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Privé Domein 94 
Aaron van Erp in de Gasunie. 
De opening van de tentoonstelling in de Gasunie was een groot succes. Tijdens mijn 
voordracht was het één uur doodstil. Gasunie koopt twee werken aan. Het is niet mijn 
bedoeling om mijn lezing weer te geven – ik volg hier een andere weg. 
 
Enige maanden geleden werd ik gebeld door Cees Hendrikse, verzamelaar en organisator 
van contemporaine kunst met de vraag of ik samen met de kunstcommissie en een 
enkele andere verzamelaar een tentoonstelling zou willen maken van het werk van Aaron 
van Erp in de Gasunie in Groningen. De Gasunie was de grote sponsor van de bouw van 
het Groninger museum en huist zelf in een merkwaardig gebouw. De architecten 
Alberts(1927-1999) en Van Huut (1947) zijn bij dit gebouw geïnspireerd door de visie 
van Rudolf Steiner (1861-1925). 
 
Steiner was een zeer bijzondere figuur, behalve filosoof was hij een vermaard schrijver, pedagoog 
en architect. Zijn belangrijkste nalatenschap  ‘Das Goetheanum’  (1925-1928) in Dornach, centrum 
voor geesteswetenschap, ligt op slechts 10 kilometer van Basel, in het mooie Birstal, doet nog 
steeds volop dienst met lezingen, cursussen en bijeenkomsten. Als iemand toch naar Art Basel 
gaat raad ik een bezoek aan Dornach zeer aan. 
                                                                                                                                               
Er zijn vele invloeden in de werken van Steiner terug te vinden. In de architectuur zeker Gaudi 
1852-1926), de filosofie van Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831), Fichte (1762-1814), 
Schopenhauer (1788-1860) en Nietzsche (1844-1890). Verder heeft de theosofie van 
Blavatsky(1831-1891) waardoor ook Mondriaan is geïnspireerd, veel invloed uitgeoefend. Steiner 
bracht zijn eigen zintuigelijke waarnemingen in verband met de natuurwetenschappelijke 
waarnemingen van Goethe (1749-1832). Het Goetheanum is uit bewondering naar hem vernoemd. 
De opvoeding van de vrije wil van de mens staat centraal bij Steiner. 

 
2012 heeft het hele jaar in de belangstelling gestaan van het honderdjarig bestaansfeest 
van het Goetheanum dat behalve uit het hoofdgebouw onderdeel is van een heel complex 
van gebouwen verspreid over een groot terrein. Er zijn hier invloeden te zien van art 
nouveau, jugendstil en functionalisme. De architectuur van het Goetheanum wordt wel  
aangeduid als organische architectuur waaronder, ofschoon heel verschillend, de 
gebouwen van Antoni Gaudi, Louis Sullivan, Frank Loyd Wright en Henry van de Velde 
gerekend worden. Alberts en Van Huut hebben zich bij de bouw van de Gasunie laten 
inspireren door de natuur in Monument Valley in Amerika, de stenen formaties waren 
voor hen natuurlijke gebouwen. 

  
Toen Nientje en ik voor de eerste keer Goetheanum bezochten moest ik bij het zien van deze 
massieve sculpturale gebouwen vooral kijkend naar het grote dakhoofd denken aan een grote 
Duitse helm, vooral het eerste gebouw dat spoedig na opening afbrandde.  

                   
1e gebouw 1913 1922 door brand verwoest, was geheel van hout 1928 2e gebouw geheel van beton Heizhaus 
Heizhaus van waaruit de verwarming van alle gebouwen wordt geregeld. 
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Uiteindelijk heeft de ontwikkeling van Steiner geleid tot de antroposofische leer.  
Antropos = mens Sofia = wijsheid. De antroposofie wil ieder mens tot het 

inzicht leiden het geestelijke van de mens met die van heel de kosmos te 

verbinden. Het gaat dus om heel de mens. 

 
De opvattingen van Steiner hebben geleid tot Vrije scholen, New Age beweging, biologisch-dynamische 
landbouw en antroposofische geneeskunst. Er wordt veel aandacht besteed de vorming van hand, hart en 
denken. Verbeelding van creativiteit en fantasie zijn belangrijk. Ik ben niet in staat al deze facetten van de Vrije 
Scholen te beoordelen maar bij het tekenonderwijs is me opgevallen dat men blijft steken in vage, 
symbolistische, esoterische, impressionistische indrukken. Het doet allemaal nogal onaards uit. Het is blijven 
hangen in de sfeer van de uitingen die in de tijd van Steiner opkwamen. Hetzelfde gevoel krijgt we kijken naar 
het licht en de kleuren in het Goetheanum. 

