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Beste Menno (Tempel) en Doede (Hardeman) van het Museum Den Haag. 

Om jullie museum te bezoeken ben je bijna wel verplicht een nacht in een hotel te 
verblijven om alle tentoonstellingen te bekijken. We zijn 48 jaar getrouwd en laten ons 
verwennen in Hotel des Indes. We brengen een bezoek aan Livingstone galerie die een 
tentoonstelling van Aaron van Erp heeft georganiseerd en bij Melle Hendrikse met een 
tentoonstelling van de Roemeense-Engelse kunstenaar Paul Neagu. 
De dag daarop hebben we nodig om van al jullie fantastische tentoonstellingen te kunnen 
smullen. ‘Femmes Fatales – Sterke vrouwen in de mode’ is zeer mooi ingericht. Ik zie 
voor de tweede keer  ‘Expressionisme en devotie – Alexej von Jawlensky’. Een prachtige 
tentoonstelling die de hele ontwikkeling van Jawlensky toont. Maar toch………. 

 
Naarmate ik de tentoonstelling bezoek werd ik echter steeds droeviger en eerlijk gezegd 
moest ik huilen en ook nu nog terwijl ik deze brief schrijf die me onderbreekt in het 
schrijven van een nieuwsbrief over Marien Schouten. Ja, ik ben intens verdrietig. 
 
Om mijn brief voor jullie begrijpelijk te maken gaat een heel verhaal vooraf.  In mei en 
september 2013 bezoeken Nientje en ik de omgeving van Locarno en in Ascona het 
‘Museo Comunale D’Arte Moderna’ waar we sterk ontroerd raakten door de schilderijen 
van Marianne Werefkin. ( zie ook Pr. Do. 97 en 98). De ontroering wordt nog sterker na het 
lezen van het boek van Hildegard Möller: ‘Malerinnen und Musen des ‘Blauen Reiters’.(1) 
 
Ik ga hier niet het hele verhaal over Marianne Werefkin vertellen en beperk me tot de 
belangrijkste gebeurtenissen. 
 
In 1921 vindt de definitieve breuk tussen Alexej Jawlensky (1864-1941) en Marianne 
Werefkin (1860-1938) plaats en verhuist Jawlensky naar kuuroord Wiesbaden om in 1922 
met Hélene Nesnakomoff (de Onbekende betekent haar naam) in het huwelijk te treden, die op 
negen jarige leeftijd, afkomstig uit een arme familie, liefdevol als hulp in de huishouding 
bij Marianne Werefkin was opgenomen. Op 15 jarige leeftijd, 18 februari 1902, kreeg 
Hélene zoon André van Jawlensky. ‘Marianne’, het was vragen om moeilijkheden’. 
 
‘Denk je deze vernedering eens in Benno en Doede. Voel de pijn.’  Marianne onderkent al 
vroeg het talent van Jawlensky, die ze heeft leren kennen tijdens de schilderlessen van  
de Russische Rembrandt ‘Illya Repin’ (1844-1930) en geeft gedurende tien jaar haar eigen 
talentvolle kunstenaarschap op om Jawlensky alle ruimte te geven zich te ontwikkelen. 
Dat is LIEFDE van de bovenste plank. De vrouw die zich opoffert voor de man was heel 
gewoon toen, een vrouw kon immers geen kunstenaar zijn. In die zin loopt alles parallel 
met de ‘Femmes Fatales’. Marianne Werefkin, van adellijke afkomst, is van onschatbare 
waarde in het leven van Jawlensky geweest. 
 

 
Werefkin 1893                meisje 1909 (voorspelt toekomst v. W. H.P visie)                  Werefkin 1908  
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Marianne Werefkins portret uit 1893 toont ons een zelfbewuste jonge vrouw die met 
verfkwast en palet uitstraalt: ‘Hier ben ik – ik ga het maken als vrouw in de schilderkunst 
die door mannen wordt beheerst’. Hoe gek het ook mogen klinken maar het onbekende 
jonge meisje in het midden doet me sterk denken aan Marianne Werefkin, ze heeft 
dezelfde trekken, maar het is alsof ze de problemen van de toekomst voor zich ziet. Het 
zelfportret van Marianne Werefkin in 1898 is zeer krachtig, haar lange stevige hals lijkt 
opgezwollen en de opgekropte woede uit zich in het bozige portret. Marianne heeft dan al 
ervaring met Jawlensky die behalve een getalenteerd kunstenaar een echte 
‘Schürzenjäger’ (rokkenjager) is.  
 

