van hun
grauwsluiers ontdeden en dat tussen de vervallen flats gebouwen veranderden in
vlinderkleuren.
Maandag 1 september vertrokken Nientje en ik voor een reis langs een aantal steden
langs de oostkust van Duitsland.
Bremen.
Om zoveel mogelijk te kunnen genieten van een stad nestelen we ons meestal zo dicht
mogelijk bij het oude stadscentrum. Hotel `Radisson Blu`ligt praktisch aan de oude
markt met verschillende musea op loopafstand, vooral voor Nientje belangrijk omdat ze
de laatste tijd minder goed loopt. Bremen, Hanzestad, ligt aan weerszijden van de rivier
Wezer. De zon scheen weldadig en op de markt hoorden we indringende operastemmen.
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Het aangename zonnetje verlicht de markt en onze harten, maar verbergt haar
geschiedenis. De kathedraal, de Onze Lieve Vrouwe kerk en het door de UNESCO tot
Werelderfgoed verkozen raadhuis, met een laatrenaissancistische gevel, liggen aan de
markt, welke jammer genoeg ontsierd wordt door het nieuwe parlementsgebouw dat na
de oorlog in de plaats is gekomen van de gebombardeerde neogotische ‘Neue Börse’ uit
1864. Napoleon Buonaparte had op zijn beurt de oude beurs op zijn rooftocht door
Europa in 1811 gesloten.

Herinnering aan de scheiding
West en Oost Duitsland

Roland (1404) Roelandslied
Vrijheidsbeeld

Europa hat ein derart wahnsinniges und
chaotisches tempo erreicht……….

Het is me opgevallen dat er in heel Duitsland veel aandacht is voor ‘Denkmäler’ in allerlei
vormen van verleden en heden. Op de academies is een speciale opleiding voor
Denkmäler, iets wat wij helemaal niet kennen.
De Franse kunstenaar Alfred Manessier (1911-1993) heeft tussen 1964-1979 negentien
prachtige gebrandschilderde ramen in de Onze Lieve Vrouwe kerk aangebracht.

Onze Lieve Vrouwe kerk met raadhuis

Weihnachtsfenster

Pfingstenfenster

De reden waarom we vooral naar Bremen wilden was dat in een zijstraat vanaf de markt
de ‘Böttcherstrasse’ ligt met het in expressionistische stijl gebouwde Paula-ModersohnBecker museum (1927) van de architect, beeldhouwer en schilder Bernhard Hoetger (18741949). De Böttcherstrasse doet sterk denken aan de Amsterdamse school van Michel de
Klerk (1884-1923), J.M. van der Mey (1878-1949) en Piet Kramer (1881-1961).
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Böttcherstrasse

