Een bedevaart naar de jugendstil

Mathildenhöhe
Vroeg of laat komt iedere liefhebber van de jugendstil op de Künstlerkolonie Mathildenhöhe in
Darmstadt terecht. Daar kan men namelijk ook vandaag de dag nog volop genieten van wat tussen
1899 en 1914 onder een ‘Gesamtkunstwerk’ werd verstaan.
tekst: Frederik F. Barends

W

ie in Darmstadt onvoorbereid
de Mathildenhöhe bezoekt, zal
het wellicht verbazen daar tussen al die jugendstilarchitectuur
ook een imposante Russisch orthodoxe kerk met
van die uivormige torens aan te treffen. Toch is
dat niet zo vreemd, want de in Darmstadt opgegroeide Alix von Hessen-Darmstadt (18721918), de dochter van groothertog Lodewijk IV
van Hessen-Darmstadt, trouwde in 1894 met
haar grote liefde, tsaar Nicolaas II en ging daarna
als Alexandra Fjodorovna door het leven. Voor
dat huwelijk had ze zich natuurlijk wel tot het
Russisch orthodoxe geloof moeten bekeren. Het
echtpaar, dat uiteindelijk zo tragisch aan zijn einde kwam, bezocht menigmaal de geboorteplaats
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van de tsarina. Nicolaas II liet daar dan ook door
zijn hofarchitect Leontij Nikolavic Benois tussen
1897 en 1899 een kerk voor haar bouwen.

Een enthousiaste stichter
Alix stamde overigens niet zo maar uit de eerste
de beste familie. Haar moeder was een dochter
van koningin Victoria, en haar zuster Elisabeth
was met een Russische grootvorst getrouwd.
Maar daar zal ik het verder niet over hebben. Ze
had namelijk een oudere broer, de in 1868 geboren Ernst Ludwig, die door de dood van zijn
vader in 1892 Großherzog von Hessen und bei
Rhein werd. Hoewel hij, zoals dat nu eenmaal
hoort bij de Duitse adel, een militaire carrière
had doorlopen, bleek zijn ware belangstelling

meer op de kunst gericht te zijn. Hij gedroeg zich
op dat gebied als een ware mecenas. Daarnaast
schreef hij gedichten en essays, terwijl hij zich
ook met componeren bezighield. Aangezien hij
als kleinzoon van koningin Victoria meerdere
keren in Engeland was geweest en daar in aanraking met de arts-and-craftsbeweging was gekomen, wilde hij zoiets ook in Darmstadt verwezenlijken. Een geliefde uitspraak van hem was:
“Mein Hessenland blühe und in ihm die Kunst.”
Om die doelstelling te bereiken, zocht hij in
1897 en 1898 contact met een zevental, voornamelijk jonge kunstenaars. Dat waren Peter
Behrens (1868-1940), Rudolf Bosselt (18711938), Paul Bürck (1878-1947), Hans Christiansen (1866-1945), Ludwig Habich (1872-1949),
Patriz Huber (1878-1902) en Joseph Maria Olbrich (1867-1908). Hij verzocht hun naar Darmstadt te komen en stelde in 1899 de nodige financiën, plus het terrein rond de Russische kerk
op de Mathildenhöhe te hunner beschikking.
Ernst Ludwig moedigde deze kunstenaars en architecten aan om in gezamenlijk verband te gaan
werken aan de voorbereiding van een expositie,
die de jugendstil in Duitsland nieuwe impulsen
zou geven.

Centrale figuur
Een belangrijke naam onder deze zeven was die
van Joseph Maria Olbrich. Hij had zijn bekendheid te danken aan het feit dat hij samen met Josef Hoffman, Gustav Klimt en Koloman Moser,
de medeoprichter was van de Wiener Secession.
Waarschijnlijk omdat zijn vader eigenaar was van
een steenfabriek, had hij zich bekwaamd als architect. Het beroemde tentoonstellingsgebouw
van de Secession in Wenen was een ontwerp van
hem. Logischerwijs werd hij vanwege zijn achtergrond de centrale figuur van het kunstenaarscollectief en hij was als architect verantwoordelijk
voor het eerste grote gebouw op de Mathildenhöhe, het Ernst-Ludwig-Haus. Op 24 maart
1900 werd hiervoor de eerste steen gelegd en binnen één jaar was het gereed. Het had centraal een
tentoonstellingsruimte - die ook als feestzaal kon
worden gebruikt - met daarnaast een aantal ateliers. In de onderbouw bevonden zich nog twee
kunstenaarswoningen, ieder met een werkplaats
voor een beeldhouwer. Het had een schitterend
gedecoreerde ingang, geflankeerd door twee
grote beelden van Ludwig Habich. De centrale
ruimte bevatte schilderwerk van Paul Bürck.
Tegenwoordig is het Museum Künstlerkolonie
Darmstadt erin gevestigd en wordt die onderbouw gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen.
Aangezien de kunstenaars tegen uiterst gunstige voorwaarden grond op de Mathildenhöhe
konden verwerven en ze door de Großherzog
geholpen werden bij de financiering, konden zij

