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De tentoonstelling ‘GROND’ wordt gehouden 
als honorering voor het gehele oeuvre van 
Paul van der Eerden. Die prijs, toegekend 
op Amsterdam Drawing 2014, bestaat uit een 
publicatie en een tentoonstelling in Drawing 
Centre Diepenheim. Voor die tentoonstelling 
heeft Paul van der Eerden Ronald Cornelissen 
als mede exposant gevraagd.
De achterliggende gedachte om samen te 
exposeren is dat beide kunstenaars als 
antropologen te werk lijken te gaan. 
Paul van der Eerden als waarnemer van het 
menselijk tekort, als uitbener van de mense-
lijke geest en als tekenaar van de onmacht, 
die het gevolg lijkt te zijn van de psychische 
gesteldheid van de mens. 
Ronald Cornelissen laat zich karakteriseren 
als chroniqueur van de treurigheid van 
de mens in zijn stedelijke omgeving, 
de opgeblazenheid van ego’s en de gevolgen 
van macht op het menselijke gedrag.

Paul van der Eerden – M A C B E T H
tekst: Paul van der Eerden

Er zijn een aantal gedichten, romans en verhalen 
die op een bepaald moment aansluiten bij het 
levensgevoel of je persoonlijke ontwikkeling. 
Het zijn werken die blijven hangen en die het idee 
geven van: ‘Daar wil ik nog wel eens iets mee 
doen’. Zo’n verhaal of gedicht dat jaren achtereen 
in je hoofd kan blijven zeuren. Het wachten is dan 
alleen op een juiste vorm die recht doet aan het 

werk op een manier die ik zou omschrijven als 
‘goed’ of ‘waar’ dus niet te ver gezocht, geforceerd, 
te hoog gegrepen of alleen maar gemaakt om 
indruk te maken op de toeschouwer.

De serie Macbeth uit 2008-2010 heeft bijvoorbeeld 
zo’n 35 jaar liggen ‘rijpen’ omdat ik niet in staat 
was om daar de juiste vorm voor te vinden. 
Toen ik die vorm eenmaal had gevonden was het 
ontstane beeld ook ‘waar’. Dan is de geest van 
het stuk, althans zoals ik die ervaar, omgezet in 
beelden. Het geheel laat het dan meer zijn dan 
een hervertelling van het stuk. 

Ik wilde geen illustraties bij het verhaal van 
Macbeth maken – in een letterlijke vertaling in 
de vorm van een beeldverhaal ben ik niet 
geïnteresseerd – maar een poging doen het beeld 
zelf raadselachtig te maken en een samengaan 
van tekst én beeld te creëren als commentaar op 
verschijnselen als macht, onderdanigheid, 
geweld, seksuele excessen etc. Het vinden van 
een vorm is over het algemeen niet heel erg 
overdacht maar veelal een kwestie van beginnen 
en doorwerken. Beeldintelligentie, dubbelheid 
van het getoonde, monumentaliteit (ondanks de 
geringe afmetingen), het ontbreken van hiërarchie 
in het getoonde - alle elementen zijn gelijkwaardig 
en vormen tezamen een duidelijk en tegelijkertijd 
raadselachtig beeld, dat is het streven. 
 
Macbeth en veel van mijn andere werken gaan 
over macht, de aantrekkingskracht daarvan en 
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de psychische gevolgen. Ik begrijp die aantrek-
kingskracht van de macht niet echt, maar ik tracht 
me wel in te leven in hoe het zou kunnen zijn. Je 
zou mijn tekeningen kunnen zien als een bezwe-
ring om duidelijk te krijgen wat er zou kunnen 
gebeuren als jezelf in een machtspositie komt. 
De ironische en humoristisch-tragische kant van 
mijn werk helpt daarbij als een probaat middel 
om te zorgen dat je niet toegeeft aan het verlangen 
naar macht en overheersing. Machthebbers zijn 
altijd serieus. Humor en ironie ondergraaft hun 
positie en ze zijn een medicijn tegen haantjes-
gedrag en vermeende belangrijkheid. 