Amsterdamse school

Er is, in dit eerste aan een vrouw gewijde museum, een zaal met topwerken van Paula
Modersohn-Becker(1876-1907) te zien. Van de ‘Worpsweder Künstlerkolonie’ (zie pag.12/13)
is Paula veruit de meest moderne en krachtigste kunstenaar. De eerste die haar talent
ontdekte was Bernhard Hoetger als deze Paula toevallig ontmoette bij Rodin in Parijs.
Rainer Maria Rilke (1875-1926) ontmoette voorjaar 1898 in Florence de kunstenaar
Heinrich Vogeler(1872-1942), die in Worpswede een kunstenaarskolonie heeft opgericht en
Rilke uitnodigde om in zijn huis ‘Barkenhoff’ kerstmis te vieren. Rilke ontmoette daar de
beeldhouwster Clara Westhof (1878-1954), trouwde Clara in 1901 ‘overhaast’
(Eheschliessing zwingend) (1) en kregen datzelfde jaar dochter Ruth (1901-1972).
Al het jaar daarop kwam een einde aan het huwelijk.
Rilke was van 1905-1906 privé secretaris van Rodin en beval Paula Modersohn-Becker bij
Rodin aan als `Frau eines bedeutenden Maler’ – (nicht als ‘eigenständige Künstlerin’).
Dat een vrouw kunstenaar zou kunnen zijn was in die tijd onmogelijk. Vrouwen konden
ook niet aan een academie studeren, maar kregen les van kunstenaars buiten de
academie om.
Zo kreeg Paula Becker les van tot de Worpswede kunstenaarsvereniging behorende Frits
Mackensen(1866-1953) en later van Otto Modersohn(1865-1943) met wie ze trouwt in 1901.
Paula zal zeker ook verliefd zijn geweest op Rilke die haar `Die blonde Malerin` noemt.
Ze reist verschillende keren naar Parijs en zuigt daar de eigentijdse kunst in van
Cézanne, Bonnard, Matisse en Gauguin. Paula vindt ook inspiratie in de kunst van de
oudheid zoals de Griekse, Romeinse en Egyptische mummieportretten.
Als in het voorjaar Rilke zijn boek over Worpswede eindigt, waarin hij uitvoerig over de
Worpsweder kunstenaars Frits Mackenzen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck (1898-1983),
Hans am Ende (1864-1918) en Heinrich Vogeler schrijft, zegt hij geen woord over Paula
Modersohn-Becker. Rilke wilde ook later, na de dood van Paula aanvankelijk geen
inleiding schrijven over haar dagboeken en zag de kwaliteit van haar kunst pas in toen ze
beroemd werd. Maar zoals altijd krijgt een beroemde persoon later de hele koek
toebedeeld. Rilke zei echter: “…So sah ich fast nichts von Ihnen, denn Sie haben mir
niemals etwas gezeigt…..“(2)
In 1906 krijgt zij haar eerste lof toegezwaaid, naast die van haar echtgenoot, door
Bernhard Hoetger die op haar opzocht in haar atelier in de Avenue du Maine in Parijs:
“Es sind alles grosse Werke.“ Paula: “Endlich Anerkennung aus berufenem Mund.“ (1)
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”Dit schilderde ik op dertigjarige leeftijd, mijn zesde huwelijksdag.“

Paula Modersohn-Becker signeerde dit werk met P.B. en niet als ‘P.M.B.’ (1906)
Misschien is het een soort onafhankelijkheidsverklaring. Toch zal later op verzoek van
haar dochter Ruth, Paula de kunstgeschiedenis ingaan als vrouw van Modersohn.
Voor het eerst in de kunstgeschiedenis schilderde een vrouw zich als model en ook nog
naakt.
Paula is slechts 31 jaar geworden en sterft na de geboorte aan een embolie – heeft haar
leven lang al gedacht dat ze niet oud zou worden.
In haar dagboek lezen we:
“Ich weiss, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das traurig ? Ist ein fest schöner,
weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes intensives Fest. Und wenn nun
die Liebe mir noch blüht, vordem ich scheide, und wenn ich drei gute Bilder gemalt habe,
dann will ich gern scheiden.“(1)
Het naaktportret is inderdaad een indrukwekkend schilderij, misschien wel haar mooiste.
Paula had steeds naar een kind verlangt en nu het eindelijk zo ver is beeldt ze zich af in
het geel-gouden licht van een als zachte regen neerdalende sterrenhemel. Grootsduidelijk-volumineus-overrompelend-direct- kwetsbaar-warm-pastelkleurig-overtuigend
geschilderd, maar dit alles ineen.
Voor haar dood had niemand dit schilderij gezien, overigens ook de meeste van de
zevenhonderd schilderijen die ze gemaakt heeft niet.
Paula leed duidelijk onder haar rol als vrouw van…., ze wilde graag een kind, wilde
onafhankelijk zijn, kunnen reizen zonder belemmeringen en vragen, twijfelt aan haar
huwelijk.
Alleen al die ene grote zaal met alleen maar topstukken is de reis naar Bremen waard.
”Neem uw toverfeestok en vlieg u als de wiederweerga naar Bremen, morgen bent u er
misschien niet meer en zult u hierboven op uw donder krijgen dat u dit schilderij gemist
hebt.”
Het maakt u duidelijk hoe mooi het leven is en hoe vreselijk momenteel de tijd is waarin
we de iedere dag alleen maar ellende over onze hoofden gestort krijgen. Het schilderij
geeft hoop, maar toont ook de kwetsbaarheid…..
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Ik kocht in de museumshop het Insel-Taschenbuch “Hiersein ist herrlich” van Rainer
Maria Rilke: (3)
“Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füsse kann ich zu dir gehen,
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.
Bring mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.

