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Privé Domein 122 LIEFSTE
Europa pas op u Saeck – OIKOS en XENOS
Ik word gedreven door een onnoembaar enthousiasme. Toch heb ik een kant in me
waarin de dood altijd aanwezig is. Ik slaap altijd met de dood onder mijn kussen.
Ik ben een leeuw die met de dood een soort vrijage heeft.
Er zijn verschillende oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Ik ben geboren in 1940
toen de oorlog uitbrak. Eigenlijk onbegrijpelijk dat ouders in die tijd nog zin hadden in
seks. Het leven wordt zelfs nog gecreëerd tijdens twee bomaanvallen door. Eigenlijk zijn
spermatozoïden ook bommen, met miljoenen vallen ze aan en degene die het eerst het
eitje bevrucht is de winnaar. Al die andere spermatozoïden hebben het nakijken.
De echte bommen heb ik van dichtbij gehoord. Toen ik een jaar of drie was ben ik me
voor het eerst bewust geworden dat ik me bewust van mijn bewustzijn werd, dat ik een
identiteit bezit. We moesten thuis, terwijl bommen en kogels door de straten gierden, zo
vlug mogelijk naar de kelder vluchten. Daarbij stootte ik tegen de onderkant van de trap
waarbij ik een te harde kreet sloeg en een pak rammel kreeg van mijn vader die
kennelijk in paniek raakte. Hier werd de kiem gelegd van mijn identiteit, maar ook van
mijn opstandigheid en rebellie. Het was alsof ik wist: ‘Je moet alle problemen zelf
oplossen’.
Mijn moeder, Greetje, dochter van sigarenfabrikant ‘Jamayca’ uit Lage Mierde,
telefoonnummer 1, kwakkelde mijn hele jeugd met een zwakke gezondheid. Greetje had
zeer zwakke nieren, die vol zaten met stenen. Als ze koorts had, was het ofwel zeer hoge
koorts ofwel ze rilde van de kou zodat alle meubels op de slaapkamer trilden.
Ik was altijd als de dood zo bang haar te verliezen. Als ik uit school kwam liep door een
smalle gang om het huis en begon ik ‘Greetje’ te roepen. Als ik vervolgens niets hoorde
begon ik nog harder te roepen en hoorde ik mijn hart in de keel kloppen. Soms meende
ik dat er een stoel omviel, wist ik dat ze absoluut dood op de vloer zou liggen.
Eigenlijk zouden er vier kinderen zijn geweest. Marjan, het eerste kind,
werd dood geboren omdat Greetje niervergiftiging kreeg. Greetje zou het volgens de
huisdokter niet overleven. Wij zijn katholiek opgevoed. In die tijd betekende dat het kind
niet gehaald mocht worden. Moeder en kind zouden dan beiden moeten sterven. Ze had
geluk, het kind kwam te vroeg en werd dood geboren.
Mijn broer Jan, de tweede, was het volgende slachtoffer. Door weer een niervergiftiging
werd Jan, naar later bleek, met een geestelijke handicap geboren. Jan heeft op zijn
manier alles uit het leven gehaald; ik heb ik diepe bewondering voor Jan.
Daarna was ik en mijn zus Mieke aan de beurt; gelukkig heelhuids. Maar kennelijk ben ik
onbewust met een enorm angstcomplex opgezadeld. Ik kreeg, wat ik zelf noemde en
‘dubbelziencomplex’, ik zou alles nog eenmaal mogen zien en dan zou ik op mijn
dertiende verjaardag dood gaan. Ik ging niet dood, maar ik vele jaren in mijn jeugd last
gehad van plotselinge hartkloppingen die als een ratelaar door mijn borstkast gierden.
Laat ik het hier even bij laten. Ik heb er uiteindelijk mee kunnen leven, is de Leeuw in
me (21 augustus) ten volle boven komen drijven.
Door deze geschiedenis heb ik ook altijd een zwak gehad voor de donkere kant van de
schilderkunst, voor de onderdrukte. Niet ervoor vluchten maar de harde confrontatie
ermee aangaan. Rebellie. Zoals Aaron van Erp een portret van me heeft gemaakt.
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Aaron van Erp: portret van H.P.

