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Alleen aan het werk in het atelier, iets maken waar niemand om heeft gevraagd, iets wat geen 
aantoonbaar nut dient, geen directe nood lenigt en waar geen mens op zit te wachten. Het is en blijft 
een ongewone bezigheid die grenst aan het absurde. Iedere ochtend ziet Nel Aerts zich in haar 
atelier geconfronteerd met de vraag wat te doen, hoe, waarom, voor wie. Wat draagt het bij? Wat 
maakt het verschil? Een taak waar ieder weldenkend mens al snel de brui aan zou geven. Zo niet Nel 
Aerts. Waar geen uitweg is, gaat zij verder.  

Nel Aerts is niet alleen de maker van haar werk, zij speelt er ook een hoofdrol in. Ze cast 
zichzelf in verschillende rollen, projecteert zichzelf in denkbeeldige situaties. Zo verschijnt ze ten 
tonele als eenzame dromer, starend naar de zee. Als mannelijk genie in het atelier, omringd door 
louter meesterwerken. Of als mislukkeling, niet bij machte tegemoet te komen aan andermans 
verwachtingen. Ooit wilde ze in de voetsporen treden van Vincent van Gogh, maar een verblijf in 
diens geboortedorp Zundert bracht haar geen stap verder. Nel Aerts is de eenzame drinkster in café 
’t Vossenhol, de enige klant in pizzeria Il Bambino. Verleid door de magische glans van de 
verbeelding, gestrand op de banaliteit van de werkelijkheid.  

De bezinning op het kunstenaarschap is een constante in het werk van Nel Aerts. Het lag al 
aan de basis van de acht ‘gefilmde acties’, ontstaan rond haar afstuderen aan de afdeling Mediakunst 
van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Canvasfilm (2009) toont de provisorische 
constructie van een bioscoopscherm, hetzelfde scherm dat eenmalig werd gebruikt om de super 8-
mm film op te projecteren. De verstrengeling van proces, product en presentatie doet denken aan 
Robert Morris’ Box with the Sound of Its Own Making (1961), dat de benodigde materialen en 
technieken voor zijn eigen totstandkoming thematiseert. Het mythische beeld van de kunstenaar als 
magiër die de materie zijn wil oplegt, wordt uitgetest in One with the Medicine Man (2009-2010). 
Met een knipoog naar René Heyvaert (‘De kunstenaar is een medicijnman’) registreert de film hoe 
Nel Aerts drie weken lang probeert een grote hoeveelheid houten latjes om te toveren tot kunst. De 
moeizame verhouding tussen kunstenaar en publiek ten slotte speelt een rol in de film Tribune 
Sculptuur (2011), waarin de kunstenaar een zware, zilverkleurige tribune op wieltjes voorttrekt langs 
de kades van de Schelde. Op de tribune zit een pop zonder armen, niet in staat te applaudisseren. In 
de performance weerklinken de existentiële vragen over het kunstenaarschap die Bruce Nauman en 
Paul McCarthy in de jaren zeventig hebben opgeworpen in de video’s van hun ogenschijnlijk zinledige 
bezigheden in het atelier. 

 De gefilmde acties markeren een zoektocht waar elke aankomende kunstenaar mee te 
maken krijgt, een zoektocht naar een eigen plek onder de zon. Typerend is de publicatie die Nel Aerts 
heeft gemaakt samen met haar man, de kunstenaar Vaast Colson. In Whilst the Master Sleeps (2011) 



heeft zij haar dagboekachtige tekeningen gecombineerd met filmstills van haar slapende echtgenoot. 
Tegenover elke beeltenis van de snurkende meester (die, als je snel door het boek heen bladert, 
langzaam lijkt te ontwaken) staan de wispelturige associaties en speelse gedachteninvallen van de 
energieke beginneling. Dat Nel Aerts zich als jonge vrouwelijke kunstenaar positioneert vis-a-vis haar 
tien jaar oudere man, in het echtelijk bed notabene, mag natuurlijk ironisch heten. Evengoed toont 
de publicatie aan hoe persoonlijk haar verkenning van het kunstenaarschap is: ze geeft zich er 
volledig aan over, zonder onderscheid te maken tussen privé en professie. Het zou larmoyant of 
exhibitionistisch zijn als het niet zo oprecht, zo ontwapenend en onweerstaanbaar grappig is.   

