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CAFE UMWALZER, 
 
Vrijdag 23 maart vertrokken Nientje en ik, als tussenstop, naar Luxemburg om daar 
museum MUDAM – Musee d’Art Moderne Grand-Duc Jean (2006) – ontworpen door I.M. 
Pei die ook de glazen piramides op de binnenplaats van het Louvre heeft ontworpen, te 
bezoeken. Het gebouw heeft € 100.000.000,00 gekost waarvoor je wel iets terug mag 
verwachten. Het museum ligt in Park Dräi Eechelen (drie eikels), oorspronkelijk een 
vlucht-schans van Fort Thüngen, door de loop der tijd bijna geheel ingegraven, is nu 
schitterend natuurlijk geïntegreerd. Als je met de auto aan komt rijden via een korte 
tunnel zie je direct om de hoek hotel Meliã, een onderdeel van een Spaanse hotel-
restaurant keten, welk zeer aan te bevelen is. Je loopt vanuit het hotel in twee minuten 
naar het museum. ‘s Avonds heb je een feeëriek uitzicht, lijkt het museum niet groot, 
maar in werkelijkheid is er veel ruimte.                                                                                             

 
  
 
Toevallig was vrijdagavond de opening van diverse tentoonstellingen zoals onder andere 
een installatie van Folkert de Jong die in de grote ruimtelijke hal een aantal vanuit de 
open glazen nok figuren als sculpturen heeft bengelen. Ze zijn gemaakt van polyurethaan 
piepschuim en andere materialen in felle contrasterende kleuren, die hij de theatrale titel 
‘Actus Tragicus’ heeft gegeven.   
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Erg onder de indruk waren we van het werk van Wim Delvoye met zijn gothische 
‘Chapelle et Vitraux’ uit 2006 die een speciale ruimte heeft en je je waant in een echte 
kapel. Het is totale Belgische gekte, surreëel en toch ook weer echt. Helemaal 
opgebouwd uit staal met verfijnde decoraties en glas-in-loodramen. In plaats van 
bijbelse taferelen zien we darmen, obscene gebaren, skeletten van x-stralen die elkaar 
omarmen en kussen. De kerken die afgebroken worden in de westerse wereld worden 
weer opgebouwd in het museum, onverwoestbaar staal; het heilige zit in darmen en 
uitwerpsels; ondergang van het heilige roomse juist door het ontkennen van de 
instincten; het verworpene wordt pure schoonheid en heilig verklaard. Leve de kerk! 
 

 
 

 
 
Een ander krankzinnig project dat we zagen is dat van Thomas Hirschhorn ‘Flugplatz 
Welt’. 

In tegenstelling tot het duur-zame materiaal van Delvoye worden we hier in een grote 
zaal geconfronteerd met een kunstenaar die alles in elkaar knutselt van afval en 
goedkope materialen die vliegtuigmaatschappijen verbeelden en vertegenwoordigen, 
overal en nergens landen, globalisering waaruit isolering spreekt, alles bereikbaar maar 
eigenlijk nooit ergens meer echt ‘geland’. Een overmaat aan energie komend uit alle 
hoeken en gaten van gedachten van mensen uit de hele wereld die met elkaar 
confronteren-conflicteren; tegenstellingen, verlangens en onmacht, ondanks alles, 
spreekt uit het hele project. Je voelt je unheimlich. Alles bereikbaar en Babylonische 
spraakverwarring alom. Ik lees ergens: “Vernuft verbergt die Verrücktheit der Vernunft 
selbst”.  
Kranten- en tijdschriftartikelen, vliegtuigen grote en kleine uit vele landen, 
gereedstaande koffers van Palestijnen, brandende kaarsjes op verhoogde tafels met 
boeken van filosofen als Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Derrida, Bataille en Gramsci; een 
te veel aan gedachten en opvattingen……..? 
Een zekere Manuel Joseph vraagt zich in een Take Away folder af: 
AND I ASK MIJSELF WHO HAS THE POWER? THE WHITES? THE BLACKS? OR JUST THE GUN TOWER! 
AND I ASK MIJSELF WHO HAS THE COLOR’S POWER? WHITE ? BLACK ? OR JUST THE GUN TOWER! 
AND I ASK MIJSELF WHO HAS THE POWER’S COLOR ? WHITE ? BLACK ? OR JUST THE GUN POWER! 
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Ik vertelde hierboven al dat MUDAM een tussenstop was, op weg naar Völklingen bij 
Saarbrücken, slechts 100km van elkaar verwijderd. We willen altijd zoveel mogelijk zien, 
wir wollen immer dabei sein. De goede reden was dat we enkele graffitiwerken hadden 
uitgeleend aan “Weltkulturerbe Völklinger Hütte” – Europaïsches Zentrum für Kunst und 
Industriekultur. We hadden al wel wat plaatjes gezien maar er toch niet een idee van 
gekregen wat ons boven het hoofd hing. 
 