Michael Ray Charles (For ever Free) IF I CAN’T, YOU CAN’T

De eerste kunstenaar die me met mijn eigen ellende confronteerde was de plaatselijke
kunstenaar Sjef van Schayk, bij wie op de muur van zijn atelier stond geschreven:
‘Wie voor een dubbeltje is geboren wordt nooit een kwartje’.
Vele jaren later, in 1999 kocht ik een werk van de Amerikaan Michael Ray Charles, die
zich uit de ellende van zijn jeugd omhoog heeft weten te worstelen, een gerenommeerd
kunstenaar en professor is geworden die zowel de blanke kunstwereld nagelt als wel de
hand in de eigen boezem van de zwarten steekt.
Geen wonder dus dat ik me aangetrokken voelde door de graffitikunstenaars waarover ik
veel geschreven heb in mijn nieuwsbrieven en lezingen en waarover ik verschillende
publicaties heb uitgegeven.
Het is ook de reden dat ik over dictators schrijf (zie mijn nieuwsbrief 78 Radical Shift
over Argentijnse kunstenaars die reageren op de dictatuur in het land gedurende 19761983). Nieuwsbrief 95 over de toestand in Hongarije: Bekrompenheid leidt tot desillusie
– Schilderkunst creëert vrijheid – over de schilder Csaba Kis Róka, Nieuwsbrief 111: Wir
sehnen uns nach einem reinigendem Krieg)
Nientje en ik bezoeken in een korte aaneengesloten tijd de tentoonstellingen in Bochum
in ‘Museum unter Tage’ (Schlosspark Weitmar): ‘Artige Kunst – Kunst und
Politik im Nationalsocialismus, in Zwolle Museum de Fundatie de Oost-Duitse
kunstenaar Werner Tübke (Schönebeck Saksen-Anhalt Oost- Duitsland 1929-2004
Leipzig), in Gorssel Museum More de uit Berlijn afkomstige Johannes Grützke
(1937) en tenslotte Otto Dix (Gera Thüringen Oost-Duitsland 1891-1969) in Museum
Kunstsammlung Nordrhein - Westfalen K20 Düsseldorf. Al deze kunstenaars zijn
beïnvloed door oorlog, onderdrukking en aanpassing aan het nationaal-socialistische en
sociaal-communistische systeem. Maar ga voor de absolute bevrijding naar Museum
‘Ständehaus K21voor overzichtstentoonstelling van Marcel Broodthaers.
Museum unter Tage.
Nadat ik ben afgedaald naar het ondergrondse (waar kan beter een degelijke
tentoonstelling worden gehouden) word ik direct geconfronteerd met een neonwerk dat
al op voorhand te denken geeft. “Nichts ist wie es war – Nichts wird sein wie es ist“.
(alles kan weerkeren in een andere vorm ! Pas op uw Saeck!)
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Vroeger was alles beter – verlangen naar saamhorigheid – eigen volk eerst.
Gezamenlijke vijanden creëren.
De herkomst van deze realistische kunst te vinden in de afwijzing door Hitler van iedere
vorm van abstracte kunst die vanaf 1937-1944 als Entartet werd beschouwd. Realistische
kunst is kunst die de mensen begrijpen en waarmee je mensen kunt beïnvloeden.
Ieder jaar vanaf de opening in 1937 werd in München de ‘Grote Duitse
Kunsttentoonstelling (GDK)’ in het door de ‘Hofarchitekt’ Paul Ludwig Troost (1878-1934)
ontworpen ‘Haus der Deutschen Kunst’ gehouden. Tot alle entartete kunst behoorde alle
impressionistische -, expressionistische -, abstracte -, dadaïstische -, kubistische en
surrealistische kunst.
,

Haus der Kunst anno 2017 met bomenrij om uit het zicht te houden ?

Tijdens de opening in 1937

Entartete Kunst-ontaarde kunst-gedegenereerde kunst voldeed niet aan de normen van
‘Arische Kunst’. De NSDAP wil controle over het gehele veld van de cultuur om de juiste
kunst als propagandamiddel te kunnen gebruiken. De schuld dat het met Duitsland
bergafwaarts ging werd gezocht in het feit dat er geen cultuurdragers meer waren, de
Duitse kunstenaars waren gedegenereerd en vooral de Joden waren daarvan de schuld
omdat zij de morele kracht van Duitsland ondermijnden. Ongeveer 1100 beeldende
kunstenaars werden in de ban gedaan, verloren hun baan, werden vermoord, hun
werken vernietigd of verkocht op 30 juni 1939 bij galerie Fischer in Luzern, Zwitserland,
ver beneden de marktwaarde om de oorlogsindustrie te spekken.
Om enkele bekende kunstenaars hieronder te noemen: Ernst Barlach, Max Beckmann,
Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, Georg Grosz, Erich Heckel, Wassily Kandinsky, Ernst
Ludwig Kirchner, Franz Marc, Emile Nolde, Edvard Munch, Max Pechstein, Heinrich
Heinrich Campendonk, Lovis Corinth, Paul Gauguin, Felix Nussbaum, enz., enz.
Behalve beeldende kunst worden er op 10 mei 1933 in Berlijn op de Bebelplatz 25.000
boeken op brandstapels gegooid: Heinrich Heine, Karl Marx, Thomas Mann.

