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Aaron van Erp (1978) en het ERPISME 
Het atelier van Aaron van Erp is een grote chaos en rotzooi. Alles 
komt op de vloer van het atelier terecht. ‘Waar het valt daar hoort 
het’. Aarons atelier doet me sterk denken aan dat van Francis 
Bacon (Pr. Do.114). Beiden hebben slecht licht. Bacons atelier heeft 
slechts één gat in het plafond. Ofschoon Aaron over noorderlicht 
beschikt wordt het licht gehinderd door gebouwen erachter. De 
oude neonlichten in zijn atelier stralen zeer slecht gelig tl-licht. 
De wereld ziet er voor Aaron van Erp donker en ondoorgrondelijk 
uit. Aaron gaat de demonen te lijf met de nodige cynische en soms 
grappige humor. In Aarons optiek kan de mens niet zonder oorlog. 
Prediker 3: 1-15 ‘Voor alles is een tijd’ wordt gezegd: ‘Er is een tijd 
om te baren en een tijd om te sterven…….een tijd voor oorlog en er 
is een tijd voor vrede. Alsof Aaron wil zeggen dat we ons hierbij 
moeten neerleggen. 
 

  
    
Er is geen verschil in Aarons atelier en zijn huis. Kleding is 
werkkleding; Aaron is verf en ruikt naar verf. 
p.1 
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Steven Aalders (1959) en ‘De Vijfde Lijn’ (1)                                                         

‘De Vijfde Lijn’ is een boek dat bestaat uit gesprekken die  Robert 
van Altena heeft gevoerd met de schilder Steven Aalders over 
kunst, in het bijzonder abstracte schilderkunst en haar relatie tot de 
wereld van de kunst.                                                                       
Het atelier van Steven Aalders is bijna onaangeraakt schoon, alles 
is helder, maagdelijk wit, geen stofje of vuiltje is er te vinden, 
onder het schilderij tegen de muur ligt een matje. De kwasten 
immer gezuiverd na gebruik.  Steven Aalders is op zoek naar 
eenvoud, harmonie en zuiverheid.                                                                 
Het is alsof God zich hier laat zien vanuit zijn zuiverste zijde.   
                                                                                               

 

                    

Steven Aalders is een totaal ander mens. Hij draagt, in 
tegenstelling tot Aaron, gedistingeerde, op kleur afgestemde 
kleding. Een zachtmoedige heer die zich nooit opdringt. 

 



In 2001 maakte ik voor het eerst kennis met het werk van Aaron 
van Erp. Het gebeurt niet veel dat je iets tegen komt dat al je 
zintuigen op scherp zet. ‘Verbijstering’ overviel me’.  Aaron stelde 
twee nogal donkere, vreselijk ruw geschilderde doeken tentoon. 
Beide doeken zijn vernietigd nadat ze, nat tegen elkaar geplaatst, 
zijn verkleefd. Een schilderij stelde Moby-Dick voor in de rol van 
een gigantische Limburgse cervelaatworst. Op de rug van de 
cervelaatworst staat met grote letters op een doek geschilderd: 
MOBEY-DICK Spanning, aantrekking en afkeer gaan bij Aaron hand 
in hand. 
 

 
         Mobey-Dick                              2001     onbekend 

Aaron wordt al vroeg geconfronteerd met de scheiding van zijn 
ouders. De werken van zowel Aaron van Erp als Steven Aalders zijn 
moeilijk toegankelijk. Aaron neigt naar de duistere krachten van de 
mens. 
  
De Amerikaanse schrijver Herman Melville schreef in 1851 een boek 
over de jacht op de witte potvis ‘Mobey-Dick’.(2) Het boek begint 
met de beroemde openingszin:’Call me Ishmael’. Ishmael, een 
voormalige leraar, gaat op walvisvangst met kapitein Achab, die 
een been heeft verloren door een uithaal van de potvis, wil wraak 
nemen; een mythisch verhaal. Het gaat om de vraag wat de vrije 
wil is die afgezet wordt tegen de predestinatie (alles is lot), over 
goed en kwaad en of er meer is dan hier op aarde ? Bestaat God ? 
p.2 

In het boek ‘De Vijfde lijn’, een tweespraak tussen Robert van 
Altena (1969) en Steven Aalders (1959) vallen in het begin van het 
boek de woorden ‘Paradise Lost’. Na het lezen van dit 
indrukwekkende boek kom ik tot de conclusie dat Steven Aalders 
zelf op zoek is naar dit verloren paradijs. Het geaccelereerde 
individualisme, het liberalisme, het ongebreidelde consumentisme, 
de globalisering en de vervreemding-onzekerheid die deze factoren 
met zich meebrengen doen het gevoel van identiteit wankelen. 
Velen raken geestelijk op drift, zoeken veiligheid in een extreem 
nationalisme. De kunstenaar Steven Aalders trekt zich terug in de 
beslotenheid van zijn stilte atelier en zoekt via de weg van een 
gedragen kunstgeschiedenis naar zijn antwoord daarop.  
 

                         
Cardinal Point Light Grey,110x110,2006 De Vijfde Lijn – Paestum 2, 90x87,5, 1995 
 

Steven Aalders zoekt naar het cardinale: eenvoud, harmonie en het 
licht. Steven Aalders is de zoon van een dominee uit een 
harmonieus gezin, maar kampt in zijn jeugd met ziektes.   
Steven Aalders start vanuit de werkelijkheid. Een natuurbeleving, 
een Dorische tempel in Paestum, een fragment uit een boek, maar 
vooral de herbeleving van werken uit de kunstgeschiedenis kunnen 
voor Steven Aalders inspiratiebronnen zijn die omgezet worden in 
abstracte schilderijen – teruggebracht op een persoonlijke wijze tot 
de essentie. De Dorische tempel is als een ‘Vijfde Lijn’ met open 
verbindingen tussen de zuilen, waardoor het licht speelt. 



