O o r l o g s v e r werking in Belg

Een kunstenaarskolonie als
spiegel van de samenleving
Door Max van den Berg

In 1884 nodigt de koopmansdochter Mimi Stolte, een ware kunstliefhebster, de schilder Fritz
Mackensen uit om haar dorp Worpwede te komen bezoeken. De schilder raakte onder de indruk
van het woeste en kale veengebied bij Bremen en
kwam enkele zomers terug. In 1889 besloot Fritz
Mackensen samen met zijn collega’s Otto ModerSOHN EN (ANS AM %NDE ZICH DEÚNITIEF IN 7ORPSwede te vestigen. Zij vormden het begin van een
kunstenaarskolonie, die uitgroeide tot het meest
bekende Duitse centrum van beeldende kunstbeoefening. Het wist bovendien twee wereldoorlogen en de jacht op ‘ontaarde kunst’ te doorstaan.
In Worpswede weerspiegelt zich de turbulente Duitse geschiedenis van na 1889.

De naturalistisch geschilderde, sombere veengebieden vielen bij
het publiek, gewend aan romantische landschappen niet in de
smaak. (Modersohn, am Ende en Mackensen)

GESCHIEDENIS

Worpswede

tuur herontdekt en trokken de stedelingen naar buiten. De
7ANDERVÎGELEENVROEGE$UITSEVARIANTOP!*#ENPADVINDERIJ  TROKKEN IN GROEPSVERBAND EN ZINGEND  MET BEGELEIDING
van banjo en gitaar de paden op. De kunstenaars bleven niet
achter. Zij gingen met ezel en palet de natuur in. Nieuwe verftechnieken maakten het mogelijk om in de openlucht te schilderen. Zij wilden het echte boerenleven vastleggen en zich ook
onttrekken aan de starre artistieke opvattingen van de acaDEMIES+ORTOM EENSTROOMVANVERNIEUWENDE ENTHOUSIASTE
KUNSTENAARS VESTIGDE ZICH AAN STRANDEN  OP HEIDEVELDEN EN
BIJWEILANDEN INBOSSENENLANGSRIVIEREN.ATUURLIJKWASEEN
DORPALS7ORPSWEDE MIDDENINDEDRASSIGEVEENGEBIEDEN EEN
ideaal gebied om op het doek vast te leggen. Hun eerste werk
werd met afschuw ontvangen. Het publiek dat gewend was
aan de romantische natuurschilderingen vol met begroeide
BERGEN WATERVALLENENIDYLLISCHEDOORKIJKJESMOESTHETPLOTSEling doen met sombere beelden van armelijke boerenhutten in
een zwart veenmoeras.

Heinrich Vogeler zette landschappen neer in de Jugenstil.

Doorbraak in München
Aan het eind van de 19e eeuw groeide de industrie van Duitsland in een razend tempo. Vanuit
het land stroomden de arbeiders de steden binnen. Een ware explosie van troosteloze woonkazernes verrezen als paddenstoelen uit de grond.
In alle industriecentra werden bittere armoeDE EN ONHYGIÃNISCHE TOESTANDEN AANGETROFFEN
Een reactie kon niet uitblijven. Plotseling werd de na-

Fritz Overbeck en Heinrich Vogeler voegen zich bij de
eerste drie. Deze vijf worden de grondleggers genoemd
van de kunstenaarskolonie Worpswede. Zij vormen een
HECHTE GROEP VRIENDEN  DIE REGELMATIG SAMENKOMEN OM
hun werk te bespreken. Later worden de begaafde Paula
Becker en de dichter Maria Rilke in de groep opgenomen.
Pas in 1895 komt via een gezamenlijke expositie in het
Glas Paleis van München de lang verwachte doorbraak.
0AULA"ECKER INMIDDELSGETROUWDMET/TTO-ODERSOHN KRIJGT
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MEER WAARDERING VOOR HAAR WERK  DAT ALS VOORLOPER VAN HET
Duitse expressionisme wordt gezien. Fritz Mackensen wordt
kunstleraar in Karlsruhe en in 1910 tot professor aan de academie van Weimar benoemd. Verreweg de belangrijkste kunstenaar Heinrich Vogeler ontwikkelt een breed werkterrein.

