
	  

	  
	  

AMEG	  kunst-‐	  en	  wandelretraite,	  	  
18-‐23	  augustus	  2017	  Ascona,	  	  

Tessin,	  Zwitserland	  
	  

Een	  vrijplaats	  voor	  liefde,	  licht	  en	  inspiratie	  
	  
	  

In	  de	  voetsporen	  van	  Marianne	  Werefkin,	  Hermann	  Hesse	  en	  
andere	  kunstenaar-‐immigranten	  uit	  het	  interbellum	  

	  

	  
	  

	  
AMEG	  kunst-‐	  en	  wandelretraite	  in	  Casa	  Rondinella	  aan	  het	  	  

Lago	  Maggiore	  2017	  
	  

Welkom	  op	  de	  kunst-‐	  en	  wandelretraite	  aan	  het	  Lago	  Maggiore	  in	  
Zwitserland.	  We	  verblijven	  in	  een	  prachtige	  villa	  met	  tuinen	  in	  Ronco	  
sopra	  Ascona	  met	  uitzicht	  op	  het	  meer.	  	  



	  

De	  villa	  bestaat	  uit	  3	  verdiepingen	  en	  er	  is	  voldoende	  ruimte	  voor	  
iedere	  cursist	  om	  daar	  te	  werken	  en	  te	  overnachten.	  De	  lunch-‐	  en	  
dinermogelijkheden	  in	  de	  omgeving	  zijn	  talrijk	  maar	  er	  kan	  in	  de	  
keuken	  ook	  zelf	  een	  maaltijd	  worden	  bereid.	  Het	  landhuis	  wordt	  
omgeven	  door	  een	  sprookjesachtige	  tuin	  waar	  gemediteerd	  en	  
geschilderd	  kan	  worden.	  	  
	  
Waarom	  naar	  Ascona,	  provincie	  Tessin	  in	  Zwitserland?	  
1. alle	  elementen	  uit	  eerdere	  retraites	  van	  Loucas	  van	  den	  Berg	  
komen	  hier	  samen:	  	  
-‐De	  Assisi	  retraite	  en	  de	  Rieti	  retraite	  waar	  we	  stilstaan	  bij	  het	  
leven	  en	  wandelen	  van	  Franciscus	  wordt	  voortgezet	  in	  de	  
liefde	  voor	  Franciscus	  van	  Assisi	  in	  de	  schilderijen	  en	  verhalen	  
uitgebeeld	  en	  verteld	  door	  kunstenaars	  als	  Marianne	  Werefkin	  
en	  Hermann	  Hesse;	  
-‐het	  wandelaspect	  van	  de	  AMEG-‐retraites	  dat	  goed	  tot	  zijn	  
recht	  komt	  in	  het	  landschap	  van	  Tessin	  met	  zijn	  heldere	  licht,	  
hoge	  bergen,	  zuivere	  lucht	  en	  water;	  
-‐de	  geschiedenis	  van	  de	  Blaue	  Reiter	  zoals	  onderzocht	  in	  de	  
kunstretraite	  te	  Murnau	  leeft	  voort	  in	  de	  kunst	  van	  Marianne	  
Werefkin	  in	  Ascona;	  
-‐de	  Bauhausretraite	  zet	  zich	  voort	  met	  de	  verdere	  ontwikkeling	  
van	  de	  Bauhauskunst	  in	  Ascona.	  Bauhausleraren	  en	  -‐studenten,	  
Hans	  Arp	  en	  de	  Dadaïsten	  trekken	  naar	  de	  Monte	  Verita	  in	  de	  
omgeving	  van	  Ascona,	  de	  berg	  van	  de	  kunst	  en	  de	  zuivere	  
levenswijze;	  
-‐Het	  AMEG	  persoonlijk	  leiderschapstraject	  waarin	  Hermann	  
Hesse	  gelezen	  werd	  heeft	  zijn	  voedingsbodem	  in	  Tessin.	  We	  
aanschouwen	  de	  literaire	  en	  de	  schilderkundige	  aspiraties	  van	  
Herman	  Hesse	  werkend	  in	  Montagnola.	  

