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PRELUDE

Nog maar net bekomen van TH.EVERYTHING #3, is het nu alweer de tijd voor TH.EVERYTHING #4. Cees 
Krijnen, zou Cees Krijnen niet zijn zonder de broodnodige verrassingen. Ik ben gaan zingen! Wie had dat ge-
dacht?
Nou, Antoinette Reuten had dat bedacht tijdens de presentatie bij Athenaeum boekhandel te Haarlem en kwam 
daarmee op de proppen. 
“Ik wil dat Cees gaat zingen” , opperde zij tegen het luisterende publiek, mijn antwoord was; “als jij dat wil dan 
gaan we dat toch gewoon doen”. 
Geen woorden maar daden en voor ik het wist stond ik in de studio van Paulette Willemse, en zij werd mijn zang-
coach. Zangeres; MRS EINSTEIN, Eurosongfestival, Dublin, 1997.Gelijk maar een goeie dus, lyrics van mijn 
neef Ewald en muziek van Bart van der Poel!

Antoinette heeft het nooit mogen horen, op haar uitvaart geen bloem te bekennen. Klimop. dat is wat zij wilde. 
Zinnebeeld voor trouw. Immer groen, klimmend naar het licht, symbool van onsterfelijkheid en het eeuwige le-
ven. Prachtig! Dat is Antoinette, ook voor mij, ten voeten uit.

Francis Boeske Projects gaf mij de gelegenheid een solotentoonstelling te maken met als titel NOSEBLEED bij 
Artist First!, Amsterdam.
Een ware ode aan Antoinette, een dierbare vriendin en mijn galeriehouder voor ruim 24 jaar. Dank je wel Francis. 
Een mooie tekst van Pakscha van Slooten met fotodocumentatie van Twan, allemaal in TH.EVERYTHING #4.

Het lied IVY, (klimop) zal voor het eerst ten gehore worden gebracht tijdens een presentatie bij 37PK Platform 
voor Kunsten, Haarlem. Ook hiervan een indruk in deze krant. Dit alles in tijde van covid-19, wij gaan gewoon 
door, zij het met respect en afstand van elkaar.

Uitgave TH.EVERYTHING #4, zal deze keer in verband met corona, weliswaar veel minder bezoekersaantal-
len op evenementen opleveren, maar nog beter gedocumenteerd onder de aandacht zijn in oa. de pers, op social 
media en TV.

KUNST kent gelukkig geen anderhalve meter afstand. ‘Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten.’ Erasmus.

Cees Krijnen
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Photo: Ron Felix
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ARTIST FIRST! Laurierstraat 82, Amsterdam 
25 april - 16 mei | zaterdag en zondag van 13.00 - 18.00 uur (AANGEPASTE OPENINGSDAGEN)  

en op afspraak,  Francis 06.81.97.66.36 | Cees 06.22.67.87.43

Noseblead (on appointment only)

It’s an innocent serene atmosphere, that we step into at 
the (“Artist First” annex of the) Francis Boeske Gallery,... 
right through a pleasant sunlit transparent curtain.

Lovely tableware set out (in Delft Pottery style I guess, 
without being an expert) on a table, with a light red and 
white abstract collage in the background.

Friendly ivy-pots on the floor along the wall, some of 
which curl around the metal arms and legs of a linear se-
mi-abstract female stature.

A beautiful Pieta scene in the background and another dar-
ker green abstract expressionist painting on the ivy pots 
wall.

But then -looking first like somebody lost his handkerchief 
after an apparent nosebleed- I discover a ceramic in a cor-
ner on the floor. My cherished serenity cracks a little bit...

Darker beams now radiate out of other works too. Can-
cer is written everywhere on Delftware, as well as on the 
translucent curtain by which we entered...

The Jezus of the pieta is Krijnen himself caressed by his 
own mother, while he looks extremely frail... (I personally 
love this contemporary weird Pieta).

With a rather theatrical feel and timing, Krijnen knows- 
in second instance- to allure us into an eerier realm full 
of paradoxes, fear, anger, cynicism, compassion, humor, 
and: love. It is Cees who uncovers himself being extre-
mely sensitive here, bleeding time and time again when 
emotions get too rough on him. From his nose, yes! The 
reds in the red & white collage on the wall: nothing but 
bloody paper handkerchiefs.

