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Privé Domein 133: Nostalgie 
Leonie opperde dat ze graag een reis uit een ver verleden opnieuw wilde beleven. ‘Wel 
gevaarlijk’, reageerde ik. Ze had mooie herinneringen aan een tocht langs de Moezel 
terwijl ik op vijftienjarige leeftijd met vrienden naar onder andere Cochem en in ieder 
geval zeker naar Koblenz fietste. Ik herinner me dat als we een naamplaat van een 
plaats tegenkwamen we een wedstrijd begonnen wie het eerst dat naambordje 
passeerde. We hadden allemaal namen van wielrenners uit die tijd, zo was ik Henk 
Faanhof, beroemd om zijn sprint, een ander heette Wim van Est of Woutje Wagtmans.         
Wim van Est reed in 1951 als eerste Nederlander in de gele trui, donderde de dag daarop 
in een ravijn maar overleefde; alle drie behorend tot de ploeg van Kees Pellenaars.  De 
beroemde kreet van Wim van Est na de val was: ‘Mijn hart stond stil maar mijn Pontiac 
horloge tikte nog’. 
  

 Henk Faanhof     Wim van Est 
 
Vroeger was alles al gauw heel bijzonder, de eerste keer dat je iets zag vooral. ‘Ga niet 
te snel naar een plek of plaats terug die je in verrukking heeft gebracht, de tweede keer 
krijg je nooit meer dezelfde ervaring.’ 
 
Van Koblenz herinner ik me dat we in een jeugdherberg verbleven, hoog in het Eifel- 
gebergte, waar we van daaruit ‘s nachts een adembenemend schouwspel van een 
verlichte stad beneden ons beleefden. 
 
Leonie had een hotel afgesproken in Löf aan de Moezel, niet zo ver van Koblenz. Voor 
vier nachten zelfs, iets wat ze anders nooit doet omdat we meestal van plaats naar plaats 
rijden. Daar hebben we dan ook spijt van gekregen. We hadden ons vergist in de zeer 
meanderende Moezel waardoor de afstanden traag worden uitgerekt. De Moezel kronkelt 
als een slang om steile berghellingen waarop druivenstruiken groeien. Er is voor iedere 
toerist genoeg te beleven in de omgeving van de Moezel. De Moezel ontspruit in de 
Vogezen op 735 meter hoog en is 544 kilometer lang om uiteindelijk in de Rijn bij 
Koblenz op te gaan in één bruisende stroom. Mooie oude plaatsjes, sommige kitscherig 
zoals Cochem dat helemaal ontsierd wordt door dezelfde soort winkeltjes die al hun 
waren op straat zetten. 
 
Leonie en ik waren meer geïnteresseerd in ‘BUNDESBANK BUNKER COCHEM’, helaas niet 
bij de gewone toerist bekend, maar die wel van enorme betekenis is geweest ten tijde 
van de Koude Oorlog (1964-1988). Al in 1962 kocht de Deutsche Bundesbank 8700 m2 
grond in het heuvelige Eifelgebergte bij Cochem aan de Moezel.  
‘Het IJzeren Gordijn’ vormde de scheidingslijn tussen het Communistische Oosten en het 
kapitalistische Westen. De Bondsrepubliek lag precies in het midden met Frankfurt als 
het financiële centrum. De angst voor een nucleaire oorlog was groot. 
  
In het diepste geheim werd toen een 30 meter diepe onderaardse bunker gebouwd.      
Er stonden in de directe omgeving slechts een paar huizen en de mensen die er woonden 
werd verteld hun mond te houden, wat ze maar al te graag deden omdat ze beloofd was 
dat als er een kernoorlog zou uitbreken zij in ieder geval van de veiligheid van de bunker 
gebruik konden maken. Bij een eventuele explosie van een atoombom kon door diverse 
levensgevaarlijke stralingen een nucleaire winter aanbreken. 
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De bunker werd in een dal gebouwd zodat een eventuele nucleaire wolk zou overdrijven. 
Bij een eventuele aanval vreesde de Bundesbank de systematische invoering van vals 
geld uit het Oostblok waardoor een hyperinflatie zou kunnen ontstaan. 
 
Via een zeer lange ronde gang langs keukens, slaapkamertjes, EHBO en techniek lokalen 
komen we, samen met een tiental andere nieuwsgierigen, uit bij een geldkluis waar 15 
miljard aan nieuwe vervangende valuta in kooien lag opgeslagen met biljetten van 10, 
20, 50 of 100 DM, die tegen alle catastrofen beschermd waren en binnen 14 dagen over 
het hele land zouden kunnen worden verdeeld. In Frankfurt werd op een geheime plaats 
nog eens 11 miljard opgeslagen. 
 
De kluis zelf werd beschermd door 60cm dikke muren van staalbeton en een 8 ton zware 
kluisdeur, die alleen te openen was via een ingewikkelde sleutelformule. 
 