2. Het	  landschap	  is	  een	  vrijplaats	  geweest	  voor	  	  talloze	  
kunstenaars	  die	  op	  de	  vlucht	  waren	  voor	  de	  beide	  
Wereldoorlogen	  van	  de	  20e	  eeuw	  en	  in	  dit	  gebied	  de	  ruimte	  
vonden	  om	  op	  totaal	  nieuwe	  wijze	  hun	  leven	  vorm	  te	  geven	  en	  
tot	  inspiratie	  te	  komen.	  We	  zullen	  dit	  gebied	  ook	  gebruiken	  als	  
oase	  van	  rust,	  inspiratie	  en	  een	  gezonde	  levensstijl.	  

3. We	  zullen	  3	  musea	  bezoeken:	  	  
a.	  de	  Monte	  Verita:	  berg	  van	  de	  waarheid	  en	  berg	  van	  de	  kunst.	  
De	  magische	  berg	  met	  het	  artistieke	  landschap	  en	  zuivere	  
klimaat	  waar	  tussen	  1919	  en	  1950	  tienduizenden	  kunstenaars	  
verbleven	  voor	  een	  korte	  of	  langere	  periode.	  	  	  	  	  	  	  



	  

b.	  het	  Museo	  Communale	  in	  Ascona	  met	  het	  werk	  van	  Werefkin	  
en	  andere	  expressionisten	  alsmede	  kunstenaars	  van	  het	  
collectief	  de	  Grote	  Beer.	  
c.	  het	  Hermann	  Hesse	  museum	  in	  Montagnola	  in	  het	  oude	  Casa	  
Camuzzi	  waar	  Hesse	  gewoond	  heeft.	  
4.	  we	  zullen	  wandelen	  naar	  de	  Monte	  Verita	  en	  vanuit	  Ronco	  
sopra	  Ascona	  de	  bergen	  van	  de	  omgeving	  verkennen.	  
Wandelschoenen	  zijn	  verplicht	  alsmede	  een	  goede	  conditie.	  

	  
	  
Marianne	  Werefkin	  (1860-‐1938)	  en	  Der	  Blaue	  Reiter	  
Loucas	  van	  den	  Berg	  schreef	  het	  boek	  over	  Wassily	  Kandinsky,	  
Kandinsky	  en	  het	  opbloeien	  van	  de	  Vrije	  Geest.	  Hierin	  wordt	  ruim	  
aandacht	  besteed	  aan	  de	  Blaue	  Reiter	  groep	  waartoe	  ook	  Marianne	  
Werefkin	  en	  Alexej	  Jawlensky	  behoorden.	  Kandinsky	  en	  Gabriele	  
Münter	  ontmoeten	  Werefkin	  en	  Jawlensky	  tussen	  1908	  en	  1912	  
meerdere	  malen	  in	  Murnau	  en	  München.	  In	  deze	  periode	  ontstaan	  de	  
eerste	  abstracte	  schilderijen	  van	  Kandinsky.	  	  
	  
Marianne	  Werefkin	  heeft	  Kandinsky	  geïnspireerd	  tot	  het	  schrijven	  
van	  het	  boek	  Spiritualiteit	  en	  abstractie	  in	  de	  kunst	  uit	  1911.	  In	  mijn	  
boek	  over	  Kandinsky	  en	  het	  opbloeien	  van	  de	  Vrije	  Geest	  schrijf	  ik	  over	  
het	  Dagboek	  aan	  een	  onbekende	  van	  Marianne	  Werefkin.	  Dit	  dagboek	  
is	  geschreven	  tussen	  1901	  en	  1095	  en	  bevat	  de	  kerngedachten	  van	  
spiritualiteit	  en	  abstractie	  in	  de	  kunst.	  Beiden	  Russisch	  en	  beiden	  
kunstenaar	  zien	  ze	  de	  hoofdrol	  weggelegd	  voor	  de	  bewuste	  
oprechtheid	  en	  innerlijke	  noodzaak	  van	  kunstzinnig	  werken.	  Het	  
leren	  creëren	  zonder	  overtuiging,	  geloof	  of	  opgelegd	  beeld	  maar	  van	  
binnenuit	  is	  waarachtig.	  Er	  is	  maar	  één	  maatstaf	  om	  het	  kunstwerk	  te	  
begrijpen,	  schrijft	  Werefkin	  en	  dat	  is	  te	  zien	  of	  de	  kunstenaar	  meester	  
over	  zijn	  eigen	  leven	  is	  geworden.	  	  
	  



