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Inleiding!

"

Kunst heeft macht. Als ideeën en beelden gecombineerd worden kunnen zij een krachtig middel
vormen om een grote gemeenschap te beheersen. Onder het nationaalsocialistische regime van
Adolf Hitler werd er veel waarde gehecht aan de beeldtaal die samen met de nazistsiche ideologie
een meeslepende macht uit moest stralen.1 De beeldhouwers Arno Breker (1900-1991) en Josef
Thorak (1889-1952) bekleedden beiden een belangrijke positie binnen de nationaalsocialistische
beeldhouwkunst en daarmee binnen de beeldtaal van een gevoelige geschiedenis. Breker en
Thorak werkten beiden op een bepaald punt in hun carrières in dienst van het nazistische
Duitsland (1933-1945).2 Ook hielden zij er betrekkingen met Adolf Hitler en andere hooggeplaatste
politici van het nazi-regime op na. Beide kunstenaars werden door de regering in staat gesteld
uitzonderlijke ateliers te betrekken om het ‘duizendjarige rijk’ op deze manier nog beter te kunnen
voorzien van beeldhouwwerken. "
"

Het atelier is in veel gevallen de plaats waar een kunstwerk geboren wordt. Het idee van de

kunstenaar neemt in deze ruimte vaste vormen aan en wordt verwezenlijkt in de materie om zo
een idee of gevoel uit te dragen naar haar toeschouwers. De ruimte waarin dit proces zich afspeelt
kan veel onthullen over de kunstenaar, zijn motieven, zijn politieke voorkeur en over zijn werkwijze.
De locatie van het atelier, de inrichting, de bezoekers en de wijze waarop de kunstenaar zich in
deze ruimte beweegt vormen stuk voor stuk indicatoren die ons toestaan een extra gelaagdheid in
het kunstwerk of in de kunstenaar zelf te ontdekken."
"

In studies naar de kunst en kunstenaars onder het bewind van het Derde Rijk is het de

destijds verboden ‘entartete’ kunst die vaak het onderwerp vormt. Zoals er in het nazistische
Duitsland geen plaats was voor de moderne en avant-gardistische kunst, zo leek er in de
naoorlogse wereld geen plaats voor de beeldtaal die het Derde Rijk vertegenwoordigde. Deze
kunst, die een pijnlijke herinnering oproept, kan logischerwijs maar moeilijk ontdaan worden van
haar connotatie naar de Holocaust. In het tegenwoordige debat omtrent deze nazi-kunst wordt
enerzijds gepleit voor een neutrale en wetenschappelijke visie, anderzijds is deze kunst maar
moeilijk te ontdoen van haar eigenlijke boodschap en oorsprong. Dat dit een zeer actuele kwestie
is, blijkt uit de recente discussie betreffende het zogenaamde staatsatelier dat speciaal voor Arno
Breker te Berlijn-Dahlem werd gebouwd in 1939. In 2011 waren er plannen om het atelier in
originele staat te herstellen en het te gebruiken om kunst uit de periode van het Derde Rijk tentoon
te stellen.3 Tegenstanders van deze plannen vonden de huidige functie van het atelier meer

1

S. Barron, “Degenerate Art”. The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles 1991, pp. 25-31.

2

A. Steinweis, Art, ideology, & economics in Nazi Germany. The Reich chambers of Music, Theater, and the Visual Arts,
London 1993, p. 171.
3

C. Wahjudi, ‘Atelierhaus Arno Breker’, Art Magazin 12 december 2011< http://www.art-magazin.de/szene/47630/
atelierhaus_arno_Haus_der_Kunst_berlin_Breker_berlin> (2 juni 2014).
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gepast, daar het gebouw tegenwoordig als atelier en woonplaats voor hedendaagse kunstenaars
zoals Elfie Fröhlich functioneert.4"
"

"

"

"

Gezien het feit dat Breker en Thorak beiden in opdracht van het Derde Rijk hebben gewerkt

en dat zij dit gedaan hebben in ateliers die door de staat werden gefaciliteerd, is het aannemelijk
dat het nazisme haar stempel heeft gedrukt op deze ateliers. Of dit het geval is, op welke wijze dit
gedachtegoed doorschemerde in de ateliers van Breker en Thorak en tot op welke hoogte hiervan
sprake was, zal ik onderzoeken aan de hand van de volgende vraag: ‘Op welke wijze vormden de
ateliers van Arno Breker te Berlijn, in Wriezen en het atelier van Josef Thorak te Baldham een
verlengde van de nazistische ideologie?’ Aan de hand van drie deelvragen, waar aan steeds één
hoofdstuk gewijd is, zal deze hoofdvraag worden beantwoord. In het eerste hoofdstuk zal een
uiteenzetting worden gegeven van de nazistische ideologie zoals die in de kunst en in de
architectuur werd uitgedragen en hoe deze ideologie werd gebruikt om het volk te beïnvloeden en
te indoctrineren. De deelvraag die in dit hoofdstuk aan bod komt is als volgt: ‘Op welke manier
functioneerden kunst als propagandamiddel in het Derde Rijk?’ De tegenstelling van enerzijds de
Entartete Kunstaustellung (1937) en anderzijds de Große Deutsche Kunstaustellung (1937-1944)
zal worden uitgelicht om te illustreren welke beeldtaal en architectonische hulpmiddelen het Derde
Rijk gebruikte om zich te profileren. Ook zal in dit hoofdstuk worden verklaard op welke wijze de
kunstwerken van Breker en Thorak binnen dit ideaal floreerden. In hoofdstuk twee zal nader
worden ingegaan op de ateliers van Breker en Thorak. De architectuur, inrichting, financiering en
de infrastructuren rond deze enorme werkplaatsen zullen worden uitgelicht om zo een beter beeld
te construeren van de rol die deze ateliers tijdens het Derde Rijk speelden. De deelvraag die dit
hoofdstuk zal vertegenwoordigen luidt: ‘Hoe werden de staatsateliers van Breker en Thorak in
Berlijn, Wriezen en Baldham gerealiseerd en hoe functioneerden deze werkplaatsen?’ Het derde
hoofdstuk zal gaan over de wijze waarop de beeldvorming van deze ateliers tot stand kwam in het
Derde Rijk. Onder andere krantenartikelen over de kunstenaars en hun ateliers zullen kritisch
worden geanalyseerd om zo een inzicht te bieden in het belang van de beeldvorming van deze
werkplaatsen ten tijde van nazi-Duitsland. Er moet hierbij worden opgemerkt dat er twee films
bestaan die gaan over de ateliers, Josef Thorak, Werkstatt und Werk (1943) en Im Atelier des
Bildhauers Arno Breker uit 1939. Helaas is het nog niet gelukt om deze films te bemachtigen maar
toch is het bestaan van deze films opgenomen in dit onderzoek, alleen al het feit dat deze films zijn
gemaakt verschaft informatie over de beeldvorming van de ateliers. De deelvraag bij het derde
hoofdstuk is: ‘Hoe werden de werkzaamheden die plaatsvonden in deze ateliers, de kunst die er
gemaakt werd en de bouw van de ateliers uitgedragen naar het publiek?’ In de conclusie zal de
onderzoeksvraag beantwoord worden en naar voren komen of de ateliers van Josef Thorak en
Arno Breker inderdaad een verlengde vormden van de nazistische ideologie. "

