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BALLINGSCHAP: VLOEK EN ZEGEN

Het gezicht van de ballingschap
Alexej von Jawlensky op zoek naar het verloren vaderland

Frederik Tack
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Voor de recente tentoonstelling Expressionisme en devotie1 in het Gemeentemuseum van Den Haag selecteerde de curator van dienst heel wat werken
van de Russisch-Duitse schilder Alexej von Jawlensky (1864-1941). Uit die
schilderijen kon de bezoeker afleiden hoe ingrijpend Jawlensky’s ballingschap
tijdens de Eerste Wereldoorlog moet zijn geweest. De voor het eerst in het
Nederlands vertaalde memoires2 van de schilder versterken die indruk nog.
Maar welke ervaringen deed Jawlensky op tijdens zijn gedwongen verblijf in
het buitenland en hoe beïnvloedden deze ervaringen zijn artistieke arbeid?
Staan ze ons ook toe om dieper door te dringen in het wezen van de kunst?
Frederik Tack zoekt antwoorden door het portret van de kunstenaar in woorden en bedenkingen uit te tekenen.

Een portret van Jawlensky
Alexej von Jawlensky ziet in 1864 het levenslicht in het Russische plaatsje
Torzjok. De familie Jawlensky behoort tot de Russische erfadel. Vader is militair en moet nu en dan omwille van zijn functie verhuizen. Daarom zoekt
moeder met haar zeven kinderen in 1874 een woning in Moskou. Ze wil
immers haar schoolgaande kinderen enige vastheid geven.
Alexej ervaart een zachte dwang om in de voetsporen van zijn vader te
treden en een militaire opleiding te volgen. Hij gehoorzaamt hieraan, maar
niet helemaal van harte. In Moskou leert hij de schilderkunst kennen, die in
hem een nieuwe liefde doet ontluiken. Na zijn opleiding aan de militaire
school, in 1889, wordt Alexej in Sint-Petersburg gekazerneerd. Daar besteedt
hij het grootste deel van zijn vrije tijd aan de schilderkunst. Hij volgt er een
opleiding aan de kunstacademie, neemt lessen bij de bekende schilder Ilja
Repin en bezoekt musea en kunstgalerijen. Alexej leert er in 1892 Mariane von
Werefkin (1860-1938) kennen. Deze rijke dame, waarmee Alexej vele jaren zal
samenleven en -werken, ontpopt zich tot de voornaamste materiële en artistieke steun voor de stilaan rijpende topartiest.
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Alexej von Jawlensky, Zelfportret,
olie op canvas, 1912.
Österreichische Galerie Belvedere.
Abstracte koppen van Jawlensky
op de expo Expressionisme en devotie
in het Gemeentemuseum Den Haag.