At the other end of the emotional spectrum is the newer 
work and monument Cees created for Antoinette Reuten, 
our beloved gallery owner, who alas left our world too 
early in February. So nice is his gesture... so lovingly!! 

Antoinette was buried after her own wish in the ivy out of 
the garden of her family and in a coffin made by her own 
grandson. Now the ivy takes out into the world again, cre-
ating an undestroyable and immense monument...! 

For: every visitor is invited to take with her a little ivy 
plant and set it out somewhere and take a photograph of 
the spot of this early reincarnation...

Because the iron abstracted figure is, of course,: Antoi-
nette Reuten. And very recognizably so !!

Cees Krijnen, Twan Janssen and Francis Boeske created 
supernice show again.

ARTIST FIRST! 
FRANCIS BOESKE PROJECTS  

Photos: Twan Janssen
Text: Paksha van Slooten



Foto; “LIBRA” , familieschip van de familie Krijnen circa 19 de eeuw.
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EPIPHANY

Heerlijk! Laten we eens flink de 
bezem door de boel halen moet ik 
gedacht en gevoeld hebben. 
Het begon misschien allemaal wel 
met de gedachten het ouderlijk 
huis te verkopen. 
Zou kunnen. Zelf heb ik geen of 
amper leuke herinneringen aan 
dat huis, nooit gehad. Hoe kan je 
nou als puber aarden in Driehuis 
wat bekend staat als NSB dorp met 
twee bejaardentehuizen, een ver-
pleeghuis, het oudste crematorium 
van Nederland en Het Vinkennest, 
een tehuis voor jongeren met een 
probleem plus een handvol net nie-
ters op een paar uitzonderingen na 
met een totaal inwonersaantal van 
3320 met als klap op de vuurpijl 

een Rooms-Katholieke Kerk voor-
zien van een hele hoge spits die 
over dit alles bovenuit torent. 

Mijn moeder daarentegen had 
het gelukkig wel naar haar zin, 
zij heeft daar al met al toch zeker 
30 jaar gewoond. Genoot van de 
mooie tuin en natuurlijk de cen-
trale ligging, trok de deur achter 
zich dicht en had nergens last van. 
Zij nam echter wel het initiatief op 
te ruimen en dingen weg te gooien 
voor de grote logische stap en trok 
daar een jaar voor uit. Af en toe 
kwam ik langs om uit het gesor-
teerde nog een laatste selectie te 
maken. Dit ging uiteraard in goe-
de harmonie en het ruimde lekker 

op! Bijna twee hele mensenlevens 
passeerden de roerige revue. Ei-
genlijk waren het er vier, ook wa-
ren nog sporen van mijn oma en 
die van mijn vader te vinden. 

Een huis is zo verkocht in tijden 
als deze. Zeker gezien het segment 
met de toch wel zekere randstede-
lijke kwaliteiten, de absurd lage 
rente en een serieus tekort aan 
woningen. De zoektocht naar een 
ander huis kon beginnen.

Zuid Frankrijk dat leek ons wel 
wat. Met name Nice, waarom niet, 
daar komen we per slot van reke-
ning al jaren en kennen het daar 
goed. Lekker weer, lekker eten, 

misschien zelfs daar een galerie op 
poten zetten. Alles kon. Het was 
zelfs weer aan met mijn eerste gro-
te liefde dus het sprookje kon be-
ginnen. Veel verder dan ER WAS 
EENS kwamen we echter niet, 
maar goed ook bleek natuurlijk 
weer achteraf want de grote liefde 
bleek toch niet zo groot te zijn als 
gehoopt en bedacht. Met z’n drie-
en naar het buitenland, het idee al-
leen al en zo piep jong waren we 
ook niet meer om helemaal naar 
Frankrijk te gaan verhuizen en 
al onze schepen achter ons te ver-
branden. Frankrijk en alle andere 
landen die in ons opkwamen in ene 
van de baan, mijn moeder en ik 
bleven gewoon hier, in Nederland. 

SCHOON SCHIP
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Haarlem, het is zo voor de hand 
liggend allemaal en dan is plotse-
ling de keuze zonneklaar. Kees de 
hond evenals mijn moeder ook niet 
meer zo mobiel, dus waar hadden 
we het over. We kunnen natuurlijk 
blijven fantaseren, ook leuk maar 
laten we het maar bij de fijne reis-
jes houden, veel realistischer want 
er zouden en zullen waarschijnlijk 
nog genoeg struikelblokken in de 
toekomst volgen. 