Het ideaal dat Ernst Ludwig voor ogen stond, was
dat er op de eerste plaats een verheffende invloed
van de kunstenaarskolonie op de plaatselijke bevolking zou uitgaan, zodat voor iedereen de nieuwe
schoonheidsidealen, zowel in de kunst als in de
architectuur, vanzelfsprekend zouden worden.
rond het Ernst-Ludwig-Haus hun eigen villa’s
bouwen. Joseph Maria Olbrich ontwierp, behalve die voor zichzelf (die overigens 75.000
mark kostte), die voor Ludwig Habich en Hans
Christiansen. Peter Behrens, die zichzelf als architect geschoold had, ontwierp zijn eigen villa.
Die werd wel de duurste. Samen met de inrichting was er 200.000 mark mee gemoeid. Toen
de eerste tentoonstelling in mei 1901 geopend
werd, bestond het voornaamste onderdeel ervan
uit een negental compleet ingerichte villa’s op de
Mathildenhöhe.

De eerste expositie
Het ideaal dat Ernst Ludwig voor ogen stond,
was dat er op de eerste plaats een verheffende invloed van de kunstenaarskolonie op de plaatselijke bevolking zou uitgaan, zodat voor iedereen
de nieuwe schoonheidsidealen, zowel in de kunst
als in de architectuur, vanzelfsprekend zouden
worden. Daarnaast dacht hij ook praktisch. Dat
wat er op de Mathildenhöhe ontstond, moest
niet alleen een stimulerende invloed hebben op
de plaatselijke kunstnijverheidsindustrie, maar
ook de meer kleinschalig werkende ambachtslieden aan nieuwe opdrachten helpen. En door
die combinatie van industrieel en handmatig
vervaardigde producten, volgens een strakke
jugendstilvariant, zou Darmstadt een concurre-
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die het geheel gevergd had. Het gevolg was dat
na afloop van de tentoonstelling Paul Bürck,
Hans Christiansen en Patriz Huber ‘de pijp aan
Maarten gaven’. Enige tijd daarna volgden ook
Peter Behrens en Rudolf Bosselt hun voorbeeld.

Een uitspraak van
Ernst Ludwig: “De
combinatie van
kunst, kunstnijverheid en kunstambachten, geeft economische impulsen
aan een land.”

Het vervolg
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rende factor kunnen worden met steden als Glasgow, Wenen, Parijs en Nancy. De eerste expositie kreeg de titel mee ‘Ein Dokument deutscher
Kunst’ en werd in mei 1901 geopend. Behalve
in het Ernst-Ludwig-Haus, konden de bezoekers
terecht in de compleet bemeubelde huizen van
de kunstenaars, waar ook schilder- en beeldhouwkunst, keramiek, glas, textiel en het werk
van edelsmeden te zien was. Dit alles naar ontwerpen van de zeven hiervoor genoemde kunstenaars, maar voornamelijk, zoals Ernst Ludwig
het tenslotte ook bedoeld had, uitgevoerd door
de Darmstadter industrie en ambachtslieden. De
groots opgezette expositie werd echter geen succes. Erger nog, het werd een compleet debacle.
Niet door het gebrek aan belangstelling, maar
vanwege de gigantische financiële investeringen