	  

	  
Marianne	  Werefkin,	  Ascona	  	  
	  
	  
De	  1e	  Wereldoorlog	  en	  de	  Russische	  revolutie	  van	  1917	  
Bij	  het	  uitbreken	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  komt	  er	  een	  einde	  aan	  
de	  expressionistische	  kunstperiode.	  Kandinsky	  keert	  via	  Zwitserland	  
en	  Zweden	  terug	  naar	  Rusland.	  Ook	  zijn	  bezittingen	  worden	  
geconfisqueerd	  door	  de	  bolsjewieken.	  Hij	  trouwt	  met	  Nina	  en	  leeft	  
tussen	  1916	  en	  1921	  zeer	  armoedig.	  Hij	  is	  lid	  van	  verschillende	  
kunstcommissies	  die	  de	  communistische	  staat	  in	  het	  leven	  roept	  
zoals	  IZO	  NARKOMPROS	  en	  het	  in	  1919	  opgerichte	  staatsatelier	  in	  
Moskou.	  Maar	  in	  1920	  en	  1921	  gaat	  Kandinsky	  niet	  mee	  met	  het	  
constructivisme	  en	  de	  berekende	  kunst	  maar	  breekt	  een	  lans	  voor	  



	  

het	  kunstzinnige	  proces,	  de	  intuïtie,	  de	  vrijheid	  en	  de	  innerlijke	  
noodzaak.	  Hij	  schrijft:	  wanneer	  een	  kunstenaar	  abstracte	  middelen	  
gebruikt	  betekent	  dat	  nog	  niet	  dat	  hij	  een	  kunstenaar	  is.	  En	  zoals	  er	  al	  
genoeg	  dode	  driehoeken	  zijn,	  of	  ze	  nu	  wit	  of	  groen	  zijn,	  zo	  zijn	  er	  niet	  
minder	  dode	  hanen,	  dode	  paarden	  en	  dode	  gitaren.	  De	  vorm	  zonder	  
inhoud	  is	  niet	  een	  hand	  maar	  een	  lege	  handschoen	  gevuld	  met	  lucht.	  
Kandinsky	  keert	  met	  Kerstmis	  1921	  met	  achterlating	  van	  zijn	  meeste	  
werken	  terug	  naar	  Berlijn.	  In	  1922	  aanvaardt	  hij	  het	  meesterschap	  
aan	  het	  Bauhaus	  in	  Weimar.	  	  
Marianne	  Werefkin	  denkt	  over	  vorm	  en	  inhoud	  hetzelfde	  als	  
Kandinsky.	  Voor	  haar	  betekent	  abstract:	  geestelijk	  doordrongen.	  
Abstract	  is	  geen	  doel	  op	  zich.	  
	  
	  
In	  Ascona	  aan	  het	  Lago	  Maggiore	  
Haar	  stijl	  verandert	  langzaam	  in	  Ascona	  waar	  Alexej	  Jawlensky	  en	  zij	  
in	  1918	  terecht	  komen.	  Haar	  tonen	  worden	  donkerder,	  nog	  steeds	  
zijn	  de	  invloeden	  van	  het	  fauvisme	  met	  de	  donkere	  lijnen	  en	  
contouren	  met	  daarbinnen	  vele	  lagen	  en	  kleurtonen	  in	  tempera	  
zichtbaar	  maar	  nu	  met	  arbeiders	  erin,	  gewone	  mensen	  in	  het	  
landschap,	  schaapsherders,	  vissers	  en	  de	  hoge	  bergen	  rondom	  het	  
Lago	  Maggiore.	  
	  
