Henk Pijnenburg www.artpijnenburg.nl henkpijnenburg@gmail.com
Privé Domein 162 Een tocht langs de Rijn in Duitsland.
De wonden zijn nog niet genezen, de linkervoet is doof, maar toch krijg ik van de artsen
toestemming met Leonie een weekje op reis te gaan. Immers met je linkerbeen hoef je
in de auto niets te doen en de afstand is te doen, slechts 135 km. Onze reis begint in Bad
Godesberg en eindigt in Rüdesheim en Bingen.
Bad Goodesberg bij Bonn

Rheinhotel Dreesen ligt schitterend en kijkt uit over het Zevengebergte, een
laaggebergte dat 2,5 miljoen jaar oud is. Het hotel werd al in 1893/94 gebouwd door
Fritz Dreesen en heeft in de loop der tijd veel veranderingen ondergaan. Rijke
geschiedenissen liggen er verborgen. In 1938 hebben hier Chamberlain (1869-1940 - premier
V.K. 1937-1940) en Hitler onderhandeld over wat de Sudetencrisis is gaan heten. Hitler
wilde het Sudetenland in het voormalige Tsjecho-Slowakije inlijven (naar het Sudetengebergte
en de paar miljoen Duitsers die daar leefden Sudeten-Duitsers genoemd). Met instemming van
Engeland, Frankrijk en Italië die dachten hiermee erger te voorkomen, mocht Duitsland
Sudetenland inlijven, wat op 10 oktober 1938 tijdens De Conferentie van München werd
vastgelegd. Tsjecho-Slowakije was radeloos hierdoor omdat zich in Sudetenland veel
industrie bevond en. diende als verdedigingslinie; het werd verraden Ondanks het
verdrag viel Hitler op 1 september 1939 Polen binnen.

Hitler en Chaimberlain in Hotel Dreesen Bad Goodesberg

In het hotel zijn blijkbaar veel meer belangrijke politici op bezoek geweest wat te zien
aan de interessante in modernistische stijl geschilderde spotprenten van Burkhard Mohr
(1959) over de Duitse Eenheid.
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De aankomst van Hitler in Bad Godesberg en hotel Dreesen.
Veel Duitsers wonen in huizen met meerdere etages. In de buurt trad op de dagen dat
wij er waren een orkestje van mensen uit zo’n huis op aan de straatkant.
De vredelievende klanken klonken tot in het hotel door.
Op onze kamer lag een blijkbaar zojuist verschenen roman over het de geschiedenis van
het hotel: ‘DAS WEISSE HAUS AM RHEIN’ vanaf 1918 tot en met 1938 (1)
Mondkapjes
Waar we ook kwamen in Duitsland, overal waren de mondkapjes verplicht, in het hotel en buiten het hotel. Je
werd er direct op gewezen als het even vergat. Zelfs in een takstation moest je je coronapas nog tonen. Er viel
geen enkele wanklank.

Kunstmuseum Bonn
Vanuit het hotel zijn we naar Kunstmuseum Bonn gereden waar een grote tentoonstelling
te bezichtigen was van de tot de Blaue Reiter horende ‘August Macke’ (1887-1914 sneuvelt
net als zijn beste vriend Franz Marc (1880-1916 in de 1ste W.O.) en de ‘Rheinische Expressionisten’
(genoemd naar de tentoonstelling van 1913 in Bonn waar Macke met familie heeft gewoond) . (2)

Kunstmuseum Bonn is enorme blokkendoos met alleen maar grote zalen. De schilderijen
zijn precies op dezelfde hoogte als een horizontale lijn opgehangen. Ik vond dat hierdoor
de intimiteit die deze werken tekort wordt gedaan.