We werden beiden dakloos, om je 
dood te lachen maar het was toch 
echt zo. Het ouderlijk huis was 
verkocht en de nieuwe eigenaren 
stonden te popelen om hun nieuwe 
onderkomen eens stevig te gaan 
verbouwen en het per direct te be-
trekken. Mijn huis ging inmiddels 
ook onder de hamer om een erfe-
nis te verdelen wat resulteerde in 
een totaal nieuwe status quo. Het 
enige dak wat we nog tot onze be-
schikking hadden was dat van het 
atelier, een grote mooie ruimte 
van 100 vierkante meter zonder 
echt afzonderlijke vertrekken op 
een muurtje bij het toilet na. Het 
atelier werd tevens opslagruimte, 
de vele opgestapelde verhuisdo-
zen dienden als scheidingswanden 
voor de privacy. De ideale plek om 
elkaar goed te leren kennen op 

werkelijk alle vlakken. We had-
den het echt gezellig zo samen met 
Kees erbij natuurlijk, die was zo 
door dolle heen en kwam dan ook 
regelmatig ‘s nachts checken hoe 
mijn moeder het maakte op haar 
veldbed gesitueerd in het midden 
van onze tijdelijke huisvesting. 
Het had wel iets weg van een soort 
trainingskamp met droppings en 
verkenningstochten in en om het 
atelier en gaandeweg begon mijn 
moeder Haarlem weer helemaal te 
herontdekken. 

De driewieler uit Driehuis met 
mand achterop was ook meever-
huisd, ideaal voor boodschappen 
om de hoek in Bloemendaal en 
Overveen. We keken samen met 
de makelaar naar huizen maar dat 
bleek niet zo eenvoudig. Objecten 
werden snel verkocht en de vele 
kapers op de kust die tegen elkaar 
opboden maakten het ons niet ge-
makkelijk, een beetje huis was al 
gauw vier ton en ver daarboven. 
Inmiddels na een paar maanden 
atelier kenden mijn moeder en ik 
elkaar goed genoeg en het werd de 
hoogste tijd dat onze wegen elkaar 
weer gingen scheiden. Drie maal 
is scheepsrecht, eerst de Nieuwe 
Gracht, dat werd van de markt 
gehaald, toen de Brouwerskade, 

erg vochtig en er moest te veel aan 
gebeuren om het überhaupt leef-
baar te maken, last but not least 
de Zijlvest werd ondanks zeven te-
genbieders maar dankzij een pit-
tig tegenbod boven de vraagprijs 
aan ons verkocht, het voldeed aan 
onze wensen. 

Mijn moeder woont er met veel 
plezier en ik zit er ook graag. Ge-
weldige lokatie met nieuwe buurt-
bewoners, winkels, cafe’s en res-
taurants. We zijn nog steeds aan 
het uitpakken dus de verhuis-
dozen zijn nog niet uit het zicht 
verdwenen. Ik zelf woon nu al 20 
jaar af en aan in Haarlem, maar 
ik heb me na de aanschaf van dit 
huis nooit zo Haarlems gevoeld als 
nu en het lijkt wel alsof iedereen al 
weet dat mijn moeder ook hier is 
gaan wonen. Raar is dat. Ik geloof 
niet dat ik ooit nog ga verhuizen, 
hoop wel nog vaak in Londen en 
Nice te komen, verder geloof ik het 
allemaal wel.

Ik denk nog steeds elke dag met 
veel plezier en gemis aan mijn 
galeriehoudster en goeie vriendin 
Antoinette, wat heb ik met haar 
geboft, een voorrecht haar te heb-
ben mogen kennen en nu is ze er 
niet meer, of ik het nou leuk vind 

of niet, zelfs dat is weer een nieuw 
begin. Antoinette zag ik als mijn 
tweede moeder, een moeder die 
mij in de kunst heeft opgevoed. De 
twee moeders konden het heel goed 
met elkaar vinden, dat was fijn. 
Haarlem geeft me de rust en bezin-
ning al dan niet noodgedwongen 
door covid-19. Wat bizar allemaal, 
ik begrijp er werkelijk niets van, 
het verward me ook enigszins. Je 
vrienden zijn juist nu heel erg van 
belang, met de een wordt je nog 
onafscheidelijker en met de ander 
niet of minder. Steel Yourself.