De Weserburg voor moderne kunst.
De Weserburg is een museum voor moderne kunst dat als een schiereiland, Teerhof
geheten, verbonden met bruggen, in de rivier de Weser steekt. Oorspronkelijk was het
een sigarettenfabriek. Het museum schijnt geen eigen collectie te hebben maar toont
vooral verzamelingen van collectioneurs. Op het moment dat wij er waren zagen we
verschillende collecties van verzamelaars uit Hamburg – er zijn in Duitsland veel
verzamelaars. De verzamelingen die we te zien kregen waren kunstwerken uit de
perioden 1960 en 1970: Nouveau Réalisme, conceptual art, abstracte kunst en minimal
art met Daniel Spoerri (1930), Jean Tingueli (1925-1991), Niki de Saint Phalle (1930-2002),
Larry Poons (1937), Richard Serra (1939), Rebecca Horn (1944), Alan Charlton (1948) en
Richard Long (1945). Verder zagen we jonge abstracte kunstenaars die geïnspireerd zijn
door hun voorgangers uit de zestiger en zeventiger jaren: Johannes Esper (1971), Kitty
Kraus (1976), Terence Koh (1977), en vele andere.

R.Horn: zilverschommelen 1979 Terence Koh: Mein Tod 2005
Rechtsb. Klepperende kwasten

Alan Charlton vier panelen 1982

Kunsthalle
Zeven minuten lopen vanaf de oude markt ligt ”Am Wall” de Kunsthal van Bremen. Je
kunt er aangenaam door de zalen wandelen. De nieuwbouw heeft prachtig licht. Er zijn
meester schilderijen te zien vanaf de middeleeuwen naar de modernen en contemporaine
kunst. Via Lucas Cranach der Ältere(1472-1553), een hele atmosferische geschilderde
apostel Paulus van Jan Lievens(1607-1674) en vele andere mooie schilderijen staan we oog
in oog met slechts één schilderij van Vincent van Gogh(1853-1890), het ‘Klaprozenveld
uit 1889 ’. Het was het eerste schilderij dat Vincent, nadat hij in de psychiatrische
inrichting Mausole in Saint-Rémy was opgenomen geweest, weer schilderde buiten de
muren van de inrichting.
Dit schilderij veroorzaakte een heftige rel door de zich in die tijd noemende ‘eigentijdse
kunstenaarsgroep ‘Worpsweder Künstler’. Onder aanvoering van de kunstenaars Arthur
Fitger (1840-1909) en Carl Vinnen (1863-1922) werd tegen de aankoop van dit werk in 1911,
waarvoor toentertijd 30.000 mark werd betaald, een ‘vinnige’ strijd in de landelijke pers
gevoerd. Het ging om kwesties die ook nu nog regelmatig optreden. Het schilderij was
belachelijk duur, maar erger was dat het geen Duitse kunstenaar was, maar een
buitenlander `Überfremdung der deutchen Kunst`. De toenmalige directeur Gustav Pauli
(1899-1914) stond vernieuwing voor door internationaal eigentijdse kunstenaars als Manet,
Monet, Pisarro, Cézanne, Picasso en vele andere aan te kopen.
De kunstwerken van Paula Modersohn-Becker, toch lid van de ‘Worpsweder Künstler’
werden totaal afgekraakt als zijnde onrijpe schoolwerken.
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L. Cranach der Ältere 1553

J. Lievens 1629

V.v.Gogh 1889

Picasso Sylvette 1954

In de nieuwbouw, met schitterend gefilterd daglicht, is een hele zaal gewijd aan Paula
Modersohn-Becker, de overige leden van de Worpweder Künstler’ zijn zo goed als uit het
beeld verdwenen en zullen wel ergens opgeslagen liggen in de kelders van het museum.
Er is één fantastische zaal gewijd aan een achttal schilderijen en enkele beelden van Max
Beckmann (1884-1950).

