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Privé Domein 97 
 
Van een Mooi Gebied (Bellinzona) naar Atelier de Blanchisserie ‘La corde á la 
Ligne (Strasbourg)en wat daar allemaal tussen zweeft. 
 
Op weg van onze reis naar Italië doen we Bellinzona aan omdat Csaba Kis Róka daar 
een tentoonstelling heeft in het CACT, een privé museum voor contemporaine kunst van 
Mario Casanova, zoals bijna alle musea, naar wij vernemen, privé instellingen in 
Zwitserland zijn. 
Bellinzona wordt wel de meest Italiaanse stad van Zwitserland genoemd en ligt in het 
kanton Ticino, zo genoemd naar de gelijknamige rivier. In deze Tessiner hoofdstad wordt 
bijna uitsluitend Italiaans gesproken. 
 

 
 
Het kanton Ticino heeft zijn naam te danken aan de rivier Ticino. Bellinzona kun je 
bereiken via drie tunnels zoals de Sint Gotthardtunnel. 
Het is een geweldig mooi stadje dat op een hoogte ligt van 238 meter met drie kastelen 
die vroeger dienst deden als uitkijkposten voor aankomende vijanden. Fransen, 
Longobarden en Italianen meenden aanspraak op het stadje te kunnen maken. 
Op doortocht naar Italië zullen veel toeristen het plaatsje vergeten. 
Er zijn prachtige piazza’s en onverwachte doorkijkjes.  
Reizigers die op doorreis zijn naar Italië moeten zeker dit schitterende plaatsje aandoen. 
 

   
 
Het Cact ligt aan de Via Tamaro 3, in een buitenwijk. Het is geen groot museum,  maar 
de uitstraling is intiem en sfeervol. In de aangrenzende tuin kun je ver weg kijken. 
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     New Breed                                                    Good Skin 
                           
In mijn vorige nieuwsbrief ben ik uitvoerig op de achtergronden en de inhoud van de 
kunstwerken van Csaba Kis Róka ingegaan en in mijn onstuimig enthousiasme heb ik 
direct een prachtige catalogus met tekst uitgegeven, geïllustreerd met schilderijen en 
tekeningen. 

         
Henk Pijnenburg Hardcover: 56 pages,                                                  met Mario Casanova                     
24,5x30, full color, € 12,50 

De commentaren op zijn werken zijn zeer verschillend van “dat kun je toch niet in huis 
hangen voor de kinderen” tot zeer enthousiaste kritische inhoudelijke reacties van 
kunstkenners. Wat betreft de eerste reactie kan ik alleen maar zeggen dat dit alleen 
maar gezegd kan worden uit het oogpunt van de volwassene die daar zelf een probleem 
mee heeft. Ik heb jarenlang met kinderen gewerkt en ze voor de beeldende kunst 
enthousiast gemaakt. Met kinderen kun je vaak beter over kunstwerken praten dan met 
volwassenen omdat ze een veel opener en spontaner zijn. Het is meestal de angst van de 
volwassene die het kind remt. 
 
Yvonne Ploum, directeur van het MOA, toonde onlangs als eerste museum in Nederland 
enkele werken. 
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www.cacticino.net Het Cact heeft zojuist Cahier d’Art #3 uitgegeven dat geheel gewijd is aan het werk van 
Csaba Kis Róka. Hierin een essay met 56 geïllustreerde pagina’s van de in Hongarije bekende dichter/schrijver 
Márió Z. Nemes met de titel: ‘Marsyas’ Revenge – Csaba Kis Rokás’ art between history and horror’ . 

Translation Zsófia Rudnay. Cahiers d’Art is bij Cact te bestellen. 