Vragen die weer actueel worden in het boek van Yuval 
Harari:’Homo Deus’(3). ‘Religies worden gecreëerd door mensen en 
niet door goden’.                                                                      
Bij Mobey-Dick en Aaron gaat het ook om de zucht van het 
verlangen van de mens naar spanning, oorlog, geweld, de onmacht 
en het lot van de mens. Het zijn kernpunten in de werken van 
Aaron van Erp 

 

 
Medisch personeel op de gehaktballenplantage 2006, 180x230 
 

Het schilderij hierboven is een aanklacht tegen het geweld dat 
mensen elkaar aandoen om hun geloof, om hun anders zijn en 
denken; mensen die daarom vermoord worden, hun hoofden 
gespietst op de uiteinden van bomen. NRC, 14 dec. 2017: 6700 Rohingya’s 
in één maand vermoord, verbrand, doodgeslagen.  
Verschrikkelijk en tegelijkertijd fascinerend mooi hoorde ik 
modeontwerper Dries van Noten in een tv-uitzending over de 
schilderijen van Bacon zeggen. Hetzelfde geldt voor de werken van 
Aaron van Erp, die de verwording van de wereld laat zien in zijn 
schilderijen.                     p.3 

‘De Vijfde Lijn’ zou je het beginpunt van ieder werk van Aalders 
kunnen beschouwen. Het is de lijn die gezet wordt binnen het kader 
van een doek dat in feite bestaat uit vier lijnen, de omtrek van het 
doek. (1) Met lijn, vlak en kleur kun je alles schilderen. Tussen zijn 
21ste en 33ste heeft Aalders deze beslissing genomen. 
 

 
   MUNDUS Charcoal 2006 80x80.  
 
Ik schrok toen ik dit veel kleinere schilderijtje zag, het zou zomaar, 
als het even groot was, over het schilderij hier tegenover geplaatst 
kunnen worden. ‘Mundus’ betekent de wereld, wereldorde, maar 
ook dat de wereld bedrogen wil worden, dat er een onderwereld 
bestaat. Mundus was ook een Oost-Romeinse generaal onder keizer 
Justinianus 1, die probeerde de eenheid te herstellen, wat niet 
gelukt is. Het schilderij Mundus is gitzwart, het open kruis snijdt 
midden door de dode boom en het gespietst hoofd van Aarons 
schilderij. Mundus zou een kazuifel kunnen zijn voor een dodenmis. 
Er zijn openingen tussen de zwak blauwe, paarse en witte lijnen die 
allemaal denkbeeldige cirkels weergeven. Is er nog hoop? Is het 
uiteindelijke doel van de wereld toch niet de  voltooiing? 

 



Medisch personeel op de gehaktballenplantage is een verwarrende 
titel. Het is eigenlijk een bespottelijke titel. Wie geeft er nu aan een 
dergelijke gebeurtenis, als afgebeeld, zo’n titel ? De gebeurtenissen 
die Aaron van Erp vaak afbeeldt lenen zich niet voor een serieuze 
titel, daarvoor zijn die gebeurtenissen te verschrikkelijk. Je zou ook 
geen titel kunnen geven. De titel ontkracht deze serieuze zaak, 
maakt bespottelijk wat mensen elkaar aandoen, er zit ironie en 
cynisme in. De ellende is te groot om te bevatten. In alle werken 
van Aaron van Erp gaat het om het gevecht van mensen tussen 
goed en kwaad. Aron belicht het menselijk tekort. Zie de mannetjes 
van het Rode Kruis. Het zouden redders moeten zijn. Hier 
verminken zij slachtoffers, maken gehaktballen van hun vlees en 
spietsen die aan bomen. De rollen van redders, daders en 
slachtoffers lopen in oorlogen doorheen. Aaron van Erp is op de 
eerste plaats een beeldende verhalenverteller. En dat is een 
doodzonde in de kunst volgens vele kunsthistorici die het denken te 
weten….-  kunstwerken behoren conceptueel te zijn en een grote 
mate van abstractie in zich te dragen. Naar mijn mening is het 
vooral welke kunsthistoricus en kenner er tegenaan kijkt. Wim van 
Krimpen zag direct Aarons uitzonderlijk talent en Jan Hoet vatte het 
werk van Aaron als volgt samen: impressionistisch, 
expressionistisch, surrealistisch, anekdotisch en abstract. 

 
Geen titel, 130x160, 2005 Gem.mus.Den Haag                                                    
p.4   
                                                                         

Veel titels van Steven Aalders zijn ontleend aan de werkelijkheid.   
Ik durf zelfs te beweren dat geen enkele kunstenaar zonder de 
werkelijkheid kan. Mondriaan ontleende al zijn abstracte werken 
aan bomen, kerktorens, de zee, jazz muziek, het stratenplan van 
New York en noemde zijn werken in een later stadium dan ook 
‘CONCREET’ (term is van Theo van Doesburg, 1930 - kunst komt uit de 

geestelijke wereld en niet uit de werkelijkheid). Steven Aalders uit een 
andere verwante generatie noemt zich een ‘concretist’.                                   
Echter, ook een goed figuratief werk draagt abstractie in zich, heeft 
meerdere lagen, anders zou dit werk te letterlijk en alleen 
anekdotisch zijn. Kandinsky schreef in zijn ‘Uber das Geistige in der 
Kunst’ in 1910 dat iedere kunst – abstract of figuratief - levenloos 
is als ze niet gedragen wordt door ‘innerlijke noodzakelijkheid’ en 
sterft in ‘l’art pour l’art’; vorm en zinnelijkheid zijn vrienden in 
spanning. 
 
Steven Aalders verwijst met zijn titels regelmatig naar de 
werkelijkheid en de sublimering van die werkelijkheid. Zo heeft 
Steven vijf schilderijen gecreëerd die de titel dragen: ‘Desert’. 
Als je deze schilderijen neutraal, zonder kennis bekijkt, zie je een 
herhalend patroon van even lange balkjes die ritmisch over het 
beeldvlak dansen; ze neigen zowel omhoog als omlaag te gaan. 
 