Beckmann 1930 - 1938

zelfportret P.M.B. 1907

Otto Modersohn 1895

Lübeck en Fehmarn
We rijden naar Sleeswijk-Holstein om de Hanzestad Lübeck te bezoeken.
Het is de eerste stad die hier in verdere omgeving bekend staat om zijn baksteengotiek.
Uit nood geboren, omdat andere natuurlijke materialen ontbraken, hebben Norbertijner
monniken de mogelijkheden van baksteen geïntroduceerd. De invloed hiervan is in veel
steden die we nog gaan bezoeken te zien. Er zijn steunberen in plaats van steunbogen en
er werd zeer creatief met bakstenen omgegaan door middel van versieringen, creatieve
indelingen van muren, steenverbanden, kleurnuances van stenen, pleisterwerk en
opgebouwde ornamenten. De eerste gebouwen dateren al uit de 12e eeuw, met een
renaissance in de zestiende eeuw en het zou me niet verwonderen als de Amsterdamse
School (vanaf 1916) erdoor beïnvloed is die weer van invloed is geweest op gebouwen in de
Böttcherstrasse in Bremen.
De Mariakerk in Lübeck is van deze stijl een prachtig voorbeeld. De kerk is echter zo met
lelijke, waarschijnlijk na de tweede wereldoorlog uit woongebrek, volgebouwd met
afzichtelijke doorsnee gebouwen dat we er bijna depressief van worden. “Hoe kregen ze
het voor elkaar” vragen we ons hardop af. Ik zal u het lelijke besparen en proberen
zoveel mogelijk het goede te tonen.
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Oude markt met Mariakerk

Amsterd. School. Scheepvaarthuis.1913/16

De beroemde componist en organist Diederik Buxtehude (1637-1707), die hier woonde, was
zo beroemd om zijn nieuwe muziek dat J.S. Bach (1685-1750) in 1706 speciaal naar Lübeck
reisde om Buxtehude te ontmoeten.
Thomas Mann (1875-1955) woonde in Lübeck en schreef in zijn huis het verval van zijn
familie ‘De Buddenbrooks’ (1905). Vanuit de van binnen witgepleisterde St. Petrikerk kan
via een trap de gehele stad overzien worden.
Fehmarn
Ik wilde per se naar het eiland Fehmarn omdat ik op internet gelezen had dat de Duitse
‘Die Brücke’ kunstenaar Ludwig Kirchner (1880-1938) op dit eiland, nu verbonden door een
lange gebogen brug, gedurende vier zomer seizoenen in 1908 en 1912-1914, er
honderdtwintig olieverfschilderijen en een aantal schetsen heeft geproduceerd.
In het belangrijkste plaatsje Burg van Fehmarn kwamen we terecht bij een nietig
uitleenbibliotheekje annex documentatiecentrum, gewijd aan Kirchner, en constateerden
we tot grote onze ontzetting dat er op een zolderverdieping alleen reproducties en
armzalige foto’s te zien waren.
We brachten de nacht door in een enorm appartementencomplex bestaande uit drie
immens hoge gebouwen, een soort resort, dat ook al niet erg vrolijk stemde. De
volgende dag verlichtte de zachte zon niet alleen het strand maar ook onze stemming.
Het resort is een ideale plek voor jonge gezinnen met kleine kinderen. Een uiterst veilige
omgeving met veel speelgelegenheden, zandstranden, een kalme glinsterende zee en
naar we gelezen hebben meer zonuren dan elders. En je kunt zo oversteken naar Lolland
(Denemarken)!