In het verleden hebben we de oude steenkolenmijnterrein Grand Hornu in België 
bezocht, daarna Kolenmijn en industriecomplex Zeche Zollverein Essen, tijdens Manifesta 
2012 de oude steenkolenmijn Waterschei en nu dan de ijzermijn in Völklingen – 
Voelklinger-Huette. Ze zijn bijna allemaal in dezelfde tijd in 1986 en 1987dezelfde tijd 
gesloten en zijn door de UNESO uitgeroepen tot werelderfgoed. 
 

  
Grand Hornu                                               Zollverein Essen 
 
“Voelklinger-Huette” slaat alles. Hier is werkelijk alles in de oorspronkelijke staat 
achtergelaten – 600.000 m2 ! We zijn in Saarland, vroeger een van de rijkste deelstaten. 
Vanaf 1873 is er staalindustrie geweest, tussen eind jaren 1950 en 1975 ging het hard 
achteruit en verloren duizenden arbeiders hun baan. In 1987 was het voorbij. 
Om Saarland is lange tijd onenigheid geweest tussen Frankrijk en Duitsland. Het 
Saargebied (2570 km2) ontstond in 1920 door de Vrede van Versailles waarbij werd 
afgesproken dat het na 15 jaar mocht kiezen tussen aansluiting bij Frankrijk en 
Duitsland. In 1935 bleek, na een ‘Volksabstimmung’ dat meer dan 90% van de bevolking 
koos voor aansluiting met Duitsland. Na de tweede Wereldoorlog kwam Saarland weer 
onder Frans bestuur. In 1957 werd Saarland na weer een ‘Volksbefragung’ weer Duits, 
ook wel ‘Kleine Wiedervereinigung’ ten opzichte van de ‘grote hereniging’ met de DDR in 
1990 genoemd. Frans is wel de tweede taal en de verkeersborden zijn tweetalig. 
 
“Voelklinger-Huette” was een ijzersmelterij. De ruwe ijzer werd niet gedolven in Saarland 
zelf, maar werd gehaald uit Zweden (Kiruna), Australië, India, China en onder andere 
vervoerd via de “Lange Heinrichtreinen”. Ik herinner me ze als lange aaneengeschakelde 
roestige doodskisten. 
 
Je moet zelf naar Völklingen gaan om daar een beetje te voelen hoe het werken daar 
geweest moet zijn, het is allemaal zo groot en onvoorstelbaar bijna. Hoogovens, 
windverhitters, cokesleidingen, hangende spoorrails en als klap op de vuurpijl op 45 m 
hoogte een uitzicht over de smeltberg en het industriële landschap. 

               
  p.3           Völklinger Hütte met delen van het complex dat niet in zijn geheel te vatten is   



Via, via gangen en trappen kom je bij een lange gang waar verderop ‘Urban Art’ kunst- 
werken hangen van nieuwe, nieuwer, nieuwste kunstenaars uit vele landen en werken uit 
de collectie van Rudolph en Ute Scharpff en onze collectie. De werken hangen vrij in de 
ruimtes. Het ziet er zeer goed uit, maar het is moeilijk te fotograferen omdat ze in lange 
gangen in nissen waar gewerkt werd opgehangen zijn.                              

                                                                        
Tentoonstelling               Sammlung Scharpff           Prof. Dr. Meinard Grewenig President-directeur-generaal   
                                                               

We zagen bovendien een tentoonstelling uit het ‘racewagenpark van Ferrari’. De 
echte autoliefhebber kan hier zijn hart ophalen. Tussen al dat ijzergeweld en de geur van 
oude tijden moeten deze auto’s zich thuis voelen.  
 

  
 
 
Een wonderbare mooie tentoonstelling met schilderijen, beelden, tekeningen tegen een 
paarsige achtergrond dat bijzonder goed uitwerkte op de eigen collectie van ‘Allen Jones’, 
de Britse popkunstenaar. Gelikt, charmant, op het randje van kitsch, maar toch heel 
bijzonder, had ik niet eerder gedacht. 
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We hebben ook nog een ‘tussendoortje’ in Saarbrücken zelf genomen door bezoeken aan 
twee kerken, de evangelische Ludwigskirche (1775) am Ludwigsplatz, een van binnen 
geheel witte sobere barok kerk, die volgens een ordeheer zeer druk bezocht wordt. 
 

 
 
Het huis van Oranje-Nassau heeft vanuit het verleden relaties met de Nassaus uit 
Saarbrücken. In een van de oudste delen van de stad ligt de gothische collegiale 
abdijkerk St. Arnual uit de 13e eeuw waarin de leden van het Huis Nassau-Saarbrücken 
liggen begraven. 
 

  
 
 
UMWÄLZEN 
 
Café ‘Umwalzer’ het café bij het museumcomplex Völklinger Hütte draagt deze naam met 
ere. Arbeiders in de ijzersmelterij moesten gloeiend hete ijzeren staven met een hitte 
van 600 graden met behulp van tangen omwentelen naar de andere hand waar deze  
direct voor verdere bewerkingen werden behandeld. Zeer gevaarlijk werk. 
 
Kunst “wälzt um”.   
 
Henk Pijnenburg 
 
www.voelklinger-huette.org 
 
Iedere dag van 10u – 19u. 
Urban Art tot 2 november 2013 
Allen Jones – Off the Wall tot 16 juni 2013 
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