Het afscheid van drank en tabak 
zouden volgen, schoon schip dus. 

Cees Krijnen, 2020.

STEEL YOURSELF, 2020. babes-n-horny.com Handmade in England.



By Cees Krijnen
December 4, 5 & 6 2020 
by appointment only 
www.37pk.nl  |  info@37PK.nl

ANTOINETTE
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After his project The Ultimate 
Self Portrait, which centered 
around important art mentors, 
Cees Krijnen returns to 37PK, 
Platform for the Arts in his 
hometown Haarlem, once more. 
And again he lets his work grow 
from a significant person in his 
life. ANTOINETTE consists of a 
poetic, musical and visual trib-
ute to Antoinette Reuten, gal-
lerist, art historian and curator 
whom with Cees spend almost 
his whole artistic, personal and 
professional career. The show 
is short but sweet, celabrating 
life and new creations through 
mourning and parting.

Tamara Sterman, director
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IVY
Lyrics:

I enjoy ivy
up to the sky
I envy ivy
Don’t ask why
I want ivy
After I die

Ivy show the way
Your leaves lead astray
Ivy make me feel
you’re for real

I enjoy ivy
up to the sky
I envy ivy
Don’t ask why
I want ivy 
After I die

Ivy a mystery
That’s all you have to be
Ivy take my hand
You are from heaven sent

I enjoy ivy
up to the sky
I envy ivy
Don’t ask me why
I want ivy
After I die

ANTOINETTE 
is mede mogelijk gemaakt door:



Bevangen door het 
schilder- of tekenvirus?

Neem dan een tweejarig abonnement op Atelier Magazine!
(Atelier Magazine verschijnt 6 x per jaar)

Maak keuze uit deze welkomstgeschenken:
> Een penselenset in handig bamboematje (t.w.v. € 25,-)

> Het boek Het oog moet blijven reizen van Michiel Schrijver (t.w.v. € 25,-)

Ga naar: www.ateliermagazine.nl/abonneren
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COMIC BOOK
The advenTures of Cees Krijnen.  sadly ouT of offiCe..
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COMIC BOOK



STUDIO 1.2 PRESENTS

 THE EVERYTHING CEES KRIJNEN © 2020-202114

December 24 25 26
by appointment only

kinderhuissingel   6j,   2013as   haarlem, the   netherlands
tel.:+31(6)22678743 ceeskrijnen.cOm

GALLERY
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 THE EVERYTHING CEES KRIJNEN © 2020-2021 15

KUNST

4



 THE EVERYTHING CEES KRIJNEN © 2020-2021

KUNST
16

In mei 1982 zag ik, in het Frans 
Halsmuseum te Haarlem, voor 
het eerst het werk van de Duitse 
schilder Felix Nussbaum, die in 
1944 door de nazi’s was vermoord 
in Auschwitz. De voorstellingen 
waren nogal macaber. Figuren 
in concentratiekampen, sombere 
zelfportretten en landschappen vol 
kale bomen. In dat jaar bereidde 
ik mijn eigen solo-expositie voor in 
hetzelfde museum.
De schilderijen fascineerden mij 
meteen, omdat zij een periode in de 
geschiedenis markeerden die mij in 
die tijd erg bezighield. Het werk van 
Nussbaum had een soort verlaten-
heid vol visioenen en fatalistische, 
bijna apocalyptische verwijzingen. 
Bij Max Beckmann of Giorgio de 
Chirico, Carlo Carrà en Mario Si-
roni speelden desolate voorstellin-
gen eveneens een rol, alleen minder 
heftig.