Het	  is	  voor	  barones	  Werefkin	  duidelijk	  dat	  met	  de	  overwinning	  van	  
de	  bolsjewisten	  het	  tsarisme	  definitief	  verdwijnt.	  Ze	  heeft	  geen	  recht	  
meer	  op	  een	  pensioen	  uit	  tsaristische	  kringen.	  Ook	  in	  München	  is	  ze	  
niet	  meer	  welkom.	  	  Het	  huis	  in	  München	  met	  de	  tekeningen	  en	  
schilderijen	  van	  haar	  en	  Jawlensky	  wordt	  nog	  tot	  1920	  aangehouden.	  	  
De	  vrouw	  van	  Paul	  Klee	  past	  op	  het	  huis	  in	  München.	  	  
De	  geldnood	  neemt	  toe.	  Werefkin	  en	  Jawlensky	  vluchten.	  Beiden	  zijn	  
genoodzaakt	  uit	  eigen	  collectie	  te	  verkopen	  zoals	  een	  Van	  Gogh	  en	  
een	  Gauguin.	  Ze	  woont	  in	  Casa	  Perucchi	  in	  het	  centrum	  aan	  het	  meer.	  
In	  Ascona	  vindt	  al	  snel	  de	  scheiding	  van	  Alexej	  Jawlensky	  en	  zijn	  zoon	  
Andreas	  plaats.	  Hij	  verhuist	  in	  1921	  naar	  Wiesbaden	  met	  zijn	  zoon	  en	  
trouwt	  met	  zijn	  dienstmeisje	  Helene	  van	  wie	  ook	  het	  kind	  Andreas	  is.	  	  
Jawlensky	  zal	  in	  Wiesbaden	  geholpen	  worden	  door	  Galka	  Scheyer,	  
kunstenares,	  schrijfster	  en	  tevens	  bemiddelaar	  voor	  Kandinsky,	  Klee,	  
en	  Feininger.	  Samen	  met	  Jawlensky	  worden	  ze	  de	  Blaue	  Vier	  
genoemd.	  Op	  deze	  wijze	  presenteert	  en	  verkoopt	  zij	  ze	  in	  de	  
Verenigde	  Staten.	  



	  

	  
Galka	  Scheyer	  door	  Alexej	  Jawlensky	  
	  
	  
Werefkins	  levensweg	  is	  er	  nu	  een	  van	  armoede	  en	  eenvoud.	  Ze	  
schrijft	  in	  haar	  dagboeken	  en	  brieven	  dat	  ze	  door	  het	  schilderen	  en	  
eenvoudig	  leven	  leert	  in	  alles	  het	  goede	  te	  zien.	  Ascona	  leert	  haar	  om	  
liefde	  te	  zien	  in	  alles	  dat	  leeft.	  Ze	  doet	  als	  kunstenares	  geen	  
concessies	  voor	  geld.	  Liever	  leeft	  ze	  als	  een	  kluizenares	  en	  maakt	  
kunst.	  	  
Marianne	  schenkt	  haar	  beelden	  aan	  het	  in	  1921	  opgerichte	  Museo	  
communale	  in	  Ascona.	  Ze	  wordt	  lid	  van	  het	  internationale	  
kunstgezelschap	  de	  Grote	  Beer	  dat	  in	  Ascona	  gevestigd	  is.	  Leden	  zijn	  
o.a.	  de	  Nederlander	  Otto	  Niemeyer	  en	  de	  Zwitser	  Cuno	  Amiet,	  de	  
pleegvader	  van	  Herman	  Hesse’s	  zoon	  Bruno	  na	  de	  scheiding	  met	  zijn	  
vrouw.	  
Verder	  is	  ze	  vertegenwoordigster	  voor	  een	  farmaceutisch	  bedrijf.	  
In	  1928	  verschijnen	  er	  van	  haar	  hand	  Ascona	  impressies	  in	  de	  Neue	  
Zuricher	  Zeitung.	  
	  
Immigranten	  op	  de	  Monte	  Verita	  
Er	  komen	  in	  de	  jaren	  20	  steeds	  meer	  immigranten	  naar	  Ascona	  
waaronder	  Else	  Laske	  Schuler,	  kunstenares	  en	  dichteres,	  vriendin	  
van	  Franz	  Marc	  en	  de	  Blaue	  Reiter	  groep.	  Ze	  schrijft	  een	  lang	  gedicht	  
ter	  ere	  van	  Marianne	  Werefkin.	  Werefkin	  voert	  weliswaar	  geen	  