Boekverbranding trok 750.000 bezoekers 10 mei 1933 Plan David Chipperfield restauratie zonder
bomenrij 2018 (250j. bestaan v.d. academie)

Ook veel muziek van componisten werden als entartet beschouwd zoals die van
Gustav Mahler, Felix Mendelssohn Bartoldy, Arnold Schönberg, Alban Berg en Alma
Mahler-Werfel, enz.
p.3

Het versnelde leven in de grote steden, automatisering in de industrie, armoede en
werkeloosheid als schaduwzijden van deze industrialisering, de beginnende emancipatie
van vrouwen, traumatisering van de bevolking na de eerste wereldoorlog, mede ook door
de schrikbarende hoge herstelbetalingen die Duitsland moest terug betalen voor de
schade van die oorlog wakkerden gevoelens van woede, teleurstelling, angst en
onzekerheid aan. Hitler en de zijnen propageren voor een sterk eigen volk, doen een
beroep op een saamhorigheidsgevoel, oude waarden en normen en zoeken naar
schuldigen; de Joden, de zigeuners, de homo’s, enz. Het mannelijke was verzwakt – alle
echte mannen waren gesneuveld in de eerste wereldoorlog en de zwakken brachten
gedegenereerde kunst voort.
Artige Kunst in Museum Unter Tage toont kunst waarin het woord Art is verworden
tot ARTIG – zoete, brave, lieve, vleierige, kitscherige kunst die daarom nooit echte kunst
kan zijn. Artige kunst herbergt een bösartige kunst.
Artige kunst voldoet aan de eisen die de nationaal socialisten stellen: Pose kunst (doen
alsof), indoctrinatie, soldaten als vechters voor vaderland, idylle schilderijen als
levensbron van het volk, de vrouw met slechts één taak: nazi-kinderen baren, die de
bereidheid voor het vaderland te strijden en dood te gaan, verheerlijking van het
mannelijke. Kunst moet duidelijk zijn, niets te raden over laten, realistisch zijn.

Arno Breker 1937 Bereitschaft (1900-1991) Michelangelo ‘David’ 1501 (1475-1564), 5,17m hoog inclusief
voetstuk

‘Bereitschaft’ toont een man die oersterk is, een bodybuilder, de spieren tot het uiterste
gespannen, een boze blik. Bereitschaft toont een geïdealiseerde persoon, een
gerobotiseerde persoon, ontdaan van een eigen identiteit. Zowel standbeen als speelbeen
staan gespannen; zie ook de gespannen tenen van het speelbeen Bereitschaft voor het
vaderland te vechten, voor het vaderland te sterven. De hand aan het zwaard staat op
het punt getrokken te worden.
Het beeld ‘David’ ,van Michelangelo, die met een steen zijn vijand verslaat, is in
tegenstelling een mooie jonge kwetsbare man, veel losser, vrouwelijker ook, zachter van
uitdrukking. Hier staat een man die niet gedwongen wordt een rol te spelen, het is geen
acteur. Het speelbeen staat er los, ontspannen bij.
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‘Bereitschaft’ is er duidelijk geïnspireerd door het beeld van Michelangelo, maar het is
onnatuurlijker, geforceerd, het beeld moet in dienst staan van zijn opdrachtgever Hitler,
die Breker tot zijn belangrijkste beeldhouwer rekent.
Vrijheid en kunst zijn nauw met elkaar verbonden. In geen enkele dictatuur is het
mogelijk dat de kunstenaar kan scheppen naar eigen vrije wil. Als de kunsten niet meer
vrij zijn betekent dit dat ook de gedachten niet meer vrij mogen zijn. Zie Noord-Korea:
mensen zijn gedegradeerd tot speelpoppen, automaten, robotten.
IS- strijders vernietigen gebouwen, beelden in het museum van Mosul, in Nimrud en
Hatra (Irak), Palmyra (Syrië) om religieuze, politieke en economische redenen in naam
van de soennitische islam. Ook in Hongarije glijdt men steeds meer af naar een
dictatuur, waar men nu om dezelfde reden een universiteit wil sluiten. En zie wat erin
Turkije gebeurt. DEMOCRATIE IS GEEN VANZELFSPREKENDHEID.
De Nazi’s gaven een speciaal vrouwenblad uit: NS Frauenwarte: moederschap als dienst
aan volk en ras, vruchtbaar zijn…………
Artige Kunst in Bochum toont een melange van duister heroïsme, braaf onnozel idyllische
landschappen, stillevens, boerengezinsleven, schijnreligiositeit, verheerlijking van arbeid
en sport.
Hitler, is zelf een mislukt kunstenaar: ‘De oude meesters staan ons volk het meest nabij
en zijn het meest natuurlijk van ons volk”.