In 1896 neemt Jawlensky ontslag uit het leger om samen met Werefkin en
haar trouwe dienstmeisje Helene Nesnakomoff (1881-1965) een rondreis door
Europa te maken en vele kunststeden te bezoeken. Uiteindelijk vestigen ze
zich in München, dat in die tijd een van de belangrijkste artistieke centra van
Europa is. In 1902 krijgt Helene een zoon van Alexej, het kind luistert naar
de naam Andrej.
Het huis van Jawlensky, gelegen in de kunstenaarswijk Schwabing, wordt
een drukbezochte ontmoetingsplaats voor allerlei artiesten. Jawlensky organiseert er niet alleen gespreksavonden en meetings, hij geeft er ook lessen in
tekenen en schilderen. Zo ontmoet Jawlensky onder anderen Wassily Kandinsky
(1866-1944), met wie hij een levenslange vriendschap sluit. Beide Russische
artiesten zijn gedreven op zoek naar een schilderkunstige taal om het ‘geestelijke’ of het ‘spirituele’ in hun werk een plaats te geven. Kandinsky zal daarover in 1911 een boek schrijven met de veelzeggende titel Uber das Geistige in
der Kunst. Zijn queeste leidt hem naar de abstractie, terwijl Jawlensky daarentegen nooit het figuratieve concept verlaat.
Jawlensky legt zich in zijn schilderkunst uitsluitend op drie genres toe: het
landschap, het stilleven en het portret. In de jaren 1900-1914 ontwikkelt hij
daarin een geheel eigen stijl. De kennismaking met werken van Vincent van
Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne en Georges Seurat stimuleert hem bovendien om kleuren vrijer toe te passen. Jawlensky wordt zo een van de centrale
figuren van het Duitse expressionisme. Sommige kunstcritici delen hem ook
in bij de zogenaamde fauvisten, de expressionistische schilders die een voorkeur hebben voor een nogal ‘wild’ (fauve) palet van felle, nauwelijks gemengde
kleuren. Bekende namen in die stroming zijn Kees Van Dongen, Raoul Dufy,
André Derain, Henri Matisse en Rik Wouters.
Toch bewandelt Jawlensky ook een eigen spirituele weg in zijn kunst. Hij
zoekt vooral naar een ‘synthese’, een verbinding tussen het uiterlijke en het
innerlijke. Cursussen over yoga en het boeddhisme in het algemeen helpen
hem hierbij, maar de vriendschap met de kunstenaar-monnik Willibrord (Jan)
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Verkade, die enkele maanden in het atelier
van Jawlensky tekenlessen volgt, is van
een even grote betekenis.
Alles verandert in 1914. In het voorjaar
bezoekt Jawlensky nog zijn familie in Rusland. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Tot
het politieke firmament gitzwart wordt in de
eerste dagen van augustus: Duitsland geraakt
in oorlog met Rusland en alle Russen die in
Duitsland verblijven krijgen het bevel het
land binnen de 48 uur te verlaten. Ook Jawlensky dient te vertrekken. Via vrienden vinden hij en Helene, Mariane en de kleine
Andrej een onderkomen in het neutrale Zwitserland. Ze gaan wonen in het dorpje SaintPrex aan het meer van Genève. Daar leven
Alexej von Jawlensky.
ze echter ver van de artistieke centra.
In 1917 verhuist het viertal naar Zürich
waar vele voor de oorlog gevluchte kunstenaars elkaar vinden. Omwille van gezondheidsproblemen – een hardnekkige
griep houdt Jawlensky maandenlang aan het ziekbed gekluisterd – verhuizen
ze een jaar later naar het meer zuidelijke en veel warmer Ascona aan het Lago
Maggiore. In 1921 keert Jawlensky terug naar Duitsland. Moederziel alleen
trekt hij naar het mondaine kuuroord Wiesbaden. Tot Helene en hun zoontje
Andrej hem een jaartje later komen vervoegen. Mariane Werefkin is er dan
niet meer bij. Toen ze hoorde dat Alexej het besluit had genomen alsnog te
trouwen met Helene, brak ze immers definitief met Jawlensky. Het gezin Jawlensky blijft in Wiesbaden wonen.
Wegens de Russische revolutie en het communistische bewind kan Jawlensky als lid van de vroegere landadel en gewezen tsaristische officier onmogelijk nog terugkeren naar zijn vaderland. Hij besluit daarom in 1930, een jaar
nadat hij van een arts de onheilspellende diagnose ‘artritis deformans’ te horen
kreeg, het Duitse staatsburgerschap aan te vragen. Dat wordt hem in 1934
eindelijk toegekend.
Maar ondertussen is in Duitsland de nazi-partij (NSDAP) aan de macht
gekomen en krijgt Jawlensky, zoals alle expressionistische kunstenaars, een
expositieverbod. Net als Joodse kunst beschouwen de nationaalsocialisten het
expressionisme immers als een vorm van Entartete Kunst (ontaarde kunst), niet
in staat om de suprematie van het Arische ras uit te drukken. Bij de door de
nazi’s georganiseerde tentoonstelling over Entartete Kunst in München, in 1937,
hangen ook 72 schilderijen van Jawlensky. De zwaar zieke kunstenaar bezoekt
deze expo. In die periode dicteert hij ook zijn memoires en schildert met veel
inspanning zijn laatste werkjes. Vanaf 1938 is hij volledig verlamd en bed
legerig. Jawlensky overlijdt op 15 maart 1941.