resort

Documentatiecentrum Kirchner

Kirchner in Fehmarn

Schwerin
Schwerin zul je niet snel vergeten, je wordt er direct verliefd op, alleen zul je haar niet
zoals een meisje naar ik hoop, voor je alleen mogen hebben.
Nientje en ik gaan naar hotel Niederländischer Hof in de Alexandrinnenstrasse aan de
Pfaffenteich, dichtbij het centrum. Het hotel kwam er in 1901 dankzij het huwelijk van
koningin Wilhelmina met Hendrik van Mecklenburg en mag zich sinds die tijd van het
echtpaar hofleverancier noemen.
We maken er niet veel gebruik van, we zijn echte Einzelgängers, die het liefst alles zelf
ontdekken, maar deze keer besluiten we met zo’n open toeristenbus een tour rondom de
stad te maken. Het is verbazingwekkend te zien hoe mooi de stad is. Vanaf de
opstapplaats, die er veel zijn, zien we een in lichte kleuren gehulde stad. We rijden door
de Altstadt, binnendoor en buitenom, naar een ietwat heuvelige weg waar oude villa’s
liggen. De moderne appartementen die we tegenkomen zijn vooral laag en
witgepleisterd. Het neorenaissancistische Schloss Schwerin van de hertogen van
Mecklenburg (van 1318-1918), met zijn vele spitse torentjes en honderden kamers,
geïnspireerd op die van Château Chambord uit Frankrijk, is nu het parlementsgebouw,
glimt en schittert van ver in het zonlicht.
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Wij stappen uit bij het in de Werderstrasse gelegen ‘Staatliches Museum’ dat van
hieruit bijna recht op het burg-eiland met het slot uitkijkt. Het museum staat bekend om
zijn vele Hollandse en Vlaamse meesters en is recent nog door Christoph Müller
uitgebreid met een schenking van honderdvijftig werken van Nederlandse meesters.
Veelal schilderijen van kleinere meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw die
Müller op veilingen heeft gekocht.

Fr. Hals fluitspeler

’n zaaloverzicht

J. Asselijn St. Antonius dijkdoorbraak

Het ‘Staatliches Museum’ wordt op zeer korte termijn grondig aangepakt met nieuwbouw
en restauratie. Eerlijk gezegd mag dat ook wel omdat veel zalen donker en ‘altmodisch’
aandoen.
Het museum bezit met negentig werken een van de grootste collecties ter wereld van
dwarsligger Marcel Duchamp (1887-1968), die vond dat schilderkunst een eindpunt had
bereikt. Duchamp maakte de weg vrij voor de pure ideeënkunst. Duchamp leefde vanuit
en met zijn koffer, altijd onderweg, nauwelijks een vaste verblijfplaats, maar was overal
welkom. In dat koffer had Duchamp al zijn ideeën opgeslagen. Marcel Duchamp
beschikte over een zeer scherpe kritische geest, veel humor, zelfspot en een speelsheid
door het ontregelen van vastgeroeste betekenissen.

Postcard M.L. met snor en
ready-made flessenrek 1914
tekst L.H.O.O.Q (elle a chaud au cul) 1919