4

Gegevens ontleend aan de website van de stichting die het ateliergebouw beheert. Bernhard-Heiliger-Stiftung <http://
www.bernhard-heiliger-stiftung.de/d_html/atelier.html> (1 juni 2014).
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"

Tijdens mijn onderzoek stuitte ik in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie op

een groot aantal krantenartikelen uit de periode van het Derde Rijk die zich stuk voor stuk
toespitsten op de ateliers van Arno Breker en Josef Thorak. Dankzij het gebruik van deze primaire
bronnen was het mogelijk de eigentijdse waardering van de staatsateliers in Berlijn en Baldham te
reconstrueren. Voor het verder reconstrueren van dit beeld heb ik ook gebruik gemaakt van de
autobiografie van Arno Breker, Im Strahlungsfeld der Ereignisse uit 1972. Toonaangevende
overzichtswerken met betrekking tot propaganda in het Derde Rijk zoals Art, Ideology and
Economics in Nazi-Germany van Alan Steintweis uit 1993 en The Third Reich in Power van
Richard Evans uit 2005 vormden een belangrijke basis voor het creëren van een theoretisch kader
betreffende de nazistische propaganda. Een zeer recente en voor dit onderzoek relevante
publicatie is de biografie die Jürgen Trimborn in 2011 uitgaf, Arno Breker. der Künstler und die
Macht. Trimborn benoemt op een grotendeels onbevooroordeelde manier de feiten die vaak sterk
contrasteren met Brekers eigen realiteit zoals deze in zijn autobiografie te lezen is."
"

Met dit onderzoek hoop ik de lacune op het gebied van onderzoek naar de ateliers van de

twee belangrijkste beeldhouwers van het Derde Rijk te verkleinen. Er zal op geen enkele wijze een
ethisch oordeel worden verbonden aan de kunstwerken of de levens van Arno Breker en Josef
Thorak. Een neutrale blik is per slot van rekening noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de
geschiedenis van deze ateliers."

"
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Hoofdstuk 1!
Kunst in het Derde Rijk!

"
Nieuwe Esthetiek!

"

Geen dictator was zo betrokken bij de kunsten onder zijn bewind als Adolf Hitler. De scheidslijn
tussen de kunst die opgehemeld en verheerlijkt werd en kunst die verbannen, verafschuwd en
verboden was, werd zeer duidelijk onder de aandacht van het volk gebracht. Kunst vormde onder
Hitlers bewind meer dan alleen materie, vorm en esthetiek, kunst representeerde een ideaal.5
Hiervoor diende onder andere de Entartete Kunstaustellung waarin kunst die ‘ontaard’ was
getoond werd. Op deze wijze werd aan het publiek duidelijk gemaakt welke kunst niet paste binnen
het nieuwe Duitsland van Hitler. "
"

De Entartete Kunstaustellung was een reizende tentoonstelling die op 19 juli 1937 in

München werd geopend. Er werden ongeveer 650 werken tentoongesteld die voorheen
grotendeels in Duitse musea te zien waren.6 Het was vooral moderne, avant-gardistische en niet
realistische kunst die haar plaats vond aan de muren van deze tentoonstelling. Kunstwerken van
grote namen als Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka en Paul Klee
werden er geëxposeerd.7 De ruimten waar de kunstwerken werden getoond waren klein en druk.
De werken hingen dicht op elkaar en hingen op improvisatorische wijze met touwtjes en spijkers
aan gipsen wanden (afb.1). Vaak werden ze begeleid door snerende teksten waaruit op te maken
viel waarom het werk als ‘ontaard’ beschouwd werd of uit welke staats- of belastinggelden de
financiering van het werk stamde. Bekend is de begeleidende tekst ‘Sie hatten Vier Jahre
Zeit’ (afb. 2). Zelfs vier jaar na het begin van het nationaalsocialisme in Duitsland waren deze
prutsende kunstenaars niet in staat geweest zich aan te passen aan de nieuwe beeldtaal.8 De
toegang was gratis en door de reizende status van de tentoonstelling was het duidelijk de
bedoeling dat een zo groot mogelijk deel van het Duitse volk doordrongen raakte van het nieuwe
ideaal binnen de kunst; het was in ieder geval niet te vinden binnen de tentoonstelling van
Entartete Kunst."
"

In scherp contrast met de Entartete Kunstaustellung staat de Große Deutsche

Kunstausstellung. Deze tentoonstelling opende eveneens in München, in het Haus der Deutsche
Kunst, drie dagen na de opening van de Entartete Kunstaustellung. Dit enorme nieuwe gebouw,
ontworpen door de architect Paul Ludwig Troost moest een haast religieuze, mythische tempel

5

R. J. Evans, The Third Reich in power. 1933-1939, London 2006, p. 207.

6

Barron 1991 (zie noot 1), p. 9.

7

Barron 1991 (zie noot 1), pp. 139-316.

8

Barron 1991 (zie noot 1), pp. 87-90.
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vormen voor de goddelijke kunst van het Derde Rijk (afb.3).9 Het gebruik van kostbare materialen
in het gebouw zoals bijvoorbeeld marmer, de indrukwekkende neoclassicistische façade en de
grote ruimten waarin geëxposeerd werd stonden in sterk contrast met het Deutsches
Archäologisches Institut waar de Entartete Kunstaustellung georganiseerd werd. Dit gebouw was
een stuk kleiner en de expositieruimten waren donker en benauwend. De ruim 2000 schilderijen en
beeldhouwwerken van onder andere Arno Breker, velen door Hitler zelf geselecteerd, in het Haus
der Deutschen Kunst waren met het oog op overzichtelijkheid en ruimtelijkheid geordend, anders
dan bij de Entartete Kunstausstellung. De ruime, lichte zalen waren voorzien van bankjes en de
hoge plafonds zorgden voor alles behalve een beklemmend gevoel (afb. 4). De architectuur en de
inrichting rondom beide tentoonstellingen vormden voor het nazistische bewind hulpmiddelen om
de scheidslijn tussen de goede en verdorven esthetiek voor het publiek aannemelijk te maken. "
De nieuwe esthetiek van het Derde Rijk berustte niet zomaar op de smaak van één dictator, hier
lag een ware raciale theorie aan ten grondslag die tevens vervat zit in de beeldhouwwerken van
Josef Thorak en Arno Breker. Kunst die entartet was werd in verband gebracht met de
gehandicapten, joden, homoseksuelen en andere groepen mensen die vervolgd en verafschuwd
werden (afb. 5).10 Dit omdat de term ‘entartet’ een van oorsprong medische term is die gebruikt
werd in de tweede helft van de 19e eeuw om diegenen aan te duiden die afweken van de norm
door bijvoorbeeld beschadigde zenuwen, geestesziekten, erfelijke aandoeningen of lichamelijke
afwijkingen.11 Geconcludeerd werd dat vooral expressionistische en moderne kunstenaars aan
deze vorm van ‘entartung’ leden. Deze connectie werd uitgebuit in de propaganda tegen het
expressionisme en de moderne kunsten.12 Anatomie, spieren en strijdlustige poses vormden dan
ook haast onuitputtelijke inspiratiebronnen voor de nieuwe esthetiek. ‘Goede kunst’ en ontaarde
kunst vormden op deze manier een vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen en tegelijkertijd
een angstaanjagende politieke ideologie met onvoorstelbare gevolgen. "

"

Het grote Germania!