Wie interesse heeft in werken van Csaba Kis Róka kan contact opnemen via: 
www.artpijnenburg.nl 



Nientje heeft deze keer een reis bedacht die terug voert naar het verleden, in de tijd dat 
onze kinderen nog klein waren en ze naast zee en strand Italië moesten leren ontdekken. 
Ja, we hebben wat afgesjouwd met ze, luiers omdoen op de trappen van paleizen en 
doopvonten. Tien jaar lang hebben we Italië doorkruist, alleen Venetië is gebleven omdat 
we iedere twee jaar naar de Biënnale gaan. In 1976 bezoeken we voor het eerst vanuit 
Lido di Jesolo Venetië. Deirdre is dan vier jaar en Brendan een jaar. In 1977 via 
Frankrijk, ik zal u alle steden die we onderweg bezoeken besparen, gaan we voor het 
eerst naar  Lido di Camaoire, een badplaatsje, dichtbij het veel luxere, Knokke-achtige, 
Viaréggio. Soms onthoud je de meest onverwachte gebeurtenissen terwijl andere 
ogenschijnlijk veel belangrijkere momenten in het niets verdwijnen. Zo zie ik nu nog 
helder voor ogen dat de hotelhouder naast ons hotelletje ‘Colibrie’, een Engelsman met 
rossig haar, ieder dag het strand voor zijn hotel aan de overkant van de weg prachtig 
harkte in keurige rechte voren met sleufjes en opgekruld spierwit zeezand dat eruit zag 
als een landart kunstwerk of doet denken aan de kam die Koen Delaere of Avery 
Preesman door vettige verf trekken. Zijn voorbeeld stak andere hoteliers aan, het hele 
strand werd gekamd zodat je er bijna niet overheen durfde te lopen bang het maagdelijk 
tafereel te bezoedelen. Op je tenen liep je het strand op om vervolgens na de eerste 
misstappen het maagdelijk vlies te vernietigen dat een opgeruimd gevoel gaf. 

                                                   
Avery Preesman                                       Koen Delaere 

Een ‘kolibrie’, een vogeltje van 10cm lang en een even grote snavel, weegt bijna niets, 
en keert ieder jaar naar dezelfde plek terug. Wij hebben enkele keren hetzelfde hotelletje 
als uitvalsbasis gehad. Nu konden we het echter niet een-twee-drie terugvinden, maar na 
veel zoeken en vragen herkenden we het uiteindelijk al was het geen hotelletje meer. De 
Duitse eigenares, op wie Brendan als driejarige verliefd werd, was evenals de Engelsman 
overleden en het hotel was nu in een eindfase van verbouwing tot appartementen. 
Sporen zijn uitgewist en alleen in herinnering als ‘voren’ getrokken in ons opgeslagen; 
iedere zandkorrel weegt het heimwee. 

 1977  2013        borstwering Lucca 
Lido di Camaoire diende als uitgangsbasis naar steden als Lucca, Pisa, Carrara, Pistoia, 
en Florence. In die jaren 1970 en 1980 bleven we meestal een maand weg en 
doorkruisten vanuit de Middellandse Zee en Adriatische zee zowat alle interessante 
plaatsen. Kathedralen, kerken, musea werden door ons met verrukkelijk uitslaande 
kreten van ongeloof om zoveel schoonheid omhelsd en kaarsjes branden nu nog na al die 
jaren.                                                                                                           
Eerlijkheidshalve gingen we dit jaar ook die kant uit omdat onze twee kleinkinderen daar 
in de buurt waren en we graag bij hun verjaardag wilden zijn. We wilden niet alles weer 
bezoeken, bang als we waren herinneringen eventueel in diskrediet te brengen; het gaat 
niet alleen om wat je ziet maar ook hoe het kleurt, proeft en geurt. 
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De grootste verrassing was deze keer Lucca. We zagen deze plaats alsof we het niet 
eerder gezien hadden. Wat een fantastisch mooi rijk stadje met diverse pleinen, 
doorgangen en geheel omgeven door een oude vestigingsmuur waar je bovenop kunt 
wandelen, drentelen, fietsen, het landschap in kunt kijken en de stad van hoger kunt 
bespieden. Wat zou ik graag daar langer willen blijven, trouwens wat zou ik willen 
versmelten, opgaan, onzichtbaar zwevend dwars door muren alles in me opzuigend 
dronken van zoveel schoonheid en liefelijkheid. Wij parkeerden onze auto bij Piazza Don 
Mei en wandelden door de stadpoort Porta Elisa (genoemd naar Napoleons zuster Elisa 
Baciocchi die hier van 1805-1815 geheerst heeft) naar het geheel omsloten centrum met 
meer dan 20 piazza’s die allemaal hun charme hebben. Wat is het Boscotondo plein in 
Helmond van, ja juist, de Italiaan Natalini dan toch een mislukking; geen maat en zonder 
een sprankje van leven. Het is onmogelijk om alles te beschrijven, u komt alles vanzelf 
tegen als u een plattegrond van het stadje volgt zoals  de Piazza San Michele met de 
kerk San Michele in Foro met zijn zeer bizarre gedraaide zuiltjes en ingelegd marmer 
waarboven als een soort fries die heidens aandoet van onstuimigheid met talrijke 
vreemde en bekende dieren.  