Nadat Nel Aerts de performances in 2012 voorlopig had afgesloten, zocht ze naar andere 
manieren om haar verhaal te vertellen. Zo ontstonden de eerste experimenten in de schilderkunst. 
Feitelijk was haar uitgangspositie niet veel anders dan die van de amateur, in de ware zin van het 
woord: een beoefenaar uit liefhebberij (van ‘amare’ dat ‘houden van’ betekent). Je moest Nel Aerts 
toen niet vragen hoe je schilderslinnen op een spieraam spant, of hoe je bepaalde verfkleuren 
mengt. In de techniek van het schilderen was zij niet thuis. Niet gehinderd door vakbekwaamheid, 
maar evenmin door academische maniertjes en vooringenomen denkbeelden over wat schilderkunst 
wel en niet vermag, stortte zij zich zonder aarzeling op het nieuwe medium. Haar onbevangenheid is 
haar kracht. Het stelt haar in staat om essentiële vragen te stellen. Wat kan ik met schilderen doen? 
Hoe reflecteert het schilderij mijn doen en laten? Elk schilderij van Nel Aerts is een moment van 
reflectie, vastgelegd in verf.  

Houtsneden en collages gingen aan het schilderkunstige avontuur vooraf. De houtsneden 
waren geen succes. Ontevreden over de resultaten had Nel Aerts de houten panelen aan de kant 
gezet, om ze later opnieuw ter hand te nemen. Ze bewerkte de ingekerfde platen met een guts, maar 
ook met plamuurmes, olieverf, potlood, acryl, ecoline, muurvuller, spuitbus, vernis, schuurpapier, 
inkt. Zo ontstonden ruw bewerkte oppervlakten, waaruit primitieve, maskerachtige koppen 
opdoemen: een druilerig mopsgezicht (Oh, oh, she looks so good, she’s made of wood, 2011), een 
paniekerig hoofd in de vorm van een paddenstoelwolk (Knucklehead Bucky, 2012). Het eerste 
schilderijtje dat op deze wijze is ontstaan, Op kop! (2011), introduceert meteen een motief dat 
veelvuldig in het werk zal terugkeren: een U-vormig lichaam, dobberend op de golven, met links een 
hand en rechts een amorfe wolk als hoofd. De mens teruggebracht tot zijn essentiële functies, 
handelen en denken, op drift geraakt op woelige baren. De emblematische figuur duikt in wisselende 
gedaantes op, in Boegbeeld Reiziger (2011-2012) bijvoorbeeld, Opstand op Zee (2011-2012), Play do 
(2013) en Midnight Melancholy (2013-2014), waarbij hand en hoofd zomaar kunnen veranderen in 
een muts, een palmboom of een triomfantelijke fallus.   

Alleen met z’n twee (2012-2019), een van de meest voldragen schilderijen, is eveneens op dit 
compositieschema gebaseerd. Een poppenfiguur met slechts één oog en een mond is tweemaal 
afgebeeld. De figuurtjes vertonen de even fascinerende als raadselachtige gelijkenis van een eeneiige 
tweeling: vrijwel identiek, maar net niet helemaal. De componenten waaruit de voorstelling is 
opgebouwd, passen als puzzelstukjes in elkaar en vormen een geïntegreerd en coherent beeldvlak. 
Door de verschillende tinten grijs schemeren het blauw en lila van de onderschildering, wat het 
oppervlak verlevendigt. Beide ogen zijn naar boven opgeslagen. De omhoog krullende mondhoeken 
suggereren een grijns van gelukzaligheid. Samen apart, alleen met zijn twee, los van elkaar voor altijd 
verbonden. 