August Macke, groentevelden, 1911
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Heinrich Campendonck Man en Masker 1922

August Macke en de Rijnlandse expressionisten

‘Turks café’, olieverf op multiplex, 1914 (2)

We flaneren door de vele grote ruimten naar andere tentoonstellingen zoals een met
aankopen en schenkingen uit de laatste jaren: ‘Nur nichts anbrennen lassen’: met Blinky
Polermo, Gerhard Richter, Isa Genzken (zou zomaar een ZERO werk kunnen zijn),
Sigmar Polke, Christopher Wool, Thomas Huber tot de bijna etherische Oerwolken van de
oorspronkelijke ‘Sprayer von Zurich’ uit het begin van de jaren tachtig Harald Naegeli.
(1939)

Isa
Genzken ‘Wind’, mixed media, 2009

Thomas Huber ‘Horizon 2’, 2016

Harald Naegeli (1939) werd in 1983 door het Zwitserse gerechtshof als veroorzaker van
graffiti op muren veroordeeld tot 9 maanden gevangenis en een boete te betalen van
206.000 Zwitserse Franken. Naegeli heeft zich tot de Europese Mensenrechten gericht
met steun van Joseph Beuys: ‘De Arbeiten von Naegeli sind ‘kommunikativ-künstlerisch
und politisch-moralisch motiviert und sich so in den Bildformen
manifestieren……’Directeur van de Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen voegde
daaraan toe: ‘….Man muss annehmen dass die Schweizerische Justiz keine Augen im
Kopf hat……..
p.3

Harald Naegeli begin jaren
tachtig

Oerwolken

Van uiterst teergevoelige figuratieve tekeningen, in één lijn gesprayd op muren, zijn het
nu uiterst poëtische ‘Oerwolken’ die boven de aarde zwerven, alsof de kunstenaar zijn
vertrek heeft aangekondigd. In de jaren tachtig was graffiti een sociaal probleem
veroorzaakt door zwarten en minderheidsgroepen.
Naegeli: ‘der gegen niedertracht, ungerechtigkeit und gemeinheit revoltierende Mensch
ist schön, der duckmäuser ist hasslich’ (Mein revoltieren - Mein sprayen - Benteli Verlag
1983)

Jorg Immendorf 1973 Een vraag die steeds opnieuw gesteld kan worden
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KUNSTMUSEUM BONN

Kunsthal Bonn
Ongeveer recht tegenover het Kunstmuseum ligt de Kunsthal, ook een grote
blokkendoos.

Kunsthal en Kunstmuseum

Kunsthal

Joseph Beuys (1921-1986) (3) en Werner Rainer Fassbinder (1945-1982) (3)
Twee fascinerende twee zeer uitgebreide tentoonstellingen van twee tegenovergestelde
zielen Joseph Beuys en Werner Fassbinder. Over Joseph Beuys raakt men niet uitgepraat.
Oplichter, charlatan, voorvechter en voorloper van het nieuwe klimaatdenken en redder
van de natuur waarnaar nu alom gestreefd wordt.
Beuys, opgegroeid in Nazi-Duitsland, vanaf 1936 lid van de Hitlerjugend (was toen 15
jaar), meldt zich in 1941 (20 jaar) vrijwillig aan bij de Luftwaffe. Zijn toestel, een Junker
Ju 87 beter bekend als een Stuka, stort in 1944 neer bij het plaatsje Znamenka op de
Krim.
Dan begint de mythologie als Beuys door Krim-Tartaren buiten bewustzijn uit het
vliegtuig wordt gehaald en hij twaalf dagen verpleegd wordt in een tent die hem eerst
met vet insmeren om warm te blijven en er vervolgens een rol vilt om zijn lichaam
gewikkeld wordt. Vilt en vet zullen zijn hele leven dierbare materialen worden waarmee
hij gaat werken.
Na onderzoek in 1986 bleek van het verhaal niets te kloppen. Beuys was niet buiten
bewustzijn, werd binnen een dag gevonden en verpleegd in een ziekenhuis. De vraag is
of Beuys de ondergang van Hitler heeft voorzien en een verhaal verzonnen heeft om zijn
hachje te redden.

Stuka, 1944
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Roedel (das Rudel) 1969

Stoel met vet 1963

vilten pak 1970

Schloss Moyland van Sammlung Franz Joseph en Hans van der Grinten.
Beuys met zijn eeuwige hoed die zijn schedel bedekt waarin zich een koperen plaat bevindt door een wond
opgelopen in de oorlog. In Schloss Moyland bij Kleef bevindt zich een grote Joseph Beuys collectie.