retoreliëf 1935

Tot onze grote verrassing zagen we een dubbeltentoonstelling van Ernst Ludwig
Kirchner(1880-1938) en Jan Wiegers (1893-1959), een samenwerking tussen het
Staatliches Museum en het Groninger Museum, dat een grote collectie heeft van
kunstenaarsgroep De Ploeg (1918-1941) en waarvan Jan Wiegers lid is.
Wiegers leert in 1920 Kirchner kennen in Davos als beiden daar genezing zoeken.
Kirchner kampte met zenuwinstortingen die veroorzaakt zijn door de oorlog en Wiegers
moest er kuren wegens een opgelopen tuberculose. Als Wiegers het werk van de
expressionist Kirchner ziet slaat bij hem de vlam over. Maar nu doet zich het verschijnsel
voor dat in deze tentoonstelling de werken van Wiegers soms krachtiger overkomen dan
die van Kirchner. In mijn ogen was Kirchner zeker vanaf 1920 over zijn hoogtepunt heen.
Zijn beste werken schiep Kirchner in de periode 1911-1917, waarin brutaliteit het
overwon door rücksichtloos contrasterende kleuren, gedurfde perspectivische
vertekeningen en langgerekte figuren scherp als de punten van gotische schoenen en
spitse torens in onmogelijk geachte composities in één beeld bij elkaar te brengen.
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Onder invloed van de kleurenleer van Goethe zag Kirchner af van die contrasten. Goethe
beweerde, een beetje kort door de bocht misschien, dat je geen complementaire kleuren
als groen en rood tegenover elkaar hoeft te plaatsen omdat groen vanzelf het rood, violet
het geel en oranje het blauw in het schilderij oproepen. Het sneeuwlandschap bevestigt
Kirchner hierin als zonsondergangen ruimte en vormen vervagen en een diepe kleurgloed
over het landschap uitstorten en complementaire kleuren vanzelf naar voren komen.
Kirchner schildert vooral violet: “Violet zu malen, reisst mich jetzt ganz ungeheuer“.
Het gebruik van violet en het gemis aan zwart maken in mijn ogen de vormen juist
weker. Naar mijn mening worden door de theorie van Goethe de schilderijen van
Kirchner zwakker en verdwijnt zijn spontaneïteit als het ware in de zonsondergang. Als
Kirchner vanaf 1920 slechte kritieken krijgt gaat hij zelf onder pseudoniem ‘Louis de
Marsalle’ goede kritieken over zijn eigen werk schrijven. In 1938 pleegt Kirchner
zelfmoord.

Kirchner Hollandse schilder 1925

Wiegers zelfportret 1925

Kirchner: Potsdammerplatz 1914

Wie van exotische dieren houdt kan ook in dit museum terecht. Er is een hele zaal gewijd
aan de dierenschilder en ontwerper van wandtapijten Jean-Baptisch Oudry (1685-1755).
Honderdvijftig jaar hebben deze doeken ergens op een zolder van het museum opgerold
gelegen en zijn gerestaureerd met steun van het Paul Getty museum.
Het zal wel aan mij liggen maar ik deins opzij voor dit geweld aan enorme beesten.

Rhinoceros Clara, 310x456, 1749

aanlegplaats met rechts Staatliches museum

We sluiten ons bezoek aan Schwerin af met een boottocht over de Schweriner Innensee.
Via ‘Anleger Schloss’ laten we ons door het zachte zonlicht schommelend vervoeren langs
de eilandjes Kaninchenwerder, Ziegelwerder en Heidensee. De zon vraagt of ze in onze
ogen mag slapen, de taxi brengt ons naar hotel Niederländischer Hof en de chauffeur
zegt juist op het moment als we uitstappen: ”Ja, vor die Wende war alles scheisse”.
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Wismar, Rostock, Stralsund
De Duitsers hebben al deze plaatsen in het oosten ontdaan van de grauwsluiers van
verval die er tijdens het bewind van de communistische Democratische Republiek OostDuitsland (1949- 1990) was ontstaan. Wat me bovendien opvalt is dat er overal een
enorme betrokkenheid is met de tweede wereldoorlog, de oorlogen in de wereld op dit
moment en de derde wereld. Bach en Mozart concerten vinden in iedere stad plaats. Alle
plaatsen die we zien hebben elkaar met de baksteengotiek beïnvloed.

Teksten in kerken

Plaatsen met baksteengotiek

Wismar

Rostock

Strahlsund

Rügen met Lohme en Binz
In ons hotel in Schwerin ontmoetten we een CDU burgemeester uit de buurt van Aken
die ons sterk adviseerde om naar Lohme op het eiland Rügen te rijden omdat het
Panorama Hotel, gelegen op het uiterste van een hoge krijtrots, ons een hemels uitzicht
zal geven. Toen we tegen de avond aankwamen bleek onze kamer aan de voorzijde al
aan een ander afgegeven te zijn. We konden nog wel een kamer krijgen in een
bijgebouw. Helaas belemmerden veel bomen praktisch het hele zicht op zee. Een kamer
aan de voorzijde geeft inderdaad een euforisch gevoel met zonsondergangen die niet
werelds meer zijn.