   
Ingepakt geld als een kunstwerk van Christo die al in 1958 begon met alles in-te-pakken 
 
Koblenz 
We reden naar Koblenz’ ‘Deutsches Eck’ waar Moezel en Rijn zich aaneen voegen en een 
37 meter hoog ruiterstandbeeld staat, voorstellende Keizer Wilhelm 1 met de godin van 
de overwinning. Het monument is in 1945 verwoest door een Amerikaanse 
artilleriegranaat en in 1953 na restauratie door bondspresident Theodor Heuss tot 
gedenkteken van de Duitse eenheid uitgeroepen. ‘Nimmer wird das Reich zerstört, wenn 
ihr einig sind und treu’. 
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Slechts een tiental meters verder bevindt zich een Deutschherrenhaus dat nu door de 
chocoladefabrikant Ludwig gebruikt wordt als museum voor contemporaine kunst. Ludwig 
heeft tientallen musea in de wereld die als het ware door zijn lekkernijen gefinancierd 
worden en hiermee tevens een enorme goodwill kweekt. 
 
In het museum sta ik oog in oog, alweer bijna nostalgisch, met kunstwerken uit de jaren 
1980 van ‘Figuration Libre’ uit Parijs met Robert Combas, Francois Boisrond, Hervé di 
Rosa en Rémy Blanchard en nog andere Franse kunstenaars. Mooie herinneringen aan 
galeriehoudster Riekje Swart uit de Van Breestraat in Amsterdam komen bij me 
bovendrijven. Riekje Swart, licht als een donsje maar met een sterk karakter, bracht 
deze kunstenaars in Nederland als eerste. Van Robert Combas, de enige die op dit 
moment internationaal is geworden, kocht ik werken tegen de prijs van 500 gulden op 
karton en doek, zonder lijsten, zo ruw, onaf en kinderlijk geschilderd dat je van goeden 
huize moest komen om deze kunstwerken in je huiskamer te willen hebben. De onkunde 
die ervan afstraalde was juist de aantrekkelijkheid ervan. Onkunde die later kunde werd. 
Ook Aaron van Erp speelt met een zekere onkunde, bang om het allemaal te goed onder 
de knie te hebben, waardoor decadentie op de loer ligt. 
 
Kennelijk vond Jan Bongaarts, hoofd afdeling cultuur in Helmond het werk dat hij kocht 
bij Riekje achteraf zo hopeloos dat hij het mij aanbood te kopen. Daar heeft hij later 
zeker spijt van gekregen. De gekte sloeg rondom Robert Combas zo toe dat er 
verzamelaars waren die een extra hypotheek op hun huis namen. Die kregen weer de 
kous op hun kop toen ongeveer midden de jaren 1980 er een crisis ontstond en de 
prijzen van Combas pijlsnel naar beneden gingen. Een prijsstijging van 500 gulden naar 
90.000 gulden voor sommige werken was ook niet meer normaal. In de loop der jaren 
zijn de prijzen weer gestegen. 

         
R.Combas, acryl op karton,110x200,1981 Riekje Swart- Docteur Krokenbière, acryl op doek, 209x159, 1986 
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In het Ludwig museum was ook een grote tentoonstelling te zien van John Chamberlain 
(1927-2011) met zijn in elkaar gedeukte sculpturen. Ernest Mourmans uit België, rijk 
geworden door zijn frikadellen, heeft een samenwerkingsverband met John Chamberlain 
en de veelzijdige architect en Memphis designer Ettore Sotsass (1917-2007). 
 
De vrij nieuwe sculpturen die ik daar zag van John Chamberlain en in het bezit van 
Ernest Mourmans deden we vreemd genoeg denken aan enorme gedraaide frikadellen. 
 

     
Chamberlain 
 
Één dag brachten we vanuit Löf door op een van de vele boten die tochten langs de 
Moezel maken; het wemelt er van kastelen, monumenten en wijngaarden. Het late  
herfstzonlicht schitterde en flikkerde over heuvelruggen en wijngaarden om in de Moezel 
te weerkaatsen. 
Leonie wilde per se naar Trier, waaraan ze intense nostalgische gevoelens uit haar jeugd 
had overgehouden. Vanuit Löf lijkt het niet zo ver, maar door de enorme kronkelige 
Moezel doe je, als je ook nog onderweg van alles wilt opvangen, toch zeker 2 uur over 80 
km. In iedere bocht ligt wel een plaatsje, te veel om op te noemen. 
 

  
Bremm                                                                                                         Bernkastel-Kues 
 
Een alleraardigst plaatsje is Bernkastel-Kues. Leonie kon hier haar hart ophalen aan de 
vele ‘Fachwerkhäuser’ die zo topzwaar zijn dat ze lijken om te vallen. De terugtocht in 
het donker naar Löf viel behoorlijk tegen, aan het gekrioel van bochten kwam geen 
einde. 
TRIER 
Wie in mijn jeugd niet naar Trier was geweest had niets gezien van de wereld. Het 
weerzien was veel belovend. We hebben een mooie kamer in een hotel met vol uitzicht 
op de Porta Nigro (Zwarte Poort) – 170 na Christus , de best bewaarde, oudste en grootste 
Romeinse stadspoort van Duitsland. Trier is samen met Worms de oudste stad en heeft 
het oudste Bisdom. 
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 zicht vanuit het hotel   
           
Overal in Trier wordt ons duidelijk gemaakt dat 2018 het 200 jaar geleden is dat Karl 
Marx (1818-1883) in deze stad is geboren. In de hele stad zijn tentoonstellingen te zien. 
Het begint al direct in het Stadtmuseum Simeonstift aan de Simeonstrasse die wat 
verderop kennelijk te lijden heeft gehad van oorlogsgeweld. 
 