"

Naast zijn grote betrokkenheid in de kunsten maakte Adolf Hitler plannen voor een nieuwe en
betere hoofdstad die in 1950 voltooid moest zijn, Germania.13 Architectuur en kunst zouden
gekarakteriseerd worden door grootsheid. Het nieuwe Berlijn zou worden gekenmerkt door twee
prominente boulevards waarover soldaten door de stad zouden kunnen marcheren. De hoofdstraat
moest uitkomen bij de Großen Halle waarvan de koepel een diameter zou kennen van 251 meter,
de grootste ter wereld (afb. 6 en 7). Tevens zou er een triomfboog te vinden zijn die twee keer zo
9

Barron 1991 (zie noot 1), p. 17.

10

Barron 1991 (zie noot 1), pp. 12-13.

11

Barron 1991 (zie noot 1), p. 26.

12

Barron 1991 (zie noot 1), p. 12-13

13

Evans 2006 (zie noot 5), pp. 185-186.
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groot zou worden als de Arc de Triomphe in Parijs.14 Van het belang dat gehecht werd aan
afmetingen werd geen geheim gemaakt. Hitler was voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor
het ontwerp van dit nieuwe rijk, zijn hoofdarchitect Albert Speer hielp hem bij dit project. Deze
architect speelde een belangrijke rol in politieke- en kunstenaarskringen in het Derde Rijk. Ook
was hij goed bevriend met Arno Breker.15 Het Haus der Deutschen Kunst werd door Hitler
aangemerkt als het begin van Welthauptstadt Germania, de nieuwe naam voor Berlijn. Het is geen
toeval of louter een kwestie van smaak dat de wortels van deze megalomane bouwwoede lagen in
de klassieke beeldtaal. Germania moest een eeuwig rijk worden zoals het Romeinse rijk dat in
zekere zin ook was; het rijk mocht dan niet meer bestaan, maar zelfs de ruïnes straalden voor
Hitler een gevoel van eeuwigheid uit. Deze stijl vormde voor de dictator een constant
referentiepunt bij het ontwerpen en bouwen van zijn eigen rijk.16 Toch was het niet alleen de
klassieke beeldtaal die Germania uitzonderlijk moest maken, in veel wereldsteden werd gretig
gebruik gemaakt van deze stijl. Het waren de afmetingen die ervoor moesten zorgen dat Germania
exceptioneel zou worden.17 "
"

Veel van de beeldhouwwerken van Arno Breker en Josef Thorak waren bedoeld om deze

gigantische gebouwen te flankeren. Er werd veel belang gehecht aan hun kunst omdat zij met hun
beelden de in architectuur uitgedragen nazistische ideologie moesten bekronen. Realisme,
naaktheid en grote gladde oppervlakken zijn basiselementen voor de beeldhouwwerken van
Thorak en Breker (afb. 8 en 9). Voor imperfectie was geen plaats in hun sculpturen. Schoonheid
werd in verband gebracht met moreel juist gedrag en zelfbeheersing en dus met het ideale ras.18
De sculpturen gemaakt onder het heerschap van het Derde Rijk hebben evenals de architectuur
die deze periode typeert een sterke beeldrelatie met de klassieken. De sterke en meer dan
levensgrote naakte manfiguren van Thorak en Breker symboliseerden de sterke Duitse man op
wiens gespierde schouders de verantwoordelijkheid voor het voorbestaan van het eeuwige
Germania rustte. Een voorbeeld van de versmelting tussen architectuur en beeldhouwkunst in de
nieuwe nazi-cultuur is te vinden in de twee beelden die Arno Breker maakte, Die Partei en Die
Wehrmacht (beiden 1939), om naast de centrale hoofdingang van de Neue Reichskanzlei (1939),
ontworpen door Albert Speer, geplaatst te worden (afb. 10). Gezien de bestuursgerichte functie
van de Reichskanzlei en het feit dat de titels van beide beeldhouwwerken weinig aan de
verbeelding over laten is het iconografische verband tussen architectuur en beeldhouwkunst voor
de hand liggend. Het verband in de beeldtaal tussen architectuur en beeldhouwkunst is gezien de
klassieke uitstraling van de Reichskanzlei, waarin het gebruik van zuilen en basementen de

14

H. J. Reichhardt, W. Säche, Von Berlin nach Germania. Über die Zerstörungen der Reichshauptstadt durch Albert
Speers Neugestaltungsplanungen, Berlin 1985, p. 61.
15

J. Trimborn, Arno Breker. Der Künstler und die Macht, Berlin 2011, p. 209.

16

R. Etlin, Art, Culture and Media Under the Third Reich, Chicago 2002, pp. 17-18.

17

Evans 2006 (zie noot 5), p. 185.

18

P. Adam, Art of the Third Reich, New York 1992, p. 178.
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vormtaal bepaalt, eveneens ontegenzeggelijk. Architectuur en kunst vormden los van elkaar, maar
zeker ook gecombineerd, een belangrijk middel om de nazistische ideologie en haar macht te
benadrukken en te verspreiden. Alleen een belangrijk en welvarend wereldrijk zou in staat zijn tot
dergelijke gigantische constructies, de afmetingen alleen al dwongen ontzag af. De nieuwe
esthetiek vormde de representatie van een nieuwe, gruwelijke overtuiging."

"

9

Hoofdstuk 2 !
Ateliers in Baldham, de Käuzchensteig en Wriezen!

"

Een staatsatelier in Baldham!

"

Josef Thorak (1889-1952) was een van oorsprong Oostenrijkse beeldhouwer die floreerde binnen
de beeldhouwkunst onder het bewind van Adolf Hitler. Thorak genoot grote roem ten tijde van het
Derde Rijk maar hij is na de Tweede Wereldoorlog in de vergetelheid geraakt. Eigentijdse
documentatie over deze kunstenaar en zijn staatsatelier te Baldham is er genoeg, maar er zijn
vrijwel geen tegenwoordige publicaties verschenen over deze beeldhouwer. De enige recente
publicaties waarin terloops wordt verwezen naar de ooit zo belangrijke status van Thorak, zijn
overzichtswerken met betrekking tot de kunsten onder het nazisme zoals Art, Culture, and Media
Under the Third Reich door Richard A. Etlin uit 2002 en The Faustian Bargain, the Art World in
Nazi Germany van Jonathan Petropoulos uit 2000. "
"

Thorak werd door de nazi’s verkozen tot rijksbeeldhouwer en hij kreeg van Adolf Hitler in

1937 de titel ‘professor’ toegekend.19 Over de relatie tussen Thorak en de dictator is verder niet
veel bekend."
"

Door de enorme afmetingen van de beelden die hij produceerde ontstond er vraag naar

een geschikt atelier om ze in te vervaardigen en hierin werd door Hitler graag voorzien. In 1937
werd een atelier gebouwd in Baldham waarvoor 215.000 Reichsmark werd neergeteld uit de
staatskas.20 Al snel kwam men tot de conclusie dat dit atelier niet voldeed qua formaat en er werd
besloten tot de bouw van een nog groter atelier door Albert Speer.21 "
"

Kosten noch moeite werden gespaard bij het ontwerpen en bouwen van Josef Thoraks

Staatsatelier in Baldham in 1938. Het atelier kostte ruim anderhalf miljoen Reichsmark en het
vormt een goed voorbeeld van de exorbitante patronage die het Derde Rijk haar beste
kunstenaars wilde bieden. Het atelier heeft een robuuste, onverwoestbare uitstraling door het
gebruik van grote oppervlakten, die voor het grootste gedeelte uit steen bestaan, en het kent een
hoogte van vijftien meter (afb. 11 en 12). De centrale ruimte deed dienst als Thoraks werkruimte en
de omliggende kamers bestonden uit kantoren, een appartement, een kleine kunstgalerie en
kleedkamers voor de modellen zoals ook te zien is op de plattegrond van het gebouw (afb. 13, 14
en 15).22 Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich drie grote houten deuren die de
aanvoer van materiaal en de export van de gigantische kunstwerken konden faciliteren. Het dak
van het centrale atelier bestond volledig uit glas. Ook bij dit gebouw valt de neoclassicistische

19

J. Petropoulos, The Faustian Bargain. The Art World in Nazi Germany, Oxford 2002, p. 262-266.

20

Petropoulos 2002 (zie noot 19), p. 266.