	  

kunstsalon	  meer	  maar	  werkt	  als	  een	  magneet	  op	  andere	  kunstenaars	  
en	  architecten.	  Zo	  raadt	  ze	  baron	  Von	  der	  Heijdt	  aan	  de	  Monte	  Verita	  
te	  kopen.	  De	  Monte	  Verita	  is	  een	  begrip.	  De	  berg	  boven	  Ascona	  wordt	  
bewoond	  door	  kunstenaars	  en	  spirituele	  zoekers,	  verdrevenen	  uit	  
andere	  delen	  van	  Europa	  waar	  oorlog	  en	  crisis	  woeden.	  Het	  leven	  is	  
er	  vrijzinnig,	  spartaans,	  meditatief,	  kunstzinnig,	  vegetarisch.	  	  
Ascona	  en	  de	  Monte	  Verita	  is	  de	  plaats	  voor	  de	  thuislozen,	  de	  daklozen	  
zei	  Ise	  Gropius.	  Er	  verschijnen	  vanaf	  1900	  huizen	  onder	  architectuur	  
met	  veel	  licht	  waarvan	  sommigen	  nog	  te	  bezoeken	  zijn	  zoals:	  Casa	  
Anatta	  (huis	  van	  de	  zielen),	  Casa	  Selma	  en	  Casa	  dei	  Russi.	  	  
Ook	  Herman	  Hesse	  bezoekt	  de	  Monte	  Verita	  en	  ondergaat	  er	  een	  
kuur	  in	  1919.	  	  
Baron	  von	  der	  Heydt	  koopt	  in	  1926	  op	  aanraden	  van	  Werefkin	  de	  
berg	  en	  bouwt	  er	  in	  de	  Bauhausstijl	  een	  kuuroord.	  Het	  trekt	  de	  
Bauhausmeesters	  aan	  zoals	  Gropius,	  Albers,	  Breuer,	  Schlemmer	  en	  
Feininger	  die	  er	  allemaal	  verblijven.	  Veel	  kunstenaars	  komen	  naar	  
Ascona	  en	  de	  Monte	  Verita	  na	  WOI,	  waaronder	  Hermann	  Hesse	  en	  
Hans	  Arp.	  
	  
Ook	  andere	  Blaue	  Reiter	  leden	  zoeken	  naar	  een	  nieuw	  bestaan.	  Het	  
contact	  met	  Maria	  Marc	  is	  sterk.	  Maria	  Marc	  vestigt	  zich	  tussen	  1929	  
en	  1938	  dichtbij	  Marianne	  	  Werefkin	  op	  de	  Monte	  Verita.	  	  
Gabriela	  Münter	  gaat	  een	  andere	  weg.	  Ze	  vlucht	  aan	  het	  begin	  van	  de	  
Eerste	  Wereldoorlog	  met	  Kandinsky	  naar	  Zweden.	  Daar	  vertrekt	  hij	  
naar	  Moskou	  en	  keert	  af	  en	  toe	  terug.	  Münter	  heeft	  Kandinsky	  voor	  
het	  laatst	  in	  1916	  in	  Zweden	  gezien.	  Ze	  wacht	  daar	  op	  hem	  maar	  
hoort	  een	  jaar	  later	  dat	  hij	  in	  Rusland	  getrouwd	  is.	  Ze	  raakt	  in	  shock	  
en	  schildert	  niet	  tot	  1925.	  Pas	  in	  1931	  keert	  ze	  terug	  naar	  Murnau	  
samen	  met	  haar	  nieuwe	  echtgenoot	  Johannes	  Eichner	  en	  waakt	  daar	  
in	  de	  Tweede	  Wereld	  oorlog	  over	  de	  erfenis	  van	  Kandinsky.	  	  
Ook	  Elisabeth	  Macke	  blijft	  in	  Duitsland	  waar	  ze	  al	  snel	  na	  de	  dood	  
van	  August	  hertrouwd	  met	  Lothar	  Erdmann.	  Deze	  wordt	  in	  1939	  
door	  de	  nazi’s	  vermoord.	  In	  1943	  verliest	  ze	  door	  een	  bombardement	  
haar	  huis	  in	  Berlijn.	  Na	  de	  oorlog	  keert	  ze	  terug	  naar	  Bonn	  en	  wijdt	  
zich	  aan	  haar	  memoires	  van	  August	  Macke.	  	  
	  