Joseph Beuys ontwikkelt zich tot een ideologische engel. Beuys wordt een voorloper en
spreekbuis gelardeerd met filosofische en politieke beschouwingen, die vaak toch ook
licht van toon en speels zijn (Fluxus), voor de bescherming van onze kwetsbare aarde.
Voor de Documenta 7 in 1982, onder leiding van Rudi Fuchs, wil hij 7000 eiken planten.
(groeien traag en worden daarom zeer oud en nemen veel CO2 op). De eerste wordt op
16 maart 1982 geplant vóór het plein van Museum Fridericianum. Een berg basaltstenen
worden in een wigvorm erbij geplaatst. Beuys noemt het ‘Boom Sculpturen’. De laatste
wordt in 1987 geplant, naast die van in 1982, door zijn zoon Wenzel. Beuys sterft in
1986. Beuys vond bomen intelligenter dan mensen. (4) Gerrit van Bakel uit Deurne heeft
zeker verwantschap met Beuys.
Beuys was al vroeg zeer onder de indruk van het werk van Wilhelm Lembruck (Duisburg
1881-1919 Berlijn) die vond dat alles sculptuur is. In januari 1986 kreeg Beuys een paar
weken voor zijn dood de Lembruckprijs van de stad Duisburg (2)
Wilhelm Lembruck heeft veel ellende gezien in de Eerste Wereldoorlog tijdens het werken
in een ziekenhuis. Hij leed daardoor aan depressies en heeft uiteindelijk zelfmoord
gepleegd. In Duisburg bevindt zich zijn museum. Ik ben zelf altijd zeer onder de indruk
geweest van zijn niet te benoemen sculpturen. Het zijn stille in zichzelf gekeerde mannen
en vrouwen, waarbij het hoofd altijd iets schuin staat, ze stralen melancholie, weemoed,
desolaatheid, stil verdriet uit. Ja, ik vind Lembruck een van de beste beeldhouwers. Nooit
schreeuwerig. Je vindt troost als je zijn sculpturen ziet.(3)

Wilhelm Lembruck sculpturen in het Wilhelm Lembruck Museum Duisburg
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Reiner Werner Fassbinder.
Als je alleen al deze tentoonstelling een beetje grondig wilt beleven heb je een dag
nodig. Dat lukt zowel Leonie en mij niet met onze beperkingen. De zenuwen van mijn
voet zijn aangetast waardoor ik een doof gevoel heb en mijn voet moeilijk afloopt.
Volgens artsen zal genezing zeer lang duren, maar er is meer kans dat het niet gaat
lukken. De voet tintelt dag en nacht, maar we houden de moed erin.
Werner Fassbinder is het tegendeel van Joseph Beuys. Beuys is een utopist, en idealist,
een romanticus, een redder, terwijl Fassbinder de duisternis van het leven opzoekt, de
zelfkant van het leven. Hij zelf beleefde de liefde zowel met mannen als met vrouwen.
Zijn personages zijn niet in staat tot liefde en oefenen gewelddadige controle uit over alle
mensen om hun heen. Racisme, politieke incorrectheid, onderworpenheid, wreedheid,
bedrog, manipulatie, hoererij, uitbuiting, niet in staat tot echte liefde zijn de ingrediënten
van zijn films die zich allemaal afspelen in duistere gelegenheden.
Ik heb best wat films gezien, al heb ik veel meer moeite om ze te onthouden dan
kunstwerken, maar een film als ‘Berlin Alexander Platz (1980) naar een roman Alfred
Döblin staat in mijn ziel gegrift, evenals ‘Die Ehe der Maria Braun (1979) en ‘Lili Marleen’
(1981) Overigens is ‘Die Ehe der Maria Braun’ onderdeel van een triologie waaronder ook
‘Lola’ (1981 -de enige film die helaas via Netflix is te zien) en ‘Die Sehnsucht der Veronika
Voss’ (1982) toe behoren. Ik ben steeds opnieuw onder de indruk van Gottfried John (19422014) met zijn bizarre naargeestige kraaienstem die verschillende rollen in de films van
Fassbinder speelt.
Fassbinder is slechts 37 jaar geworden en gestorven aan een overdosis cocaïne en
barbituraat.