Jawlensky heeft ‘Hélene Nesnakomoff’ (betekent de Onbekende - 1881-1965) veel keer op zijn 
schilderijen vereeuwigd. In de tentoonstelling zien we slechts één portret van Marianne 
Werefkin door Jawlensky, ik weet het niet zeker maar misschien wel het enige portret 
door hem geschilderd. Erger is dat er slechts twee werken van Marianne Werefkin op de 
tentoonstelling te zien zijn en dat haar rol in zijn leven minimaal wordt benadrukt.  
In de catalogus achterin met de memoires en brieven van Jawlensky heeft hij het wel 
over Werefkin – nooit Marianne -  en de belangrijke ontmoetingen met andere 
beroemdheden in de kunst, maar niet dat hij - Jawlensky - een veelwijverijjager was en 
Marianne veel leed heeft bezorgd; niet dat Jawlensky ontzettend veel aan haar te danken 
heeft. 
Ik denk dat Jawlensky nooit van Marianne Werefkin heeft gehouden maar in haar een 
rijke vrouw zag die hem in de gelegenheid stelde zich te ontwikkelen. 
 

                    
Hélene, 15 j, 1901/02 (53x50) – karton - Marianne Werefkin 1906, 67,5x49,5 Hélene 1901/02, 190,5x96,5 

 
Marianne Werefkin nodigde in haar Salon aan de Giselastrasse 23 in München talrijke 
kunstenaars, politici en adellijke mensen uit. Volgens Helmuth Macke (1 p.159) was 
Marianne Werefkin de ziel van het hele gebeuren en mondde deze ontmoetingen uit in de 
oprichting van de ‘Neue Künstlervereinigung München’ in 1909 en later ‘Der Blaue 
Reiter’. Kandinsky (1866-1944) is met zijn beroemde boek ‘Über das Geistige in der Kunst’ 
(1911) door zeer veel hogere en esoterische gedachten van Marianne Werefkin 
geïnspireerd. Bovendien maakte Marianne Werefkin het Jawlensky mogelijk reizen naar 
Parijs en andere steden te maken om kennis te maken met belangrijke kunstenaars die 
vernieuwingen in gang hebben gezet en van grote invloed op zijn werk zijn geweest.  
Marianne Werefkin heeft gehoopt op de liefde van Jawlensky maar kreeg voor alles wat 
ze deed geen liefde terug. Zelf noemde ze Jawlensky liefkozend ‘LULU’.  
 
Aan Paul en Lilly Klee schrijft Marianne Werefkin in december 1920: 
“…Und nun liegt unser 27jähriges leben auf der Piazza von Ascona im Staub und 
Dreck…Da ich wie sie wissen, nur ein Weniges von 5 Franken hatte, habe ich mich als 
Geschäftsreisende Novocoin Duprorum für die Merzwerke (Merck) engagieren lassen. 
Somit kann ich weiterleben. Aber dass ich – der Künstler, statt zu malen – bei 
Zahnärtzen Novocain einführen soll, verdanke ich dem Mann, der mir seine ganze Kunst 
verdankt, von A bis Z“ (1, p.150) 
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De Misdaad 1930                                                            DE Rode Boom 1910 

 
Marianne Werefkin heeft zeer mooie werken gecreëerd.  Zie de afbeeldingen hierboven. 
Prachtige landschappen die de eenzaamheid, de kleinheid van de mens, niet alleen ten 
opzichte van de natuur, maar ook de mens die onmachtig is als geestelijk en emotioneel 
wezen.  
                                                                                                                             
Ja, natuurlijk is ze als kunstenaar minder belangrijk dan Jawlensky – alleen al wegens 
Jawlensky’s ontwikkeling van figuratie naar een uiterste abstractie van devotie en 
meditatie – maar niet die van de ware verlichting. Droefheid, treurnis, somberheid en 
waarschijnlijk diepe schuldgevoelens hebben volgens mij Jawlensky’s ziekte artritis 
bepaald. 
 

                                      
Grote meditatie ‘Mea Culpa’ 1936 (25x18,8)                Bij de ingang van het voorgeborchte 1936 (18x12,6 cm) 
 

Jawlensky brengt het menselijk gezicht – zijn gezicht? – terug tot een KRUIS. 
‘Mea Culpa’ en ‘Bij de ingang van het voorgeborchte’ tonen niet alleen de zwakte van 
Jawlensky maar van ons allen. Wij mensen willen maar niet leren van onze fouten. 
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Ja, ik beken, ik ben ook zwak, ik huil van verdriet, ja om alles – maar ook dat vrouwen 
eeuwenlang en tot op de dag van vandaag in vele landen enorm tekort worden gedaan. 
In de memoires en brieven van Jawlensky achterin de mooie catalogus spreekt Jawlensky 
nooit van Marianne Werefkin alleen over ‘Werefkin’ zoals hij alle anderen met hun 
achternaam aanspreekt. Liefdeloos. Nergens een warm woord voor haar. Gaat 
beroemdheid boven alles ? Laat het zonlicht ook eens op onze lieve Marianne schijnen! 
 