Werefkin	  sterft	  in	  1938	  
Ze	  zal	  tot	  haar	  dood	  op	  6	  februari	  1938	  in	  Ascona	  blijven.	  
Ze	  wordt	  opgebaard	  in	  Casa	  Perucchi	  op	  de	  begane	  grond	  omgeven	  
door	  haar	  Zyklus	  der	  Liebe	  over	  het	  leven	  van	  Franciscus	  van	  Assisi.	  
Ze	  was	  een	  groot	  bewonderaar	  van	  Franciscus	  en	  heeft	  zijn	  graf	  in	  
Assisi	  bezocht.	  De	  cyclus	  gaat	  over	  Franciscus	  en	  de	  wolf	  die	  Gubbio	  



	  

teistert.	  Franciscus	  is	  niet	  bang	  en	  gaat	  op	  zoek	  naar	  de	  wolf	  en	  
verzoent	  zich	  met	  hem.	  Hij	  geeft	  hem	  waardering	  in	  ruil	  voor	  dat	  de	  
wolf	  de	  mensen	  in	  Gubbio	  niet	  meer	  aanvalt.	  Werefkin	  zegt:	  ik	  zelf	  
ben	  de	  wolf	  en	  ben	  tot	  liefde	  en	  verzoening	  gekomen	  met	  het	  leven	  door	  
Franciscus	  van	  Assisi.	  	  
Heel	  haar	  schildersleven	  ging	  over	  de	  innerlijke	  vonk,	  alles	  leren	  
dragen	  in	  het	  leven	  en	  alles	  met	  liefde	  aankijken.	  	  Ze	  schilderde	  
Franciscus	  naar	  het	  beeld	  van	  haar	  redder	  en	  vriend	  in	  haar	  laatste	  
levensperiode	  Aye	  die	  ze	  Santo	  noemde.	  	  
Ook	  Herman	  Hesse	  heeft	  over	  Franciscus	  geschreven.	  Hij	  maakte	  
aquarellen	  in	  Montagnola	  en	  bij	  de	  entree	  van	  zijn	  huis	  stond:	  bitte	  
kein	  Besuch,	  zoals	  bij	  Werefkin	  op	  haar	  balkon	  stond:	  	  nicht	  zu	  
sprechen.	  In	  de	  stilte	  en	  in	  de	  natuur	  van	  Tessin,	  Ticino	  vonden	  ze	  
hun	  kleuren,	  inspiratie	  en	  verhalen.	  	  
	  

	  
deel	  van	  de	  Franciscus	  cyclus	  van	  Marianne	  Werefkin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
Hermann	  Hesse	  (1877-‐1962)	  en	  Zwitserland	  
Bij	  het	  uitbreken	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  verzet	  Hesse	  zich	  tegen	  
de	  oorlogsretoriek	  en	  schrijft	  in	  1914:	  oh	  Freunde	  nicht	  diese	  Tone.	  
Hij	  meldt	  zich	  als	  verzorger	  voor	  Duitse	  krijgsgevangenen.	  	  
Ascona	  is	  ook	  voor	  Hesse	  een	  toevluchtsoord	  voor	  spirituele	  en	  
kunstzinnige	  	  idealen.	  Geboren	  in	  Cawl	  in	  het	  Zwarte	  woud	  wordt	  hij	  
in	  1924	  Zwitsers	  staatsburger.	  Hij	  vestigt	  zich	  definitief	  in	  Tessin	  in	  
Casa	  Camuzzi	  en	  later	  in	  een	  speciaal	  voor	  hem	  gebouwd	  huis	  in	  
Montagnola.	  Hij	  waarschuwt	  daar	  al	  vanaf	  1923	  voor	  het	  opkomende	  
fascisme	  en	  nazisme.	  Vanaf	  1932	  is	  zijn	  huis	  een	  rustplek	  en	  
doorgangshuis	  voor	  door	  het	  naziregime	  vervolgde	  schrijvers	  zoals	  	  
Thomas	  Mann,	  Stefan	  Zweig,	  Bertolt	  Brecht.	  Hesse	  ontwikkelt	  zich	  in	  
Zwitserland	  tot	  pacifist	  en	  schrijft	  meer	  dan	  veertigduizend	  brieven	  
om	  mensen	  te	  helpen	  en	  te	  steunen	  in	  Duitsland	  die	  lijden	  onder	  de	  
wereldoorlogen	  en	  de	  repressie.	  
	  