             
Desert (Sand)            160x160   2005/06         Desert (Night Blue) 



Zowel in ‘Medisch personeel op de gehaktballenplantage’ als 
bovenstaand (zonder titel) schilderij, uit de collectie van het 
gemeentemuseum Den Haag, is het landschap verwoest en dor. Het 
laatste landschap is een woestijn waar al het leven uit weg is 
gegaan en het lijkt of het oranje-gele zand wordt meegezogen door 
storm en vuur, de bomen staan in brand en de half figuren slaan op 
de vlucht voorwaarts. In hetzelfde jaar 2005 heeft Aaron nog drie 
andere soortgelijke doeken geschilderd. Referentiebronnen voor 
Aaron zijn: Jeroen Bosch, Caravaggio, Goya, J.B.D. Ingre (1780-

1867), Eugène Delacroix (1798-1863), Théodor Gericault (1791-1824), 
Vincent van Gogh(1853-1890), James Ensor (1860-1949), Francis Bacon 
(1909-1992), Philip Guston (1913-1980), en Anselm Kiefer (1945)  
 
Aaron van Erp gaat helemaal anders te werk dan Steven Aalders. 
Aaron maakt zelden, een enkele keer uitgezonderd, voorstudies 
voor zijn schilderijen. Zijn tekeningen, die dezelfde wereld 
uitdrukken, staan op zichzelf. Voor zijn schilderijen heeft hij vage 
ideeën, die echter pas gestalte krijgen op het doek en al werkend 
totaal iets anders kunnen worden. Alles gaat heel intuïtief, 
reagerend op wat er uit zijn onderbewuste komt opdagen. Vage 
ideeën die voortkomen uit de onzekere tijden waarin de mens 
verkeert. De mens, die telkens weer in dezelfde fouten vervalt. 
 

 
z. t. 90x100, 1999          ‘Chili’ 2007 150x115  ‘Erdogan’s Woud piraten’, 2015  
‘Amerikaanse vlag op onderbroek van een man die nog een selfie neemt voordat hij 
zichzelf vernietigt’, 2014 

 
p.5 

De woestijn wordt met minimale middelen, in stemmingen, tot 
uiting gebracht. In de Vijfde Lijn lees ik dat de minimalistische 
muziek van Steve Reich een grote rol heeft gespeeld en vooral de 
cd ‘Tehilim’ (psalmen) (4), muziek op teksten van psalmen – 
gedichten die 2500 geleden zijn ontstaan waarin vreugde, wanhoop 
en lofzang elkaar afwisselen. Deze psalmen verwijzen naar het 
verblijf van de Joden in de woestijn. Maar ook aan de tijd dat 
Steven Aalders met zijn vader, in zijn laatste jaren, samen over de 
psalmen spraken en luisterden. Aalders denken over het verschil 
tussen het oosten en westen en wat wij van elkaar kunnen leren is 
als een oosters tapijt in deze werken geweven. 
 
 
De werken van Aalders worden zorgvuldig opgebouwd door studie, 
onderzoek en voorbereiding via kleine schetsjes die nooit groter 
zijn dan 13x20, 19x24 en 24x30cm. 
Het zijn ware kleinoodjes, die de intimiteit en overgave van de 
kunstenaar weergeven. 
 

 
                                Kleine schetsen als voorstudies 
 
 



Aaron van Erp (dialect Errup) is geboren in Veghel, maar iets daaronder ligt het dorp 
Erp. Erp hoort tegenwoordig bij Veghel en vormt met Schijndel en St.-Oederode de 
Meijerijstad. Beide plaatsen liggen niet ver van ’s-Hertogenbosch, de stad van 
Jeroen Bosch.                                                                             
‘Erp’, evenals ERPEL (aardappel in het dialect) betekent donker bruin, 

duister en zwart. Daarom dat ik het werk van Aaron betitel als: 
‘HET ERPISME’. Erpisme is de hand van de schilder die de 

schaduwzijde, dat wat verborgen is, duister en zwart, 

opdelft. 
De duisternis van Aaron van Erp en het zoeken naar licht en 
warmte door Steven Aalders staan hier tegenover elkaar. Kunst 
schuurt, trekt langs de lijnen van het leven zoals het leven is. De 
mens is een onverklaarbaar wezen. De mens wil misschien naar het 
licht maar zoekt en vindt de duisternis. En het meest bizarre is dat 
wij mensen door beide polen worden aangetrokken. 
Voor Aaron is kleur even belangrijk als voor Aalders. Aaron wrijft, 
borstelt en vindt zijn kleuren op een stevig houtenpalet dat een 
grote zware bergachtige klomp van kleurenpracht is geworden. 
Vincent schrijft aan Theo in ‘brief 405’ (5) over de ‘Aardappeleters’ 
onder andere: ‘Het is zeer donker echter en in het wit is haast geen wit gebruikt, 
doch eenvoudig de neutrale kleur, die ontstaat als men rood, blauw, geel dooreen 
mengt, vermiljoen, Parijsblauw en Napelsgeel. Die kleur is dus op zichzelf een vrij 
donker grijs, maar doet wit in ’t schilderij. Hier is ’t motief een grijs interieur verlicht 
door een lampje.’ 
 

 
V. v. Gogh, de aardappeleters 1885         De gehaktballeneters 2000  
 

Aaron van Erp gaat veelal uit van een kunsthistorisch schilderij 
maar maakt er altijd iets anders van. Het zijn geen aardappeleters 
meer maar gehaktballeneters.                             p.6 

Aalders wil per se in een traditie staan, zeker in onze onzekere tijd, 
waarin de mens op drift is geslagen, wil hij ons mensen wijzen op 
de traditie en voedingsbodem waar we een houvast in kunnen 
vinden. Het gaat Aalders dan niet alleen om minimale vorm maar 
ook het geestelijk goed die deze kunstenaars met hun werken 
willen uitstralen. Aalders wil met zijn gedachten, ideeën en 
gevoelens de essentie van het schilderen weergeven in vorm en 
kleur. De vorm is altijd geometrisch abstract, in vierkanten en 
rechthoeken, die worden verdeeld in lijnen en stroken. 

Pas na de vorm komt de kleur, die tastend wordt uitgeprobeerd 
maar waarbij de wetmatigheden van de kleur nauwlettend en met 
‘liefde overgoten’ bestudeerd en toegepast worden in allerlei 
subtiele varianten. In 1999 zet Aalders stroken om in kleurstudies 
aan de hand van schilders die hij van belang acht. Dit is de reden dat 
hij veel kleurtheorieën bestudeert vanaf Isaac Newton (1643-1727) die ontdekte dat 
wit licht uiteenvalt in zes spectrale kleuren. Vele andere volgen na Newton. ‘Charles 
Blanc’ (1813-1882) met zijn kleurenleer in het boek ‘Grammaire des arts du dessin’ 
(1867.) is niet alleen voor Vincent van Gogh, maar zijn ook voor Cézanne (1839-
1906), Gauguin (1848-1903) en Seurat (1859-1891) van enorm belang geweest. 
Vincent van Goghs brieven waarin Vincent zo fanatiek en met liefde 
over kleuren spreekt heeft Aalders zich eigen gemaakt.  