 
Steiner haalt zijn kennis uit eigen waarnemingen (zowel fysiek als geestelijk) en vindt aansluiting bij een 
eeuwenoude traditie van mystici. Steiner onderkent verschillende lichamen: het direct zichtbare fysieke 
lichaam, het ether lichaam (drager van groeikrachten) en het astrale lichaam (drager van gevoelens, emoties, 
instincten) de laatste twee omgeven het fysieke lichaam en zijn niet direct zichtbaar, voeden en doordringen en 
het fysieke lichaam dat zonder die twee niets is. Het fysieke lichaam is uiteindelijk de stolling van de 
energievelden. Het ik-bewustzijn is nauw verbonden met het astraal lichaam. (het is de goddelijke vonk, het 
unieke en drager van de vrije wil) De ontwikkeling van de mens heeft tot een Ik-bewustzijn geleid die 
uiteindelijk zal leiden tot het waarnemen van geestelijke wezens en het geestelijke in de kosmos. 
 

Ieder individu staat volgens deze beweging in een veel groter verband. Ik ben 

het met dit idee wel eens omdat wij op dit moment allemaal in alle geledingen 

van de maatschappij te veel afgestemd zijn op het nu en de lange termijn 

vergeten. Alles moet direct vervuld worden, er is alleen dit leven en haal eruit 

wat erin zit. Veel wetenschappers hebben God dood verklaard, maar eigen 
verantwoordelijkheid dragen blijkt moeilijk te zijn. Dit zou een van de redenen kunnen 
zijn tot algemene verruwing in alle facetten van het leven. Als we de ontwikkeling van de 
mens even los kunnen zien van het onmiddellijke NU en in een langer tijdsbestek kunnen 
plaatsen zouden we anders gaan leven.  
 

Op dit moment in de ontwikkeling van ons mens-zijn kunnen we dit blijkbaar niet, maar 
toch komt er een moment, dat we anders tegen het leven – moeten- en – willen - gaan 
staan. We zijn allemaal als mensen op drift geslagen en vliegen als identiteitseilandjes 
door het heelal met allemaal ons eigen ikje en eigenbelangen. Toch zijn er overal sporen 
van meer en meer gerichtheid op de ander en op het grotere geheel te bespeuren. We 

zitten op een groot breukvlak dat kiert, kreunt en kraakt. We ervaren het 

dagelijks. Het kwaad en ongemak zit in iedereen. 

 

Wat zegt Steiner over de WIL en het Kwaad in de mens? Vrijheid en liefde zou voor de 
mensen onmogelijk zijn als de mens niet uit vrije wil het goede of kwade kan kiezen. De 
mens zal alles moeten doen om het slechte in het goede te transformeren; zijn kracht zal 
erdoor toenemen om tot spirituele groei te komen. 
 

De immense hal van de Gasunie als model voor groei ? 
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Aaron van Erp kunstenaar in het breukvlak. 
De Gasunie graaft heel diep en vindt goud in de diepere lagen van de aarde en weet met een 
ingewikkeld gangen en buizensysteem het gas naar boven in het daglicht te krijgen. 
De hal van De Gasunie waar alle kamers op uit komen slingert zich floraal organisch immens naar 
boven. Misschien zit in die opstijging de toekomst van de mens. 

Aaron van Erp daalt diep in de bewustzijnslagen af en ontrafelt daar de schaduwzijden 
van de mens, een onontkoombaar proces om de mens via de beeldende kunst het 
tijdsgebeuren vast te leggen zonder belerend te zijn. Schaduw is ook kleur zeiden de 
impressionisten met andere woorden schaduw mag en moet helder contastrerend gezien 
worden. En ja hoor in onze nu-tijd komen onze schaduwzijden in vijftig tinten als 
duveltjes uit hun doosjes tevoorschijn. We zijn allemaal, van hoog tot laag in staat, 
zonder zelfs enige aanleiding, tot walgelijke daden te komen. We zijn altijd meesters in 
het verstoppen van onze zwakke kanten, we onderdrukken ze totdat de hete soep begint 
te pruttelen, te gisten en te koken en de deksel van Pandora eraf vliegt. Vandaag 
(zaterdag 8 december) lees ik een artikel van een Feyenoordfan over zijn boek 
‘Rotterdam Hooligan - Geweld zit ook in jou’. De moordenaar van Marianne Vaatstra 
schijnt niet alleen een wrede moordenaar te zijn maar ook een goede huisvader, terwijl 
men aanvankelijk dacht dat het een allochtoon gedaan zou hebben.. Wij mensen zijn een 
wolf voor onszelf. Het liefst geven we een ander de schuld van onze tekortkomingen. 
Hoeveel ellende is hier niet al uit voortgekomen ? 
Het is goed dat we weten wie we zijn. Het erkennen van onze zwakheden maakt lichter 
en misschien kunnen we hierdoor ooit het kwaad uitbannen.   
 