Wel verschenen er in 1903 op uitnodiging van
Ernst Ludwig enkele nieuwe gezichten. Het waren Johann Vincenz Cissarz (1873-1942), Daniel
Greiner (1872-1943) en Paul Haustein (18801944). Mede door hun aanwezigheid kon er in
de zomer van 1904 een tweede tentoonstelling
gehouden worden. Deze was, met de geldelijke
problemen van 1901 in het achterhoofd, bescheidener van opzet. Men bouwde er op de Mathildenhöhe tijdelijke paviljoens voor, waardoor
deze expositie een meer haalbare kaart werd. Het
gevolg was dat Ernst Ludwig in 1906 aan vier
en in 1907 aan twee nieuwe kunstenaars vroeg
zich bij de kolonie te voegen. Ik zal ze niet allemaal meer noemen, maar van hen was Albin
Müller (1871-1941) vrij belangrijk. Hij heeft later ook een biografie over de kunstenaarskolonie
geschreven.
Gesterkt door deze aanwas, werd besloten om in
de zomer van 1908 een derde expositie te houden, die veel grootser dan de vorige zou zijn. Bovendien wilde Ernst Ludwig hierbij ook het werk
van kunstenaars uit Darmstadt en omgeving
betrekken. Joseph Maria Olbrich, die inmiddels nog zo het een en ander op de Mathildenhöhe had gebouwd, ontwierp hiervoor het grote
Oberhessisches Ausstellungshaus, dat hij combineerde met de 48 meter hoge Hochzeitsturm.
Die toren was een geschenk van de burgerij van
Darmstadt, vanwege het tweede huwelijk (in

1906) van Ernst Ludwig, een huwelijk dat hem
overigens enigszins in opspraak bracht, omdat
zijn eerste echtgenote toen nog leefde.
Nadat na afloop van deze grote tentoonstelling,
aan nog eens zeven kunstenaars was gevraagd
naar Darmstadt te komen, vond de vierde manifestatie in de zomer van 1914 plaats. Deze
kreeg echter een voortijdig einde, vanwege het
in augustus van dat jaar uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Momenteel wordt echter in
Darmstadt een aparte tentoonstelling aan deze
expositie gewijd. Ondanks de omstandigheden
bleef de kunstenaarskolonie gedurende de oorlogsjaren bestaan, maar na 1918, toen men Ernst
Ludwig als groothertog afzette en Hessen-Darmstadt een Volksstaat werd, gebeurde er nagenoeg
niets meer. In 1929 werd de kolonie dan ook ontbonden. Ernst Ludwig overleed in 1937.

Het museum
Het tussen 1900 en 1901 door Joseph Maria
Olbrich gebouwde Ernst-Ludwig-Haus, fungeert tegenwoordig als een museum, waar men
een indruk krijgt van de kunstenaarsactiviteiten op de Mathildenhöhe. De voormalige ateliers en de centrale ruimte zijn thans ingericht
als museumzalen en hoewel zeer interessant, is
het door de omvang van het gebouw geen bijster groot museum geworden. Toch krijgt de be-
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zoeker er een duidelijk beeld van de idealen van
Ernst Ludwig en zijn kunstenaarskolonie. Zo is
er bijvoorbeeld een compleet ingerichte eetkamer
te zien van Peter Behrens, met een gedekte tafel
en een servies in de vitrinekast. Iets dergelijks
moet de bezoeker van de eerste expositie op de
Mathildehöhe ook hebben gezien, want hij kon
immers vrijelijk bij de woningen van de kunstenaars binnenkijken. Die voorbeelden van wonen,
omgeven met kunstwerken en uitgebalanceerde
kunstnijverheid, krijgt men hier overal te zien
door middel van meubelensembles, glas in lood,
wandbespanningen en decoratief tegelwerk. Verder door vitrines vol keramiek en glaswerk, door
lampen, klokken, textiel, zilverwerk en siervoorwerpen, uit de door Ernst Ludwig in Darmstadt
opgerichte bedrijven. En dat alles aangevuld met
decoratieve grafiek, beeldhouwwerk en schilderijen.
Kortom, als u deze zomer op weg naar het zuiden
toevallig langs Darmstadt komt, neem dan even
de afslag. Darmstadt zelf is in de oorlog zwaar
beschadigd, maar behalve de villa van Hans
Christiansen, verkeert alles op de Mathildenhöhe weer in een perfecte staat. U zult zich in de
parkachtige omgeving verbazen over de hoogtepunten van de jugendstilarchitectuur die hier geboden worden en zeg nu zelf, zoiets is toch altijd
een omweg waard?
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Meer weten
Bezoeken
Ernst-Ludwig-Haus
Museum Künstlerkolonie
Darmstadt
Mathildenhöhe, Olbrichweg 13a
Darmstadt
Di - zo, 11.00 - 18.00 uur
www.mathildenhoehe.eu
Tentoonstelling
‘Dem Licht entgegen’
Die Künstlerkolonie-Austellung
1914
www.mathildenhoehe.eu
17-05 t/m 14-09
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