    

San Michele    ‘Dining room’ in geb.huis Puccini   Piaz. Amfiteatro(oorspr.)  San Cristoforo met tent. W. Delvoye 
In een van bogen van San Michele ligt de eerste architect Buscheto begraven. 

Pisa is eigenlijk te bekend om nog iets over te zeggen; de drie-eenheid dom, 
baptisterium ( de grootste van Italië) en scheve toren op het Piazza dei Miracoli ooit 
bedoeld als campanile voor de Duomo schitteren je door het zonlicht in de ogen en 

mensenmassa’s en kraampjes maken er bijna een 
kermisattractie van. In 1977 was het voor ons nog 
verbluffend en nu ondanks alle schoonheid een 
plaatje in een plaatje. Natuurlijk is het oneerbiedig zo 
te praten maar de ongelooflijke mensenmassa’s die 
meer en meer zullen toenemen en al weet ik dat 
iedereen recht heeft dit alles te zien en zelfs het 
behoren te zien word je plezier hierdoor zwaar 
aangetast. Ooit haven, verzande haven, stad van de 
beeldhouwers Nicola (1220-1278) en zijn zoon Giovanni 
Pisa-no (1250-1314). De kathedraal van Buscheto (11-
12e eeuw) en Rainaldo (1e helft 12e eeuw) is veel 
evenwichtiger dan die heidense van Lucca waar we 
eenzelfde soort gevelopbouw zien. 

We verhuizen naar San Vicenzo en zitten zowat in ons 
hotel op het strand en de zee. Van hieruit bezoeken 
we San Gimignano en Volterra. 

(1977) 

Wandelend langs het stille strand van San Vicenzo ontmoet ik plotseling onverwachts een 
groepje Duitse vrouwen die ‘Strickferien’ ofwel een breivakantie hebben, schijnt in 
Duitsland heel gewoon te zijn. De mannen zijn veelal dood en de vrouwen ja die 
STRICKEN. Het leven biedt vele mogelijkheden. 
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San Gimignano en Volterra bezoeken we in één dag. San Gimignano stad van de 13 hoge 
nieuwsgierige torens van ooit rivaliserende families. We willen er de bekende galerie 
Continua in de Via del Castello bezoeken maar staan helaas voor een gesloten deur. 
Nedko Solakov met ‘Paintings with No texts and I want Back Home’ lezen we op het 
affiche op het raam van de galerie. Het regent en ik laat toch ergens mijn paraplu liggen. 

In de tuinloggia, een overdekte galerij maar toch buiten, naast de Collegiata kerk zien we 
een prachtig schilderij De Annunciatie van Ghirlandaio uit 1482. In de Collegiate Dom zijn 
schitterende fresco’s te zien Benozzo Gozzoli (1465) en Domenico Ghirlandaio (1449-1494), 
leraar van Michelangelo, behoorde tot de vroege renaissance Florentijnse school: 
eenvoud, statig, ingetogen, strenge compositie creëerde prachtige portretten. 

  

Collegiale Dom met (links en rechtsboven) fresco’s van Gozzoli en Ghirlandaio (rechtsonder) met de uitvaart 
van St. Fina en de aankondiging in een visioen van haar dood. 