Ronald Cornelissen – D R O N E S
tekst: Ronald Cornelissen

Sinds 2014 zijn drones (Unmanned Aerial 
Vehicles of UAVS) een terugkerend thema in 
mijn tekeningen. En dan heel specifiek de 
‘Reaper en Predator drones’ die worden ingezet 
voor het liquideren van mensen zonder vorm 
van proces. 

De Franse filosoof Paul Virilio stelt in zijn Strategy 
of Deception*: ‘It is already true to say that, 
where weaponry is concerned, the US is affected 
by a tragi-comic infantilization: an affliction where-
by “the warrior, like a child in its playpen, wants 
to try out everything, show off everything, for fear 
of otherwise seeming weak and isolated.” Dat 
infantiele is ook terug te vinden in de tekeningen. 
Vaak wordt de drone in mijn tekening vergezeld 
door Lampje, een personage uit de Donald Duck 
strips. Hij is het trouwe vriendje van uitvinder 
Willie Wortel. Lampje kan worden beschouwd als 
een fictief voorbeeld van kunstmatige intelligentie 
en robots. Maar hij vertegenwoordigt ook de inval, 
het idee: in comics zie je vaak een lamp verschijnen 
boven het hoofd van een karakter als die een 
briljante inval heeft. In deze tekeningen is lampje 
ontdaan van Willy Wortel, en daarmee wordt het 
idee als het ware gescheiden van de menselijke 
factor (al is Willy Wortel eigenlijk een kraanvogel) 
en daarmee van de moraal of ethiek. 
Met de drone worden oorlogshandelingen 
gereduceerd tot een zaak van het beeldscherm. 
Een computerspel bijna.
Het infantiliseren van macht is een terugkerend 
thema in mijn werk. Dat begint bij mijn tekeningen 
min of meer in 2008 met de serie Boys R Us. 
Zo ook in de hier getoonde tekeningen Gog (3) en 
Magog (4). 

De belangrijkste vermelding van Gog en Magog 
in de vroegchristelijke literatuur vinden we terug 
in de Openbaring van Johannes (ook wel de 
Apocalyps). Gedurende  de hele geschiedenis 
zijn Gog en Magog het zinnebeeld geweest van 
de vijand. Voor het christelijke westen waren de 
islamieten Gog en Magog**, en vice versa is het 
westen dat voor de islamieten. 
In deze tekeningen zien we Gog en Magog in een 
desolaat landschap in zogenaamde Super Stock 
Open Class Tractoren die worden gebruikt voor het 
Tractorpulling. Tractorpulling of Trekker Trek is een 
onzinnige sport die populair is in the USA en 
Europa (met name in Nederland, Denemarken en 
Duitsland). Groteske door kerosine aangedreven 
‘tractoren’ moeten immense gewichten op een 
slede over een afstand van maximaal 110 meter 
verslepen. Deze vorm van entertainment is bijzon-
der populair bij mannen en jongetjes.

De vijand, zo suggereren al deze tekeningen, is niet 
de ander, we zijn zelf onze ergste vijand en dan in 
het bijzonder onze ‘mannelijkheid’ met zijn grenze-
loze begeerte en gewelddadige neigingen.

* Virilio, P. (2007 [2000]). Strategy of Deception 
(Trans. C. Turner). London & New York: Verso

** Volgens een verhaal dat in 2007 door Dr. Thomas Römer, 
professor theologie van de Universiteit van Lausanne werd 
gepubliceerd in het universiteitstijdschrift Allez savoir, 
zou hij in de winter van 2003 een telefoontje hebben gekregen 
van President Jacques Chirac. Het ging erover wie Gog en 
Magog waren want president Chirac had van president Bush 
een telefoontje gekregen om hem ertoe te bewegen zich aan 
te sluiten bij de ‘coalition of the willing’ en zo in de op til 
zijnde oorlog tegen Irak te stappen. 
Bush zou gezegd hebben dat Gog en Magog aan het werk 
waren in het Midden-Oosten en dat de Bijbelse profetieën 
zich aan het voltrekken waren. Een stomverbaasde Chirac 
die nog nooit van Gog of Magog had gehoord liet toen zijn 
medewerkers uitzoeken waar het in vredesnaam over 
kon gaan, vandaar het contact met Thomas Römer.