een legeronderdeel dat zich o.l.v. Goebels bezighoudt
met nazipropaganda onder de militairen. Dan wordt
hij naar de bezette gebieden in Frankrijk gezonden
om zogenaamde ontaarde kunst op te speuren en
belangrijke werken voor Goering te verzamelen.
De moordaanslag op Hitler in 1944 was op de
Nordische Kunsthochschule het gesprek van de
dag. De student Kurt Elvers stelde dat als de aanslag gelukt zou zijn er een einde aan de oorlog
ZOU ZIJN GEKOMEN (IJ WORDT OM DEZE mLANDVERRADERLIJKEm OPMERKING VERRADEN EN GEARRESTEERD EN
op 20 februari 1945 in Hamburg terechtgesteld.
In 1944 wordt Fritz Mackensen opgenomen in Hitlers lijst van honderd begenadigde kunstenaars. Zij
zijn volgens Goebels onmisbaar voor de ontwikkeling
van een nazi-cultuur en worden vrijgesteld van dienst
aan het front.

Ook het portret van Martha Vogeler werd in Jugenstil neergezet. (Vogeler)

Hij schildert als enige van de groep in een zachtaardige JuGENDSTIL HIJONTWERPTHETSTATIONVAN7ORPSWEDEIN!RT $ECO
STIJLENBOUWTEENGROTEBOERDERIJOMTOTVILLA"ARKENHOFF DIE
spoedig het centrum zou worden van vele artistieke activiteiTEN(IJONTWERPTDEDEURGREPENVANHETSTADHUISIN"REMEN 
ontwerpt meubelen en tafelbestek en vestigt in een enorm
landgoed een werkplaats voor handarbeid en een tapijtweverij. Hij ontwikkelt zich tot de meest veelzijdige en energiekste
KUNSTENAAR IN 7ORPSWEDE !LLES LOOPT UITSTEKEND  DE GRONDleggers blijven bevriend en overleggen regelmatig met elkaar.
En dan breekt in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. Enthousiast
EN EENSGEZIND MELDEN &RITZ  -ACKENSEN  (ANS AM %NDE EN
Heinrich Vogeler zich aan voor de strijd. Hans komt om aan
HETFRONT &RITZEN(EINRICHONDERGAANDEBLOEDIGEVIER JARIGE
loopgravenoorlog. Hun ervaringen vormen de bijl die hun
20-jarige vriendschap zal doen splijten.

De dolkstoot legende
Fritz Mackensen komt verbitterd uit de oorlog. In 1918 is hij er
van overtuigd dat de nederlaag van Duitsland het gevolg zou
zijn van door linkse soldaten en matrozen georganiseerde opstanden tegen de keizer. Joden zouden de hand in deze opstanden hebben gehad. Fritz werd antisemiet en sloot zich aan bij
DEUITERSTREACTIONAIRE3TAHLHELM EENVERBONDVANOPREVANCHEBELUSTEOORLOGSVETERAREN)N NADEMACHTSOVERNAME
VAN(ITLER RICHT&RITZ-ACKENSENDE.ORDISCHE+UNSTHOCHSCHUle op. Doel van deze academie: Kunst scheppen in de geest van
Hitlers opvattingen en de kunstenaars de waarde van de nationaalsocialistische rassenwetten bij brengen. In 1937 wordt
&RITZLIDVANDE.3$!0(IJKRIJGTVANDE'ESTAPODEOPDRACHT
om vrijzinnige kunstbroeders in Worpswede in de gaten te
houden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij majoor in
8
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Mieke ( Paula Modersohn Becker).