21

Petropoulos 2002 (zie noot 19), p. 266.

22

L. Krier, Albert Speer Architecture 1932-1942, Bruxelles 1985, p. 207.
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hand van Speer niet te ontkennen. Dit valt onder andere op te maken uit het feit dat de ruimtes
tussen de grote deuren, de muurdammen, aan de achterzijde aandoen als gestileerde zuilen,
inclusief basementen. Ook de vierkante motieven op de deuren zelf en minimale decoratie van de
dakrand doen klassiek geïnspireerd aan. Het is voor de hand liggend dat Thorak niet alleen in dit
atelier werkte, gezien de formaten van de beelden waaraan hij werkte zal hij zeer waarschijnlijk
werknemers hebben gehad. Dit wordt ook bevestigd door een foto van zijn atelier waarop in ieder
geval twee mensen aan het werk zijn (afb.14). Wat de locatie betreft was Baldham een ideale
plaats om te werken. Het lag ongeveer vijftien kilometer buiten de belangrijke kunststad München
waar tevens het hoofdkantoor van de NSDAP gevestigd was. Ook was het Haus der Deutschen
Kunst hier gevestigd. "

"

Een luxe atelier en een landgoed!

"

Arno Breker (1900-1991) werd geboren in Duitsland maar woonde en werkte lange tijd in Parijs
waar hij zich specialiseerde in grote, naakte beeldhouwwerken. Hij keerde in 1933 terug naar
Duitsland waar de opdrachten langzaam maar zeker binnen begonnen te stromen.23 In 1936
ontwierp hij voor de beruchte Olympische Spelen in Berlijn twee beeldhouwwerken.24 Vanaf dat
moment kreeg Hitler hem in het oog en Breker groeide uit tot een van de meest geroemde en
geliefde kunstenaars onder het bewind van de dictator. In 1937 werd hem eveneens de titel
professor toegekend.25 Hitler en Breker onderhielden een warm contact en na de verovering van
Parijs in 1940 waren het dan ook lievelingsarchitect Albert Speer en lievelingsbeeldhouwer Arno
Breker die met Hitler een tocht door Parijs maakten (afb. 16). Breker en Thorak kenden elkaar
vermoedelijk wel maar zij onderhielden geen daadwerkelijk contact, in de autobiografie van Breker
is Thorak dan ook niet opgenomen. Het was vooral Breker die zich ontpopte tot
lievelingsbeeldhouwer. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat Thoraks atelier en
werkzaamheden zich in München bevonden en die van Breker in Berlijn. De stad waarin Hitler zich
ontfermde over de besturing van het Derde Rijk. "
"

Breker moest zo productief mogelijk kunnen werken en dus werd er in 1939 begonnen met

de bouw van een enorm atelier van dertien meter hoog dat voor hem ontworpen werd door Hans
Freese.26 Waarom voor het ontwerpen van het atelier voor deze architect is gekozen, is niet
duidelijk. Wel is bekend dat Freese bedreven was in het ontwerpen van gebouwen op hoog

23

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 123-124.

24

Leni Riefenstahl, Olympia, videoproductie, Berlijn (Olympia-Film) 1938.

25

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 153-154.

26

Gegevens ontleend aan de website van de stichting die het ateliergebouw beheert. Bernhard-Heiliger-Stiftung <http://
www.bernhard-heiliger-stiftung.de/d_html/atelier.html> (25 mei 2014).
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academisch niveau en dat hij vaak aan architectuurwedstrijden meedeed.27 In het bosrijke gebied
twaalf kilometer buiten Berlijn werd het ‘Staatsatelier’ uit de grond gestampt dat in 1942 werd
voltooid (afb. 17, 18, 19 en 20). Arno Breker kreeg in dit atelier aan de Käuzchensteig maar liefst
43 man personeel tot zijn beschikking en het atelier was uitgerust met voorzieningen zoals
hijskranen, takelmachines, een draaischijf in de vloer en een rails om het vervoeren en verplaatsen
van het zware materiaal mogelijk te maken. Er was zelfs een schuilkelder aanwezig in het
complex.28 Ook was er een privé atelier waar Breker zich terug kon trekken, mocht de drukte van
leerlingen en assistenten in de grote atelierhal hem teveel worden.29 Bovendien werd er aan het
ateliergebouw een woonruimte voor hem gebouwd zodat hij zo effectief en productief mogelijk kon
werken. "
"

Breker heeft maar kort gebruik gemaakt van dit atelier. Het werd voltooid in 1942, maar

toen de bombardementen op Berlijn begonnen in 1943 was Breker niet meer in staat om in dit
atelier te wonen en te werken. Het glazen dak barstte regelmatig kapot en kwam in scherven op de
grond en in de natte klei van de beeldhouwwerken terecht. Zo schrijft hij in zijn autobiografie Im
Strahlungsfeld der Ereignisse (1972):"

"

“In Berlin häuften sich unterdessen die Luftangriffe, eine Tragödie für die Ateliers, denn nach jedem
Angriff lagen die Glasoberlichter in Trümmern auf den Boden, überzog ein Teppich von
Glasspilltern die Figuren - in nassem, weichem Ton aufgebaut -, so daß die Arbeit hier praktisch
zum Erliegen kam.”30 "

"

Breker verhuisde zijn werkzaamheden definitief naar slot Jäckelsbruch in Wriezen, zestig kilometer
buiten Berlijn. Een landgoed met landhuis dat Hitler hem voor zijn veertigste verjaardag in 1940
cadeau had gedaan, maar waarvan hij in zijn autobiografie beweert dat hij het zelf kocht van twee
Joodse vrouwen die niet meer in staat waren in het onderhoud van het landgoed en het huis te
voorzien.31 Speer was zeer nauw betrokken bij de aankoop, renovatie en herinrichting van het
landhuis (afb. 21).32 Hij ontwierp zelfs een nieuw ateliergebouw aan de rand van het landgoed (afb.
22, 23, 24 en 25). Hij stelde een van zijn eigen medewerkers, Friedrich Tamms, aan om de
renovatie van het landhuis en de bouw van het nieuwe atelier uit te voeren. Er werden onder
andere een oprijlaan, een zwembad en een gasthuis op het landgoed aangelegd waarmee de

27

Biografische gegevens ontleend aan het digitaal archief van de Bayerische Staatsbibliothek <http://daten.digitalesammlungen.de/~db/0001/bsb00016321/images/index.html?
id=00016321&fip=xsxseayaxsxdsydeayaqrsqrsfsdreaya&no=4&seite=405> (4 juni 2014).
28

Evans 2006 (zie noot 5), p. 167.

