
Ik sta hier wel, maar eigenlijk ben ik tweede keus. De tentoonstellingscommissie van de 
Kunstvereniging Diepenheim had bedacht dat het leuk zou zijn om voor de opening van 
deze tentoonstelling van jonge beeldhouwers de bioloog en auteur Midas Dekkers te 
vragen. U weet het wel, hij kwam onlangs uitvoerig in de publiciteit met zijn nieuwe boek 
‘De larf’. Dit boek gaat over kinderen, een favoriet thema van Dekkers, en over 
metamorfosen. Metamorfose is een thema dat de mensheid al eeuwen in hoge mate 
intrigeert. Al sinds Ovidius zit de literatuur vol met verhalen over in laurierbomen 
veranderende jongedames, kikkers die in prinsen veranderen en engerds die zich bij 
maanlicht plotsklaps manifesteren als weerwolven. Om nog maar te zwijgen van de 
oppergod Zeus, die zich op dit gebied alles kon permitteren en in de gedaante van een 
zwaan de fraaie Leda verschalkte en als stier prinses Europa.
Goed, dat is bekend. Maar wat Dekkers wil aantonen, is dat ook de mens een 
metamorfose doormaakt en, net als de rups en de vlinder, eigenlijk twee gedaanten kent:
die van kind – de larf dus - en die van volwassene. Kinderen leven in een eigen wereld, 
tot ze in de puberteit in een explosie van pukkels en popmuziek verpoppen tot 
volwassenen. 
En, zo dacht de tentoonstellingscommissie, creatief als altijd, zijn beeldhouwers in 
opleiding niet ook een soort larven en zou het niet leuk zijn als meneer Dekkers zijn 
theorie eens los zou laten op de Werdegang van de kunstenaar? Maar nee, meneer 
Dekkers bleek niet bereikbaar, druk als hij was en is met alle aandacht rond zijn boek. 
En dus sta ik hier.
En u kunt gerust zijn, ik ga niet ook over pukkels beginnen, want, de acht beeldhouwers 
hier aanwezig, zijn om even nog bij de metaforen van Dekkers te blijven, het popstadium
voorbij. Ze zijn pas afgestudeerd aan de academies van Enschede of Kampen. Ze 
hebben hun scholingstijd achter zich gelaten en kunnen hun vleugels uitslaan.
Ze zijn tamelijk willekeurig, of toevallig, zo u wilt, hier bij elkaar gebracht. Het is nu 
eenmaal een goede traditie in de Kunstvereniging om eenmaal per jaar een platform te 
bieden aan afgestudeerden in een ‘ruimtelijke richting’ van de twee academies in de 
buurt. Elk jaar weer bezoeken de leden van de tentoonstellingscommissie die academies
bezocht en hopen dat er goede kunstenaars bij zitten. Er is dus geen sprake van een 
tentoonstelling met een duidelijk programma. Wat valt er dan over te zeggen, door 
iemand als ik, deel uitmakend van die tentoonstellingscommissie, na een vluchtige 
kennismaking met het werk en wat ondersteunende documentatie, behalve dan de aan 
ernstige slijtage onderhevige opmerkingen over de diversiteit in de kunst van vandaag, 
de verschillen in ingenomen standpunten die het begrip ‘beeldhouwkunst’ telkens weer 
oprekken en natuurlijk dat het leven van de jonge kunstenaar, hoe veelbelovend ook, 
niet over rozen gaat. Oud en wijs schud je bijna je hoofd bij zoveel overmoed. Want dat 
moet je hebben, als beginnend kunstenaar, overmoed.

In het bulletin bij deze tentoonstelling schrijft Arno Kramer dat in het werk van de 
beeldhouwers hier het figuratieve nergens de overhand krijgt. Het gaat, in zijn woorden, 
meer over de sporen die mensen achterlaten dan dat er menselijke situaties letterlijk 
worden uitgedrukt. Met dat laatste bedoelt hij vermoedelijk dat er slechts zelden mensen 
zijn weergegeven in directe zin, geen figuren in een bepaalde pose of situatie. 
Menselijke sporen, of attributen, zijn er echter in overvloed.
Marc Oosting bijvoorbeeld laat een menselijk, sociaal attribuut bij uitstek: de tafel, drager
zijn van een soms complex samenspel van vormen en ingrepen. Op en onder de tafel 
bouwt hij zijn bouwwerken en transformeert de tafel tot een bijna niet meer herkenbaar 
podium 
Ook de abstract ogende vormentaal van Marieke van Wolven, de grote ‘blobs’ op de 
muur, blijken, afgaand op een reeks tekeningen, afgeleid van objecten als vaten of 
misschien zelfs duikboten, in elk geval door mensenhand gemaakt.