 

 
Irissen, mei 1890    Aalders, aquarel color study -  Irissen, olieverf, 64x76 2000 
 

Van Gogh heeft de Irissen tijdens zijn verblijf in de inrichting voor 
krankzinnigen van Saint-Rémy-de-Provence geschilderd. 



Het schilderij de gehaktballeneters is in prachtige gradaties van 
blauwen, roden en gelen, paarsig-bruin opgebouwd, het is alsof de 
geest van Vincent rondwaart en hij op zijn sterfbed naar zijn hoofd 
grijpt. 
 
In 2011 en 2012 worden de schilderijen steeds donkerder, de 
achtergronden zijn mengsels van lampzwart en van Dijck bruin. 
Het Erpisme gaat wat kleur betreft zijn donkerste periode 
tegemoet, terwijl de inhoud daarmee hand in hand gaat. Steven 
Aalders schrijft in zijn boek ‘De Vijfde Lijn’, op pagina 143: ‘We 
leven in een volgestouwde, plastisch gezegd, opake tijd. De 
informatie via het internet, die eigenlijke informatie moet 
opleveren, bewerkstelligt het tegenovergestelde’. De waarheid is 
leugen geworden en de leugen waarheid. Ze zijn niet meer te 
onderscheiden. Terwijl Aalders zoekt naar ordening en stabiliteit 
pepert van Erp ons deze tijd genadeloos in het gezicht. 
 

    
De wraak van de vier engelen, 2011  Interview met de assistent van een omstreken         
                                                     Abortusarts, 2011 
p.7 
 
 
 

Het was bedoeld als een kleurcontrast studie – paarse bloemen 
tegen een gele achtergrond waardoor er een heftige expressie 
ontstaat. Het rode pigment is helaas verbleekt door de slechte 
kwaliteit van de knalrode geraniumlak die in 1873 in gebruik kwam 
en waardoor de bloemen blauw zijn geworden. Vermenging van 
rood en blauw geeft paars. Paars staat voor bekering, inkeer, 
droefheid en boete en wordt in de katholieke kerk gebruikt bij 
dodenmissen en uitvaarten. De gele achtergrond staat voor de zon, 
het goddelijke en optimisme dat voortdurend in tweestrijd staat 
met de geestelijke gezondheid van Vincent. Twee maanden later 27 
juli verwondde Van Gogh zich met een pistool en 29 juli sterft 
Vincent aan zijn verwondingen. Zou het mogelijk kunnen zijn dat 
Vincent van Gogh onbewust zijn einde voelde naderen en verwijst 
de geknakte iris naar hemzelf ? Steven Aalders zou met de kennis 
van de oorspronkelijke kleur paars en de eventuele onbewust 
aangevoelde doodsaankondiging, denk ik, de paarsachtige strook 
geschilderd kunnen hebben, maar hij moest natuurlijk zoeken naar 
een evenwicht in het geheel. In tegenstelling tot de schets is het 
olieverf schilderij ondergedompeld in bezonken- verzadigde - 
gerijpte kleuren die de invoelbaarheid van Vincents leven en de 
verandering die het schilderij heeft ondergaan wordt weergegeven. 
Aalders heeft een hele serie color studies van Hollandse 

meesters geschilderd. Allemaal zijn ze opgebouwd uit ‘9’ 

verticale stroken. 

 
  J.v.Eyck, Huwelijk Arnolfini 1434 Aalders  schets  - schilderij Color studie, 2000    



In 2011 vond er na een solotentoonstelling van Aaron van Erp in 
museum MARTa Herford, waar Jan Hoet toentertijd directeur was, 
een tentoonstelling plaats in Kunstverein Gütersloh met de titel ‘Ars 
Apocalipsis. Kunst und Kollaps’. In deze tentoonstelling kregen 
kunstenaars de mogelijkheid naar aanleiding van de Johannes 
Apocalyps (openb.7), de houtsneden van Albrecht Dürer (1471-1528)  
nieuwe interpretaties te geven. Een Apocalyps is een openbaring of 
voorspelling dat onze wereld ten onder moet gaan waardoor het 
Rijk van God mogelijk wordt. Dit gaat gepaard met geweld. Er zijn 
in de loop der eeuwen, tot in onze tijd, door diverse godsdiensten 
apocalypsen aangekondigd. De wraak van de vier engelen van 
Aaron van Erp is een aardedonker schilderij waarin de wereld in 
brand staat en grauwe aswolken zich verspreiden. Er verschijnen 
engelen als moderne beulsknechten en bijna gezichtsloze daders 
die met geweld hun vals en opgeklopt streven willen doordrukken. 

Dat Aaron van Erp abortus aan de orde stelt is een logisch gevolg 
van deze tijd. De heiligheid en eeuwige trouw van het huwelijk is in 
onze tijd een gotspe geworden. De heiligheid van het huwelijk die 
in het werk van J.v.Eyck uitstraalt lijkt in onze tijd voor velen 
achterhaald. Veertig procent van de huwelijken zijn reeds na enkele 
jaren uit elkaar, En abortussen zijn de normaalste zaak van de 
wereld geworden. 

Het zijn vooral Goya’s ‘Black Paintings’ (1819-1823), de schilderijen 
van Caravaggio en Jeroen Bosch die Aaron van Erp beïnvloeden bij 
het in verbinding brengen tussen voor- en achtergrond; nuances 
van kleur en licht beïnvloeden het afwisselende verschijnen en 
verdwijnen van figuren.(zie p.7) 

  
Caravaggio, gevangenneming Jezus (1602) Goya, de bedevaart naar San Isidro                                                          
1820/23                                                                                                          
p.8 

Voor Steven Aalders representeert de kleding van Arnolfini en zijn 
vrouw de kleuren van de elementen. ‘Vuur en aarde van de man 
tegenover lucht en water van de vrouw. De warmgrijze achtergrond 
zie ik als een menging van beide polen oranjerood en blauwgroen. 
Dus de vermenging van de kleuren van de man en de vrouw in de 
kleur van de achtergrond die hen verbindt is als het ware een 
huwelijk van kleuren.’(1p.95) 