Brief aan de keizer
Heinrich Vogeler reageerde volkomen anders op
de wereldoorlog dan Fritz Mackensen. Hij had
AAN HET /OSTFONT GEVOCHTEN  WALGDE VAN DE MENsenslachtingen aan de loopgraven en had meteen
SYMPATHIE VOOR DE 2USSISCHE REVOLUTIE  DIE IN 
uitbrak en een einde aan de oorlog wilde maken.
Hij schreef een brief aan de Duitse keizer met het
verzoek om de strijd te staken en de vrede in Europa
te herstellen. Meteen daarna werd Vogeler gearresteerd en als niet toerekeningsvatbaar in een gesticht
opgesloten. Na zijn vrijlating in 1918 vestigde hij zich
weer in Worpswede en betrok zijn villa Barkenhoff.
Onder invloed van de oorlog veranderde zijn schilderstijl. Hij verliet de romantische Jugendstil en omARMDEHETKRACHTIGE BRUTAALGEKLEURDEEXPRESSIONISme. Drie jaar later sloot hij zich aan bij de soldaten- en
ARBEIDERSRADENVAN"REMEN DIETOTEENGEWAPENDE
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Moorlandschap een voorloper op het Duitse expressionisme. ( Paula Modersohn-Becker

opstand overgingen. Vogeler werd opnieuw gearresteerd en in de gevangenis van Bremen opgesloten.

Na zijn vrijlating keerde hij opnieuw terug naar Worpswede.
Hij verbrak zijn huwelijk met Marta en betrok villa Barkenhoff
METZIJN0OOLSEVRIENDIN3ONJA-ARCHLEWSKAENGINGWEERVERWOEDAANHETSCHILDEREN:IJNSYMPATHIEVOORDEARMEBOEREN
EN ARBEIDERS  ZIJN AFKEER VAN HET OPKOMENDE NATIONAAL SOCIalisme komen steeds nadrukkelijker in zijn werk naar voren.
Ze dreven Vogeler verder naar links. Hij werd lid van de KPD
+OMMUNISTISCHE 0ARTEI $EUTSCHLAND  'ELIJKTIJDIG GROEIDE DE
villa Barkenhoff uit tot een centrum voor moderne en progressieve kunstenaars. Onder de gasten van Vogeler bevonden
ZICHDEDICHTER-ARIA2ILKE DESCHRIJVERS'ERARD(AUPTMANEN
4HOMAS-ANN DE-EXICAANSEMUURSCHILDER$IEGO2IVIERAEN
de musicus Lion Feuchtwangler .

Het cafe waar de kunstenaars uit Worpswede vaak bijeenkwamen.

Jugendstil deurgreep in stadhuis Bremen. (Vogeler)

Boekomslag (Vogeler).
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Barkerhoff, de villa van Vogeler en centrum van talrijke kunstenaars.

Emigratie naar de Sovjet-Unie

)NEMIGREERDE(EINRICH6OGELERMET3ONJAENZIJNZOON*AN
naar Moskou. Hij kon niet werken onder de dreiging van Hitlers
opmars. Villa Barkenhoff gaf hij over aan de communistische
JEUGDVAN"REMENEN(AMBURG ZIJNSCHILDERIJENCOLLECTIEKWAM
ONDERBEHEERVANZIJNEX VROUW-ARTA6OGELER)NDE3OVJET
Unie kreeg zijn werk soms het karakter van politieke collages in
DESTIJLVANHETSOCIALISTISCHREALISME TERWIJLZIJNSCHILDERIJENDIE
de opkomst en machtsovername van Hitler bekritiseren pamÛETACHTIGAANDOEN!LSDE$UITSE7EHRMACHTDE3OVJET 5NIE
binnenvalt roept Vogeler via radio Moskou de Duitse arbeiders op om in verzet te komen tegen Hitlers oorlogsgeweld.
Toen het front de Russische hoofdstad naderde werden alle
immigranten achter de Oeral in veiligheid gebracht. Vogeler
KWAMTERECHTOPDEKOLCHOZ"UDYJONNIYIN+AZAKSTAN6ERWEG
VANDEOORLOG INEENNIEUWEEXOTISCHEOMGEVING KWAM6Ogeler tot rust. Hij keerde terug naar het schilderen van landSCHAPPENZOWELINZOMERSEALSBARREWINTERSETIJDEN ZOWELOP
de korenvelden als in de bergen. In 1942 stierf Heinrich VoGELEROPZEVENTIGJARIGELEEFTIJD DUIZENDENKILOMETERSVANZIJN
geliefde Worpswede. Ook in Kazakstan liet hij een prachtig
oeuvre na.