Dagelijkse beslommeringen, beschamende gevoelens, valse hoop – ze worden in de 
schilderijen van Nel Aerts gepersonifieerd door een bont gezelschap antropomorfe figuren. Sommige 
van de cartooneske karakters zijn simpel en basaal als Schanulleke uit ‘Suske en Wiske’: twee punten 
als ogen, een streep als mond, veel meer is het niet. Ze fungeren als alter ego van de kunstenaar, als 
plaatsvervanger in haar zoetste dromen, haar ergste nachtmerries. De Nel Aerts die deze wezens 
gecreëerd heeft, is ook de eerste die hen in de ogen heeft gekeken, verbaasd over het feit dat 
‘degene die eerst in jou zat, nu voor je staat,’ zoals kunstenaar Kai Althoff dat omschreef. [1]       

Op een of andere ondoorgrondelijke wijze is de schilder natuurlijk altijd aanwezig in zijn 
schilderij, wat criticus Isabelle Graw ‘de spookachtige aanwezigheid van de afwezige auteur’ heeft 
genoemd. [2] De eigenheid van de kunstenaar is herkenbaar niet zozeer in wat hij heeft afgebeeld, 
maar vooral in hoe dat is gedaan. Het schilderij is immers het geheel aan zichtbare sporen van 
handelingen en beslissingen, van geestdrift en twijfel, van beheersing en onvermogen, waar de 
persoonlijkheid van de schilder als het ware in staat afgedrukt. 

De collages introduceren de motieven waar de kunstenaar keer op keer op teruggrijpt: ogen, 
handen, genitalia in verschillende soorten en maten, druppels, golven, wolken, flessen. [3] Vaak is de 
scène gesitueerd in een onbestemde ruimte, soms in een interieur: een atelier met schildersezel, een 
woonkamer met bloemetjesgordijnen voor de vensters. Meer dan eens verschijnt de jeneverkruik op 
het geblokte tafelkleedje. Sommige collages dienen als aanleiding voor een schilderij, maar nooit is 
het schilderij een rechtstreekse omzetting in verf. Eerder is sprake van een interpretatie, een 
bewerking, een vertolking, waarbij de voorstelling bij wijze van spreken opnieuw is uitgevonden.  

 De spanning tussen eenheid en tweevoud beheerst het werk van Nel Aerts. Het schilderijtje 
Das Auge der Welt (2019) is emblematisch. Het toont een groot oog dat zichzelf bekijkt in de 
weerspiegeling van het water. Daardoor wordt het oog verdubbeld; wat één was, wordt twee. De 
zelfbespiegeling duidt op een schilderkunstige vorm van narcisme die aantrekkelijk kan zijn, maar 
ook kan tegenstaan. Nel Aerts wil het in haar kunst niet alleen over zichzelf hebben; haar introspectie 
staat niet los van de wereld waarin zij zich beweegt. Om een opmerking van de Duitse schilder Otto 
Dix te citeren waar het schilderijtje zijn titel aan ontleent: ‘Der Maler ist das Auge der Welt. Der 
Maler lehrt die Menschen sehen, das Wesentliche sehen, auch das, was hinter den Dingen ist.’  

Als de kunstenaar in haar werk iets blootlegt van ‘het wezenlijke, dat achter de dingen is’, 
gaat het om emoties, gevoelens en frustraties waarin ook anderen zich kunnen herkennen. De 
titelheld in Kleine Vlaamsche Meid (2019) bijvoorbeeld oogt door de bonte kleuren en decoratieve 
patronen als een lief popje, maar haar omlaag getrokken mondhoeken en spiedende blik wekken de 
indruk dat zij zich in haar witte zomerjurkje allerminst op haar gemak voelt. Achter de schone schijn 
van de onschuld gaat een wereld schuil van angst en schaamte. Het schilderij geeft uitdrukking aan 
gevoelens van onzekerheid die niet zijn voorbehouden aan kleine Vlaamse meisjes.    

Gevraagd welk advies hij aan een beginnend schilder zou geven, antwoordde Francis Bacon 
ooit: ‘Don’t be afraid to make a fool of yourself.’ Alleen met gevoel voor humor, zelfspot en 
relativering is het mogelijk de harde, onaangename en deprimerende kanten van het 
kunstenaarsbestaan het hoofd te bieden. Niets gaat immers vanzelf. Nel Aerts heeft voor zichzelf een 
manier van werken gevonden die het mogelijk maakt daarover te spreken, over haarzelf, over haar 



kunstenaarschap, over de keuzen die ze maakt en hoe die worden ontvangen. [4] Met elke 
tentoonstelling is ze een ervaring rijker en een illusie armer.    

