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Balanceren 
tussen orde en 
chaos

Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog vluchtte de schilder Max 
Beckmann naar Nederland, waar hij  
tien jaar bleef. In deze periode maakte 
hij zijn beste werk. Museum Boijmans  
Van Beuningen wist in 2009 zijn eerste 
schilderij van Beckmann te verwerven. 
Eind 2020 kwam daar met de aankoop 
van Apollo een tweede bij. Een raadsel-
achtig en beklemmend schilderij, dat 
laat zien hoe de kunstenaar reflecteerde 
op de wereld om hem heen.

De Duitse expressionistische kunstenaar 
Max Beckmann (1884-1950) genoot in de 
jaren twintig van de 20ste eeuw veel aan-
zien als kunstenaar en als professor aan de 
Städelschule in Frankfurt. Door de opkomst 
van het nationaalsocialisme en het wan-
trouwen jegens de moderne kunst werd zijn 
werk entartet (gedegenereerd) verklaard. 
Meer dan 600 van zijn schilderijen werden 
in beslag genomen bij Duitse musea. 
Beckmann verloor in 1933 zijn baan, mocht 
niet meer tentoonstellen en week eerst uit 
naar Berlijn. Toen zijn kunstwerken werden 
opgenomen in de beruchte tentoonstelling 
Entartete Kunst in 1937 ontvluchtte 
Beckmann Duitsland en strandde hij in 
Nederland, waar hij in ballingschap leefde 
tot 1947. Dat jaar emigreerde hij naar de 
Verenigde Staten. Hij doceerde aan de 
University Art School in Saint Louis en 
vanaf 1949 in New York. In 1950 overleed 
hij plotseling aan een hartaanval. Zijn 
tweede vrouw Quappi (koosnaam voor 
Mathilde Beckmann, zij noemde hem Tiger) 
beheerde zijn nalatenschap. Ze bezorgde 

een uitgave van zijn dagboeken en schreef 
zijn biografie. 

Beckmann werkte aanvankelijk in een vrij 
academische stijl, maar door de gruwelen 
die hij als vrijwillig verpleger tijdens de 
Eerste Wereldoorlog – de eerste gemecha-
niseerde oorlog – zag, veranderde dit in een 
expressieve stijl waarmee hij de gevolgen 
van de oorlog vastlegde. In de jaren dertig 
bevatten zijn schilderijen gaandeweg meer 
mythologische thema’s, die soms indirect 
verwezen naar de opkomst van het natio-
naalsocialisme, maar vaker universele vraag-
stukken aan de kaak stelden, zoals angst, 
dood, menselijkheid of lotsbestemming. 
Zijn stijl bleef expressief en figuratief, waar-
bij mensen en objecten opeengestapeld in 
claustrofobische ruimtes omrand zijn door 
zwarte contouren, maar werd wel kleurrijker. 
Het zelfportret speelt in het oeuvre van 
Beckmann eveneens een belangrijke rol. 

De ballingschap in Nederland was ondanks 
de beperkingen en moeilijke omstandigheden 
achteraf bezien een van de productiefste  
periodes in zijn leven. Beckmann maakte er 
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meer dan 200 schilderijen, vijf belangrijke 
triptieken, waarvan de meeste zich in 
Amerikaanse collecties bevinden, waaron-
der Acrobaten (1939), De acteurs (1941-42), 
Zelfportret in zwart (1944) en de grafische 
series Faust en Apocalyps. Werken die hij in 
Amsterdam schilderde voorzag hij van een 
A voor Amsterdam – zo ook op Apollo, dat 
naast de inscriptie ‘für Quappi’ ook ‘A42’ 
bevat. 