Goethe spion of ontdekker
In mijn academietijd had ik een in-
tensieve studie gemaakt van alles wat 
met de Tweede Wereldoorlog te ma-
ken had. Ik interesseerde mij, naast 
kunst die naar de depots verbannen 
was, ook voor bunkerarchitectuur en 
werd daarbij geïnspireerd door de 
Duitse schrijver Johann Wolfgang 
Von Goethe die in zijn reisverslag 
naar Italië (hij reisde van 1786 tot 
mei 1788 door het land) beschreef 
hoe hij in het plaatsje Malcesine 
aan het Garda Meer de ruïne van 
een verwaarloosd stadsfort tekende. 
Door de bewoners werd hij achter-
dochtig benaderd en van spionage 
beschuldigd, omdat hij de oude ver-
dedigingsmuur zat te tekenen. Voor 
Goethe was de landschappelijkheid 
en het oude fort aantrekkelijk, maar 
de bewoners zagen dat anders. Op de 
trappen van het stadhuis hield hij na 
een maaltijd met de burgemeester, 
een gloedvol betoog over het Klas-
sieke Rome waar deze ruïne een 
afspiegeling van was. Goethe bleek 
een kanteling in de perceptie van 
de bewoners van Malcesine te heb-
ben bewerkstelligd, want verval kon 
opeens ook mooi zijn. ‘Waren de 
bunkerruïnes in de duinen niet van 
dezelfde orde?’, vroeg ik mij af. VERVOLG PAGINA 21

Bunkerarchitectuur
In mijn vroege jeugd kampeerde ik 
met mijn ouders ieder jaar in een bun-
kerdorpje achter het eerste duin in de 
Kennemerduinen nabij Haarlem. 
Het was er primitief. Water haalde je 
bij een zwengelpomp en de ijzeren 
stapelbedden in de voormalige sol-
datenverblijven waren nog origineel, 
maar helder opgeschoond met verse 
zilververf. Voor een kind was het 
avontuurlijk spelen in die bebunker-
de duinkom of op het strand waar je 
via een donkere tunnel kon komen. 
Deze jeugdherinneringen zetten mij 
in de vroege jaren zeventig aan tot 
nadenken over de historische gevol-
gen van de oorlogstijd, die toen het 
publieke discours breed en intensief 
domineerden. De historicus Loe de 
Jong publiceerde vanaf 1969 met 
grote regelmaat delen van Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden in de Twee-
de Wereldoorlog, hèt standaardwerk 
over de bezettingsperiode, die ik alle 
geboeid gelezen heb. Ik reisde naar 
Normandië om de slagvelden van 
D-Day te bezoeken, te fotograferen 
en te tekenen. Voor het bijvak Kunst-
historisch Schetsen sloot ik in 1975 
mijn examen op de academie af met 
een studie over deze Architecture of 
Aggression uit de oorlog. (1)

De mythische afstand
In 1983 exposeerde ik mijn schilde-
rijen in het Frans Halsmuseum. De 
keuze bestond uit grote, bijna ab-
stracte doeken en een monumentaal 
veld van kleine schilderijtjes. Alle 
werken verwezen naar de mythische 
afstand – de afstand in tijd naar een 
beladen verleden, dat voor
mij een mythisch begrip was ge-
worden. Het niemandsland als raad-
sel, want historische gebeurtenissen 
kunnen weliswaar ver weg zijn, op 

sommige momenten komen zij tast-
baar dichtbij.
Het waren sombere en dreigende 
doeken geworden, waar lange verf-
streken in één vlak landschappen 
suggereerden. De kleine schilderijen 
met telkens terugkomende elemen-
ten, bepaalden eenzelfde sfeer en 
spanning. Alle schilderijen gingen 
over hetzelfde onderwerp, vertelden 
één verhaal en waren vanuit dezelfde 
mentaliteit geschilderd. Mijn schil-
derhelden waren Bacon, Van Velde, 

De Kooning en Rothko. In die mix 
van verfgebruik en intentie kregen 
mijn opvattingen vorm.
Ik kreeg er bij collega’s niet alle 
handen voor op elkaar, omdat het 
niet serieel of formeel genoeg was. 
Ik vond (en dat vind ik nog steeds) 
dat mijn werk iets te zeggen hoorde 
te hebben en vanuit een maatschap-
pelijk betrokken levenshouding ge-
maakt moest zijn. Ik zag kunst niet 
als l’art pour l’art, maar als interme-
diair tussen de maker en de buiten-
wereld. Voor mij is kunst altijd leven 
geweest. De twee tentoonstellingen 
sloten als het ware op elkaar aan, 
maar vervluchtigden gaandeweg.