Sepp Happ (1912-?) Über allem aber Rudolf Otto (1887-1962), boerengezin, 1944 Gerhard Keller (1912steht unsere Infanterie, 1943
1992) Turners,1939
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Michael Mathias Kiefer (1902-1980), Die Wacht, 1940
(door Hitler aangekocht)

Carl Theodor Protzen(1887-1956) Strassen des
Führers (vor 1940) Tallbrücke Holledau (door Hitler
aangekocht)

Jawlensky’s, Meisje, 1909, alsof ze al in de toekomst ziet wat er gaat gebeuren, wordt
als gedegenereerde kunst gezien.
Heldendom,trouw, kameraadschap, de schoonheid van het vaderland, menselijke
schoonheid (volmaaktheid). Het schitterende doel van de Duitse kunstenaar is de
schoonheid van het vaderland in schoonheid vast te leggen. In Haus der Kunsten
treffen we dus vooral stillevens met bloemen, dierschilderijen en landschapschilderijen.
Ook figuratieve schilderijen, beelden die niet aan het ideaalbeeld van het ‘Arische Ras’
voldeden werden beschimpt en belachelijk gemaakt.
In 1933, na de machtsovername van de nazi, wordt de ‘Reichskulturkammer’ opgericht
waar alleen door deze kamer bepaald kan worden welke kunstenaars daarvoor in
aanmerking komen. Veel kunstenaar krijgen een ‘Berufsverbot’ en wordt hen verboden
nog langer hun beroep uit te voeren. Alleen op deze manier is het mogelijk schadelijke –
entartete – kunstenaars buiten de deur te houden.
Als op 19 juli 1937 de tentoonstelling Entartete Kunst in het Haus der Deutschen Kunst
wordt geopend door Adolf Ziegler, door Hitler belast met de vernietiging van de
modernen, en het publiek zich mag vermaken met deze kunst door die te vergelijken met
de door Hitler wel goed bevonden kunst zijn er al vanaf 1933 tot 1945 5000 schilderijen
en 12.000 grafische werken uit allerlei musea geconfisqueerd.

Entartet: Tekst: ‘Wij doen alsof we kunstenaars zijn, we zijn zwendelaars, oplichters, snobs ……

Adolf Ziegler tijdens zijn openingstoespraak: ‘U ziet hier rondom u producten van
waanzin, onbeschaamdheid, onvermogen en verwording. Deze tentoonstelling wekt bij
ons een gevoel van geschoktheid en weerzin.’
De tentoonstelling ‘Entartete Kunst’ reisde naar twaalf Duitse en Oostenrijkse steden en
trok ongeveer twee miljoen bezoekers.
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Nussbaum, zelfportret met M. 1941 Schwitters, Bild 26, 14. 1926 Karl Niestrath, Hongerende, 1925

Eigen volk eerst, populisten zijn altijd bang voor vrije open geesten, pluralisme, doen een
beroep op de angst van mensen en angst voor het nieuwe en verandering. In deze tijd
van opkomend rechts populisme van Geert Wilders, Trump, de Duitse AFD (Alternative
für Deutschland). De opkomst van autocraten: Poetin, de Hongaarse Fidesz partij van
Viktor Orbán (zie Pr. Do. 95), Erdogan, Marine Le Pen en Donald Trump is het van belang de
gevaren te tonen van deze bewegingen die aan democratische regels lak hebben; één
sterke man kan beter de problemen het hoofd bieden. Sloterdijk-leerling filosoof Marc de
Jongen zegt dat Duitsland lijdt aan een gebrek aan woede. En leidt woede niet meestal
tot haat ?
Het zegt toch wel iets dat Wilders geen enkele aandacht besteed aan cultuur, in zijn
eenbladig programma wordt alleen gezegd dat de bestaande cultuur, de musea,
gehandhaafd kunnen worden. De PVV idealiseert het conformisme, wie afwijkt moet zich
aanpassen, het bestaande moet verdedigd worden, geen subsidies voor scheppende
kunstenaars.
Thierry Baudet spreekt over OIKOS, dat zoveel als het ‘Thuisgevoel’ betekent.
Hoe lang zal dit thuisgevoel er nog zijn vraagt Thierry Baudet zich af. Hij kan er niet van
slapen en woelt de hele nacht maar in zijn bed. Wat Baudet vergeet te vertellen dat
volgens Aristoteles de oikos autarkisch (zo min mogelijk afhankelijk van een ander zijn –
zelfvoorzienend) is met een despotische heerser (de man, als belangrijkste natuurlijk)
De linkse elite lijdt volgens Baudet aan oikofobie: de angst voor het eigene. Volgens
Baudet wil de ‘hoogopgeleide’ Europeaan al meer dan een halve eeuw niets liever dan dat
de Oikos - de eigen gewoontes en gebruiken, de natie, de schoonheid en harmonie van
de traditionele kunsten en architectuur worden verstoord, uitgewist, door het
multiculturalisme, modernisme in de kunsten en het Europese project. Het zijn
symptomen van een ziekelijke afkeer van het thuis. De massale immigratie, de
supranationale machtsgreep en het modernisme in de kunsten: ze moeten een halt
worden toegeroepen. De linkse elites die hun razende rebellie tegen de Oikos op ons
bekoelen moeten worden bestreden. We hebben een thuis nodig; een Oikos. We hebben
het recht daarvoor op te komen en die Oikos te verdedigen. Het stoppen van de
Oikofobie van de generatie van onze ouders: dát is het credo van de nieuwe avantgarde. Kunst moet geborgenheid geven (NRC 7 sept. 2013)
Baudet vindt vrouwen minderwaardig, hebben geen ambitie en excelleren
minder. Baudet vindt zichzelf geweldig. Nou ik kan hem missen als kiespijn.
Baudet is tegen de abstract expressionistische kunst die steeds maar wordt getoond, wat
een absolute leugen is, en pleit voor realistische kunst als die van Wim Heldens.
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Wim Heldens heeft in 2011 de British Petroleum Portrait Award gewonnen en heeft
verschillende tentoonstellingen gehad, zelfs meerdere malen, in het Stedelijk Domein in
Sittard. Heldens heeft niets te klagen over belangstelling. Hetzelfde zou dan gelden voor
de schilder Jan Worst die vertegenwoordigd wordt door de prestigieuze avantgarde
galllery Sperone Westwater in New York en Ben Brown Fine Arts in London, Hong Kong,
waar een range is van conceptuele kunst en Zero naar super fijn realistische kunst. Toch
komt ook Jan Worst nauwelijks aan bod in Nederlandse musea. Ontkenningen van
kunstenaars vinden in de hele wereld plaats. Maar het is gevaarlijk en onjuist dit aan het
gemis aan OIKOS-gevoel te wijten. Trouwens ook de kunstenaars kunnen onderling nog
veel van mening verschillen. Alice Neel, onlangs in het Haags gemeentemuseum, is in
eigen land pas na haar 70tigste verjaardag bekend geworden.