Het hele schilderij zit vol symbolen die verwijzen naar trouw. 
Steven Aalders zoekt naar waarden die liggen in wat hij noemt de 
Hollandse identiteit terwijl hij ook over de grenzen heen kijkt en 
zoekt naar kernwaarheden. De heiligheid van het huwelijk die dit 
werk uitstraalt zoekt Aalders in de afstemming van de kleuren, de 
penseelstreek, de verdeling in negen stroken. Van die negen gelijke 
stroken zijn vier ervan ín verschillende voorgrondkleuren, 
geïnspireerd op ‘Huwelijk van Arnolfini’ van Jan van Eyck , 
regelmatig verdeeld zijn tussen vijf stroken met dezelfde achter- 
grondkleur. De achtergrond kleur grijs krijgt telkens een andere 
waarde door de verschillende gekleurde verticale stroken, alsof het 
doorkijkjes zijn zoals in Dorische tempel in Paestum. ‘De ruimtes 
tussen de pilaren spelen een even belangrijke rol als de zuilen 
zelf’.(1.p. 47)  

  Dorische tempel Paestum   (zie p.7) 

Waarom negen stroken vraag ik me af ? De symboliek van het getal negen is om 
liefde te leren verspreiden op universeel gebied. Alle getallen van 1 tot 9 zijn terug 
te brengen tot het getal 9. Het getal 9 is verbonden met de evolutie van de 
mensheid en de materie (aarde) en het pad der inwijding. Negen is het getal van de 
vervolmaking en de getallen 1 tot en met 8 vertegenwoordigen de evolutionaire reis 
naar die volmaaktheid. Alle getallen met 9 vermenigvuldigt brengt altijd zichzelf 
voort. Negen is het getal van de ingewijde die terugkeert naar God. De oude Griekse 
wijzen vergelijken het getal negen met de oceaan dat het levenswater symboliseert 
en alle getallen bevat en verbindt. Het symbool van de cirkel heeft 360 graden, die 
bij elkaar opgeteld weer terugkomen in het getal 9: 3+6+0=9. (7)  

 



                                 
z.t 2006 1490,J.Bosch, val der verdoemden 1995 RIP 1978 geboorte en sterfjaar 

                                                                                                                                   

In 1978,het geboortejaar van Aaron, loopt de belangstelling voor 
het minimalisme, conceptual art, fundamentele kunst terug om in 
de jaren 1980 plaats te maken voor neo-expressionistische 
uitbarstingen als de Italiaanse ‘Transavantgarde’, ‘Nieuwe wilden’, 
‘Figuration Libre’ en ‘Graffiti’. 

In de jaren 1980 vond een heftige (1985) economische crisis plaats, evenals in 1992 
en later in 2008. 

Aaron van Erp vond zijn stijl eigen, zoals ik al eerder vertelde, al 
tussen 1999/2001. Of misschien lag de basis al toen hij elf jaar was 
en zijn moeder, Aaron achterop de fiets gezeten, op weg naar 
school de tekst uit de Maut-hausencyclus van Mikis Theodorakis, 
telkens opnieuw moest zingen:                                                                                       
’ O Antonis : Er viert een stenen trap omlaag                               
Omlaag tussen stenen en doden.                                                      
De Wiener Graben wordt het graf                                                
van partizanen en joden.                                                           
Ze dragen de stenen op hun rug,                                                
de stenen waaraan ze bezwijken.                                                   
Uit deze hel keert niemand terug,                                                    
de levenden en de doden.’ ( 6)  

Voor Aaron is het leven geen lolletje, echter Aaron kan met 
zelfspot, een zeker cynisme en zwarte humor het gestuntel van 
mensen observeren. Reeds een heel vroege tekening RIP uit 1995 
zet al die toon.                                             p.9                                                     

Steven Aalders (1959) is bijna 20 jaar jonger dan Aaron van Erp en 
is in andere tijd geboren. Het was op de drempel van de jaren 
1960, die bekend staan om de opkomst van de optimistische 
beweging Zero, het minimalisme en conceptualisme. Er wordt door 
kunstenaars teruggegrepen naar het Russische constructivisme en 
het supermatisme van Kasimir Malevich en de mensen van de De 
Stijl als Mondriaan en Van Doesburg. Ergens in de jaren 1990 en 
2002 (21-33j) realiseerde Steven Aalders zich dat hij een beeldtaal 
had gevonden van alleen lijn, vlak en kleur waarmee hij alles kon 
schilderen. Het is tussen 2005 en 2009 dat Aalders het fundament 
legde voor zijn werken. Aalders noemt zijn werken dan ‘Cardinal 
Points’. Kardinale zaken. Een kardinaal is na de paus de hoogste rang in de 
katholieke kerk. Kardinaal stamt van het Latijnse ‘Cardo = Spil = Hart, waaromheen 
alles draait. Voor een kardinaal en kardinale zaken is het belangrijk dat er een 
universele taal is die begrepen wordt en waarbij herhaling, ritme en maat belangrijk 
zijn.                                                                                        
Aalders zoekt, oriënteert zich in een chaotische tijd die vraagt om 
ordening en een zeker ritme; het ritme van de dag, de tijd, de 
ademhaling en het licht. Het licht dat de kleur telkens en opnieuw 
belicht en doet veranderen. Het is de eenvoudige kruisvorm, 
waarbij de verticale lijn en de horizontale lijn in tweeën wordt 
verdeeld, die Aalders door de kleur telkens ritmisch laat bewegen. 
En het vreemde is dat zich hierdoor binnenin, zeg maar het hart 
zelf, of het hoofd van Jezus, als vanzelf een denkbare cirkel vormt. 
Maar het is tevens zeer eigentijds omdat deze cardinal points 
tevens iets wankelbaars, kwetsbaars hebben–typisch voor onze 
onzekere tijd; passend voor de kleuren charcoal, beige, as en grijs. 

 
cardinal points  charcaol,         beige,                 ash               grey, 40x40 - 2005                      

 



Oktober 2010 verschijnt een boek van Aaron met de titel ‘Soep’, 
waarin een afstudeerscriptie uit 2001 met de gelijknamige titel.  
De inleiding begint al direct als: ‘In ons hoofd is het een wirwar van 
woorden, beelden, gedachtekronkels die je kan zien als een chaos 
van kleine, ongrijpbare deeltjes die constant in beweging zijn en 
waaruit soms een groot, overheersend idee opdoemt’. (8)               
Het zijn vooral de surrealisten de ongrijpbare stroom van 
krioelende en wriemelende gedachten in hun ‘écriture automatique’ 
vast proberen te leggen. 
 