Het nooit eindigend Arcadië
Mijn reizen werden een voedings-
bron voor mijn denken en ik bezocht 

veel tentoonstellingen, musea, ste-
den en gebieden die ieder hun eigen 
lokroep hadden. Dat betekende veel 
voor mij. Zo werd er rond 1987 en 
1988 in de Staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden een poging onderno-
men om met een reeks exposities op-
nieuw belangstelling te wekken voor 
de kunst van Carlo Carrà & Mario 
Sironi. Hun kunst heeft iets melan-
cholisch en gloeit mediterraan. Van 
Carrà bewonderde ik vooral zijn te-
keningen en de landschappen van 
verloren oorden. Kale landschappen 
met één huis of een kale boom. Si-
roni, niet van smetten vrij, werkte 
afstandelijker en niet-moralistisch. 
Net als Giorgio de Chirico waren 
deze kunstenaars in gesprek met 
Giotto . (2)
Mijn reizen door Latijns-Amerika 
verbond voor mij hun schilderkunst 
met die van zuidelijk Amerikaanse 
kunst. Daar maakte ik kennis met de 
authentieke opvattingen van Diego 
Rivera en andere muralistas over 
sociale rechtvaardigheid, zoals José 
Orozco en Rufino Tamayo. Frida 
Kahlo of Tarsila do Amaral von-
den hun inspiratie in de traditionele 
volkskunst en in samenhang met de 
literatuur van de grote schrijvers als 
Gabriel García Márquez, Mario Var-
gas Llosa of João Guimarães Rosa 
was hun kunst voor mij een nooit 
eindigend Arcadië.

Op de vlucht
Het werk van Felix Nussbaum kreeg 
een plaats in mijn imaginaire kunst-
verzameling. Hij kwam bij mij weer 
in beeld door de biografie van Mark 
Schaevers, Orgelman: Felix Nuss-
baum, een schildersleven. In dat 
boek las ik dat de expositie van 1982 
in Haarlem het eerste overzicht was 
na de oorlog. Door de onderduik van 
Nussbaum in Frankrijk en België 
waren zijn schilderijen zoekgeraakt. 
Later werden ze met erg veel moeite 
godzijdank bij stukje en beetje weer 
opgeduikeld. Een wonder. Mijn ont-
moeting met zijn schilderijen in het 
Frans Halsmuseum is dat achteraf 
gezien ook geweest.
Schaevers beschrijft in zijn boek hoe 

En 
ook 
Felix 
Nussbaum

Observatorium – 1976, aankoop Gemeente Haarlem

Ronald Ruseler, Frans Halsmuseum Haarlem 1983
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Noten;

1
O.a. Architecture of Aggression: Military architecture of two world wars door 
Keith Mallory and Arvid Ottar uit 1973.
In 1975 bezocht ik Musée des Arts Décoratifs in Parijs de expositie 
BUNKER ARCHÉOLOGIE van Paul Virilio | 
ronaldruseler.nl/wp-tekst/architectures-derisoires/

2
Parlata su Giotto – Carlo Carrà (1916)

3
met dank aan Nop Maas – de Korenmaat

Geraadpleegde bronnen;
– Ronald Ruseler, Mabel Hoogendonk– catalogus, Frans Halsmuseum,     
   Haarlem – 1983
– Reisdagboeken Margreet Bouman en Ronald Ruseler
– Ronald Ruseler, In Berlijn – ronaldruseler.nl/wp-tekst/in-berlijn/ – maart 2016
– Carrà, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden – 1987
– Carlo Carrà, Zeichnungen von 1908 bis 1920 Galerie Brusberg Berlin – 1987
– De Chirico, Centre Georges Pompidou Paris – 1983
– Mario Sironi, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden – 1988
– Mark Schaevers, Orgelman: Felix Nussbaum, een schildersleven, 
   De Bezige Bij – 2014
– Carl Friedman – Gedichten, de Korenmaat – 2020, www.hofvanjan.nl