In	  Tessin	  schrijft	  Hesse	  Siddharta	  (1922),	  Der	  Steppenwolf	  (1927)	  en	  
Narziss	  und	  Goldmund	  (1930).	  Hesse	  is	  begeesterd	  door	  Tessin	  en	  
maakt	  talloze	  tekeningen	  en	  aquarellen	  van	  de	  colline	  d’oro	  de	  
gouden	  heuvel	  maar	  hij	  kijkt	  ook	  verder	  naar	  Ascona	  en	  het	  Lago	  
Maggiore.	  Hij	  exposeert	  met	  Emil	  Nolde	  en	  heeft	  een	  grote	  voorliefde	  
voor	  de	  aquarellen	  van	  August	  Macke	  en	  andere	  Blaue	  Reiter	  
kunstenaars.	  Hij	  schrijft	  een	  boek	  over	  de	  laatste	  levensfase	  van	  een	  
kunstenaar:	  Klingsor’s	  letzter	  Sommer	  (1920).	  



	  

Zijn	  teken	  -‐	  en	  schilderwerk	  is	  bewaard	  gebleven	  en	  te	  zien	  in	  
Montagnola,	  vlak	  bij	  zijn	  oude	  Casa	  Camuzzi	  waar	  hij	  gewoond	  heeft.	  
Een	  van	  zijn	  zonen	  Heiner	  heeft	  de	  nalatenschap	  van	  zijn	  	  vader	  daar	  
ondergebracht.	  
	  
Hermann	  Hesse	  verblijft	  de	  laatste	  jaren	  in	  Casa	  Hesse,	  een	  groot	  
huis	  op	  de	  heuvels	  van	  Montagnola.	  	  Daar	  schrijft	  hij	  zijn	  laatste	  epos:	  
Das	  Glasperlenspiel	  (1943).	  In	  1946	  ontvangt	  hij	  de	  Nobelprijs	  voor	  
Literatuur.	  
	  
	  

	  
Hermann	  Hesse	  in	  Tessin	  
	  
Lezen	  en	  studie	  
Studie	  is	  een	  onderdeel	  van	  de	  retraite.	  We	  bestuderen	  ter	  
voorbereiding	  het	  leven	  en	  werk	  van	  Marianne	  Werefkin	  en	  
Hermann	  Hesse	  en	  lezen	  naast	  mijn	  boek	  Kandinsky	  en	  het	  opbloeien	  
van	  de	  Vrije	  Geest	  ook	  de	  boeken	  Klingsor’s	  letzter	  Sommer	  en	  Das	  
Glasperlenspiel	  van	  Hermann	  Hesse.	  
	  
	  
Reizen	  	  
We	  maken	  de	  reis	  naar	  Ronco	  sopra	  Ascona	  op	  eigen	  kosten	  en	  eigen	  
gelegenheid.	  De	  aankomstdatum	  is	  18	  augustus	  2017.	  Het	  staat	  



	  

eenieder	  vrij	  om	  eerder	  te	  reizen	  of	  later	  terug	  te	  keren	  naar	  huis.	  We	  
komen	  samen	  aan	  in	  Casa	  Rondinella	  en	  we	  vertrekken	  ook	  weer	  
samen.	  Het	  is	  niet	  wenselijk	  om	  eerder	  in	  Casa	  Rondinella	  aan	  te	  
komen	  of	  te	  verblijven.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  aard	  van	  de	  retraite	  
waarin	  we	  gezamenlijk	  de	  energie	  en	  sfeer	  opbouwen	  en	  afronden.	  	  
	  
Afstemmingsconsult	  	  
Een	  persoonlijk	  consult	  met	  Loucas	  van	  den	  Berg	  is	  een	  voorwaarde	  
voor	  deelname.	  Voor	  nadere	  informatie	  betreffende	  de	  retraite	  en	  het	  
maken	  van	  een	  afspraak	  voor	  het	  afstemmingsconsult	  kunt	  u	  
telefonisch	  contact	  opnemen	  met	  Loucas	  van	  den	  Berg	  op	  
werkdagen:	  06	  -‐	  46372087	  of	  via	  info@ameg.nl	  
	  
	  

	  
aquarel	  van	  Herman	  Hesse	  waarin	  hij	  Casa	  Hesse	  schildert	  1943	  



	  

	  
Hermann	  Hesse	  museum	  Montagnola	  

	  
	  
	  

	  
uitzicht	  Casa	  Rondinella,	  verblijfplaats	  
	  van	  de	  AMEG	  retraite	  Ascona	  2017	  



	  

	  

	  
	  

	  
portret	  van	  Marianne	  Werefkin	  door	  Gabriela	  Münter	  in	  1909	  



	  

	  
Marianne	  Werefkin,	  volle	  maan	  1928	  