Op het puntje v.d. krijtrots het hotel

We besloten direct door te rijden naar Binz.
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BINZ
Binz is een hele mooie, chique badplaats. Een aaneengeregen lint van schitterende witte
villa’s scheppen een sprookjesmengsel van eclectische stijlen. Lichtvoetig gebouwd van
hout, elegant, open, veel torentjes, erkers en balkons en uitgebreid houtsnijwerk, door
de Duitsers ‘Kapitellschmuck’ genoemd, vormen deze villa’s een resort van ‘Bädervilla
architectuur’ die eind achttiende eeuw is ontstaan.
Vóór de huizen loopt een lange mooie wandelweg met daarvoor weer een strook met
groen en dennenbomen waarna het strand volgt met schitterende ouderwetse nieuwerwets geworden rieten strandkorven uit eind 19e eeuw. Een enorme pier loopt tot
ver in de zee.

Greifswald
Greifswald is de geboorteplaats van de grootste Duitse romantische schilder Caspar
David Friedrich (1774-1840). Hier in de omgeving heeft C.D. Friedrich veel van zijn
beroemde schilderijen gemaakt. In 1798 vertrok Friedrich voor de rest van zijn leven
naar Dresden. De mens is in zijn schilderijen ten opzichte van de grootse, mysterieuze
natuur een nietig wezen. De mens wordt door Friedrich altijd vanuit de rug gezien
geschilderd waardoor een mysterieuze sfeer van onbereikbaarheid en onvervuld
verlangen wordt opgeroepen. In Greifswald is zijn ouderlijk huis te bewonderen en in het
Landesmuseum zijn enkele schilderijen van hem te zien die ik niet tot de beste van zijn
werken beschouw. Voor de mooiste schilderijen moeten we naar Dresden, Hamburg,
Düsseldorf, München en Essen, waar in 2012 nog een grote overzichtstentoonstelling
heeft plaatsgevonden.
De kloosterruïne ‘Eldena’, een grote inspiratiebron voor C.D. Friedrich, staat er nog
steeds. Dit klooster in 1299 door de Cisterciënzers opgericht, werd vernietigd door de
dertigjarige godsdienstoorlog (1618-1648) met buurland Zweden. Een ruïne die normaal
gesproken niet veel zegt maar die door een kunstenaar, in een bepaalde tijd, onder
bepaalde omstandigheden uit de werkelijkheid naar een hoger plan wordt gebracht en
een nieuw fantasierijk leven krijgt. Zo was René Daniëls de eerste die in de jaren tachtig
het skateboard de kunstwereld in tuimelde.

Neubrandenburg.
Landesmus.1816

Krijtrotsen omgeving Rügen Ruïne Eldena Greifswald
1818 Winterthur Museum.

Abdij in eikenbos 1809
Nat. Gal. Berlijn

Er zijn in dit museum prachtige meditatiewerken te zien van Jawlensky, maar het meest
verrassend was voor mij een prachtig schilderij van de Nederlandse caravaggist Gerard
Honthorst (1592-1656) aan te treffen. Nederlandse caravaggisten werden beïnvloed door
door het clair-obscur van Caravaggio(1571-1610).
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G. van Honthorst, aanbidding van de herders, 1622

Jawlensky: meditatie 1934

Worpswede bij Bremen
We hadden geen enkel idee van de impact die de ‘Worpsweder Künstler’ gehad hebben in
Worpswede. Het gemeentebestuur heeft het goed gezien en er een culturele commerciële
plaats van gemaakt waar duizenden toeristen op af komen.
In hotel Buchenhof waar wij verblijven was vroeger het huis van Hans am Ende, een van
de kunstenaars(zie p.3) die tot de groep behoorde. In het hele hotel hangen nog zijn
schilderijen, etsen en tekeningen.
Direct naast hotel Buchenhof komen we in het Heinrich-Vogeler-Museum ‘Barkenhoff’ dat
eens zijn huis is geweest treffen we een mooie collectie aan. In het vroegere woonhuis
van Paula Modersohn-Becker treffen we verschillende werken aan van bijna alle
kunstenaars die tot de groep behoorden. Ook in Haus im Schluh treffen we werken van
Heinrich Vogeler aan die hij schilderde tijdens zijn het huwelijk met zijn eerste vrouw
Martha, die designstoffen creëerde.