Paul van der Eerden

Publicatie ‘GROND’

Verkrijgbaar voor € 19,95.
Leden Kunstvereniging € 18,-.
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 1 Paul van der Eerden
 2005 104    
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 43 x 32 cm
 2 Paul van der Eerden
 2007 085-86-867    
 For what shall be its earthly doom 
 potlood, kleur – 21 x 20 cm per deel
 3 Ronald Cornelissen
 Gog  2015
 inkt, potlood, waterverf op papier – 85 x 145 cm 
 4 Ronald Cornelissen
 Magog  2015
 inkt, potlood, sepia en waterverf op papier – 
 85 x 145 cm
 5 Ronald Cornelissen
 Septober  2015
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 67 x 93 cm
 6 Paul van der Eerden
 Macbeth  2010
 54 delen potlood, kleurpotlood, inkt
 diverse afmetingen
 7 Ronald Cornelissen
 Dagon  2015
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 77 x 137 cm
 8 Paul van der Eerden
 2011 074     
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 14,7 x 21 cm
 9 Paul van der Eerden
 2015 027     
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 16 x 21,5 cm per deel
10 Paul van der Eerden
 2008 074  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
11 Paul van der Eerden
 2007 002  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
12 Paul van der Eerden
 1997 010  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
 privécollectie Rotterdam
13 Paul van der Eerden
 2009 014  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
14 Paul van der Eerden
 2013 038  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
15 Paul van der Eerden
 2015 026  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 16 x 21,5 cm per deel
16 Ronald Cornelissen
 Funeropolis  2015
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 67 x 93 cm
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17 Paul van der Eerden
 2012 026  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
18 Paul van der Eerden
 2015 037–42  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
19 Ronald Cornelissen
 Deliverance  2015
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 70 x 100 cm
20 Paul van der Eerden
 2004 105  
 la Belle Hollandaise
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
21 Paul van der Eerden
 2013 036  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
 privécollectie

22 Paul van der Eerden
 2009 013  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
23 Paul van der Eerden
 2007 007  
 zonder titel
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm

22 23

29 Ronald Cornelissen
 Bring Me The Head of Olafur Eliasson   2015
 inkt, potlood en collage op papier – 
 85 x 145 cm

30 Paul van der Eerden
 2013 005 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 10 x 10 cm 
31 2012 009 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 21 x 14,7 cm
32 2007 062 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 10 x 10 cm
33 2014 077 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 21 x 14,7 cm
34 2008 072 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 29,7 x 21 cm
35 1998 008 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 33 x 24 cm

36 2009 031 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 10,3 x 10 cm
37 2015 020 
 The Naming of Parts 
 potlood, kleurpotlood, inkt – 21 x 14,7 cm 
38 2015 021 
 The Naming of Parts 
 potlood, kleurpotlood, inkt – 21 x 14,7 cm 
39 2015 022 
 The Naming of Parts 
 potlood, kleurpotlood, inkt – 21 x 14,7 cm 
40 2015 025 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 16 x 21,5 cm 
 per deel 
41 2013 016 
 zonder titel 
 potlood, kleurpotlood – 15 x 13 cm 

 Editie
42 Paul van der Eerden
 77 x 7  – 2015 – offset in lijst – 43 x 60 cm 
 Oplage 35   
 Prijs € 45,-  (zonder lijst en geen ledenkorting)

24 Ronald Cornelissen
 If you can’t bone it, Drone it   2014
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 67 x 93 cm
25 Ronald Cornelissen
 Leviathan   2015
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 77 x 137 cm
26 Ronald Cornelissen
 Catch of the Day   2014
 inkt, potlood en waterverf op papier – 
 72 x 97 cm
27 Ronald Cornelissen
 Kiss   2014
 inkt, potlood, gouache en waterverf 
 op papier – 75 x 97 cm
28 Ronald Cornelissen
 Non, Non, Rien N’a Change   2012
 inkt, potlood, sepia en waterverf 
 op papier  – 77 x 97 cm
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Verkoopprijzen van de werken aan de balie