In het museum voor Etruskische kunst in Volterra kun je zien door wie Giacometti 
geïnspireerd is geworden.                                                                                                                              

In de Pinacoteca van Volterra is een topstuk van de rossige maniërist Rosso Fiorentino 
(1495-1540) te bewonderen. Alleen dit schilderij is al een reis naar Volterra waard. Na de 
Hoge Renaissance (1495-1520) waarin de volmaakte rust en symmetrie wordt verbeeld, 
volgt een periode van onrust die vergelijkbaar zou kunnen zijn met de tijd waarin wij nu 
leven. De kruisafname van Fiorentina, maar ook die van zijn tijdgenoten Pontormo (1493-
1588), Bronzino (1502-1572) en Parmigianino(1503-1540) doen me iedere keer opnieuw 
huiveren van intens geluk, meer zelfs dat het volmaaktste schilderij uit de Hoog 
Renaissance, ofschoon ook schitterend, nou ja dan, van bijvoorbeeld Rafaël (1483-1520). 
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Fiorentina (1521) Volterra            Rafaël(1504) Brera gall. Milaan          Pontormo (1525-1528) (Florence) 
 

De opstijgende en neerdalende beweging in de schilderijen van zowel Fiorentina en 
Pontormo in tegenstelling tot het veel evenwichtiger werk van Rafaël, kondigen reeds de 
barok aan. Maar het zijn vooral ook de onaardse doorschijnende oplichtende rode, 
groenige en blauwige kleuren en de bijna abstracte kubistisch gesneden vormen van de 
gewaden die je hele lichaam en geest doen meetrillen en in extase brengen. 
 
Op donderdag 9 mei vertrekken we naar Siena. Piazza del Campo is een van de 
beroemdste pleinen van de wereld. Je zou het moeten kunnen beleven zonder al die 
toeristen, een totaal leeg plein, of zoals wij in het plein in 1977 in de vroege avond het 
zagen vollopen met Sienezen. Ik herinner me dat het juli 1977 erg warm was terwijl nu 
regelmatig wolken het licht doen verschuiven. In mijn herinnering was het rood van het 
schelpachtige plein toen dieper rood-bruin, nu scheen het me bleker alsof het rood eruit 
gelopen is. De gelig-oker-witte–bruin-rode kleuren van de gebouwen verkregen uit de 
kleigrond van de omgeving harmoniëren zo dat ondanks de vertroebeling door alle 
geluiden en bewegingen van toeristen er een lichte siddering van ontroering door je heen 
gaat. Een Palio paardenracewedstrijd op 2 juli en 2 augustus hebben wij nooit 
meegemaakt maar de strijd tussen de 17 contrades (wijken) op paarden niet van het 
beste ras en die slechts uit 10 deelnemers en drie rondes bestaat en al wat eraan vooraf 
gaat en daarna moet iets speciaals zijn dat gevoed wordt door een eeuwenlange traditie. 
Paliopaardenraces ontwikkelden zich op het moment dat in 1590 (de tijd ver vooruit) het 
stierenvechten verboden werd.  

 

Het was al jarenlang na het eerste bezoek ons verlangen het Maestà (majesteit) altaar 
van Duccio di Buoninsegna (1255-1318) opnieuw te bezichtigen in het Museo dell`Opera 
del Duomo aan hetzelfde plein. Duccio maakte zich reeds los van de strenge Byzantijnse 
schoolregels van symmetrie en symboliek: afbeeldingen mochten niet persoonlijk zijn, 
moesten onbereikbare goddelijkheid (veel goud) uitstralen – statige uitdrukkingsloze 
figuren, naast elkaar, die recht vooruit kijken, als het ware over de toeschouwer heen, 
geen levensechte uitbeelding, schematisch maar wel met fraaie decoraties om de 
goddelijkheid te benadrukken die voor de gewone mens onbereikbaar was. Duccio is een 
van de eersten die meer streefde levensechtheid en verzachting; vloeiender gewaden, 
lichamen beginnen plastischer te worden, meer tederheid en betrokkenheid van de 
figuren door uitdrukking van gezichten en plaatsing van figuren.  
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keizerin Theodora en haar gevolg (invl. Byzant. S. Vitale Ravenna)      Maestà, voorzijde                                                                                    

achterzijde Maestà , episoden uit het leven van Jezus, losgemaakt, en tegenover het vooraanzicht geplaatst      