29

Trimborn 2011 (zie noot 15), pp. 217-218.

30

A.Breker, Im Strahlungsfeld der Ereignisse. Leben und Wirken eines Künstlers Porträts, Begegnungen, Schicksale,
Preußisch Oldendorf 1972, p.298.
31

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 255.

32

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 255.
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eindsom van alle uitgaven omgerekend uitkwam op zevenmiljoen euro, afkomstig uit de
staatskas.33 "
"

In het atelier bevonden zich een aparte gipsgieterij en een steenwerkplaats. Het bezit van

een aparte ruimte voor het gieten van gips was overigens niet ongebruikelijk voor een beeldhouwatelier, dit kwam in de 17e eeuw ook voor.34 Ook in dit atelier had Breker werknemers in dienst, dit
waren geen vrijwillige arbeiders maar voornamelijk Franse krijgsgevangenen.35 Op een bepaald
moment had hij dertig dwangarbeiders in dienst. Breker schetst in zijn autobiografie een
gemoedelijke en harmonische sfeer tussen hem en zijn werknemers, maar hij wijdt vooral uit over
het prachtige landschap rond zijn landgoed.36 Waarschijnlijk ging hij zo in op de omgeving om te
verbloemen dat het er in zijn atelier helemaal niet zo harmonieus aan toe ging. De dwangarbeiders
werden op een bepaald moment in de gaten gehouden door een bewaker.37 Eind 1943 werden de
dwangarbeiders op dringend verzoek van Breker officieel als ‘normale medewerkers’ bestempeld.
Het ging hem te ver om het verplicht gestelde prikkeldraad rondom zijn werkplaats te spannen.38"
"

Qua infrastructuur was Jäckelsbruch een doordachte keus, het lag dichtbij Berlijn maar niet

zo dichtbij dat er last ondervonden werd van bombardementen zoals in de Käuzchensteig veel
dichter bij Berlijn. Bovendien was er een aansluiting op het spoornetwerk beschikbaar op het
landgoed en voor zeer zware transporten werd het nabije Oderlandkanaal met haven gebruikt.39
Qua woonruimte ging Breker er in vergelijking met het atelier in de Käuzchensteig er wat luxe
betreft op vooruit (afb. 26). Hij gebruikte zijn landhuis in Wriezen dan ook regelmatig om
hooggeplaatste bezoekers te ontvangen en bovendien voelde hij zich helemaal thuis in de
landelijke omgeving.40"
"

Breker heeft nooit verantwoordelijkheid genomen voor zijn functie als rijksbeeldhouwer

onder het bewind van Hitler, het feit dat hij grote invloed uitoefende op de kunst in het Derde Rijk
als senator in de Raad van Cultuur of voor de krijgsgevangenen die onder dwang voor hem
werkten. Toch is hij na de oorlog wel aansprakelijk gesteld voor zijn daden. In 1948 werd hij
veroordeeld tot het betalen van honderd Deutsche Mark.41 Zowel Breker als Thorak hebben zich
nooit openlijk politiek uitgesproken. Vooral Breker zag in de opkomst van het Derde Rijk een kans
om zijn kunstenaarschap te ontplooien.42"

33

Trimborn 2011 (zie noot 15), pp. 257-258.

34

F. Scholten, ‘Beeldhouw praktijken’, in: P. van den Akker, M. Haveman, Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de
Nederlandse kunstenaar van af 1200 tot heden, Lochem 2006, p. 43.
35

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 278.

36

Breker 1972 (zie noot 30), p. 298.

37

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 278.

38

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 278.

39

Breker 1972 (zie noot 30), p. 298.

40

Breker 1972 (zie noot 30), pp. 297-298.

41

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 435.

42

Etlin 2002 (zie noot 16), p. 208.
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"

Thorak en Breker werden door het Derde Rijk volledig voorzien van luxe, werk- en

woonplaatsen, een riant salaris en personeel, veelal gefinancierd uit staatsgelden. De wijze
waarop het Derde Rijk omging met haar kunstenaars vormt een voorbeeld van het belang dat de
staat in kunstproductie stelde. Volgens Breker zou Hitler niet voor niets gezegd hebben: “Meine
Künstler sollen leben wie die Fürsten und nicht in Dachkammern hausen.”43 Toch waren het
voornamelijk beeldhouwers die op een dergelijke buitensporige wijze gefaciliteerd werden. Het
bouwen van het nieuwe Germania en het plaatsen van enorme standbeelden die een bijdrage
leverden aan het uitdragen van een nieuw, neoclassicistisch schoonheidsideaal werkten misschien
effectiever dan dat schilderkunst dat zou doen."

"

43

Trimborn 2011 (zie noot 15), p. 262.
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Hoofdstuk 3 !
De Ateliers in de Media!

"

Het staatsatelier te Baldham in de media!

"

De media in het Derde Rijk berichtten uitgebreid over Josef Thorak en Arno Breker. Het was
belangrijk dat het volk op de hoogte bleef van de kunsten en kunstenaars die het gedachtegoed
van het nieuwe bewind moesten verspreiden. Verscheidene journalisten brachten een bezoek aan
het enorme atelier van Josef Throrak te Baldham. Ze schreven over wat ze hier zagen,
interviewden de kunstenaars en verbonden in hun artikelen vaak en nadrukkelijk het belang van de
patronage van Hitler aan het bestaan van een dergelijk staatsatelier. "
"

Zonder de aan kunst toegewijde dictator zouden dergelijke ateliers zoals die van Thorak te

Baldham waarschijnlijk niet zijn gebouwd. In de Münchnener Neueste Nachrichten werd in 1939
bijvoorbeeld verslag gedaan van het bezoek van staatssecretaris Hermann Esser aan het
gloednieuwe atelier van professor Thorak te Baldham. Er werd een diner georganiseerd in de
tentoonstellingsruimte van het grote gebouw. De enorme formaten van het atelier worden in het
artikel benadrukt, evenals de pittoreske ligging van het bouwwerk in een ‘prachtig sparrenbos’.
Staatssekretaris Esser bedankte volgens de journalist van het artikel alle aanwezige gasten in een
toespraak, maar belangrijker nog is het feit dat hij gedurende zijn rede het doel van het atelier
zoals dat bedoeld was door de Führer aan bod liet komen. Hitler wenste namelijk dat het Derde
Rijk met groot aanzien de geschiedenis in zou gaan. “Es sei der Wunsch des Führers, daß unsere
Zeit mit großen Zeugen ihres Schattens in die kommenden Jahrhunderte hineinrage.’’44 Het
enorme atelier van Thorak zou als bewijs dienen van de grootsheid en macht van het Derde Rijk.
Het atelier ligt duidelijk in het verlengde van Hitlers verlangen naar een eeuwigdurend en machtig
rijk. Het feit dat er uitvoerig bericht werd over de bezigheden in en rondom het atelier, weerspiegelt
de uitvoering van een megalomane, utopische droom. "
"