Pater Willibrord Verkade
In 1906 leert Jawlensky pater Willibrord (Jan) Verkade kennen bij herhaalde
ontmoetingen in München. Die ontmoetingen betekenen veel voor Jawlensky,
want bij het schrijven van zijn memoires – ruim dertig jaar later – gaat hij
uitvoerig in op hun contact:

Wie was die monnik-kunstenaar?
Jan Verkade (1868-1946) is geboren in
Zaandam als zoon van Ericus Verkade, de
oprichter van de bekende koekjesfabriek.
Als jonge man koestert hij sterke artistieke
ambities. Hij gaat daarom naar Parijs, waar
hij zich aansluit bij een groepje kunstenaars
die zich ‘les Nabis’ noemen, Hebreeuws voor
‘de profeten’. Onder invloed van Paul Gauguin en van het symbolisme zet die kunstenaarsbent zich af tegen het impressionisme.
Rond 1892 geraakt Jan Verkade echter in
een geestelijke crisis. Hij leert de benedictijnenabdij van Beuron kennen, die een centrum wil zijn voor ‘nieuwe’ religieuze kunst.
Verkade waagt zich binnen de kloostermuren, eerst als oblaat, later als novice. Hij Willibrord Verkade osb. © foto: J. Huijsen.
wordt er uiteindelijk monnik en laat zich
voortaan aanspreken bij zijn kloosternaam
Willibrord. Omwille van zijn artistieke talent vordert zijn medebroeder Desiderius Lenz hem op om mede de artistieke ‘School van Beuron’ in kerk en
wereld uit te dragen.3
Pater Verkade ontdekt vrij snel dat de ‘strenge’, autarkische Beuroner kunst
niet bij hem past. Daarom laat de abt hem een jaar naar München gaan om
daar zijn eigen stijl en artistieke weg te vinden. Jawlensky zal op 12 juni 1938
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Op een tentoonstelling bij de Kunstverein in München ontmoette ik datzelfde
jaar [1906] pater Willibrord Verkade uit het klooster van Beuron. Hij was
schilder, een uiterst interessante en ontwikkelde man. Ik raakte zeer goed
bevriend met hem. (…) Later schreef hij over zijn leven en kunst enkele
boeken. In het boek Der Antrieb ins Volkommene (Freiburg 1931) beschrijft
hij de eerste ontmoeting met mij en ook zijn latere bezoeken. In mijn atelier
schilderde Verkade ook naakten. Toen hij weer naar het klooster terugging,
moest hij bij zijn prior biechten en omdat hij naakten had geschilderd, moest
hij als boetedoening naar Jeruzalem om er een kerk te schilderen. Hij mocht
zich niet scheren, waardoor hij na een jaar, toen hij door München reed en
bij mij aanbelde, met een lange baard verscheen. Hij was helaas maar een
half uur bij mij. Sinds die tijd heb ik hem niet meer gezien. (Cat. 181)
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Maurice Denis, De monniken van Beuron, olie op doek, 1904. Op dit schilderij staat de grondlegger van de
‘School van Beuron’, dom Desiderius Lenz, rechts afgebeeld. De middelste figuur is Willibrord (Jan) Verkade.
Bron: C. Boyle-Turner e.a., Jan Verkade, Hollandse volgeling van Gauguin, Waanders, Zwolle, 1989, blz. 147.

nog een brief dicteren voor pater Willibrord, een soort terugblik op die artistieke weg. In die brief legt Jawlensky ook uit hoe innig zijn eigen artistieke
ontwikkeling verbonden is met de spirituele zoektocht: “Omdat ik ondanks
alles wat me is overkomen in de kunst diep heb geleefd, wil ik u graag over
mijn artistieke ontwikkeling vertellen, die ook mijn geestelijke ontwikkeling
is.” (Cat. 180)
In tegenstelling tot zijn contemporaine Russische collega’s Kandinsky en
Malevich heeft Jawlensky geen uitgewerkte theorie neergeschreven over de
vervlechting van het kunstzinnig metier met de geestelijke queeste. Ook al zijn
hun artistieke wegen heel verschillend, toch drijft hen een gelijkaardige visie.
Wat kunstkenner Mark Delrue schrijft over Kandinsky en Malevich, geldt bijvoorbeeld ook in hoge mate voor Jawlensky:
Avant-gardekunstenaars als Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich – kunstpioniers en halve mystici – waren ervan overtuigd dat de kerk haar artistieke en spirituele taak in de nieuwe twintigste eeuw verwaarloosd had.
Daarom had de moderne kunst, meenden zij, een plaatsvervangende spirituele roeping waar de Kerk het liet afweten.4

Door zijn ballingschap zal dit profiel van kunstenaar-profeet nog sterker w
 orden
in de artistieke loopbaan van Jawlensky.

