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Steven Aalders, Cardinal Points, 2015, olieverf op linnen, 214 x 214 cm 
 
 
Voor de stichting IK in Middelburg, mijn geboorteplaats, heb ik een tentoonstelling samengesteld 
met drie van mijn schilderijen. Twee ervan hangen sinds jaar en dag in mijn huis en atelier. Ik kijk 
er vaak naar. Het zijn daarmee stilaan ijkpunten geworden waaraan ik nieuw werk toets, 
sleutelwerken, zo je wilt. Het vroegste schilderij met verticale kleurbanen komt uit de serie Twaalf 
maanden. Het hangt thuis in mijn werkkamer. Het tweede schilderij is uit de serie Cardinal Points, 
waarin vier kleurbalken in vier richtingen zweven rond een uitgespaard midden. Het begroet mij 
dagelijks bij binnenkomst in mijn atelier. Het laatste is een recent doek waarop een geel vierkant 
zich verhoudt tot de proporties van de gulden snede. 
 
In het algemeen is het, denk ik, zo: werk komt van werk. Een nieuw schilderij komt voort uit het 
vorige. Op de tast zoekt een kunstenaar zijn weg. Van tijd tot tijd dienen zich nieuwe motieven 
aan met nieuwe mogelijkheden. Een gedempt palet volgt op een bonte periode, rust maakt plaats 
voor dynamiek. Zoals de gang van de seizoenen rijgen series schilderijen zich aaneen. Ik streef 
naar eenvoud en eenheid uit contrasten. Het gaat erom het probleem steeds scherper te stellen, 
de kunst beter te maken. 



 

 

 

 
Steven Aalders, March (Bouts), 2002-2003, olieverf op linnen, 126 x 126 cm, particuliere collectie 
 
 
Als beginnend schilder stond ik op een kruispunt. Wat te schilderen? En vooral hoe? Ik hield van 
het expressieve gebaar, maar ook van een zuivere, serene vorm. Zeg: De Kooning versus 
Mondriaan. Ik probeerde beide uitdrukkingen te combineren, maar was niet tevreden. Ik wilde iets 
zeggen over de essentie van het bestaan, over het geheim achter de zichtbare wereld, maar 
worstelde met de vorm. Figuratie en expressieve kwaststreken zaten in de weg. Ik moest kiezen. 
Het zien van een overzichtstentoonstelling van Donald Judd eind jaren tachtig en niet lang daarna 
een van Agnes Martin hielp daarbij. Reserve ten opzichte van geometrie en vrees voor formalisme 
raakten op de achtergrond bij het zien van hun zinnelijke objecten en schilderijen. Judd’s 
kleurrijke en Martin’s gevoelige, bedachtzame kunst waren niet saai. Ik wist intuïtief dat het met 
mijn werk die kant uit moest, de weg van Mondriaan, het minimalisme. Mijn half abstracte 
beeldtaal moest ik terugbrengen tot het overzichtelijk idioom van horizontale en verticale lijnen en 
vlakken. Was de kleur aanvankelijk nog een afgeleide van de natuur of een studie naar 
kleurconcepten van oude meesters, gaandeweg ontwikkelde zij zich tot een autonoom middel, 
waarbij de kleurencirkel een centraal element werd. Zo kwam ik geleidelijk uit bij de fundamentele 
elementen van de schilderkunst, proportie en kleur. Ik koos voor een lange weg, want er bleek op 
dit terrein nog eindeloos veel te doen. 
 
Nadat ik mijn besluit had genomen duurde het nog een aantal jaren voordat ik volledig abstract 
werk kon maken. Maar toen ik eenmaal mijn eerste serie voorstelling loze schilderijen, verticale 
kleurbanen in witte vlakken, had gerealiseerd voelde dat als een bevrijding. Alleen de titel, de 
naam van een Grieks eiland, refereerde nog aan de zichtbare werkelijkheid. Maar nu kon ik met 
concrete schilderkunstige middelen als louter kleur en vlakverdeling thema’s behandelen die ik 
gezien of gedacht had, kosmische processen, tijd en ruimte, leven en dood, de schilderkunst zelf. 
Zoals Samuel van Hoogstraten de schilderkunst noemde als een vorm van ’bevallijke (d.i. 
zintuigelijk aangename) wijsbegeerte’. En grenzeloos. Ondanks de beperking die ik mezelf had 
opgelegd, of juist daardoor lag er een zee van mogelijkheden voor me.  



 

 

 
Steven Aalders, Phi (Hundred Suns), 2023, olieverf op linnen, 162 x 262 cm 
 
 
De hier getoonde werken zijn een samenvatting van de afgelopen dertig jaar. Het schilderij Maart 
(Bouts) maakt deel uit van de serie Twaalf Maanden van 2003. Daarin hebben alle twaalf 
schilderijen dezelfde verdeling, een patroon van vier keer zes verticale kleurbanen en zwarte 
horizontale lijnen, maar telkens een andere kleurstelling, die niet alleen een maand van het jaar 
representeert maar ook een kleurstudie is naar een ‘oude meester’. De kleuren van Maart zijn 
ontleend aan Dirk Bouts’ Het laatste avondmaal, dat zich bevindt in de Sint-Pieterskerk te Leuven. 
Het schilderij Cardinal Points is van tien jaar later. Het hierin opgevoerde motief van vier haaks op 
elkaar staande kleurbalken, is de basisvorm van een groep schilderijen, die ik in vele constellaties 
en kleurstellingen heb uitgewerkt. In het recente Hundred Suns uit de serie Phi wordt een vierkant 
met zijn metrische maat geplaatst in de organische maatverhouding van de gulden snede. Een 
optimale straling van het gele vierkant verlangde een groot formaat, want een groot geel vlak is nu 
eenmaal geler dan een klein geel vlak.  
 
 
Steven Aalders, maart 2023 