Wim Heldens, portret van Jeroen, BP portret award 2011 Jan Worst, Divine details, 2013-1014

Tegenover de Oikos stelt Thierry Baudet de Xenos. Xenos betekent vreemd of
vreemdeling maar ook gast en gastvrij. De Xenos- mens bij Baudet is de mens die
binnengehaald wordt door de Oikos- mens en dat moeten we niet willen.
Nederland heeft het altijd moeten hebben van het binnenhalen van het vreemde, daar is
onze hele handel op gebaseerd en daar hebben wij onze open mind instelling aan te
danken. Er is bijna geen product meer dat alleen maar bestaat uit eigen gecreëerde
spullen. De ware Xenos mens gaat op zoek naar het vreemde, dat wat hij niet kent, is
nieuwsgierig en gastvrij. Baudet wil niet het vreemde binnenhalen. Baudet wil als
traditionalist terug naar de Oikos.
Tussen Oikos en Xenos moeten we een nieuwe harmonie smeden.
Natuurlijk worden er fouten gemaakt, natuurlijk moeten we oppassen, natuurlijk moeten
we opkomen voor onze waarden en normen, maar we moeten zeker geen
angstcomplexen aanpraten en mensen opjutten om zodoende onrust te zaaien om op die
manier juist onze democratische waarden aan te tasten.
Thierry Baudet praat ongeveer zoals Donald TRUMP over kunst denkt.
Anti-modernistisch. Rechtse mensen geloven kennelijk in een complot van de kunstmarkt
en musea die er borg voor staan dat de postmodernistische stijl de kunstwereld is gaan
beheersen.
Donald Trump houdt van goud en glitter, opgezette dieren en een zeer traditionele
realistische schilderkunst.
Het liefst zouden deze traditionalisten de kunstgeschiedenis herschreven zien.
Sinds het einde van de avant-garde stromingen vanaf de jaren 1980 worden echter veel
meer individuele opvattingen in musea getoond. Er is duidelijk aandacht voor het hele
scala van uiterst realisme tot abstractie en conceptueel.
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Maar er zullen helaas altijd kunstenaars teleurgesteld worden. En de relatie macht - geld
en galeriewezen zal waarschijnlijk nooit veranderen. Dat is de hele geschiedenis van de
mensheid al zo geweest.
Otto Dix (Gera DDR 1891-1969) Der böse Blick in K20 NRW Museum Düsseldorf
Wie ‘Artige Kunst’ bezoekt gaat vanzelfsprekend naar de tentoonstelling van Otto Dix.
Bijna alle kunstenaars uit het voormalige Oost-Duitsland schilderen sterk
realistisch/figuratief – al vanaf de ‘Leipziger Schule’ met Werner Tübke (1929-2004),
Wolfgang Mattheuer (1927-2004) en Bernard Heisig (1925-2011) en de ‘Neue Leipziger
Schule’ met Neo Rauch, Tim Eitel, David Schnell, Matthias Weischer onder andere sinds
de jaren 1990. In 2006 vond een grote tentoonstelling plaats in het Haags
gemeentemuseum onder de titel ‘Nederland-Duitsland’.
Bepaalde realistische kunst is bij voorbaat het domein van dictators, maar alleen die
realistische kunst die de almacht van het systeem bevestigd en dat er bij de mensen in
dramt.
Niet de venijnige realistische kunst van Otto Dix. Aan de voorkant van het museum
hangt een enorm groot affiche met het vuurrode portret van de danseres Anita Berber’,
afgebeeld als het prototype van de Femme Fatale; het slangachtige magere lichaam in
een bijna Jugendstilachtige lichtgebogen S-vorm trekt de verleidingsavondjurk strak om
het lichaam samen zo dat de onderliggende vormen je in opperste staat van verleiding
moeten brengen. Het intens witte gezicht steekt er ondoorgrondelijk als een masker
bovenuit. Vrolijk kijkt ze niet, haar groene met zwart gestifte contrasterende kattenogen
jagen het testosteron van veel mannen omhoog die zich door haar met huid en haar
laten verslinden. Net als bij een slang verdwijn je helemaal in haar. Een mooie
binnenkomer.