‘Dit moet recht worden gezet Benno en Doede. Jullie treft geen blaam over deze 
overgenomen tentoonstelling uit Wiesbaden die de grootste collectie van Jawlensky heeft 
en er alle baat bij heeft Jawlensky te promoten. Maar het mag niet ten koste gaan van 
anderen. Jawlensky’s werken zullen er niet minder door worden. Maar gun een ander ook 
het volle licht. Slechts twee schilderijen van Marianne Werefkin in deze tentoonstelling is 
een gotspe.’ 
 
Nientje en ik gaan in september 2013 op zoek naar het graf van Marianne Werefkin. We 
hebben het hele kerkhof afgelopen maar niets kunnen vinden. Het was gloeiend heet. En 
ik maar vragen aan iedereen die ik tegenkwam. Eindelijk troffen we de verzorger-
bewaker ‘Giovanni Giovanola’ van het kerkhof aan die ons direct naar de plek bracht. (2) 

 

   
De bewaker                  Russisch kruis met op de onderste kleine balk ‘Marianne Werefkin’  gebeiteld 
 

Het was moeilijk om het graf te vinden omdat de naam ‘Marianne Werefkin’  heel dun, 
klein en schuin gebeiteld staat in de onderste balk van het Russisch orthodoxe kruis; 
klein en dun gebeiteld omdat de mens bescheiden moet blijven. Deze onderste balk 
verwijst naar de twee rovers die aan de rechter- en linkerzijde van Christus gekruisigd 
waren. De een (linkerzijde) lasterde en kwam in opstand tegen Christus terwijl de rechter 
vroeg om vergiffenis en genade. De mens is vrij om gered te worden. 
 
De grootste balk met de ‘Christos Woskres (Voskrese)’ symboliseert de Aarde met de 
mensheid. Christus heeft alle zonden van de wereld op zich genomen en daardoor verlost 
van de erfzonde. De grote verticale balk symboliseert de stamboom van de mensheid. 
  
Als we nu opnieuw naar de plaatjes van Jawlensky kijken zijn er duidelijk kruisvormen in 
de gezichten te bespeuren. Jawlensky laat de onmacht van de mens zien, wanhopig 
zoekend eraan te ontkomen en het hogere na te streven. Waar hij in zijn kunst geslaagd 
is lukte het minder als mens. 
 
p.4 



In 1918 was Werefkin voor het herstel van de gezondheid van Jawlensky verhuisd naar 
het mildere klimaat in Ascona waar veel kunstenaars verbleven. Bovendien ontstond daar 
vanaf 1889 op de berg Monescia, boven Ascona, omgedoopt tot ‘Monte Verita’, een 
alternatieve gemeenschap (commune) van kunstenaars en lieden met alternatieve 
leefwijzen als reactie op de industrialisering in Europa. Theosofische gedachten, 
eenvoudig buitenleven, vegetarische eetgewoonten en vrije liefde stonden daar centraal. 
 

   
 

De laatste jaren lijdt Jawlensky meer en meer aan progressief verlammende artritis en 
geestelijke depressies. Zijn handen waren zo verkrampt dat hij alleen nog zeer kleine 
schilderijtjes kon maken. ‘Die Ursache ist meine wahnsinnige seelische Depression in 
letzten zehn Jahren.’ (1, p.163)  Dat was juist gedurende de tijd dat hij Marianne Werefkin 
verlaten had. Bovendien wordt zijn kunst en die van alle expressionisten in 1933 door 
Hitler als ‘entartet’ beschouwd. Als Marianne Werefkin in 1938 sterft schijnt hij diep 
getroffen te zijn, maar wat heeft hij er tegenover gesteld ? In 1941 sterft Jawlensky 
gekluisterd aan zijn bed in Wiesbaden. 
 

     
‘Fuochi Fatui’- ‘Fatale Branden’, 1919                                            Het Gebed 1910 
 

 ‘Fuochi fatui’, 1919 – ‘Fatale Branden’ weerspiegelt in mijn ogen meeslepend ontroerend 
het leven van Jawlensky en Marianne Werefkin. De mens is als een gebed zonder einde – 
toch geeft het gebed misschien nog hoop op een betere toekomst. 
 
Ik roep vanuit mijn hele hart Benno en Doede op eens een mooie tentoonstelling ter ere 

van Marianne Werefkin te organiseren. 
 
1. Hildegard Möller: Malerinnen und Musen des ‚Blauen Reiters’, Piper Verlag, 2012, p.150/59/63 
2. Zie Privé Domeinen  97 en 98 
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