  

Je voelt tijdens het kijken naar al die ontzagwekkende hoeveelheid aan kunstwerken je 
menselijke tekortkomingen. Ja natuurlijk je zou daar alleen al een heel mensenleven aan 
kunnen besteden.  

We vertrekken naar Florence en hebben ons voorgenomen alleen dat te gaan bezoeken 
wat we in het verleden nog niet gedaan hadden. Ik ga ze hier niet allemaal opnoemen. 
Leonie heeft bovendien sinds enkele jaren problemen met lopen en heeft zich al 
geforceerd. Omdat we starten vanuit Piazza del Duomo ontkomen we daaraan niet 
geheel. Slenterend, regelmatig wrijvend over haar onwillige spieren lopen we traag 
vanuit de San Maria del Fiore (Duomo) en het Battistero Piazza della Signoria, wat een 
ongelofelijke drukte !, opgewonden reikhalzende mensen met toeters en bellen 
verdringen zich rond de kopie van de oostpoort van Ghiberti waaraan hij van 1424-1452 
heeft gewerkt, ook wel Paradijspoort door Michelangelo genoemd, de manshoogte ijzeren 
traliehek bederft het kijkgenot en kun je daarom maar beter direct naar het museo 
dell’Opera gaan waar de originele panelen staan opgesteld. Mijn einddoel is het Palazzo 
Pitti. We stoppen onderweg uit de drukte even in de prachtige stille kerk tegenover de 
beroemde Orsanmichele, over de ponte Vecchio van de rivier de Arno die de stad in 
tweeën deelt, passeren we de San Felicita met het schitterende paneel ‘De graflegging’ 
van Pontormo om te eindigen bij het Piazza Pitti. Het regent hard en het is koud.  

Leonie blijft twee uur op me wachten in een cafeetje ertegenover omdat Italiaanse 
musea zelden liften hebben en ik ren de paar honderd trappen van Bartolomeo 
Ammannati op (1556) om alles te bekijken. Van de vier renaissance Palazzo’s Palazzo Pitti 
(1458), Palazzo Rucellai (1446) en Palazzo Medici (1445) en Palazzo Strozzi (1489) oogt 
Palazzo Pitti het meest zwaar. Het oogt als een zware onneembare vesting waarop iedere 

kanonskogel lijkt terug te worden geketst. 
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Maar binnenin valt een gebaksdoos open. En het is er niet zo druk; toeristen volgen in de 
eerste plaats wat het meest aangeprezen wordt. Een schatkist aan schoonheden wordt 
tentoongesteld op de oude 19e eeuwse manier. Van plafond tot aan de bodem. De 
opdracht voor de bouw (1460), volgens Vasari is Brunelleschi de originele architect, was 
gegeven door Luca Pitti, een rijke Florentijnse koopman. Het gebouw werd verkocht in 
1550. In de loop der tijden is er veel aan verbouwd door verschillende architecten. 
Palazzo Pitti is daarna in handen geweest van drie dynastieën. de Medici familie, waarvan 
de blauwe zaal in de afdeling Royal Apartments een aantal grote portretten van onder 
andere Cosimo 111 de Medici (1665) en Fernando 11 de Medici (1626) toont van de voor 
mij onbekende Belgische schilder Justus Sustermans (1597-1681), die in zijn tijd de beste 
Italiaanse portretschilder was.  