‘Ik weet niet hoe ik het ‘iets’ waarover ik het wil hebben moet 
noemen. Ik heb geen ziel en ik heb geen Geest en ik weet niet waar 
mijn psyche zit. Ik heb een hoofd vol beelden en geluiden en 
constante verschuivingen van die beelden en geluiden, verder heb 
ik wat ik waarneem en alles wat ik weet.’(8) 
 
Waar Steven Aalders in alles wat hij doet de ordening zoekt is het 
bij Aaron tot op de dag van vandaag een grote warboel. Maar uit 
die warboel groeit toch een eigen taal waarvan iedereen 
onmiddellijk zegt: ‘Dat is een echte Aaron’. Je zou Aarons 
gedachte- en gevoelswereld als een aan de kook gebrachte grote 
pan soep kunnen zien, waarin de ingrediënten van de wereld zitten, 
waarvan er door verhitting soms enkele uit de pan vliegen.  
 

 
Een vaas, een heggenschaar en een vallend wijnglas, 100x150, olieverf op doek, 
2010 
p.10 

De kruisvorm die Aalders gebruikt is een Grieks kruis dat gelijke armen heeft, maar 
ook gebruikt wordt in protestantse- en sommige katholieke kerken. De cirkel die zich 
voor het oog vormt is misschien ook een onbewust verlangen van de mens naar 
volmaaktheid, voltooiing en terugkeer. De cirkel beïnvloedt de kleuren in 
de achtergrond waardoor minieme kleurnuances ontstaan. De 
invloed van de penseelstreken en het standpunt van de kijker 
spelen een rol. Denkbeeldig kan men rondom het kruis de lijnen 
van het kruis doortrekken waardoor een nieuw kleiner vierkant 
gevormd wordt die de kleur wederom beïnvloed. De gebruikte kleur 
van de stroken en achtergrond beïnvloeden elkaar zodanig dat zij 
de toestand van het leven in een bepaalde tijd maar ook de 
persoonlijke gevoelens van de kunstenaar en toeschouwer 
voortdurend kleuren. Steven Aalders zal zeker bij deze werken 
geïnspireerd zijn geworden door het boek van Josef Albers 
‘Interaction of Color’ waarvan de openingszin is: ‘Vraag vijftig 
verschillende mensen naar de kleur rood en je krijgt vijftig 
verschillende roden’. (1 p.36) 
 
Ik zei hierboven al dat de ’Cardinal Points’ in hun streven naar orde 
en evenwicht zoeken, maar toch zijn ze voor de goede waarnemer 
voortdurend vanuit ‘sur place’ in ingehouden beweging – ze zijn als 
het ware aan elkaar verbonden - je voelt de spanning, ieder 
moment zou het los kunnen barsten; zoals twee wielrenners 
loerend sur place tot het uiterste gespannen zijn. 
 

                                          
Gimini (black),olieverf op doek, 80x124,2008 
 



Muziek.  
Ik ken bijna geen kunstenaars die tijdens het werk niet naar 
muziek luisteren en deze bewust en of onbewust in hun werk 
gebruiken. 
 
Aaron van Erp speelt zelf in een band. Hij is zanger in de band 
‘Haatbaard’, een woord ooit bedacht door Wilders, maar nu als een 
persiflage tegen de hysterie over moslims. Het is een soort Black 
Metal en Punk muziek waarin alles wat er in de wereld gebeurt 
wordt uitgebraakt. Het gaat er hevig op los tijdens de optredens en 
er spelen zich schokkende taferelen af. De gitarist van de band 
heeft zelfmoord gepleegd.                          
https://www.youtube.com/watch?v=aM83R-Jukh0 
Haatbaard met nummer :’De in bloed gedrenkte snorpunten van 
ome Kees’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ac3J2NrXKhg 
‘Haatbaard en de gematigde Taliban – Warrige vlinder’ 
Darkthrone, een Noorse metal band: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lwz7gucE7x0 
Aaron schildert in 2015 de HAATBAARD bandleden 

 
(1)Drummer E. Zandman legt de anarchopunk uit aan een dode aap, 60x50, 2015 

(2)Gitarist Hertog stript Herr Tochtstrip met pizzapunt en drinkhoorn, 60x50, 2015  

p.11 

Muziek 
Steven Aalders luistert tijdens het werken veel naar muziek die 
hem helpt zich te concentreren. De cantates van Bach die Aalders 
beleeft als de zuiverste van vorm maar ook van zinnelijkheid en 
gevoel. Bijvoorbeeld de cantate: ‘Wachet! Betet!’ (BWV 70a), 
waarvan het koor zingt: 
Wachet! Betet! Betet! Wachet! 
Seid bereit 
Allezeit, 
Bis der Herr der Herrlichkeit 
Dieser Welt ein Ende machet. 
https://www.youtube.com/watch?v=xfJEOKAIB64 
 

    
   Watch, Pray, 175x175,  olieverf op doek 2013 

Het uit twee delen bestaande schilderij ‘Watch, Pray’ heeft Aalders 
bevrijd uit de tekst en muziek van de cantate van Bach en tot een 
twee-eenheid  geïnspireerd die als het ware tot contemplatie en 
nadenken stemmen en tegelijkertijd oproepen tot bidden – tot 
activiteit over te gaan. Dat is wat schilderkunst beoogt; schilderen 
is in gedachten verzonken zijn, maar ook alert zijn en tot activiteit 
overgaan. 

