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Tijdverschijnselen  
Over het algemeen kan ik mijn nieuwsgierigheid naar de tentoonstelling de ruimte geven door 
de koffietijd te verkorten en een eerste snelle blik te werpen op het gebodene dat zich bevindt 
in de nabijheid van het koffie-uitschenk-punt. Die vlieger ging dit keer niet op want met de 
deskundige hand van de organisatie werden we in een miezerig regentje naar ‘Gember’ 
gevoerd; een uitspanning die zich weliswaar aan de kop van majestueuze vijver van het 
Gemeentemuseum Den Haag bevindt, maar geen directe verbinding heeft met het museum. 
Het zij ze vergeven. Voor de liefhebber wachtte naast het kopje koffie het hooggeprezen 
hazelnootgebak van de befaamde en oh zo Haagse patisserie Maison Kelder.  
  
Ik wist niet of de lichte opwinding die ik voelde bij het betreden van het Haags 
Gemeentemuseum werd opgeroepen door de fraaie, lange overdekte toegangspoort van 
Berlage’s hand of dat de hooggespannen verwachtingen mij parten speelden van de 
tentoonstelling die ik te zien zou krijgen.  

 
In dit geval had ik deze opwinding niet alleen te danken aan het werk van Von Jawlensky dat 
ons te wachten stond maar ook aan de Amsterdamse lezing van de Vrienden van Vereniging 
Rembrandt, die ik een week eerder bijwoonde. Eén van de sprekers, Luit Mols, gaf daar een 
boeiende uiteenzetting over de tentoonstelling Glans en Geluk: kunst uit de wereld van de 
Islam, waarbij zij als gastconservator betrokken was. 
 

 
De tafel (1901) 

 
Hélène, op 15-jarige leeftijd (1901-1902) 
 
Later, rond 1908 bracht Von Jawlensky samen met zijn vrouw en het bevriende echtpaar 
Kandinsky, de zomers door in het Duitse Murnau. Daar maakten zij zich verder los van de 
academische tradities en invloeden uit het impressionisme. 

 

De spirituele rondleidster van de 
Von Jawlensky tentoonstelling 
voerde ons naar twee werken uit 
zijn begintijd. De Zwarte Tafel uit 
1901 is niet alleen qua onderwerp-
keuze bijzonder maar ook de com-
positie en de overgang van de tafel 
naar de vloer, trekken de aan-
dacht. Zij riepen vragen op zonder 
dat ik behoefte had aan ant-
woorden. Het schilderij is in al 
zijn eenvoud volstrekt autonoom. 
 
Hetzelfde geldt voor het portret 
van Hélène op vijftienjarige leef-
tijd (1901-1902). Het gezicht heeft 
in de roze kleurvlakken van het 
portret met in haar ogen, neus en 
mond nauwelijks uitgewerkte 
accenten. Desondanks laat het por-
tret een enorme zeggingskracht 
zien. Beide werken maakten in-
druk. In gedachten herkende ik 
voorzichtig de eerste tekenen van 
het expressionisme. 
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Von Jawlensky vindt zijn weg via het expressionisme. In 1912 schilderde hij zijn iconische 
Prinses Turandot. Hij verbeeldt in het portret het oude verhaal van de Chinese prinses, die 
alle door haar schoonheid aangelokte vrijers laat terechtstellen als ze haar raadsels niet 
kunnen oplossen. Met een kwaadaardige blik en samengeknepen lippen laat de schilder haar 
de wereld inkijken.  
 

 
Prinses Turandot, 1912 
 
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog moet Von Jawlensly zeer tegen zijn zin uitwijken 
naar Zwitserland. Hij moet genoegen nemen met een voor zijn doen, klein atelier. Vanuit het 
raam schildert hij het uitzicht en dat herhaalt hij vele malen. De schilderingen monden 
uiteindelijk uit in de serie Variationen; steeds hetzelfde uitzicht, steeds abstracter en steeds in 
andere kleurstellingen afgebeeld.  
 

   
De weg, moeder van alle ‘variationen’ 1914 Variation, zomernacht, ca. 1918 

Het intrigeert me dat ik bij 
dit portret, ondanks de door 
mij zeer gewaardeerde ont-
wikkeling naar het expres-
sionisme, in gedachten te-
rugkeer naar het schilderij 
van Hélène uit 1901. Die 
gedachte wordt sterker als 
ik zie dat omstreeks 1917 
zijn spirituele beleving 
steeds meer invloed krijgt 
op zijn portretten. De 
vormen worden geconcen-
treerder en de kleuren  don-
kerder. Voor hem waren de 
gezichten de uitdrukking 
van een bovenpersoonlijke 
werkelijkheid. Opnieuw 
denk ik aan het portret van 
Hélène. 
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Met deze werken ontwikkelt hij zich evenals zijn levenslange kameraad Kandinsky naar een 
meer abstracte kunstvorm. Dat is niet zo gek omdat zij door de tijd heen samenwerkten in een 
drietal kunstverenigingen: De Neue Künstlervereinigung München (1909), Der Blaue Reiter 
(1911) en Die Blauen Vier (1929). Anders dan Von Jawlensky luidde Kandinsky al in 1910 
de abstracte kunst in met zijn aquarel Improvisatie.  
 
 

 
Improvisatie 1910 Kandinsky (niet op de tentoonstelling te zien) 
 
In zijn laatste levensfase, als Von Jawlensky het penseel door zware artritis en 
verlammingsverschijnselen in zijn vingers en ellebogen alleen nog met gestrekte armen kan 
hanteren, ontstaan de Mediatationen. Hoewel deze neigen naar abstracties, heeft hij in 
tegenstelling tot Kandinsky nooit de stap naar de volledige abstractie gezet. 
 

        
heilandsgezicht 1917  abstracte kop 1918     schets abstracte kop 1929 
 

     
mediationen (ontstaan tussen 1934 en1937) 
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Het is even schakelen als ik de tentoonstelling Glans en Geluk: kunst uit de wereld van de 
Islam, binnen loop. Nog maar net bekomen van de expressieve schilderkunst van Von 
Jawlensky heersen hier zowel gebruiks- als kunstvoorwerpen met minutieuze ornamentiek, 
rijke versieringen van zowel religieuze als wereldlijke aard. De voorwerpen stammen uit de 
periode van 900-1900.  

 
schenkkan Iran, ca 1200 kom, Iran, 1200-1250 kom, Oost Iran, 900-100 (moskeelamp, 1322-1328 
   Syrië of Egypte) 
 
Wandelend door de zalen viel ik van de ene verbazing in de andere. Volgens de 
beschrijvingen verwijst al het moois van het gebodene naar wat ons in het hiernamaals te 
wachten staat. Tot mijn tevredenheid werd er hieraan toegevoegd: dat al het moois toentertijd 
ook een uitdrukking was voor de liefde voor het goede leven. Ik kon niet anders concluderen 
dat ook het leven van vandaag ons goed gezind was! 
 
Paul Woerlee 
 
Reageren?  
paulwoerlee@kpnmail.nl 