Anita Berber, danseres, 1925
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Johanna Ey–kunsthandelaar van Dix 1924

Het portret is waarschijnlijk nog op de valreep in 1925 geschilderd in Düsseldorf. Vanaf
oktober 1921 tot en in 1925 verblijft Otto Dix in Düsseldorf. De Eerste Wereldoorlog
heeft er zeker toe bijgedragen dat Otto Dix zijn al misschien aanwezig sluimerende
boze blik tot een uiterste heeft kunnen botvieren. Otto Dix wilde niets anders dan de
zuivere naakte waarheid schilderen. Die naakte waarheid was onverbiddelijk. We noemen
die richting ‘De Nieuwe Zakelijkheid’ die na 1918 – tot in de jaren 1930 een belangrijke
rol speelde in de kunstgeschiedenis.
Je zou vermoeden dat de schilderijen vanwege de uitdrukkingswijze moeilijk verkoopbaar
zouden zijn: ‘Meine Malereien sind unverkäuflich – Toch zal ik beroemd en berucht
worden’. Brutaliteit, volhouden en de juiste mensen aantrekken doen echter wonderen.
Mensen laten zich eenmaal graag portretteren en als je eenmaal enkele juiste belangrijke
mensen hebt kunnen schilderen gaat het vanzelf lopen.
Zo zijn bijvoorbeeld de directeur ‘Der Städtischen Kunstsammlungen Dresden’ Paul
Ferdinand Schmidt tussen 1919-1933 (ontslagen, slachtoffer van de politiek van Hitler).

Dr. H. Stadelmann,1922 Iwar von Lücken ,1926

Martha Dix 1923

De gewonde 1916

Dr. Heinrich Stadelmann was een clinisch psycholoog die vooral neurologisch onderzoek
deed . Otto Dix schildert hem hier alsof hij aan zijn eigen psychische spanningen ten
ondergaat: verkrampt uiterlijk en vuisten, geel-groen gezicht met uitpuilende rood
omrande ogen, het wilde gele behang achter hem alsof zijn spanningen erin zijn
overgelopen, een zieltogende plant. Dix is een meester in het weergeven van
onmeedogende portretten.
Het lange uitgetrokken portret van de dichter Iwar von Lücken is de treurigheid zelve.
Een mager persoon die geen ons te veel heeft, zijn oude versleten, niet passende kleren,
zijn verdrietig gezicht ….. alles wijst erop dat de dichter zich desolaat voelt. Hij heeft
geen stuiver, van aristocratische familie, een man met veel geestelijke bagage,
aanhanger van de sociale ideeën van Tolstoj. Otto Dix geeft zijn deerniswekkende
toestand mededogen opwekkend weer.
Zijn eigen vrouw Martha heeft Dix toch liefdevoller benaderd.
( zie NRW museum voor een kijk in de tentoonstelling)
Georg Grosz (1893-1959), Conrad Felixmüller (1897-1927), Christian Schad (1894-1982) en in
zekere zin Käthe Kollwitz (1867-1945) zijn hiervan vertegenwoordigers.
In Nederland worden deze schilders ‘Magisch Realisten’ genoemd met bijvoorbeeld Carel
Willink (1900-1983), Charley Toorop (1891-1955), Pyke Koch (1900-1991) en anderen.
(Museum More in Gorssel en Museum Arnhem).
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Werner Tübke (1929-2004) in Museum De Fundatie
Werner Tübke’s naam is op een of andere manier altijd in mijn hoofd blijven spoken.
Toch kende ik zijn werk niet goed. Ik vermoed dat ik zijn werk voor het eerst zag op
Documenta 6 in 1977 in Kassel in Schloss Wilhemshöhe. Het was Oost Duits en er
stonden vreemde figuren op, ik vertrouwde het niet, maar was wel geïntrigeerd.
Het is maar goed dat een mens van inzicht en voorgevoelens kan veranderen. Mijn God
wat ben ik overdonderd door zijn kunst. Naarmate ik verder keek des te meer had ik
behoefte mijn lichaam te muteren. Voor zijn kunst heb je niet genoeg aan een paar ogen,
Nee ze moeten aan de zijkanten zitten, bovenop je hoofd en achter je hoofd.
Ik werd volkomen verpletterd door zijn schilderijen. Het krioelt er van figuren.
Het is een onmogelijke opgave voor de kijker al zijn figuren te zien en te doorgronden.
Ik voel me onmachtig, gebrekkig en dendert me voor de ogen, maar tegelijk doorstroomt
me een geluksgevoel, maar ook weer het lijden van de mens zal dat ooit ophouden ?
Dat wij mensen toch absoluut ons niet meer moeten laten leiden door mensen die hun
macht misbruiken en zo’n hoogmoedswaanzin krijgen dat ze iedereen naar hun pijpen
laten dansen en laten beslissen over leven en dood.
Het is het geluk en ongeluk dat Werner Tübke een Oost-Duitse kunstenaar is. Het
ongeluk dat Tübke al op 16-jarige ten onrechte wordt gearresteerd omdat hij betrokken
zou zijn geweest bij de nazi - guerrillabeweging ‘Werwolf’. Tübke ontdekt dat goed en
kwaad zomaar kunnen veranderen in naar hoe het politieke bewind waait. Tübke is een
schilder in hart en nieren en moet zien te dealen met de machthebbers. Ik denk dat dit
de belangrijkste reden is van de enorme doeken met de talloze figuren waardoor het niet
meer duidelijk is voor de machthebbers hoe het werkelijk in elkaar zit.
Kunsthistorisch verbindt Tübke zich met renaissance kunstenaars als Albrecht Dürer
en Jeroen Bosch (1450-1516), Hans Memlinc (1430/40-1494), Hans Holbein De
Jonge (1497/98-1543), Pontormo (1494- 1557), Agnolo Bronzino (1503-1572) de maniëristen El
Greco (1541-1614), en, maar ook Rubens (1577-1640) en de Spaanse schilders.
Het talent van Tübke viel al vrij snel op en is het geen wonder dat hij via assistent
benoemd werd als docent van de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