Ballingschap in Zwitserland (1914-1921)
Drieëntwintig jaar na zijn gedwongen vertrek uit Duitsland dicteert de bijna
totaal verlamde Jawlensky in zijn memoires:

De bannelingen konden via vrienden een klein huisje huren in de buurt van
het meer van Genève in het plaatsje Saint-Prex. Over de impact van deze ballingschap schrijft Jawlensky in de reeds geciteerde brief aan pater Verkade heel
uitvoerig:
In onze kleine woning had ik slechts een kleine kamer met een raam om te
werken. Ik wilde doorgaan met mijn geweldige, bontgekleurde schilderijen,
maar ik voelde dat ik dat niet kon. Mijn ziel stond mij deze sensuele schilderkunst niet toe, hoewel er in mijn werken toch veel moois aanwezig is.
Ik voelde dat ik een andere taal moest vinden, een meer spirituele taal. Voor
mij zag ik een weg, een paar bomen en van tijd tot tijd in de verte een berg.
Ik begon een nieuwe weg in de kunst te zoeken. Het was een grote taak.
Ik begreep dat ik niet moest schilderen wat ik zag, zelfs niet wat ik voelde,
maar alleen wat in mij, in mijn ziel leefde. Figuurlijk gezegd zit het zo:
ik voelde in mij, in mijn borst een orgel en dat moest ik laten weerklinken.
De natuur tegenover mij souffleerde me slechts. En dat was een sleutel die
dit orgel ontgrendelde en liet weerklinken. In het begin was het erg moeilijk. Maar langzamerhand kon ik met kleuren en vormen eenvoudig vinden
wat in mijn ziel aanwezig was. Mijn formaten werden klein: 30 x 40 cm.
Ik schilderde zeer veel werken, die ik Variaties op een landschappelijk thema
noemde. (Cat. 180, 182)

Terwijl de landschapsschilder Jawlensky vanuit zijn kamer de ogen laat rusten
op een weg die leidt naar de verte, gaat dit landschap als het ware een ideale
uitdaging vormen om de kleuren en patronen te vinden die aansluiten bij wat
in zijn ziel te ontdekken valt. Een van zijn eerste schilderijen in Saint-Prex
krijgt de titel ‘Variatie – de weg, moeder van alle variaties’ en wordt meteen
hét referentiewerk voor een nieuwe reeks van bijna vierhonderd Variaties.
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Begin augustus 1914 was het oorlog en wij moesten naar Zwitserland. We
moesten ons huis verlaten met alle meubels en kunstvoorwerpen en mochten alleen meenemen wat we in onze handen konden dragen. Nog niet eens
onze arme kat konden we meenemen. Toen we van station Lindau naar de
stoomboot moesten lopen – het waren maar een paar honderd stappen en
we waren met twintig man, omringd door soldaten met geweren –, begon
de mensenmenigte die langs de weg stond naar ons te vloeken en te spugen
en wilde zich naar ons toe dringen. Ik was vreselijk zenuwachtig, maar de
soldaat die naast me liep, zei steeds: ‘Weest u maar gerust, wij zijn er
immers om u te beschermen.’ Toen we op het schip kwamen, kon ik weer
opgelucht ademhalen alsof er een last van mijn ziel was genomen. Het was
een Zwitsers schip. (Cat. 183)

Jawlensky schildert op het ritme van de seizoenen en de uren, en volgens
de hartslag van zijn gemoed. Bannelingen hebben nu eenmaal een grote aandacht voor hun directe omgeving en voor de subtiele transformaties daarheen
de tijd. Die intensifiëring van de tijdsbeleving spreekt ook uit de getuigenissen
van vele andere bannelingen. Neem nu de Iraaks-Nederlandse dichter Baban
Kirkuki. Omwille van de situatie in Irak vluchtte hij in 1999 naar Nederland.
Lange tijd daarna vertolkt hij zijn beklijvende ervaringen in het gedicht ‘School
der seizoenen’:
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Als je verdrietig bent herfst
met het beëindigen van je groen en je schaduw,
leer ik van jou de betekenis van het verlies
die aan mijn wereld toebehoort.
Als je lacht lente
met je nieuwe geboorte
die misschien voor een tijd
hoop kan geven,
leer ik van jou
dat het leven soms te verdragen is.
Jouw komst zomer
een gast met licht en vrolijkheid,
misschien leer ik van jou
het simpel zijn en van de zee houden.
Zonder meer jij winter
jouw hart is nat
jouw ziel is avontuur,
zij leren mij de betekenis van
de tranen en de pracht van de ontdekking.5