WAARDERING IN NEDERLAND

Beckmanns werk werd tijdens de oorlogs-
jaren niet erg gewaardeerd in Nederland en 
werd ook amper getoond, waarschijnlijk 
omdat hij een Duitser was. Slechts één  
schilderij werd tijdens zijn leven door een 
Nederlands museum gekocht, het Dubbel
portret van Max Beckmann en Quappi, dat in 
1945 een plek kreeg in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. In hetzelfde jaar organiseerde 
het Stedelijk een kleine tentoonstelling van 
Beckmanns werk. Beckmann vond steun en 
vriendschap bij kunsthandelaar Helmut 
Lütjens, directeur van het filiaal van kunst-
handel Cassirer in Amsterdam. Het impo-
sante portret van Lütjens, zijn vrouw en hun 
dochter Annemarie (1944) werd ruim tien 
jaar geleden door Museum Boijmans Van 
Beuningen verworven van nazaten van de 
kunsthandelaar. Het grootste deel van 
Beckmanns oeuvre bleef in Duitsland of ging 
mee naar Amerika. Belangrijke topstukken 
kwamen terecht in de collectie van het 
Saint Louis Art Museum, dat de grootste 
verzameling werk van Beckmann heeft in 
de Verenigde Staten.  

Hoewel een derde van zijn totale oeuvre 
in Amsterdam is gemaakt, zijn slechts vijf 
schilderijen van Beckmann in het bezit van 
Nederlandse musea. Hiervan stammen er vier 
uit zijn Nederlandse periode: de twee impo-
sante manshoge portretten in Amsterdam en 
Rotterdam, een caféscène in Kunst museum 
Den Haag en een Nederlands landschap in 
Singer Laren. Het vijfde schilderij is een 
winterlandschap uit 1930 in het Eindhovense 
Van Abbemuseum. Naast schilderijen is er 
ook werk op papier in Nederlandse collecties, 
waaronder 28 tekeningen, het prentenport-
folio Day and Dream uit 1946 en zeven andere 
grafische werken van Beckmann in de collec-
tie van Museum Boijmans Van Beuningen.

APOLLO

Beckmann werkt eind 1941, begin 1942 aan 
Apollo. Op 6 januari 1942 schrijft hij in zijn 

Dubbelportret van 
de kunstenaar en  
zijn vrouw Quappi
Max Beckmann
1941. Olieverf op doek, 
193,5 x 89 cm
STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM



39   2021# 1    

dagboek ’s ochtends aan het schilderij te 
hebben gewerkt, op een verder slechte dag: 
‘Morgens am “Apollo” gearbeitet, sonst 
recht mieser Tag’. In de oeuvrecatalogus  
die met hulp van zijn weduwe Quappi is ge-
maakt, staat beschreven dat Beckmann de 
symboliek aan haar uitlegde: voorop rijdt 
Apollo, de zonnegod, tevens god van de 
kunsten. De liggende vrouw ziet zijn spiegel-
beeld in het wateroppervlak. Inspiratie voor 

de grot was een bezoek aan de Gemeentegrot 
in de Cauberg in Valkenburg, waar door de 
afgravingen van de mergelgroeven sinds de 
Romeinse tijd een fascinerend ondergronds 
gangenstelsel is ontstaan. Tijdens verschil-
lende oorlogen vonden mensen er toevlucht, 
waarvan muurtekeningen stille getuigen 
vormen. In een van de diepst gelegen grot-
ten lagen champagneflessen van de firma 
Heidsieck uit 1896. Er werden destijds bij 
de rondleidingen carbidlampen gebruikt, 
net zoals mijnwerkers die gebruikten. 
Beckmann heeft waarschijnlijk niet in de 
grot getekend, maar na afloop het schilderij 
gemaakt. Er zijn geen voorstudies bekend. 

Apollo of het apollinische werd door de 
Duitse filosoof Friedrich Nietzsche in Die 
Geburt der Tragödie (1872) afgezet tegen het 
dionysische. Beckmann las het werk van 
Nietzsche al sinds zijn dertiende. Het rustige, 
doordachte en redelijke, de harmonie, ge-
symboliseerd door Apollo, plaatst Nietzsche 
tegenover het ongeremde, ongecontroleerde 
en chaotische van de wijngod Dionysus. 
Beide zijn nodig om tot goede kunst te 
komen. Symbolisch gezien past de tegen-
stelling goed bij de oorlog, waar rede het 
moet winnen van waanzin. 