Andere muziek die Steven Aalders als inspiratie gebruikt is de minimalistische seriële 

muziek van Steve Reich (1936) en Morton Feldman (1926-1987) Rothko Chapel 

Steve Reich: https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4 

Morton Feldman:  https://www.youtube.com/watch?v=1ZZ0DYIkaP8 



  

(1)Gitarist Kapiteim Kelder met bijl (zelfmoord) (2) Bassist in de kelder bij de inkt- 

vis Graaf Machine - 60x50, 2015 (3) Zelfportret als Jonkheer Braekderm, Zingend soep 

eten, 60x50, 2015 

De catalogus naar aanleiding van de tentoonstelling van Aaron van 
Erp in het Gemeentemuseum Den Haag 2007 is even groot en 
zwaar als die van Steven Aalders, echter de inhoud doet het 
gewicht van het boek toenemen. Aaron van Erp heeft geen grote 
pet op van de mensheid. Onze huidige maatschappij is extreem 
gecompliceerd doordat de leugen waarheid en de waarheid een 
leugen is geworden en niemand goed meer weet welke bron van 
informatie te vertrouwen is. Het sterk opkomend nationalisme 
voedt het wantrouwen tegenover andere volken. Aaron geeft deze 

spanningsvelden weer in zijn schilderijen maar is geen 

wereldverbeteraar. 

Aaron heeft altijd al belangstelling gehad voor machthebbers als Hitler en Napoleon, 

psychiatrische taferelen en misstanden in de natuur en het bankwezen. De laatste 

jaren zijn voor Aaron vooral filosofen, dichters, terroristen en fascisten onderwerp 

voor zijn schilderijen. De eerste filosoof  van wie ik een boek op de grond van zijn 

atelier aantrof ging over ‘Slavoj ŻiŻek’ (1949 -10), een Sloveense filosoof, 

psychoanalyticus en cultuur criticus die onder andere vindt dat het communisme een 

tweede kans verdient omdat het kapitalisme is mislukt. (9)                                                        

p.12 

 

Place, (Grey), 80x80,2009 Mundus (Grey), 80x80, 2007 Dom van der Laan 

Voor mij ligt het boek ‘Cardinal Points’ dat het Gemeentemuseum Den Haag 

heeft uitgegeven ter gelegenheid van Steven Aalders tentoonstelling in januari 2010.  
De inhoud is veder-licht, je durft de bladzijden bijna niet te 
beroeren, bang dat deze wonderschone werken zomaar zouden 
kunnen worden meegenomen door de wind. Helderheid in 
structuur, vorm, ritme, beweging en kleur, alles aarzelt, danst en ik 
durf het haast niet te zeggen: ‘Het is door en door religieus, een 
loflied op de Heer. Ja, het kan niet anders dat Steven Aalders er 
nog in gelooft. Dat blijkt ook uit de relatie die Aalders aangaat met 
het werk van de Benedictijner monnik Dom van der Laan. Al zijn 
werk, of het nu meubels als tafels en banken zijn, stralen eenvoud, 
devotie, verstilling en spiritualiteit uit. Het gaat Dom van der Laan 
om de juiste ruimte, vorm, grootte waardoor er een lichamelijk, 
zintuiglijk en verstandelijk waarderen ervaren wordt. Zijn meubels 
zijn sculpturen van eenvoud, alles in grijzen waarin wat mosgroen, 
witgesauste stenen muren en plafonds van planken die bruinig-
steenrood geschilderd zijn. In 2009 in het Mondriaanhuis in 
Amersfoort schiep Aalders een tentoonstelling in vijf ruimtes met 
meubels van Dom van der Laan en in iedere ruimte één werk van 
Aalders in de kleuren Grey, Beige, Brown en Black die hij ‘Place’ 
noemde – Van der Laan zou er geen bezwaar tegen gemaakt 
hebben als er ook een ‘Mundus’ schilderij aanwezig zou zijn 
geweest. 



‘Reza Negarestani’(1965) is een Iraanse kunstenaar, schrijver,  filosoof, die schrijft 

voor tijdschriften als Collapse en CTheory. Niet al leen Witte de With Center for 

Contemporary Art ,  heeft  in 2013 de  speculat ieve kunstgeschiedenis van 

Negarestani aan de orde gesteld, maar ook Documenta 13 toonde een 

kunstwerk ‘Chimerizat ion’ – een geluidsperformance - in samenwerking met 

Florian Hecker en Negarestani - die ook een aanhanger is van het speculat ief  

real isme/ material isme:Pure kennis van een object en hun onderl inge relat ies, 

los  van de beschouwer.  

                                 

Nocturne met galg en harpoen met kritisch commentaar van      Reza Negarestani 
 Slavoj Žižek , 120x300, 2011                                                  130x100, 2017                                                                                         

Alexander Dugain (1962), heeft op 18 november 2017 een lezing gehouden  

voor de Nexus-conferentie in Den Haag. Dugin is een Russische activist die onder  

andere beweert dat uit de strijd tussen de drie politieke theorieën, het liberalisme, het  

communisme en het fascisme, het liberalisme met catastrofale gevolgen als enige 

winnaar naar voren is gekomen. Dugin is adviseur van Poetin.   

Igor Strelkov  (1970), een Russische nationalist, betrokken bij de oorlog in Oost-

Oekraïne, een terrorist, die de verloren Russische landen terug wil en aangeklaagd is 

voor betrokkenheid van de ramp met de MH17.                                                      

In 2016/17 heeft Aaron gewerkt aan ‘Het atelier van de schilder’, waarbij hij is    

geïnspireerd door het beroemde schilderij ‘Het atelier van ‘Eugène Courbet’. Het 

schilderij van Aaron is een eigentijdse visie geworden. 

p.13 

Alles wordt door Aalders bejubeld: zijn voorgangers in de kunsten, 
de maanden en dagen van het jaar, de weergetijden, het leven. 
‘Celestial Charts’ (2008/09). In een vierkant zien we dezelfde     
denkbeeldige vierkanten als in ‘Cardinal Points’,  kruisen met 
ledematen in kleuren, alleen nu vermenigvuldigd in ‘9’ van zulke  
kruisen. Elk kruis is verbonden met de ander, alsof ze een eenheid 
vormen. De kleurenledematen verspringen, alsof ze ritmisch 
dansen, op een minimalistisch pianospel, naar de ander. Naar 
gelang de focus van de kijker zie je aparte kruisen, cirkels,    
horizontalen en verticalen. 

    Zelf noem ik deze Celestial Charts ‘Hemelse blikken’, waarin het  
    vierkant duidt op de aarde waarin de mens leeft en zoekt naar de     
    cirkel waarin alles zijn voltooiing vindt; echter eenvoudig is dit niet   

  voor de mens – deze moet zéér veel kruisen overstijgen. 
 