(1471-1528)

Echter het betekende ook dat Tübke erg in de gaten werd gehouden en dat de DDR zich
in 1949 spiegelde aan het socialistisch realisme van de Sovjet-Unie. De kunst moest
ondergeschikt zijn aan de ideologie van de staat; moest het sociaal realisme vorm geven.
Voor de DDR werd als oriëntatiepunt de Duitse renaissance met Hans Holbein de Oude
(1465-1524) en het Duitse realisme uit de negentiende eeuw met bijvoorbeeld Adolf
Menzel (1805-1905) en Anselm Feuerbach ( 1829-1880).
Tübke’s talent werd door de leiding al vroeg erkend maar wilde hem telkens de zijde van
het duidelijke sociaal-realisme in duwen, maar als dat niet duidelijk genoeg was kwam er
kritiek, zoals men de schilderijen ‘Feestelijk tafereel’ en ‘Poging 11’ uit 1956 naar
aanleiding van het neerslaan van de Hongaarse opstand problematisch vond. Er staan
immers mensen op die feest vieren en bij Poging 11 wordt er getreurd om een dode. Het
was hierbij niet duidelijk aan welke zijde Tübke stond en bovendien waren deze werken
meer Spaans (bijvoorbeeld El Greco’s langgerekte figuren, kleine hoofden, paarsige
kleur)
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Poging 11, 1956

Memoires van Dr. Jur. Schulze 111 1965

Birgitte 1979

De SED (Socialistische Einheitspartei Deutschland) vond de opstand van de burger een
vreselijke wrede actie van de tegenstanders van het communisme, opgestookt door
westerse geallieerden.
Tübke werd op reis gestuurd naar de Sovjet-Unie om hem ideologisch bij te scholen.
Tübke werd steeds bekender en het systeem kon niet meer om hem heen. Zijn reizen
naar musea in München en Italië maakte hem duidelijk dat hij zijn thuis had gevonden bij
de groten van de schilderkunst en met name die van de maniëristen uit de latere
renaissance.
De schilderijen van Tübke raken steeds voller en moeilijker te duiden en ik vermoed dat
Tübke daar bewust naar streefde; hij was niet meer te vangen. De toeschouwer staat
verwonderd te kijken en raakt radeloos verloren tussen al deze krioelende maar wel
spannende overvloed. Surreëel, absurd, theatraal – zijn het wel mensen uit zijn tijd?
vraag ik me verbijsterd af. Harlekijnen, marionetten verbeelden mensen die slechts
figuranten zijn in de dwaasheid dat leven heet. Tübke, zijn vrouw en kinderen en
verschillende huwelijken worden met draden die door een onzichtbare hand lijken te
worden vastgehouden.