Fassbinder en Hanna Schygulla

Gottfriend John

‘Die bitteren Tränen der Petra von
Kant(1972)

p.7

Königswinter en Drachenfels in de ban van Richard Wagner (1813-1883)
Vanuit ‘Das weisse Haus am Rhein’ in Bad Godesberg rijden we via het pont naar
Königswinter aan de andere kant van de Rijn en is minder dan 15 km. We komen vooral
voor de NIBELUNGENHALLE gelegen aan de Drachenfelsstrasse 107. Het ligt aan het
begin van de top naar van de Drachenfells waar Schloss Drachenburg ligt. We zijn nog
steeds in het zevengebergte. Ooit was hier een vulkaan, Drachenfels of Drakenrots
genoemd. Hier zou Siegfried de draak hebben gedood, op aanraden van een vogeltje
wentelde Siegfried zich in het bloed baadde waardoor hij onkwetsbaar werd op een plekje
na tussen zijn schouders waar een lindeblad bleef kleven.
Binnen in deze Nibelungenhal zijn 12 schilderijen te zien van Hermann Hendrich voor
Richard Wagners operacyclys ‘Der Ring des Nibelungen’ die 4 delen beslaat: Das
Rheingold, Die Walküre, Siegfried en Götterdämmerung (godenschemering) welke cyclus
Leonie en ik geheel in de Stopera in Amsterdam hebben beleefd. De première vond in
augustus 1876 in het Bayreuther Festspielhaus. Het is een waar Gesmamtkunstwerk.

Nibelungenhalle Boven de ingang zijn halfreliëfs met dwergen
die het Nibelungen-goud verwerken. Op een gordijn in de hal zijn nornen (schikgodinnen) die voor de
verblijfplaats van Brünhilde en Siegfried , verleden, heden en toekomst doornemen.

Nibelungenhalle met absis, in de ingelegde vloer kronkelt een draak
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Dragon cave

De Nibelungenhalle is ter ere van de 100ste verjaardag van Richard Wagner in 1913
gebouwd in de Art Nouveau stijl door de beroemde architecten Hans Meier en Werner
Behrendt. In 1933 werd er nog de ‘Dragon Cave’ buiten de hal, via een smal stenen
trapje omlaag, aan toegevoegd. Er is een grote stenen draak te zien die de grot
beschermt. In 1958 is er nog een ware reptielendierentuin aan toegevoegd waar veel
levende slangen zijn te bewonderen.
De hele mythologie gaat over macht, het heersen over de wereld. Van wie zou Hitler het
hebben ? Hitler had een mateloze bewondering voor Wagner die bekend staat om zijn
nationalistische en antisemitische ideeën. Zijn ideeën leefden voort in de schoondochter
Winifred Wagner die van 1931 tot 1944 de leiding had over het Bayreuth festival en
Hitler financieel heeft gesteund.

Een van de 12 kolossale schilderijen: Freya’s tuin. Freya is een noordse godin van de
vruchtbaarheid en tevens een vechtersbaas in de delen van de Nibelungen Ring. We
treffen haar in ‘Das Rheingold’ en alleen zij weet de gouden appels der onsterfelijkheid te
kweken

We overnachten nogmaals in Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg en vertrekken de
volgende dag naar:
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Hotel Krone in Assmannshausen bij Rüdesheim en de boottocht naar St
Goarshausen.
De geschiedenis van dit hotel begint al in 1700 als pension en groeit uit tot het
bekendste en grootste hotel van Rüdesheim. Het hele hotel hangt vol met foto’s van
bekende mensen. Wij logeren in de kamer met uitzicht over de Rijn waar Keizer Wilhelm
1 heeft overnacht op 28 september 1883. Een mooie kamer, maar eerlijkheidshalve zou
daar nu geen keizer, koning of beroemdheid meer genoegen mee nemen.

Vanuit Assmannshausen maken we een vaartocht langs de Rijn en horen we veel
verhalen over de geschiedenissen aldaar, mythen en sagen, zien we vele kastelen om
tenslotte te keren in St Goarshausen met de beroemde Loreleybocht, waarlangs een 132
meter hoge rots aan de rechteroever staat. Door de scherpe bocht ontstaat een sterke
stroming waardoor veel schepen in het verleden in moeilijkheden kwamen en vergaan
zijn, maar werden lange tijd geweten aan nimfen die daar gewoond hebben en tenslotte
verjaagd zijn. Slechts één nimf bleef over en vestigde zich boven op de rots. Haar
treurige zang, haar schoonheid en haar lange gouden haren wist vele schippers te
betoveren waardoor ze met hun schepen tegen de rotsen liepen. Op zekere dag werd ook
een schildknaap betoverd. Toen mannen van een graaf besloten deze nimf van de rots te
gooien wierp ze haar halsketting in het water en zong haar laatste lied, grote golven
voerden haar mee. Veel kunstenaars hebben zich door deze mythe laten inspireren.