In het schilderij Apollo rijdt de god niet 
zoals iconografisch gebruikelijk op een 
wagen voortgetrokken door paarden, maar 
op een gevleugeld beest dat aan een leeuw 
of luipaard doet denken. Het toortslicht 
verlicht de grot, met aan weerszijden door-
kijkjes in de ondergrondse gangen. Links en 
rechts op de voorgrond staan enorme flessen 
champagne. Het is treffend dat Beckmann 
tijdens de oorlogsjaren de grotten van 
Valkenburg gebruikt als een duister oord 
waar Apollo licht brengt. Buiten de toelich-
ting van Beckmann die is opgetekend in de 
oeuvrecatalogus van zijn werk, heeft hij geen 
uitleg over dit schilderij gegeven. Hij was 
sowieso niet zo scheutig met het duiden van 
de symboliek in zijn werk. In 1938 schreef 
hij aan zijn Amerikaanse kunsthandelaar 
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Curt Valentin dat het weinig zin heeft om 
zijn werk aan mensen te laten zien die de 
gevoeligheid missen om het uit zichzelf te 
begrijpen. 

EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP 

Museum Boijmans Van Beuningen kwam  
in 2017 in contact met de Marie-Louise  
von Motesiczky Charitable Trust, die de  
nalatenschap beheert van deze Joodse  
kunstenares, afkomstig uit een welgestelde 
Weense familie. Zij vluchtte na de Anschluss 
in 1938 met haar moeder via Amsterdam 
naar Engeland, waar ze de rest van haar 
leven bleef wonen. In Duitsland had ze les 
gevolgd bij Beckmann aan de Städelschule 
in Frankfurt en zij was ook degene die 

Quappi aan hem had voorgesteld. De  
Trust schonk in 2017 twintig werken van 
Von Motesiczky aan het museum. Dat was  
vanwege de band die ook zij had met 
Nederland, maar ook omdat de collectie 
van het museum werk van Beckmann en 
Kokoschka bevat, die ze beiden heeft gekend 
en door wie ze werd beïnvloed. Tijdens de 
oorlog hadden Von Motesiczky en Beckmann 
regelmatig contact. Ze stuurde hem geld 
voor schilderbenodigdheden en bemiddelde 
bij de aankoop van zijn schilderijen door haar 
tante Ilse Leembruggen, omdat Beckmann 
in de oorlogsjaren niet alleen last had van 
depressies, maar ook in financiële nood  
verkeerde. Er is wel geopperd dat de liggende 
figuur in Apollo is gemodelleerd naar deze 
kunstenares. Beckmanns weduwe liet het 
schilderij na aan Von Motesiczky. 

Vanwege de rijke betekenis en de sterke 
beeldtaal is Apollo niet alleen een belangrijke 
versterking van de collectie expressionisme 
van Museum Boijmans Van Beuningen, maar 
biedt het werk ook nieuwe mogelijkheden 
om dwarsverbanden tussen verschillende 
deelcollecties uit te lichten en te duiden. 
Gezien de sterke mystieke en droomachtige 
uitstraling van het werk zijn er ook raak-
vlakken met de collectie surrealisme, een 
beweging waarvan het museum een buiten-
gewoon sterke verzameling heeft. Het mu-
seum is nu gesloten voor renovatie, maar  
in najaar 2021 opent Depot Boijmans Van 
Beuningen de deuren, als eerste publiek 
toegankelijke kunstdepot ter wereld. In het 
atrium van het spiegelende gebouw hangen 
dertien grote glazen vitrines, en één daarvan 
zal gewijd worden aan nieuwe aanwinsten, 
waaronder Apollo, maar deze aanwinst zal 
zeker ook te zien zijn op hoogtepunten-
presentaties in het Depot en later in het  
gerenoveerde museum. 
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