Familieportret in Siciliaanse marionettenkostuums 1977 Kleine kruisiging 1994

Toch maakt Tübke enkele zeer mooie zelfportretten en een prachtig portret van zijn
derde vrouw Birgitte Tübke-Schellenberger.
Het belangrijkste werk dat Tübke in opdracht van de staat aan wat de kroon op zijn
levenswerk moet worden start in 1976 en zal elf jaar van zijn leven in beslag nemen.
Het wordt een panorama voor een rond gebouw dat in de heuvels van Bad Frankenhaus
gebouwd zal worden en uiteindelijk 119 Oost-Duitse marken gaat kosten. Het is een
schilderij van 1722 m2, 123 m lang, 14 meter hoog, drie duizend figuren op vijf panelen
wordt de Vroege burgerrevolutie in Duitsland die de gedenkenis moet verbeelden van de
opstandelingen in de Duitse Boerenoorlog van 1525. Het schilderij wordt wel de Sixtijnse
kapel van het Noorden genoemd. Enkele dagen voordat het DDR systeem in elkaar stort,
9 november 1989, wordt het panorama op 14 september geopend.
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Panorama Bad Frankenhaus

zelfportret 1988

Wel moet me van het hart dat ik laatste werken van Tübke, op de bovenste verdieping,
erg melodramatisch vind. (zie p.12 ‘kleine kruisiging’)
Om aan het bombardement van Tübke te ontsnappen blijven we overnachten in hotel
Loetje – van Loetje in Amsterdam, die zojuist dodelijk van de trap is gevallen, en
trachten daar wat rust in onze geest te krijgen om ons op te laden voor Johannes
Grützke’, ‘Der Pinzel hat gesprochen’ in het museum ‘MORE’ naast het hotel.
‘More’ betekent hier zoveel als More than Less, dus vooral ook figuratieve, realistische,
magisch realistische kunst.
Figuratieve kunst, vooral uit het tijdperk tussen de jaren 1900 en 1940, maar ook
daarna. Veel werken zijn gekocht uit de failliete inboedel van gewezen bankdirecteur
Dirk Scheringa. Het oorspronkelijke Hollands classicistische gemeentehuis is mooi
verbouwd met heldere zalen, aangenaam om in te vertoeven. Naast de vaste collectie
met de verstilde werken van Jan Mankes, Charley Toorop, Carel Willink, Dick Ket, Pijke
Koch worden er tentoonstellingen gehouden van hedendaagse figuratieve-realistische
kunst.
Grützke is geboren in 1937 in Berlijn, heeft lange tijd dus de sfeer van de socialistische
DDR geproefd en is waarschijnlijk ook daarom een realistische schilder die evenals Tübke
zich verwant voelt met manieristen, Otto Dix en Lucien Freud. Zijn werk is echter totaal
anders dan dat van Tübke. Grützke’s enorm grote figurenschilderijen zijn veel grover,
ruwer, ongepolijst geschilderd. Vooral mannen met kale koppen teisteren. Ergens las ik
daar dat ze vooral mededogen met de mensheid verbeelden, een gevoel die ik absoluut
niet bij deze werken kreeg. Veelal ervaar ik zijn werken verkrampt, zich
overschreeuwend in het oproepen van gevoelens. Wel geeft hij de verkramptheid van
onze tijd weer. Mannen, mensen als dwazen en onmachtig. Het beste is om daarna even
nog binnen te wippen bij het zaaltje met de kleine werkjes van Jan Mankes om even de
stilte en tere gevoeligheid over je huid te laten kruipen.
Grützke’s ‘Darstellung der Freiheit’ uit 1972, 17 jaar vooruitlopend op de echte vrijheid
in 1989 is een van zijn beste schilderijen. De muze als vrijheid, de vrouw die bevrijd is,
uit haar tasje valt onder andere een anticonceptiepillenstrip en een lipstick. En zonder
muze kan de kunstenaar niet leven en werken. Nogal wat werken ‘Over the Hill”!
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Darstellung der Freiheit 1972

Mensen en Worsten ‚08

Jan Mankes nieuwe titel: Wijsheid gevraagd 1913

Liefste,
Lief lieve lieverd liefste,
mijn lief, grootste lief,
lovertje lief lief - lief, mijn schatje lief,
Heilig Heilig lief,
overstromend lief, tranen met tuiten lief,
eeuwigdurend zoekend lief,
Mijn doornen lief,
inner lief, immense lief, begrijpend lief, het heelal omvattend lief,
Altijd wachtend lief
Verlichtend lief
strijdend lief
integer lief
authentiek lief
vergevend lief
mededogend lief
zingend lief
mijn harte-lief
mijn zingend harte lief
ziele – lief
open mijn zielelief lieve
Kom binnen zet mijn hart in lief
Schrijf het in de lucht mijn lief
Ga naar de wolken lief
Duik naar beneden lief
Stort zonnestralen lief
Mijn God gode-lief lief
Nientje- Deirdre- Brendan – Sam - Alex – Lieve – Teuntje LIEF
Etty lief, Dirk Bouts’ Madonna der Smarten lief
Al mijn vrienden lief
Open mijn hart voor alle lief
Schreeuw het uit lief lieve lieverd liefste lief
Met beide handen aan de mond schreeuw het uit lief lieve lieverd liefste liefde lief
SPAAR ONZE WERELD LIEFSTE
09.07.05 -16.04.2017
H.P.
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