p.10

Hildegard von Bingen (1098-1179)
Vanuit Assmannshausen met de boot naar de andere zijde van de Rijn en de Nahe is
slechts 15 minuten. Leonie wilde daar naar toe, zeker geïnspireerd door de film van
Herman Finkers: ‘De beentjes van St. Hildegard’.
In Bingen is een museum gewijd aan deze zeer geëmancipeerde en geleerde
benedictijnse abdis. Hildegard was van adellijke afkomst. Ze was een
vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek en had veel kennis over
religie, kosmologie, filosofie, wetenschappen, plantkunde en kruidenkennis, muziek (ze
componeerde 77 liederen waarvan een cd is uitgebracht) en had visioenen die de
toekomst voorspelden. Door haar goede contact met de bisschop van Mainz ‘Bernardus
van Clervaux’ steeg haar aanzien. Zij heeft het wangedrag van de geestelijken in die tijd
aan de kaak gesteld en wees erop dat een mens nederig moest zijn. Hildegard stichtte
twee Benedictinessenvrouwenkloosters: klooster Rupertsberg in Bingen dat tijdens de
Dertigjarige oorlog in 1632 verwoest is en een in Eibingen als stadsdeel van Rüdesheim.
Haar relieken (botten) liggen in een gouden schrijn van de parochiekerk ‘St. Hildegard en
St. Johannes de Doper’ . De voormalige abdij is nu een parochiekerk.

Hildegard is door paus Benedictus XV1 op 6 oktober 2012 heilig verklaard.
Ook nog even naar de Rochuskapel, even buiten Bingen, die door terugkerende
kruisvaarders is opgericht, mede dankzij de builenpest in 1666.
Hulde aan mijn Leonie ook Nientje genoemd.
50 jaar getrouwd, lasten en lusten met elkaar gedeeld. Nientje is leergierig en
nieuwsgierig, behalve arts heeft ze zich verdiept in de natuurgeneeskunde en de
acupunctuur. Van haar heb ik de liefde voor de opera gekregen en zij van mij de
beeldende kunst. Met niemand kan ik beter reizen dan met haar.
p.11

Literatuur:
1. Hele Winter, DAS WEISSE HAUS AM RHEIN, PIPER 2021 (p.2)
2. August Macke und die Rheinische Expressionisten, Kunstmuseum Bonn, tot 30-62022
Zie mijn Privé Domein 111: “Wir sehnen uns nach einem reinigenden Krieg’,
Waarin Franz Marc in november 1914 aan Kandinsky, een andere Blaue Reiter
kunstenaar, schrijft: „Den Krieg betracht ich zunächst vor allem als Mittel zur
Reinigung des alten Europa, ja, ich sehe in ihm sogar den heilsamen, wenn auch
grausamen Durchgang zu unseren Zielen; er wird die Menschen nicht
zurückwerfen, sondern Europa reinigen, - bereit machen “. ( Hildegard Möller,
Malerinnen und Musen des ‘Blauen Reiters’, Piper, mei 2012, p.204)

3. Kunsthal Bonn, Joseph Beuys (tot 1 november 2021 in samenwerking met het
Lembruck Museum in Duisburg)
Kunsthal Bonn, Rainer Werner Fassbinder (tot 6 maart 2022)
4. Bomen zijn intelligenter dan mensen doet me denken aan een artikel in de NRC
van vrijdag 8 oktober 2021 van Medy Oberendorff en Jan Paul Schutten naar
aanleiding van hun boek ‘Wonderbos’ (Lannoo, 76 pag. 19, 99 euro)
(Oude bomen kunnen via een onzichtbaar netwerk van schimmeldraden met meer
dan 100 bomen in contact staan. Het is zelfs mogelijk dat bomen in het zuiden
van Spanje via via met de bomenin het oostelijkste puntje van China verbonden
zijn. Als bomen weten dat er kleine boompjes in hun buurt staan, ze dan extra
suikers geven. (De mens dient wat meer nederig te worden)
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