In een ander artikel uit de Frankfurter Zeitung uit 1941 wordt ook een bezoek aan het

atelier van Thorak te Baldham beschreven. In dit artikel worden eveneens de grote afmetingen van
het atelier benoemd maar vooral wordt stilgestaan bij het bijzondere licht dat door het grote glazen
dakraam naar binnen valt. De standbeelden zijn volgens de verslaggever de eigenlijke bewoners
van het atelier, de beeldhouwers die aan de voeten van de beelden werken zijn in vergelijking
ontzettend klein. Typerend voor de verspreiding van de ideologie van het Derde Rijk is de laatste
zin van het artikel. “Es sind ja nicht die Götter, denen hier gehuldigd würde, sondern es ist die
Macht des Staates (und der ihn führenden Partei) selbst, die sich in solchen Gestalten allegorisch

44

Schu., ‘Der Atelierneubau kür Prof. Thorak’, Münchnener Neueste Nachrichten 24 februari 1939.
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darstellt.”45 De lezer moest zich beseffen, dat deze kunstwerken slechts dienden als representatie
van een groter goed. "
"

Een ander artikel over Josef Thorak is te vinden in de Kasseler Neueste Nachrichten uit

1937. Gezien het feit dat het atelier in Baldham pas in 1938 gebouwd werd kan dit artikel uiteraard
niet over dat atelier gaan. Ondanks dit feit is het stuk wel belangrijk om meer inzicht te verkrijgen in
de propagandamachine van het Derde Rijk, vooral met betrekking tot de patronage die zij haar
kunstenaars kon bieden. Het idee van het belang van deze patronage en het feit dat het Derde Rijk
blijkbaar zo machtig en financieel welvarend was dat zij het zich kon veroorloven om kunstenaars
onder haar hoede te nemen, werd ook via de krant verspreid. De schrijver van het artikel wijst
uitvoerig op de patronage van het Derde Rijk aan haar beste kunstenaars. “Wenn der Führer sich
von der Leistung eines Künstlers überzeugt hat, sorgt er für ihn, wo er nur kann. Der Künstler soll
nicht mehr ein armer Teusel sein, der nichts zu brechen und beißen hat. Es soll ihm die Sicherheit
gewärht werden, die er braucht, um sorgenlos schaffen zu können.”46 Burgers van nazi-Duitsland
konden trots zijn op een dergelijke financiële zorg voor kunst en kunstenaars. Uit dit artikel blijkt
ook dat Hitler op zoek was naar meer kunstenaars om onder zijn hoede te nemen."
Thorak roept jonge kunstenaars op zich in te zetten voor het vaderland. “Der Führer sucht mehr
könner, schreiben Sie das nur und ermuntern Sie die jungen Leute, daß sie sich zu großer
Leistung zusammenraffen.”47"
"

Dat ook het grote formaat van de ateliers een belangrijke boodschap was om over te

brengen aan de bevolking blijkt uit een afbeelding uit de Berliner Illustrierte Zeitung. Een klein
artikel met de zeer toepasselijke titel Im Großten Atelier Der Welt wordt begeleid door een tekening
waarop het hoofdatelier van Thorak in Baldham is afgebeeld (afb. 27). Aan de beeldhouwwerken
wordt stuk voor stuk bedrijvig gewerkt. Hijskranen, ladders en steigers worden ingezet om de
enorme beelden te kunnen bereiken. Het licht valt door het veelgeprezen dakraam naar binnen en
naast de beeldhouwwerken zijn mensen en een paard afgebeeld. Natuurlijk kan dit een realistische
weergave van noeste arbeid zijn, maar het zou niet ondenkbaar zijn dat deze figuren op de
tekening zijn toegevoegd om de schaal aan te duiden. Bovendien blijken de verhoudingen
overdreven wanneer de tekening vergeleken wordt met een foto van het atelier (afb. 14). Op deze
wijze wordt nogmaals de nadruk gelegd op het aanzienlijke formaat van de beeldhouwwerken en
het atelier."

"
"
"
"
45

D. St., ‘Ein Staatsatelier’, Frankfurter Zeitung 23 september 1941.
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C.D. Carls, ‘Ateliergespräch mit Professor Josef Thorak’, Kasseler Neueste Nachrichten 19 augustus 1937.
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Carls 1937 (zie noot 46).
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De ateliers in de Käuzchensteig en Jäckelsbruch in de media!

"

Ook over Arno Breker zijn er veel krantenartikelen uit het Derde Rijk te vinden. De terugkerende
thematiek in deze artikelen verschilt van die in de artikelen over Thorak. Met betrekking tot Thorak
werd er voornamelijk verslag gedaan van het reilen en zeilen in en rondom zijn nieuwe
staatsatelier in München. Journalisten brachten ook bezoeken aan Brekers atelier aan de
Käuzchensteig en ze waren zeer te spreken over dit gebouw, maar de verslagen van de
atelierbezoeken van de journalisten focusten meer op Brekers kunst dan op zijn atelier. "
"

Zo werd er in de Preußische Zeitung uit 1942 door Hans Havemann verslag gedaan van

een bezoek aan Brekers atelier. Naast de haast gebruikelijke beschrijvingen van het bosrijke
gebied van het nabijgelegen Grünewald, worden een aantal kunstwerken die in het atelier staan
beschreven. Niet alleen worden de beelden beschreven maar ook komt uitgebreid aan bod wat de
bestemming van deze werken zou worden, het nieuwe Berlijn. “Monumentalplastiken, zunächtst in
Gips gegossen, die einst die neuen Bauwerke Berlins und die großen Plätze, den Köningsplatz
den Brunnen am Runden Platz schmücken werden.”48 "
"

De beschrijving van de uiteindelijke bestemming van Brekers beeldhouwwerken is ook te

vinden in een artikel uit de Chemnitzer Tageszeitung, ook uit 1942. Journalist Kurt Maßmann
bracht een bezoek aan Brekers atelier in de Käuzchensteig. In dit artikel ligt eveneens sterk de
nadruk op de uiteindelijke bestemmingen van de kunstwerken. “Das Staatsatelier dient
insbesondere der Vergrößerung der Modelle und Arbeiten, die Breker zur Ausgestaltung der
Reichshauptstadt schafft.”49 "
"

Uit verscheidene krantenartikelen valt op te maken dat het steeds dezelfde thema’s waren

waarop de nadruk werd gelegd door de verslaggevers. Thoraks grote atelier werd sterk naar voren
gebracht als een voorbeeld van de uitstekende patronage die Hitler aan zijn kunstenaars kon
verlenen. Brekers atelier werd niet zozeer ingezet als voorbeeld van de door het Derde Rijk
geboden voorzieningen, het lijkt er eerder op dat de lezers van de kranten voorbereid werden op
het nieuwe uiterlijk van een onsterfelijke hoofdstad waarin de beeldhouwkunst van Breker een
grote rol toebedeeld zou krijgen. "

"

Een bijzonder boek!