Nussbaum als getalenteerd kunste-
naar in Berlijn zijn carrière met suc-
ces aanving. Hij won in 1932 een 
Pruisische Staatsprijs, waardoor hij 
in Rome mocht werken. Een beetje 
tot zijn verdriet, want niet in Rome 
sloegen de kunstvonken over maar in 
Parijs moest je wezen. In de Deutsche 
Akademie Rom Villa Massimo werd 
hij de buurman van Hitler’s latere fa-
voriet, de beeldhouwer Arno Breker, 
die de prijs eveneens gewonnen had. 
Zij hadden collegiaal contact met el-
kaar tot het moment waarop Hitler 
in 1933 de macht greep. Nussbaum 
werd als entartet verbannen uit de 
Duitse kunst en vluchtte als Joodse 
exilkunstenaar naar Frankrijk. Tij-
dens de mobilisatie werd Nussbaum 
vanuit België naar Zuid-Frankrijk 
gedeporteerd en opgesloten in een 
vluchtelingenkamp te Saint Cyprien. 
Nadat het hem lukte vrij te komen en 
naar België terug vluchtte, heeft hij 
over die detentie aangrijpende schil-
derijen gemaakt. Bij de eerste depor-
taties dook hij in 1942 onder.

Perspectief zonder verdwijnpunt
Vlak na de Wende had ik in 1991 
voor een tentoonstelling mijn Maand- 
Reiskoffer (1990) voor de kleibak 
van Arno Breker in de Galerie am 
Pariser Platz te Berlijn geplaatst en 
nu las ik over Nussbaum in Haarlem, 
België en Berlijn. Het duizelde mij. 
Plotseling kwamen allerlei verhaal-
lijnen als perspectiefbeelden zonder 
verdwijnpunt bij elkaar.

Felix Nussbaum kreeg een plaats in 
mijn werk na een bezoek aan Het 
Felix-Nussbaum-Haus in de Duitse 
stad Osnabrück waar hij is geboren. 
Vier bomen uit zijn schilderijen zijn 
een eigen leven gaan leiden in mijn 
recente schilderijen en als geknotte 
gestalten spelen zij een rol naast 
de gesamplede bomen van Beck-
mann, Carrà en Sironi die ik eerder 
kon gebruiken. De cyclus Heenreis 
ohne Heimkehr is ondertussen min 
of meer afgesloten, maar de bomen 
leefden op toen ik gevraagd werd 
een bijdrage te leveren aan een spe-
ciale uitgave met gedichten van Carl 
Friedman.
Ik maakte voor iedere titelpagina van 
de vier bundeltjes met gedichten een 
tekening met een Nussbaumboom, 
die ik Gewonde Boom Gewond 
noemde. Friedman dichtte over haar 
vader die getraumatiseerd terugkeer-
de uit een concentratiekamp, over 
vernietigingskampen en ook elegi-
sche gedichten over haar echtgenoot 
en haar zoon. De gedichten en bo-
men kwamen samen als een poging 
de mythische afstand te overbruggen 
en boden enige troost als echo’s van 
een levend verleden. De kunst van 
Felix Nussbaum heeft daarmee de-
finitief een plaats in mijn pantheon 
van beelden gekregen.

Ronald Ruseler, maart 2020

‘Maand’, 1990
28 schilderijen in koffer ( Akademie der Künste, Berlijn 1991)

Gewonde Bomen Gewond – 2020 

Ronald Ruseler, Haarlem – Nederland
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“Je hebt 40 jaar te ver van mij gewoond” zei 
je toen we vanuit Maastricht in Amsterdam 
kwamen wonen, ik heb die tekst gebruikt in 
je overlijdens advertentie, je had me nodig, 
we misten elkaar.
Ik vind het heel fijn dat je niet nog een keer 
de strijd hoeft te leveren om deze ziekte op-
nieuw te overwinnen... en dat je deze ‘on-
zekere en eenzame tijd’ van deze pandemie 
niet hoeft mee te maken.
Het sparen van lelijke dingen moet ik nu al-
leen doen, mijn god wat een lelijke foto’s 
hebben we in onze telefoons zitten zó lelijk, 

maar mijn dromen over jou zijn prachtig, we 
lopen altijd gearmd (dat deden we nooit) we 
hebben alle leeftijden en zoveel plezier, wat 
moeten we veel lachen!
Antoinette leefde voor de KUNST en wilde 
galeriehouder blijven tot haar dood, 
haar laatste woorden waren: 
“Kunst is voor elk leven een steun”.     
dat én alle Antoinette’s en Antenant’s en Ted 
en Tedje’s blijven voor mij leven,
voor altijd.

Josje     

Marie Antoinette  Marie Josée  Antoinette 
Antenant Ted Tedje José Jos Josje 
zo heetten we in ons leven.
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