In de Palatine Gallery, onderverdeeld in 28 kamers, loop je van de ene wonderkamer in 
de andere die allemaal verschillende namen dragen die verwijzen naar de werken. In 14, 
de Prometheus kamer, hangen de oudste werken waaraan je je vingers kunt aflikken: 
werken van Botticelli, Luca Signorelli, Pontormo en O mijn God, de tondo Bartolini met 
het werk van Filippo Lippi ‘Maria en kind met scénes uit het leven van St. Anna (1450). 
Wat een schoonheid, tederheid, liefelijkheid, gratie, klederdracht die zo welgevallig met 
het lichaam meedeint als zachte golven bij zomerweer, stille diepe en intense 
ontroerende kleurenpracht die je doet huiveren en verlangen naar oneindigheid. Vergeet 
ook niet intens ogentastend naar Titiaans portret van Tommasso Mosti ? (1520-1520?) te 
kijken in de Justitia kamer16. De stofuitdrukking is al echt schilderachtig, losjes, staand 
uit vrije stand, directer weergegeven. Perugina’s Maria Magdalena in Flora Kamer 17, 
Anthony van Dijck, in Antwerpen staat zijn beeld niet ver van galerie De Zwarte Panter, 
Rubens, Rafaël, Andrea del Sarto, Cigoli, Caravaggio en Cristofano Allori kom je 
meerdere malen in de diverse kamers tegen, de een nog mooier dan de andere, en dan 
de rijke overdadige plafond schilderingen en de tapisserieën tegen de wanden, de tuin 
van Boboli. Het is een grote familie ‘lust en schoonheid’. 

                                         
F.Lippi                                           Caravaggio                                    San Miniato (12e eeuw) 

Als we de volgende dag alweer Florence verlaten trekken we nog tijd uit voor het 
bezoeken van de met fraai uitzicht over Florence hoog gelegen romaanse kerk van de 
wolimporteurs San Miniato al Monte, gewijd aan de heilige Romeinse soldaat Minias, die 
gefolterd werd en gedood en met zijn hoofd in de handen in de Arno zwom en zich ter 
ruste legde op de plek van de kerk.(j. 250) 

Via Florence belanden we even in Omegna, waar Alessi in de jaren 1980 prachtige 
ontwerpen heeft gemaakt voor Sottsass en de Tea & Coffee Piazza van de architecten 
Robert Venturi, Hans Hollein, Aldo Rossi, Michael Graves, Stanley Tigerman en andere 
waarvan het Groninger Museum de hele collectie heeft. We kunnen nog iets bijzonders 
van Sottsass aan ons eetservies toevoegen, de allerlaatste fraaie grote borden en 
schalen, na iedere keer opnieuw te vragen nog eens ‘achter’ te kijken.                                                     
In Locarno verblijven we twee dagen aan het meer van Lago Maggiore, het weer was 
schitterend, het uitzicht fantastisch, het Piazza Grande viel ons wat tegen met een 
donker vroeg beeld van Anthony Cragg, waar ze veel beter een mooi groot beeld van 
Jean/Hans Arp (1886-1966), ereburger van de stad, met een eigen ietwat teleurstellend 
eregrasveld tegenover het water aan de boulevard, waarin een aantal door hem 
geschonken beelden staan. 
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Bern doet ietwat stijfjes, conservatief aan, maar we komen er vooral voor het museum 
van Paul Klee dat enkele jaren geleden gebouwd is. Zentrum Paul Klee Monument im 
Fruchtland 1995 konden we zelfs met de routeplanner niet zo gemakkelijk vinden. Van 
veraf doet het laag aan, een bewegende rups, die ondergronds blijkt door te lopen en 
veel hogere afmetingen heeft in werkelijkheid. Een bijzonder gebouw van Renzo Piano 
1937 die samen met Richard Rogers in 1977 Centre Pompidou in 1977 heeft ontworpen. 

  

De tentoonstelling ‘Klee/Jawlensky – Eine Künstlerfreundschaft’ is heel bijzonder. 
Schitterende werken uit de hele ontwikkeling worden uitgekiend, met veel ruimte tussen 
de werken, optimaal uitgelicht. Vooral wordt de nadruk gelegd op het onderlinge contact 
tussen Klee en Jawlensky en de werken die zij uitruilden.                                             
Er speelt ook nog een derde persoon een grote rol in deze tentoonstelling die onvermeld 
blijft in de titel. Marianne von Werefkin (1860-1938) was jarenlang in een gecompliceerde 
verhouding met Alexej Jawlensky (1864-1941) verbonden. Werefkin kwam uit een adelijke 
familie uit Tula t.z.v. Moskou en leefde in welstand die van haar moeder de kunst met de 
paplepel kreeg toegereikt, kreeg les van Ilja Repin.  