Judy Spruyt gaat uit van het platte vlak, van uitgeknipte tekeningen, zoals hier van …… 
Uiteindelijk komt ze altijd tot ruimtelijke installaties, die ze als een menselijke spin in de 
ruimte spant.
Bij Berenice Staiger treedt de mens wel zelf op …..

Evenals bij de projectie van Peter Das, in de kelder, zie hem niet over het hoofd. In deze 
projectie laat hij twee personen een onvolledige metamorfose van sekse ondergaan. 
Dietmar Schmale toont in zijn sterk conceptmatige werk onder meer koffers met 
voorwerpen die we allemaal wel kennen of waarmee we op zijn minst associaties 
hebben, maar in deze context roepen ze vragen op naar hun betekenis. Koffertjes voor 
seriemoordenaars, zei gisteren iemand. Wellicht.
Suzanne Dekker ironiseert het gedrag van de moderne mens, afhankelijk als hij is van al 
zijn communicatiemiddelen, door een computer van suikergoed voor hem te maken en 
hem zelfs zijn eigen graszoden te laten meenemen op zijn geheel verzorgde vakantie.
En Esmeralda van Aarle tot slot laat in haar van rokjes voorziene bomen zien dat de 
mens in staat is zelfs de natuur aan te kleden.

Het is interessant om vast te stellen dat het werk van al deze kunstenaars kennelijk niet 
zonder de werkelijkheid kan. Niet zonder het dagelijkse, gewone. Niet zonder het 
menselijk handelen. Natuurlijk, dat wordt vanuit een eigenzinnige optiek bekeken, 
becommentarieerd, bekritiseerd en getransformeerd, maar het werk vindt daarin wel zijn 
uitgangspunt.
Bij geen van allen is sprake van werk dat zich ontwikkelt volgens in zichzelf besloten 
wetmatigheden, van zich aan de realiteit onttrekkende abstracties.
Het omspant misschien wel de totale breedte van het moderne menselijke gedrag, van 
het dagelijkse gehang achter de pc tot de grenzeloze hedendaagse mobiliteit en de 
betuttelende omgang met de natuur. 
Dat is nogal wat, ik weet het en u mag deze uitspraak met een kleine korrel zout nemen. 
Maar in de verbondenheid met het menselijk geworstel is het werk van de acht jonge 
beeldhouwers zeer van deze tijd. Van deze tijd is ook hun attitude, die uit het werk 
spreekt: niet zozeer fel bekritiserend, van buitenaf, maar mild becommentariërend, van 
binnenuit, wetend dat wij, hoe kritisch ook, onlosmakelijk deel uitmaken van het eigen 
tijdsgewricht en ons vanaf onze geboorte al schuldig hebben gemaakt aan zaken die wij 
op later leeftijd te vuur en te zwaard menen te moeten bestrijden. Om bij wijze van 
voorbeeld dan toch weer met Midas Dekkers te spreken: als de huidige strenge 
mestwetten ook voor onze eigen uitwerpselen zouden gelden, zou de menselijke 
reproductiedrang van staatswege allang aan banden zijn gelegd. We hebben dus niet 
alleen vuile handen vanaf onze geboorte. 
Kortom: wie zich wil onttrekken aan het tijdsgewricht, moet zichzelf van kant maken of, 
zoals Ikaros, deze aarde verlaten, wat op hetzelfde neerkomt.
Overmoed, daarover sprak ik al in relatie tot onze acht kunstenaars. Overmoed wordt 
gestraft, dat leert Ikaros ons. Nooit zal een mens een vogel worden, dat laat ons 
bouwplan niet toe.
Overmoed komt voor de val, ja ja, we weten het
Maar toch wens ik deze kunstenaars een klein beetje overmoed toe, genoeg om zich 
staande te houden. En ik hoop dat ze uit hun ontpopping tevoorschijn zijn gekomen met 
een paar mooie, sterke, vleugels, die hen hun verdere loopbaan zullen dragen.