"

Niet alleen uit de vele krantenartikelen bleek het belang van de kunsten en van kunstenaars
binnen het Derde Rijk. In 1942 verscheen een boek door Kurt Lothar Tank met de titel Deutsche
Plastik Unserer Zeit, met daarin een voorwoord van architect Albert Speer. De medewerking van
een architect aan een publicatie waarin louter beeldhouwkunst aan bod komt, benadrukt wederom

48

H. Havemann,’Atelierbesuch bei Arno Breker’, Preußische Zeitung 4 mei 1942.
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K. Maßmann, ‘Besuch im Staatsatelier’, Chemnitzer Tageszeitung 7 mei 1942.
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het belang van de verbintenis tussen architectuur en beeldhouwkunst ten tijde van het Derde Rijk.
Tank schetst een beeld van de belangrijkste, levende kunstenaars van dat moment, 1942.50 De
verschillende kunstenaars die besproken worden in het boek vormen de hoofdstukken. Arno
Breker en Josef Thorak mogen niet ontbreken in Deutsche Plastik Unserer Zeit. Wat het boek
speciaal maakt is het feit dat er zich een bril in de kaft bevindt, samen met talloze foto’s. Deze
foto's zijn wanneer ze met de bril worden bekeken driedimensionaal te zien (afb. 28, 29 en 30). Het
zijn voornamelijk foto’s van beeldhouwwerken en van kunstenaars die in het boek aan bod komen
maar toch mag ook het bijzondere atelier van Thorak te Baldham op de foto’s niet ontbreken (afb.
31 en 32)."
"

Tank beschrijft een bezoek aan Thoraks atelier in Baldham. Hij is lyrisch over de drie grote,

mechanische deuren aan de achterzijde van het atelier. Men moet volgens hem meerdere uren in
het atelier gezeten hebben en de kunstenaar aan het werk hebben gezien om het besef in te laten
werken dat de beeldhouwkunst in het atelier van Thorak op de top van haar kunnen is. Thoraks
werken vormen de climax van de kunstgeschiedenis. In het hoofdstuk dat gaat over Breker wordt
helaas geen beschrijving van enig atelier gegeven. Tank schrijft hierin voornamelijk over de
kunstwerken van Brekers hand, een patroon dat ook te ontdekken is in de vele krantenartikelen die
te vinden zijn over de kunstenaar. Wel is er een foto te vinden van Arno Breker die aan het werk is
in zijn atelier op het landgoed Jäckelsbruch (afb. 23). Dit is een bijzondere afbeelding gezien het
weinige beeldmateriaal dat er te vinden is van dit atelier in vergelijking met het atelier aan de
Käuzschensteig. "
"

Eenzame en arme kunstenaars hebben er volgens Tank altijd van gedroomd om op

dergelijke schaal te kunnen werken en de Führer heeft de kunstenaars van het Derde Rijk de
moed en de middelen verschaft om deze droom te verwezenlijken.51 Het megalomane van de
beeldhouwwerken en de ateliers representeert de patronage van het Derde Rijk. Deze patronage
diende niet alleen middels krantenartikelen maar ook via dit speciale boek aan het volk kenbaar
gemaakt te worden. De foto’s die met de bril driedimensionaal konden worden bekeken
verschaften de lezer letterlijk een extra dimensie in de wereld van de Duitse beeldhouwkunst ten
tijde van Hitlers bewind. Kunst kwam op deze manier tot leven, in dienst van de staat. !

"

Filmopnamen van de ateliers!

"

Buiten de krantenartikelen en het boek van Tank werden er ook twee korte films gemaakt over de
ateliers van Thorak en Breker. De films vallen onder de bescherming van het Bundesarchiv. De
hoeveelheid administratie die nodig was om vrijgave van de beide films te verkrijgen nam helaas
teveel tijd in beslag om de uitkomsten op te nemen in dit onderzoek. Josef Thorak, Werkstatt und

50

K.L. Tank, Deutsche Plastik Unserer Zeit, München 1942, p. 9.
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Tank 1942 (zie noot 50), p. 99.

18

Werk is een zwartwit film van ongeveer 14 minuten door Hans Cürlis en Arnold Fanck. De film
werd geproduceerd door Leni Riefenstahl. De film werd in 1943 opgenomen, daarom is het
aannemelijk dat Thorak in zijn atelier in Baldham gefilmd is. Tevens doet de titel vermoeden dat er
in deze film bijzondere aandacht aan dit atelier besteed werd. De andere film, Im Atelier des
Bildhauers Arno Breker, duurt maar vier minuten en stamt uit 1939. Het atelier dat in deze laatste
film voorkomt is waarschijnlijk niet het atelier aan de Käuzchensteig of dat in Jäckelsbruch
aangezien deze beiden nog niet door Breker in gebruik waren genomen in 1939. "
"

Het grote aantal krantenartikelen waarin steeds speciale aandacht bestaat voor de ateliers

van Thorak en Breker, het bijzondere boek door Tank en de films waarin vooral het atelier van
Thorak een belangrijke rol lijkt te spelen vormen belangrijke primaire bronnen die bijdragen aan de
geraffineerde reconstructie van het beeld dat er gedurende het Derde Rijk gecreëerd werd van de
ateliers van beide kunstenaars."

"
"

19

Conclusie!

"

De kunsten in het Derde rijk vervulden belangrijke functies op verschillende gebieden. Kunst werd
onder andere ingezet om het raciaal gebonden schoonheidsideaal dat het nazistische Duitsland
kenmerkte te representeren. Dit gebeurde onder andere middels de Große Deutsche
Kunstaustellung en de Entartete Kunstaustellung te München in 1937. Moderne kunst die niet te
rijmen viel met een realistische beeldtaal vormde de belichaming van verdorven esthetiek en een
niet zuiver ras.52 Kunst met een sterke, klassieke beeldtaal die bij kon dragen aan het idealiseren
van het Arische schoonheidsideaal en aan de macht van het nieuwe rijk, vormde in de
beeldhouwkunst de nieuwe norm.53 Het naakte mannelijke lichaam, krachtige poses, gladde
oppervlakken en enorme afmetingen typeren dan ook de beeldhouwwerken van zowel Arno Breker
als Josef Thorak. De zeer verschillende gebouwen waarin deze twee toonaangevende
tentoonstellingen plaatsvonden en de indeling van de tentoonstellingen werden ingezet als
hulpmiddelen om de Entartete kunst in een kwaad daglicht te stellen bij de bevolking. Kunst werd
ingezet om een raciaal ideaal onder de bevolking kenbaar te maken en om dit ideaal te
verspreiden. "
"

De beeldende kunsten vormden echter maar een schakel in het mechanisme van het

verspreiden van nationaalsocialistisch gedachtegoed. Het feit dat Adolf Hitler een megalomane,
nieuwe hoofdstad wilde stichten vormde een grote aanleiding voor de explosieve toename van
gebouwen. Van de neoclassicistische beeldtaal werd gretig gebruik gemaakt bij het ontwerpen van
de nieuwe hoofdstad, grotendeels door rijksarchitect Albert Speer. Het punt waarop het nieuwe
Berlijn zich onderscheidde van andere steden die gekenmerkt werden door dezelfde klassieke
invloed was het formaat van de gebouwen. Beeldhouwkunst was bedoeld om de nieuwe
architectuur te flankeren. Deze beelden waren aan dezelfde megalomanie onderhevig als de
gebouwen. Architectuur en beeldhouwkunst vormden onder het derde rijk een machtige, politiek
geëngageerde samensmelting. "
"

Om de productie van deze beeldhouwwerken te kunnen faciliteren werden er staatsateliers

gebouwd voor rijksbeeldhouwers Breker en Thorak. Thorak kreeg van de staat een atelier
toegewezen in Baldham. Het enorme atelier was zeer geschikt voor de vervaardiging van de
enorme beelden. Betaald uit de staatskas vormt dit atelier een excellent voorbeeld van de
patronage van het derde rijk aan haar kunstenaars en tevens van het belang van de
beeldhouwkunst destijds. Breker mocht ook meedelen in het mecenaat van de staat. Hij kreeg een
staatsatelier in de Käuzchensteig te Grunewald, ontworpen door Hans Freese. Bovendien was
Breker in het bezit van landgoed Jäckelsbruch. De renovatie van het landhuis en de bouw van een
gloednieuw atelier ter plaatse door architect Friedrich Tamms, aangesteld voor het project door
52