Jawlensky komt uit een kinderrijke officiersfamilie, wiens vader vroeg sterft en Jawlensky 
genoodzaakt is een militaire opleiding te volgen, daarnaast wijdde hij zich aan de kunst 
en kreeg les van Ilja Repin en ontmoette zo Werefkin die hem omarmde en vele jaren in 
zijn levensonderhoud voorzag, trouwde echter nooit met hem waarop ze zo gehoopt had. 

Nee hij ging zelfs een verhouding aan met het dienstmeisje Hélène Nesnakomoff (1881-
1965), die Werefkin onder haar hoede had genomen, en verwekte de zoon André bij haar 
(1902). Werefkin is deze situatie nooit te boven gekomen al bleef zij Jawlensky nog jaren 
steunen op allerlei terreinen. In 1921 brak Jawlensky definitief met Werefkin en trouwde 
in 1922 met zijn Hélène in Wiesbaden waar zij gingen wonen. 

Marianne von Werefkin komt in Ascona terecht, enkele kilometers van Locarno en 
ontmoet daar Ernest-Alfred Aye, Santo genoemd, die haar lijden weet te verzachten. Het 
werk van Jawlensky vergeestelijkt en abstraheert zich meer en meer, meditationen 
noemt hij deze zeer kleine werken, die je als moderne ikonen zou kunnen omschrijven.      
Al in 1929 lijdt Jawlensky aan verlammingsverschijnselen en komt in een waanzinnige 
zielsdepressie terecht die hij zelf wijt aan schuldgevoelens ten opzichte van Werefkin die 
hij zo ondankbaar heeft behandeld. In 1937 worden zijn werken en die van vele 
kunstenaars door Hitler ‘entartet’ beschouwd. In 1938 overlijdt Werefkin in Ascona en is 
Jawlensky aan het bed gekluisterd en niet meer in staat te schilderen. Hij sterft in 1941. 
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En Paul Klee, waarover ik al eerder schreef, had zoals vele kunstenaars in die tijd contact 
met veel andere kunstenaars, maar vond ook vooral zijn inspiratie in de muziek.            
In München ontstonden de nieuwe kunstenaarsverenigingen waaronder Der ‘Blaue Reiter’ 
het belangrijkste was en ontmoetten vele kunstenaars elkaar. Klee, muzikaal opgevoed, 
is zijn leven lang trouw gebleven aan zijn veel reizende vrouw Lily Stumpf die als pianiste 
veel optredens had. De werken van Klee worden gekenmerkt door een kinderlijke 
vanzelfsprekendheid die als een onstuitbare golf aan komen rollen waaraan geen einde 
lijkt te komen.                                                                                                               
Klee gaat dood aan de ziekte sclerodermie, een reumatische ziekte die organen doet 
verharden. 

                 
Werefkin zelfp. Werefkin/Jawlensky    Hélèna Nesnakomoff /Jawl Heilandsgesicht  Klee 

Straatsburg                                                                                                                    
De laatste stad waar we verblijven, speelser, lichter dan het grijsgroene Bern, 
aangenamer om te verblijven, hoofdstad van de regio Elzas, zetel van de Raad van 
Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en samen met Brussel de zetel 
van het Europees parlement. Schitterende  slingerende straatjes met oude vakwerk- 
huizen, rollend water en een terrasje waar we in het zonnetje nagenieten van onze reis. 

                       
kathedraal Notre-Dame                                                La Corde à Linge 

p.10 

 

Aan te bevelen boek: 

Hildegard Möller: Malerinnen und Musen des „Blauen Reiters“,                                          
Piper: ISBN 978-3-492-27492-0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  