                    
De hordes barbaren die Nederland binnenvallen                Misstanden in het bankwezen die aan de  
na de laffe moord op Prof. Dr. Pim 2001                           kaak worden gesteld 2012                 

                                                                                      

        
Plattelandswijsheid 2002                       Allegorie over het liberalisme met stoel       Over de kip die het 
(In 2003 breekt de vogelziekte uit)           en brandende caravan 2012                       niet mocht weten 2011 
                                                                                             (naar Slavoj Zizek op zoek    
                                                                                                                     een nieuw communisme)  

 
Ik had van te voren zo mijn bedenkingen over de ruimte in de Gasunie, echter ik moet 
toegeven dat de tentoonstelling wonderschoon is, het gebouw heeft de schilderijen van 
Aaron van Erp liefdevol omarmd - al zijn ze apocalyptisch -, alsof het begrip heeft voor 
de onmacht van de mens. Het is goed dat er zo’n schilder is, die op een symbolische, 
allegorische , humoristische, persiflage relativistische manier onze zwakheden bloot legt 
en dit alles op schilderachtige wijze van grote klasse gebaseerd op de rijke Europese 
schildertraditie. 
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Omdat wij toch in Groningen waren zijn we de tentoonstelling van Marc Bijl ‘Urban 
Gothic’ gaan bezoeken in het Groninger museum. 
 
We lezen: “Het werk van Bijl, dat met een herkenbare beeldtaal veelal opgetrokken is uit ruwe bouwmaterialen, 
golfplaat, spiegels, druiperige zwarte epoxy, in combinatie met overbekende symbolen, (kunst)historische 
verwijzingen en korte teksten, is een voortdurend onderzoek naar – en een ondermijning van – de 
onderliggende machtsstructuren die de massacultuur kenmerken”. 
 

‘Bijl’ komt voort uit de graffitiscène en heeft evenals Aaron van Erp geen vrolijk wereldbeeld. Alles 
is in dezelfde kleur zwart weergegeven en van druipende epoxy lagen voorzien. Stoelen van 
Rietveld, kerkbeelden, schilderijen van Mondriaan, Newman, Rothko, maar ook vlaggen van allerlei 
nationaliteiten worden zwart weergegeven met uitzondering van de nepstenen Dutch Flag. 
Referaten van referaten en citaten van citaten. Wordt zijn ultieme voorganger Marcel Duchamp bij 
het pissoir gepakt ? Zo kan Bijl nog hééél lang door blijven gaan als hij het zelf kan volhouden. Hij 
heeft bij lange na nog niet de hele kunstgeschiedenis en alle visuele beelden onderhanden 
genomen. Jhim Lamoree spreekt van ‘Radicale twijfel’. Misschien heeft Bijl zijn eigen grote twijfel 
aan alles wat hij zelf is, wat gemaakt is door anderen; zijn eigen bestaan als kern van zijn werk 
gemaakt. Is Bijl gewoon zelf referaat-citaat geworden en volledig bedolven als gevolg van de 
overvloed aan beeldcultuur en de algehele malaise in de wereld?  Als totale installatie werkt het 
werk van Bijl wel, maar als afzonderlijk object is het voor mij althans soms magertjes. Maar ik 
moet toegeven dat ik meer van de ‘verf’ ben. 

         
After Rietveld                                             Dutch Flag                 Black Down 2010   Afterburner After Rothko        

Aaron gebruikt nooit referaten. Als Aaron zich laat beïnvloeden door een kunstenaar, 
meestal uit de vroegere kunsthistorie, dan is het beeld dat hij schept niet of bijna niet 
meer af te leiden van het origineel. Toch is het wereldbeeld aan elkaar verwant. 

          
Oh God there is no God Dios ta kaka riba nos          Zonder titel 2009                Caravaggio Hiëronymus schrijft   
                                   God schijt op ons                                                                              1605/1606 

  
Ingres: Turks bad        Harem met dwerg in bad 

Geraadpleegde literatuur en tentoonstellingen 
-Hans Ruedi en Prisca Clerc, Das Goetheanum und Seine Umgebung, Dornach 1985 
-Rudolf Steiner, Uit de Akasha-Kroniek-oertoestanden van aarde en mensheid, 1985 
 (niet het brein als computer, noem het een allesdoordringend medium of ether of   
 kroniek of supercomputer waarin alles staat opgeslagen en waar zieners toegang tot  hebben) 
-Het Akasha veld, Ervin Laszlo, 2007 
-Rudolf Steiner Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde, 1982 
-Groninger museum tentoonstelling Marc Bijl t/m 1 april 2013  
-Jhim Lamoree, Radicale twijfel van Marc Bijl in Groninger Museum Magazine 2/3 
-Groningen Gasunie Aaron van Erp t/m 10 februari 2013 
-Berlijn, Feldbusch/Wiesner Aaron van Erp t/m 15 december 2012 
16 januari wordt de lezing met plaatjes over Aaron van Erp nogmaals gehouden voor de leden van 

de museumvereniging van het Groninger Museum in de Gasunie. 
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