Na de oorlog
Fritz Mackensen werd niet vervolgd wegens zijn omstreden
nazi-optreden in de kunstwereld. Hij woonde wat teruggetrok10
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ken in Worpswede en stierf er in 1953. Ondanks alles
leeft hij voort als een uitermate begaafd kunstschilder. De leiding van de Nordische Kunsthochschule
WERD IN  ONTSLAGEN EN 7ILLY -ENZ  DESTIJDS ALS
politiek onbetrouwbaar weg gewerkt uit de kunstweRELD WERDNUTOTVOORZITTERBENOEMD-AARHETZOU
tot 2011 duren alvorens het antisemitische verleden
van dit instituut aan een onderzoek werd onderworpen en afstand genomen werd van die nazi-periode.

0ERSIÛAGEOP(ET$ERDE2IJK PAMÛETACHTIGWERKVAN6OGELER

-ARTHA6OGELERBETROK"ARKENHOFF HERSTELDEDEOORlogsschade en richtte de villa in als het Vogeler museum. De plek trekt honderdduizenden bezoekers die
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het werk van Heinrich Vogeler willen zien en zijn levenswandel willen aanhoren. Hans Modersohn verliet
Worpswede en vestigde zich in het vlak daarbij gelegen dorp Fischerhude. Zijn boerderij is ook tot een
MUSEUMOMGEBOUWD4ILLY DEDOCHTERVANDEVROEG
$UITSEEXPRESSIONISTE0AULA-ODERSOHN "ECKER BRACHT
het werk van haar moeder over in een museum aan
DEANTROPOSOÚSCHE"OTTCHERSTRASZEIN"REMEN

Worpswede nu
Onlangs vierde Worpswede haar 125-jarig bestaan
ALS KUNSTENAARSKOLONIE $E  SCHILDERS  BEELDHOUWERSENARCHITECTEN DIEUITVELEWINDSTREKENDAARNU
ZIJNNEERGESTREKEN HADDENALLENEENVLAGONTWORPEN
$IE WAPPERDEN VROLIJK DOOR DE HOOFDSTRAAT  DIE GEvuld was met toeristen. Deskundigen begeleidden
GEÇNTERESSEERDEN LANGS ALLE ATELIERS EN MUSEA 7ERK
VAN6OGELER OOKUITHETVERRE+AZAKSTAN TROKVEEL
belangstelling. Op een centrale meeting bij de opeNING VAN HET FEESTELIJK JAAR  WERD UIT DE KEIZERSBRIEF
van Vogeler geciteerd en als voorloper van het EuROPESE VREDESSTREVEN GEPRESENTEERD *AN 6OGELER 
(EINRICHS  ZOON  KEERDE NA EEN HALVE EEUW  VANUIT
Rusland in zijn geboortedorp Worpswede terug. En
zo is alles toch nog goed gekomen.

Geit en konijn ( Frits Mackensen).

Zomerlandschap Kazakstan (Vogeler).

Sovjet collage (Vogeler).

)NGANGVANDEATROPOSOÚSCHE"OTTGERSTRAATIN"REMEN
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