“Kunst ist Sehnsucht zu Gott”
De schilder Jawlensky heeft zich in zijn ‘eerste’, ‘relatief onbekommerde’ leven
volop toegelegd op het maken van portretten. Die aandrang verdwijnt geenszins tijdens zijn ballingschap, maar ze krijgt wel een spirituele, haast mystieke
dimensie. In zijn brief aan pater Verkade verwoordt Jawlensky het zo:
Enkele jaren schilderde ik deze Variaties en toen moest ik een vorm voor
het gezicht vinden, omdat ik had begrepen dat de grote kunst slechts met
religieus gevoel zou moeten worden geschilderd. En dat kon ik alleen
maar tot uiting brengen in het menselijk gelaat. Ik begreep dat de kunstenaar met zijn kunst het goddelijke in hemzelf door middel van vormen en
kleuren moet uitdrukken. Daarom is het kunstwerk een zichtbare God en
de kunst ‘verlangen naar God’. Ik heb jarenlang gezichten geschilderd. Ik
zat in mijn atelier en had de natuur als souffleur niet nodig. Ik hoefde me

alleen maar in mezelf te verdiepen, te bidden en mijn ziel voor te bereiden
op een staat van religieus bewustzijn. Ik heb heel veel ‘gezichten’ geschilderd. (Cat. 182)

Het menselijke gelaat was voor Jawlensky (…) een icoon. In het gelaat van
de mens zag hij het gelaat van de Eeuwige. Elk schilderij was een ontmoeting met God, van oog tot Oog.6

Jawlensky zou nog verder werken aan deze reeks Heilandsgezichten tot in 1922.
Maar in 1918 was hij ook nog aan een derde reeks ‘gezichten’ begonnen. Hij
noemt ze Abstracte koppen. Deze koppen blijft hij schilderen tot in het jaar
1935. De titel voor die reeks bevat een tegenstelling die de aard van de werkjes
goed weergeeft: ondanks hun figuratie en herkenbaarheid bevatten de gezichten een grote graad van abstractie. Het zijn schilderijen waaraan Jawlensky
een intense arbeid wijdde. Ze vallen op door een lijnenstelsel met onderaan
een U-vormige afsluiting. Horizontale strepen geven mond, ogen en voorhoofd
aan. De loodrechte lijn van de neus verdeelt het gezicht vaak in een lichtere
en een iets donkerder helft. Boven de wenkbrauwen staat dikwijls een driehoekig dakje waaruit haarlokken hangen. De gezichten kijken de toeschouwer
aan en stralen een heel intens leven uit. Toch suggereren ze meestal een
gesloten naar binnen gekeerde blik. Jawlensky zelf hechtte veel belang aan de
serie Abstracte koppen. Dat blijkt ook uit enkele notities in zijn memoires:
In Wiesbaden schilderde ik enkele jaren alleen mijn grote abstracte koppen.
Ik was zo geconcentreerd op deze werken en wilde een volmaakte spirituele
inhoud bereiken. Zo ontstonden zeer goede werken. (Cat. 185)