 In haar reflecties op het kunstenaarschap weerklinken echo’s van het absurdisme en het 
surrealisme. De filosofie van het absurdisme gaat ervan uit dat het leven geen betekenis heeft, 
onmogelijk te verklaren is en dat iedere poging om de zin van het bestaan te achterhalen, gedoemd 
is te mislukken. Als het leven geen betekenis heeft, is er niets dat zelfmoord nog in de weg staat, of 
wordt het vacuüm gecompenseerd door het geloof in God. Schrijver Albert Camus oppert een derde 
mogelijkheid: de zinloosheid accepteren en verder gaan, en alle hoop op verlossing laten varen. In 
zijn roman The Unnameable vat Samuel Beckett die houding bondig samen: ‘I can’t go on, I’ll go on.’ 
[5] Het Belgische surrealisme getuigt van een soortgelijke geest. Als René Magritte en Marcel 
Broodthaers in hun werk de beeldende en talige systemen van betekenisgeving niet hebben 
opgeblazen, dan hebben zij die in ieder geval onklaar gemaakt. Dat klinkt dramatischer dan het is. 
Het surrealistisch universum is niet alleen ontregelend maar ook grappig en verbazingwekkend.  

Nel Aerts voelt zich verwant met absurdisten en surrealisten. Ze speelt met het 
magritteaanse motief van de pijp, niet om een filosofische gedachte over representatie te 
verbeelden, maar om het gewicht van de traditie te relativeren (Zondert titel (rook met pijp), 2011). 
Haar atelier is bezaaid met bierpullen, glazen, peper- en zoutvaatjes en andere foeilelijke prullaria – 
ooit was het de bedoeling in deze ruimte een nachtcafé te vestigen. Wat een laatste toevluchtsoord 
voor drinkebroers moest worden, werd echter een kraamkamer van de muze. De prullen krijgen nu 
een tweede kans als onderdelen van sculpturale assemblages. 

De tragikomische scènes op de schilderijen van Nel Aerts ogen misschien vrolijk als een 
poppenkastvoorstelling, ze zijn in wezen, net als het poppenkastspel, een uitvergroting van het 
menselijk tekort, dat alleen draaglijk is wanneer we erom kunnen lachen. Dat is wat haar schilderijen 
laten zien: oplossingen die het probleem vergroten, remedies die de kwaal verergeren. Een recent 
schilderij toont een mannetje dat ruggelings van het dak afglijdt: Into the abyss (2019). Het 
kunstenaarsbestaan wordt hier niet voorgesteld als een noodlottige tragedie, maar als een slapstick. 
Het wezen van de slapstick is het falen: de kloof die gaapt tussen de bespottelijke wijze waarop 
iemand zijn doel wil bereiken en de al even bespottelijke manieren waarop hij daarin wordt 
gedwarsboomd. Slapstick is wrede humor, galgenhumor. Beckett wist het al: niets is grappiger dan 
ongeluk.  

Zo heeft Nel Aerts al werkende zich het schilderen eigen gemaakt. Waren de eerste 
composities eenvoudig en schematisch (onderwerp centraal, achtergrond egaal), de recente 
schilderijen zijn complexer. Ze doen een beetje denken aan de vroege schilderijen van Reinier 
Lucassen en het invloedrijke werk van de Belgische schilder Walter Swennen: vitaal, lichtvoetig, 
spitsvondig, licht anarchistisch van toon. Haar intuïtieve gevoel voor aansprekende kleurcombinaties 
is uitzonderlijk en haar structurerende hand van schilderen vormvast, zoals zichtbaar in werken als 
Buddy (2015-2018) en Frankie (2018). Maar soms lukt het niet, lopen de kleuren in de soep, en is de 
schilder het schilderen beu. Dan slaat ze pfff de ogen op - bergskes maken, noemt Nel Aerts dat – en 
begint ze opnieuw (Vorhersagen, 2017-2019). Martin Kippenberger zag in de mislukking een 
positieve kracht die hij zorgvuldig cultiveerde; ‘kennis vergroten door falen’, noemde hij dat. [6] Is 
Nel Aerts een martelares voor de kunst? Geenszins. Erkennen hoe lachwekkend en onvolmaakt het 



kunstenaarsbestaan is, kan ook bevrijdend zijn. Het genot zit hem juist in het plezier die onmacht te 
kunnen verbeelden in krachtige, levendige schilderijen. 
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