Barron 1991 (zie noot 1), p. 12-13.
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Speer, werd eveneens uit de staatskas betaald. Kunstenaars dienden in luxe te leven en te werken
onder het bewind van Hitler. "
"

Uit de vele krantenartikelen uit de periode van nazi-Duitsland blijkt wederom hoeveel

belang er werd gehecht aan de beide kunstenaars en hun ateliers. De bevolking werd uitgebreid
op de hoogte gehouden van de bouw van de ateliers in Baldham en in de Käuzchensteig, maar
ook de verslagen van bezoeken van journalisten aan deze eenmaal voltooide ateliers zijn absoluut
niet dun gezaaid. Waar bij Thorak in de krantenartikelen de nadruk lag op zijn gigantische atelier
lag bij Breker het accent vooral op de kunstwerken die in de nabije toekomst het nieuwe Berlijn
zouden kenmerken. Het volk werd zich op deze wijze zowel bewust van het bijzondere patronaat
wat het machtige en rijke nazi-Duitsland haar kunstenaars blijkbaar kon bieden als van de nieuwe
beeldhouwkunst. Ook werden zij middels de artikelen voorbereid op het veranderende straatbeeld
van hun hoofdstad. "
"

Niet alleen kranten werden ingezet om het volk van alle ontwikkelingen op de hoogte te

houden, het boek van Kurt Lothar Tank, Neue Plastik Unserer Zeit uit 1942 behoeft gezien haar
bijlagen weinig uitleg. Het bestaan van een dergelijk boek, compleet met bril en foto’s om de
beeldhouwkunst, de kunstenaars en de ateliers van het Derde Rijk tot leven te wekken voor de
lezer, geeft aan hoe groot het belang van de verspreiding en popularisering van de nieuwe
beeldtaal was. Voor een vervolgonderzoek naar dit onderwerp zou het dan ook interessant zijn om
dit boek en de enorme hoeveelheid krantenartikelen die er te vinden zijn in het Rijksbureau voor
Kunsthistorisch Documentatie over de staatsateliers in Baldham en in de Käuzchensteig nader
onder de loep te nemen. Ook de grote hoeveelheid foto’s die beschikbaar is en het feit dat er twee
films bestaan die deels gericht zijn op het atelier, zouden een zeer interessant onderwerp voor
nader onderzoek kunnen vormen."
"

Op de hoofdvraag kan worden geantwoord dat de ateliers van Thorak en Breker in veel

opzichten een verlengde van de ideologie van het Derde Rijk. De megalomane beeldtaal van
Germania is terug te vinden in de afmetingen van de ateliers in Baldham en in de Käuzchensteig.
Albert Speer was zeer nauw bij het ontwerpen en het bouwen van de ateliers in Jäckelsbruch en
Baldham betrokken. Hij ontwierp het atelier van Thorak in Baldham en hij delegeerde de taak voor
het bouwen van het atelier op het landgoed van Breker aan collega Friedrich Tamms. De
betrokkenheid van Speer was geen toeval gezien het feit dat hij de verantwoordelijkheid kreeg
toegewezen om de nieuwe hoofdstad te ontwerpen. De neoclassicistische stijl die te zien is in de
gebouwen in de nieuwe hoofdstad is terug te vinden in het staatsatelier van Thorak in Baldham. "
Kunstenaarspatronage bleek belangrijk in het uitdragen van de macht en het uitdragen van dit
patronaat vormt tot op zekere hoogte een verlengde van de nazistische ideologie. Alleen een zeer
machtige en welvarende natie was in staat om kunstenaars dergelijke voorzieningen te bieden en
een hele stad te voorzien van een nieuw uiterlijk. De bouw van dergelijke grote, luxe ateliers die
van hoogstaande techniek waren voorzien maakte hier deel van uit. Van het feit dat zowel Thorak
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als Breker in luxe leefden werd geen geheim gemaakt en de benoemingen tot professor verschafte
beide kunstenaars aanzien. Bovendien vormt de samensmelting van beeldhouwkunst en
architectuur ten tijde van het Derde Rijk ook een belangrijk aspect. De vraag naar de grote
beeldhouwwerken om de enorme, nieuwe gebouwen te flankeren zorgde automatisch voor de
vraag naar grote ateliers. Op deze wijze zijn architectuur, kunstwerk, atelier en de verspreiding van
de nazi-ideologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. "
"

In de media werden nationalistische, trotse gevoelens gestimuleerd door de vele prijzende

krantenartikelen over de kunstenaars en hun ateliers. Vooral de ateliers in Baldham en in de
Käuzchensteig waren vaak het onderwerp. Het atelier van Breker op zijn landgoed in Jäckelsbruch
komt in de kranten echter niet aan bod. De ietwat afgelegen ligging van zijn landgoed heeft Breker
toch de rust geboden die hij zocht toen hij zijn atelierpraktijken in verband met het bombarderen
van Berlijn verplaatste van Grunewald naar landgoed Jäckelsbruch. Toch vormen dit landgoed, het
landhuis en het nieuw gebouwde atelier eveneens een bewijs van patronage en de grote luxe
waarin kunstenaars konden verkeren ten tijde van het Derde Rijk. De ateliers kunnen
tegenwoordig gezien worden als de unieke, stille getuigen van de kunst en de grote invloed van de
staat in nazistisch Duitsland.
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staat. Foto: Third Reich in Ruins <http://www.thirdreichruins.com/baldhamusa1.jpg>."

Afb. 13. Interieur atelier Josef Thorak, 1938. Foto: L. Krier, Albert Speer Architecture 1932-1942,
Bruxelles 1985, p. 208."

"

32

Afb. 14. Het interieur van het atelier van Josef Thorak. Er zijn duidelijk twee mensen aan het werk
wat er op duidt dat Thorak waarschijnlijk personeel in dienst had, 1938. Foto: Srpskifront <http://
www.srpskifront.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=4055>.

33

Afb. 15. Plattegrond van het staatsatelier van Josef Thorak met in de centrale ruimte het
hoofdatelier, 1938. Foto: L. Krier, Albert Speer Architecture 1932-1942, Bruxelles 1985, p. 207."

"
"

34

Afb. 16. v.l.n.r. Albert Speer, Adolf Hitler en Arno Breker in Parijs na de verovering van de stad, 23
juni 1940. Foto: Wikipedia < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adolf_Hitler_in_Paris_1940.jpg>.

35

Afb. 17. Hans Freese, Staatsatelier, 1942, baksteen, Käuzchensteig, Berlin-Dhalem, BernhardHeiliger-Stiftung. Foto: J. Trimborn, Arno Breker. Der Künstler und die Macht, Berlin 2011, p. 35."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

36
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Probst, Arno Breker. 60 ans de sculpture, Paris 1981, p. 115."

Afb. 25. De oprijlaan tot landgoed Jäckelsbruch, 2006. Foto: Arno Breker <http://arno.breker.free.fr/
new_troisieme_partie/ateleir%20de%20J.jpg>.

42

Afb. 26. Het interieur van de salon in het landhuis in Jäckelsbruch, 1940. Foto: J. Trimborn, Arno
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