De meeste abstracte koppen schildert Jawlensky inderdaad in Wiesbaden, dus
na zijn Zwitserse ballingschap, maar de aanzet ervan en de eerste werken
realiseerde hij wel nog tijdens zijn ballingschap.
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Met deze ‘gezichten’ verwijst Jawlensky naar drie verschillende reeksen.
In Zürich en Ascona schildert hij een serie onder de titel Mystieke koppen
(1917-1919). Vaak herken je er het portret van zijn geliefde Helene in. In München had hij haar trouwens vaak als model gebruikt voor flamboyante, felle
portretten zoals bijvoorbeeld ‘Helene in een Spaans kostuum’. Nu krijgen deze
mystieke portretten een grotere gelaagdheid ondanks en/of dankzij een grotere
abstrahering. Jawlensky plaatst kleurvlakken naast elkaar om zo zijn mystieke
koppen vorm en inhoud te geven.
In datzelfde jaar 1917 begint Jawlensky aan een tweede serie gezichten die
hij de titel Heilandsgezichten geeft. Daarover dicteert hij in zijn memoires: “Voor
mij waren het de hoofden van heiligen. Als ik nu – in 1937 – aan die tijd terugdenk, nu ik ziek ben en over de zeventig, dan huilt mijn ziel van verdriet en
verlangen.” (Cat. 185) De Heilandsgezichten zijn bijna alle licht van ondergrond
met heel kleurrijke lijnen en vlakken die mond, ogen, neus, voorhoofd, haar en
kin aangeven. Theoloog Kick Bras vergelijkt deze gezichten met iconen:
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Alexej von Jawlensky, Mystieke koppen. 1. Aarde (1919). 2. Drie vierde profiel (1917).
Alexej von Jawlensky, Heilandsgesichten. 3. De martelaar (1919). 4. De engel Gabriel (1920).
Alexej von Jawlensky, Abstracte koppen. 5. Abstracte kop (1918). 6. Abstracte kop (1922).

Jawlensky zag zijn ballingschap als een breuk in zijn artistieke evolutie.
Toch betekende die evenzeer de continuatie en verdieping van zijn focus op
landschappen en portretten. De tijdelijke vervreemding van de internationale
kunstwereld zorgde ervoor dat Jawlensky nog nauwelijks inspiratie opdeed
van buiten. De ballingschap verplichtte de kunstenaar om alles wat in hem
aanwezig was aan artistiek en spiritueel leven verder te ontwikkelen, volledig
te doorgronden en te ‘bezielen’.

Andersoortige ballingschap (1934-1941)

En toen werd ik ziek en kon ik wel verder werken ondanks dat mijn handen
steeds stijver werden. Ik kon het penseel niet meer met één hand vasthouden, maar moest daarvoor beide handen gebruiken, steeds met veel pijn.
Het formaat van mijn schilderijen werd heel klein, ook moest ik een nieuwe
techniek vinden. Drie jaar lang heb ik als een bezetene deze kleine abstracte
koppen geschilderd. (Cat. 182)

De kleine abstracte koppen waarover hij spreekt, vormen uiteindelijk een serie
van bijna duizend werkjes. De reekstitel luidt: Meditaties.
De voortschrijdende ziekte maakt Jawlensky opnieuw tot een soort balling.
De artiest wordt langzaam maar zeker verbannen uit zijn ene eigenlijke vaderland, de schilderkunst. Dat besef daagt hem echter uit om het onderste uit de
kan te halen. Hij wil koste wat het kost tot het uiterste gaan in de ontplooiing
van zijn artistieke en spirituele zelf. In zijn memoires formuleert hij dit heel
expliciet:
Geleidelijk zijn mijn armen en handen stijf en krom geworden en lijd ik
vreselijke pijn. Omdat ik door de stijfheid in mijn ellebogen en handen erg
werd belemmerd, moest ik naar een nieuwe techniek zoeken. In mijn laatste periode hebben mijn werken een heel klein formaat, maar de schilderijen zijn nog intenser en spiritueler: ze spreken alleen vanuit de kleur.
Omdat ik voelde dat ik door mijn ziekte in de toekomst niet meer zou kunnen werken, werkte ik als een bezetene aan mijn kleine Meditaties. En die
kleine, maar voor mij belangrijke werken voor de toekomst laat ik nu na
aan de mensen die van kunst houden. Toen ik enige verlichting in mijn
handen voelde, schilderde ik meteen grotere werken, alleen stillevens,
meestal bloemen. Ze zijn heel mooi van kleur en hebben veel succes bij de
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Het jaar 1934 is voor Jawlensky heel belangrijk. Het is het ‘jaar van de kanteling’. De Rus wordt Duits staatsburger, maar de ironie wil dat tussen zijn
aanvraag in 1930 en de toekenning ervan, vier jaar later, Duitsland drastisch
verandert. In 1933 krijgen de nazi’s de macht in handen; ze drukken vrijwel
onmiddellijk een zware stempel op de samenleving. Alexej Jawlensky wordt
burger van een land die hem als artiest het zonlicht niet meer gunt. Hij weet
dat de nieuwe machthebbers zijn kunst wantrouwen. Tegelijkertijd palmt de
artritis zijn lichaam in. Aan pater Verkade schrijft Jawlensky hierover:

mensen. Mijn ziekte heeft me afhankelijk gemaakt van de hulp van vreemden. Ik ben mijn lieve vrouw zeer dankbaar, die me in de lange jaren van
mijn ziekte met geduld heeft verpleegd. (Cat. 185)
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Deze passage is meteen het einde van Jawlensky’s gedicteerde memoires.
Beperkt door de politieke omstandigheden én uitermate begrensd door zijn
ziekte, gaat Jawlensky telkens weer een ander soort gezichten schilderen. Hij
vindt weer een nieuw patroon: een zware, donkere verticale lijn in het midden
tekent zich af als een neus en een voorhoofdfrons; min of meer loodrecht
daarop weer donkere, zware lijnen die ogen en wenkbrauwen moeten aangeven; onderaan een horizontale streep die de mond verbeeldt. Dit terugkerende
schema vult hij op met kleurstreken. De penseelstreken gaan van boven naar
onder en vervolgens weer van beneden naar boven in eenzelfde kleur naast
elkaar of in een afwisseling van kleurtinten. Die verfstreken lichten als het
ware op vanuit de duisternis. Als we weten hoeveel moeite en inzet deze
Meditaties kostten, dan kunnen we niet anders dan met nog meer aandacht de
‘meditaties’ van de kunstenaar in ons op te nemen. Jawlensky’s meditaties
smeken erom een alliantie te mogen smeden met de meditaties van al wie
bereid is deze kunstvorm innig te ‘omhelzen’.
Menig kunstcriticus typeert de uitgebreide reeks Meditaties van Jawlensky
door expliciet te verwijzen naar het bidden van de rozenkrans. De tentoon
stellingscatalogus bij de expo in Den Haag gaat niet voorbij aan die typering:
Werner Haftmann had het bij het rechte eind toen hij voor de Meditaties het
fraaie beeld van het bidden van de rozenkrans bedacht: een eindeloze reeks
waardevolle kleine parels die in eeuwige cirkels met elkaar verbonden zijn.”
(Cat. 38/40)

7.

Alexej von Jawlensky, Meditaties.
7. Vitaliteit (1935).
8. December (1935).

8.
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De vergelijking is uiteraard gegroeid bij kunstkenners met een katholieke
achtergrond. Maar omwille van de Russische herkomst van de schilder lijkt
het minstens even gerechtvaardigd om het beeld van het Jezusgebed te gebruiken. Zoals de gelovige zich de zegen van het niet aflatende gebed tracht eigen
te maken door de herhaling van de formule “Heer, Jezus Christus, Zoon van
God, ontferm U over mij, zondaar” (of de variante die ontleend is aan de
goede moordenaar aan het kruis: “Heer Jezus, wil aan mij denken wanneer
Gij in Uw rijk zijt gekomen”), zo probeert de schilder in het steeds opnieuw
schilderen van een getormenteerd gezicht zijn streven uit te beelden naar een
synthese tussen zijn wegkwijnende lijf en zijn immer hunkerende geest. De
schier eindeloze reeks Meditaties schreeuwt als het ware: ‘Ecce homo, zie hier
een mens in al zijn grootsheid én met al zijn beperkingen.’ Deze Meditaties
zijn de kralen van het gebedssnoer dat een hulpmiddel wil zijn om het Jezusgebed te bidden.
Niet alleen de overkoepelende titel van de reeks – Meditaties –, maar ook
sommige titels bevestigen dat Jawlensky weet dat hij aan zijn laatste werken
bezig is en dat hij in die werken een spirituele opgave ontdekt. De bonte kleuren van de vroegere werken zijn verdwenen: de lichamelijke aftakeling van de
maker drukt zich nu uit in een donkerder kleurenpalet. Jawlensky schildert
zijn eigen lijdensweg en verbindt die met zijn geloof. Een van zijn laatste
meditaties krijgt de titel Mein Geist wird weiterleben (Mijn geest zal verder
leven). Het geloof in de verrijzenis klinkt hier heel expliciet in door. Als zijn
aardse ballingschap ten einde zal lopen – en dat moment voelt hij in zijn
lichaam almaar nakender – dan gelooft Jawlensky dat zijn geest zal verder
leven, zowel bij zijn God als in zijn werken.