Hans am Ende

Heinrich Vogeler 1924

Paula Modersohn-Becker 1907/1906

Worpsweder Künstler raakten geïnspireerd door de invloed van schilders van de School
van Barbizon (1830-1870), een plaatsje in het bos van Fontainebleau nabij Parijs, die het
buitenleven schilderden: Corot (1796-1875), Daubigny (1817-1878) en andere kunstenaars.
De Worpsweder Künstler ontvluchtten eind negentiende eeuw de grote stad Bremen
waar zij vandaan kwamen. Ze verlustigden zich in het eenvoudige boerenleven en het
schitterende platteland. De Worpsweder Künstler wilden modern zijn, maar waren het
niet. Hun schilderijen doen nu eerlijk gezegd saai en uitgeblust aan. De grote invloeden
van de modernen die deze kunstenaars zeker gezien moeten hebben zijn aan hen
voorbijgegaan. Een uitzondering moet ik maken voor Heinrich Vogeler die in alle
mogelijke nieuwe stijlen ( impressionisme, expressionisme, kubisme, futurisme en symbolisme ) heeft
gewerkt, echter op een enkele uitzondering na is zijn werk toch niet interessant en
bovendien niet ‘eigenzinnig’ genoeg.
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Alleen Paula-Modersohn-Becker was en is vernieuwend en gedurfd. Zij is de enige van de
Worpsweder Künstler die een persoonlijke stijl heeft gevonden. (zie ook pag.3)
Het hele dorp Worpswede staat in het teken van deze kunstenaarsgroep. Het hele dorp
leeft ervan. Het is een hele industrie met tientallen kleinere galeries.
Toch moet je als kunstliefhebber Worpswede bezoeken omdat het zeer zeker zijn
charmante kant heeft en een tijdsbeeld markeert.
Vooral de Worpsweder ‘Kunsthalle’, ontworpen door ‘Gesamtkünstler’ Bernard Hoetger,
(p.2) architect, beeldhouwer, meubelmaker, schilder, visionair en beschermer van de
kunsten is de moeite waard te bezoeken.

Bernard Hoetger: Kunsthalle

visionair ontwerp voor een stad 1917

Heinrich Vogeler, Fritz Overbeck, Hans Müller-Brauel, Fritz Mackenzen,
Otto Modersohn, Herman Allmers

zaal met meubels

graf P.M.B.

“Mocht u Worpswede gaan bezoeken ga dan in onze naam naar het graf van Paula
Modersohn-Becker, zeg gedag, wij zijn het helaas vergeten.”
Geachte lezer,
U zult begrijpen dat wij na twaalf dagen intens kijken, soms langzaam en soms sneller,
totaal verzadigd en zeer gelukkig naar huis keerden.
Teuntje en Lieve, onze tweeling kleinkinderen, vier jaar oud, belden:
“Opa Henk” en “Oma Leonie”: “Het is ECHT WEL GEBEURD DAT WIJ KUNNEN FIETSEN.”
“Ja, Teun en Lieve”: “ECHT WEL.”
“Wat jammer dat de mens steeds oorlog nodig heeft, het leven kan zo mooi zijn.
Duitsland is een prachtig land, met aardige mensen.”
Literatuur: p.3: Charlotte Uekert: Paula Modersohn-Becker, pag. 71, 161
p.4: idem, p. 57
p.3: Marina Bohlmann-Modersohn: Paula Modersohn-Becker, pag.151
p.5: Rilke: Hiersein ist herrlich, pag. 39
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