De Westerse wereld kan niet om Karl Marx heen: revolutionair, filosoof, econoom en 
communist. Iedere tijd brengt zijn eigen helden voort. Karl Marx was van Joodse afkomst 
en heeft in ieder geval een goed oog en gevoel gehad voor de enorme economische en 
sociale gebeurtenissen als gevolg van de industrialisering in de negentiende eeuw. 
De uitbuiting van de arbeiders die onmenselijke uren per dag moesten werken voor een 
hongerloon leidde tot grote ontevredenheid en opstanden. Karl Marx en zijn vriend 
Friedrich Engels (1820-1895), die Karl zowel intellectueel en praktisch gesteund heeft, zijn beiden 
uiteindelijk in Londen gestorven. ‘Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie’ 
verscheen als boekwerk voor het eerst in 1867 in Hamburg. 
 
We waren net op de laatste dag in Trier om het eerbetoon mee te beleven. Ook al ben ik 
bij lange na geen communist, kan ik niet ontkennen dat Karl Marx van enorm belang is 
geweest voor het bewustzijn van de arbeiders uit die tijd en dat Marx met zijn kritiek op 
de uitbuiting van deze mensen wel degelijk gelijk had. Het socialisme in ons land, dat 
een zegen is geweest, is er zeker door beïnvloed en heeft bijgedragen aan een stabiele 
maatschappij. 
Dat de Russen en Chinezen er weer een eigen draai aan hebben gegeven, het geld in de 
verkeerde zakken is gekomen van oligarchen die stand weten te houden door een ijzeren 
nietsontziende greep op het volk doet niets aan het belang van Karl Marx af. Wat wij 
mensen ook mogen creëren iedere opvatting of geschrift kan altijd verkeerd worden 
gebruikt. Het communisme heeft de boot gemist door mensen onvoldoende aan te 
moedigen om zelf de mouwen op te stropen, eigen creativiteit aan te boren en 
verantwoordelijkheid te dragen; factoren die van groot belang zijn om een samenleving 
alert te houden. 
 
200 Jaar na Karl Marx leven we in een samenleving vol spanningen en veranderingen. 
Is de marktwerking misschien niet teveel doorgeslagen? Zouden gezondheidszorg (zie de 
sluiting van ziekenhuizen als het Slotervaartziekenhuis), de spoorwegen en de       
doorgeslagen flexibilisering van arbeid niet beter van staatswegen uit geregeld kunnen 
worden ? 
Persoonlijk verwacht ik in de toekomst veel van burgerinitiatieven om het wantrouwen in 
de politiek en de daaruit vloeiende desinteresse zo om te buigen dat de liberale 
democratie nieuw leven wordt ingeblazen. 
 
In onze tijd is het vooral Slavoj žižek (1949) die voor het communisme een nieuwe kans 
ziet. 
(Zijn boeken zijn onder andere in het Stedelijk Museum verkrijgbaar) 
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 Nocturne met galg,harpoen en een kritisch 
commentaar van Slavoj žižek, 120x300, 2011 (zie Pr. Do.126)                  
                                                           
Wat me vooral opviel tijdens de tentoonstelling is dat er zeer veel, voor mij onbekende 
kunstenaars, schilderijen gecreëerd hebben met als thema het sociaal realisme.          
Naast beroemde sociaal bewogen kunstenaars uit de 19e eeuw als ‘Gustave Millet’ (1814-

1875), lid van de Barbizon school en voor wie Vincent van Gogh grote belangstelling had, 
‘Paul Gustave Doré’ (1832-1883 ), de alleskunner, en ‘Gustave Courbet’ (1819-1877) zijn er 
veel voor mij onbekende kunstenaars te bewonderen met het sociaal realisme als 
onderwerp – al moet ik eerlijk bekennen te vaak met een te anekdotische en te 
sentimentele inslag. 
 

  
Carl Wilhelm Hübner: De wevers uit Schlesië (Polen) 1844         Hans Baluschek, Arbeidsters, 1900 
 

  
 Karl Schlesinger, emigranten aan boord 1851, (hoe actueel)      Renoir, Bal du Moulin de la Galetta, 1876 
                                                                                             Musée d’Orsay 
 
Bij het zien van deze tentoonstelling zou je bijna vergeten dat er vanaf 1850 bijna 
evenwijdig aan het sociaal realisme andere stromingen en opvattingen hun licht over de 
wereld doen schijnen. Via de Barbizon school naar het impressionisme wordt de wereld 
veel lichter en aangenamer. 
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