Ik lees je ogen...
In het artistieke oeuvre van Alexej von Jawlensky nemen portretten en gezichten een centrale plaats in. De toeschouwer kijkt onwillekeurig naar de ogen
van de geportretteerde figuur. In die ogen probeert hij te lezen wat de schilder
wil vertellen. Maar doet elke banneling dit niet tijdens zijn gedwongen verblijf
in den vreemde, ver buiten zijn habitat?
Jawlensky keek naar het landschap en probeerde te ontdekken hoe dit een
thuis kon worden voor hem. Dat was de bron van zijn Variaties. Maar meer
nog keek hij naar mensen rondom hem: zij die met hem gevlucht waren en zij
die hem als banneling opvingen. Hij zocht hoe hij thuis kon komen in hun
ogen en in hun harten. Maar bovenal zocht hij wie hijzelf was en hoe hij het
mysterie van het leven diep in zijn eigen hart en geest kon ontdekken en beleven. Lag er in zijn hart geen gezicht geborgen dat vraagt ontdekt te worden,
een mystiek gezicht? Een Heilandsgezicht? Een uitnodiging om telkens weer
de meditatieve toer op te gaan, en al mediterend het verloren vaderland te
vinden in zijn diepste ‘zelf’.
De banneling-dichter Baban Kirkuki leest ook de ogen. Getuige dit vers van
hem, dat de titel draagt: ‘Temperament van de ogen’.
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Alexej von Jawlensky, Vrouwenkop,
olie op karton, 1911.

Het ‘temperament’ van een ‘verloren ik’ – is dat niet de hunkering van iemand
die rotsvast gelooft ooit thuis te komen na de ballingschap?

Frederik Tack werkte als opvoeder bij autistische kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking,
na eerst een proeftijd doorlopen te hebben in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. Hij publiceerde onder meer
over de geschiedenis van de KSA, een van de grootste Vlaamse jeugdbewegingen. Een tijdlang was Tack ook buddy
voor aidspatiënten. Thans doet hij vrijwilligerswerk in het kenniscentrum van het museum In Flanders Field in Ieper.
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Het Gemeentemuseum Den Haag exposeerde Jawlensky’s oeuvre van 29 september 2018 tot
27 januari 2019. In die overzichtstentoonstelling lag de nadruk op de invloed van de spirituele
beleving van de kunstenaar op zijn werk.
De memoires, die een unieke inkijk verlenen in de ziel van de ‘banneling’ Jawlensky, werden
opgenomen in de tentoonstellingscatalogus: Doede Hardeman en Daniël Koep (red.),
Alexej von Jawlensky. Expressionisme en devotie, WBOOKS, Zwolle, 2018. De citaten uit deze
catalogus zijn in het vervolg van dit artikel aangeduid met ‘Cat.’, gevolgd door de bladzijde.
Zie ook: Felix Standaert, “Opkomst en echec van een integere stijl. De artistieke
‘School van Beuron’ en haar stille ondergang”, in: De Kovel 24 (2012/4) 42-51.
Mark Delrue, Een spel van ogenblik en eeuwig. Is christelijk geïnspireerde kunst vandaag nog
mogelijk?, Halewijn, Antwerpen, 2017, blz. 29.
Baban Kirkuki, Licht onbekend. Gedichten, Uitg. P, Leuven, 2013, blz. 13.
Kick Bras, Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld, Skandalon, Vught, 2017, blz. 213.
Baban Kirkuki, ibidem, blz. 35.
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Ik lees je ogen
ze vertellen mij hoe ik er vanbuiten uitzie.
Ik lees je ogen
ze vertellen mij hoe ik er vanbinnen uitzie.
Je ogen zullen mijn leven
een andere betekenis geven.
Droomplaatsen in mijn stille bed.
Stroom wekken in het leven van mijn leven.
Je ogen zullen een nieuwe identiteit
aan mijn lichaam geven,
niet warm tot het kookt
en niet koud tot het afstand neemt.
Je ogen zijn het temperament
van mijn verloren ik
in het leven op deze aarde.7