        

  Celestial Charts, olieverf op doek, 110x110, black, 2009 -  Saenredam,                  

                                                        Januari, olieverf op doek. 126x126, 2002/03               



.  Courbet, Atelier 1855, 359x598 

 

   

Aaron van Erp, Atelier, 240x400 

Courbet zelf zit in het midden van zijn atelier, bezig aan een realistisch doek, waarin 

hij links het gewone en opstandige volk weergeeft (na de revolutie 1848).   

Rechts staat het intellectuele volk: Baudelaire, de anarchist Proudhon en zijn 

mecenas. In het midden, een naakte vrouw als muze en een schooiersjongen.  

 

Aaron: linksboven het ‘atelier van Courbet’ – op de deur de strikjes van ‘Daniëls –  

daarnaast ‘ Paus Innocentius X van Fr. Bacon’ – links zittend in een stoel en pijp de  

galeriehouder ‘Tim van Laere’ – rechts achter Tim ‘Ezra Pound’ (1885-1972),  

beroemd dichter maar ook een antisemiet en fascist – daarachter ‘Varg Vikernes’  

(1973) met speer, blackmetal, extremist, antichristelijk, antisemiet, moordenaar,  

schrijver essayist – een paar naakte figuren en helm – Aaron met t-shirt en kruis 

zelf die een selfie maakt voor het schilderij de Soepeetster –mannen met helmen. 

p.14 

In 1986 als Aalders voor een jaar in Barcelona verblijft ziet hij een tentoonstelling in 

de Fundació Joan Miró van Donald Judd die zijn ogen openen. Aalders zag dat de 

scherpgerande veelkleurige aaneengeschakelde doosvormige objecten , met zacht 

licht overgoten, ook een zinnelijke uitstraling hadden. Dat werd later nog eens 

bevestigd door het zeer kwetsbare en poëtische geometrische werk van Agnes 

Martin. Zo besloot Aalders de weg van Mondriaan te vervolgen en de beleefde 

werkelijkheid om te zetten in eenvoudige heldere taal. 

Hieronder enkele door Aalders bewonderde voorgangers in ‘orde en zinnelijkheid’. 

 

      
Judd 1989     Martin  Mondriaan 1921   Newman 1951 Rothko 1957  Albers 1966 

Aalders wereld is het zoeken naar perfectie en meent die gevonden te hebben 

door toepassing van de ‘Gulden Snede’, in de meetkunde ‘Phi’  genoemd, ook wel 

de meest harmonische verdeling genoemd. Aalders creëert tijdens een 
verblijf in het Van Doesburghuis in Meudon in 2017 zijn ‘Gulden 

Snede’, schilderijen in relatie tot de primaire kleuren ‘Rood-Geel-

Blauw’. De tentoonstelling heet: ‘In search of Red,Yellow and Blue’. 

Er zijn nu geen lijnen zoals bij Mondriaan. We zien vlakken in dezelfde verdeling 

alleen de kleuren wisselen. 

 

        RYB 1,2,3, 100x62,2017                     



Rechtsboven de naam van Aarons meta-punk band ‘HAATBAARD’, 
vervolgens een man met groene pet en een lange takkenzaag die een 
inktvis doorzaagt terwijl het bloed op het hoofd van schrijver dezes valt die 
in een badkuip op een tafel met schildersmateriaal kijkt waarin weer een 
onzichtbare man met groene helm zit – rechtsboven een haak met vlees – 
onder twee vreemde figuren die met een harpoen een konijn doormidden 
steken en tenslotte een kratje Jupiler in het atelier meestal aanwezig – een 
trapje rechts. 

Laat ik hier tenslotte Steven Aalders oversteken naar Aaron van 
Erp. Op pag. 141 (1) zegt Aalders: ‘Kunst is totaal vrij. Ik denk dat 

iedereen die zich daarmee bezighoudt die ruimte heiligt. Wat ik 
doe, schilderijen maken, probeer ik zo goed mogelijk te doen en 
dan bedoel ik echt: tot het uiterste gaan. Dat is het streven naar 
een ideaal, naar perfectie, in de wetenschap dat het bereken ervan 
onmogelijk is.’ ‘Het is de taak die de dichter en de schilder zich 

stellen om een vreugdevolle, paradijselijke wereld weer te geven, 

maar ook een wereld van pijn en angst.’ (1-p.259). 
In mijn nieuwsbrieven heb ik regelmatig gesproken dat schilderen 
beeldend filosoferen is: Vragen naar de zin van het leven. 
‘Het beginpunt van ieder kunstwerk reikt tot voorbij je geboorte’.(1 

p.174) 

WAAR GAAN WE NAARTOE ? 

 

 

Ezra Pound bij het kampvuur op de ruïnes van Europa, 80.7x100, 2015 

p.15 

Waarschijnlijk heeft Aalders zich laten inspireren door Theo van Doesburgs ideaal 

om tot een synthese van de kunsten te geraken om die op deze manier te verenigen 

met alle facetten van de maatschappij. Theo van Doesburg was tegenstrijdiger dan 

Mondriaan; dadaïst - speelde hierdoor een belangrijke rol in de anti-kunst beweging 

van Dada (1916-1924) . Van de andere kant dacht van Doesburg meer in systemen, 

een idee dat dicht lag tegen die van de Russische constructivisten die de stap namen 

dat de uitvoering van een kunstwerk ook door iemand anders dan de kunstenaar zelf 

gedaan kon worden.(10,p.151) Voor Mondriaan bestaat creatie bij gratie van bewust 

toegepaste intuïtie, alleen van daaruit kwam de intuïtieve dialoog op gang die de 

visuele wereld van het beeld zo bijzonder maakte. (10.p. 171)                                                   

Het zou me niet verwonderen als Aalders uiteindelijk meer en meer het mystieke 

van Rothko zal gaan zoeken. 
 

                   
 
 
WAAR KOMEN WE VANDAAN? 
In My Beginning is My End, 2014 - Een cirkel in de vorm van een 
lijn, uit ieder einde komt een nieuw begin 
 

 
 

Ik zie een sacrale ruimte met gedifferentieerd licht, waarin de werken van Aaron van 

Erp en Steven Aalders begeleid worden door een fusion van metal/cantates/Sten 

Reich en Morton Feldman een verbond aangaan. 
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       (Tentoonstelling Dom van der Laan en Ad Dekkers in het Boymans                
t         museum 28 januari 2018 – zie p. 12)                                                        


