
 

Tussen beeld en beeld 
Bij de opening van een tentoonstelling van beelden 
van Marianne Wijermars op17 april 2010 in Galerie LWW 
 
I 
Door Marianne enige tijd geleden gevraagd of ik misschien een titel wist voor haar aanstaande 
tentoonstelling, kozen mijn gedachten daarover ongewild de richting van de poëzie van Achterberg. 
Al wist ik natuurlijk ook wel dat een ‘beeld’ in de poëzie al gauw iets anders is dan een beeld in de 
beeldhouwkunst: een metafoor is immers niet zelf van steen. Ik werd geleid door het vage besef dat 
het in Achterbergs poëzie op de een of andere manier wemelde van de gesteenten. En inderdaad: 
`Graniet en gneis glimmen in u,/ veldspaat en kwarts. Dat zijn uw ogen nu (…)’, las ik al gauw in 
een gedicht over de dode geliefde met de titel Bazalt. (Verzamelde gedichten, p. 447). En even 
verderop (p. 469) luidt de middenstrofe van een gedicht dat Hersenschim heet: 
 
    Ik moet methoden vinden 
    uit de chemie  
    om u opnieuw te binden 
    aan ganglie en kraakbeen, 
    de spermatozoïde  
    van leem en kiezelsteen. 
 
Sommige steensoorten kende ik niet eens – laat staan dat ik maar zou weten hoe je een woord als 
‘gneis’ uitspreekt. Bladerend in Gerrit Achterbergs gedichten zag ik trouwens ook dat naast de 
gesteenten – één gedicht (p. 790) begint: ‘Het grint in van mijn jeugd, de kiezelstenen’ – alle maar 
denkbare materie een prominente rol speelt. Titels dicht na elkaar: Bakeliet, Cellophaan, Celluloid, 
Aluminium, Gummi, Vilt. Een gedicht dat Amethist heet, begint met de regels: 
 
    Er komen zieke plekken in de bomen 
    De avondzon verpluist in zachte mist. 
    Aardappelloof-roofwolken-amethist 
    Staat als een steen. Zijn neergezonken zomen 
 
    Volgen een boer in het naar huis toe komen. 
 
Maar zelfs zag ik gelukkig ter bevestiging van mijn vermoedens niet alleen over Achterbergs 
bekommernis met steen, maar in dit geval ook met de beeldhouwkunst – hem opeens midden in een 
van zijn laatste bundels (zie p. 896) het gedicht Watersnood zomaar laten beginnen met de 
grandioze regels: 
 
    Beelden van Zadkine stonden moeders daar 
    babies boven de springvloed uit te beuren. 
  
Dat is prachtig gezien! Maar wat moeten we daarmee, zult u zich afvragen; nu bij de opening van 
deze tentoonstelling van Marianne Wijermars? 
Al bladerend zag ik ook nog als in het voorbijgaan (op p. 623) regels staan uit het gedicht 
IJsmassief, die luiden: 
 
    Met binnenmeren tussen rots en licht, 
    steil water, gepolijst en trots gesticht 
 
    op een plateau boven de tijd (…) 
 
Het zijn op de een of andere manier erg mooie regels, binnen een verder niet zo sterk gedicht van 
diezelfde dichter Achterberg. Het is kenmerkend voor Marianne dat zij meteen zag, dat je door in 
die eerste regel te hakken een titel kreeg voor een expositie. 
 
    Deze titel dus: `tussen rots en licht’. 
 



II 
Ik had ook en misschien beter in de vroegste poëzie van Lucebert kunnen zoeken – en was daar dan 
in een gedicht over de beeldhouwer/dichter Hans Arp gestuit op regels als: 
    tegen de polsslag van het steen 
    klopt de gedachte van de hand 
    ritselt de rokzoom van trottoirs 
    ademen rotsen over mij heen (…) 
 
Maar de belangrijkste reden dat ik mij nu bij nader inzien weer van de poëzie van Achterberg zou 
willen ontdoen en haar gehalte achter me zou willen laten, is dat het `energetisch materialisme’ 
van Achterbergs gedichten (zoals het wel eens is omschreven1) de bezwering en de verstenende 
vastlegging beoogt van iets dat in het verleden is voorgevallen. Er zijn in zekere zin géén regels die 
verder afstaan van de beelden hier rondom ons dan regels als de al geciteerde en als de volgende 
van Achterberg die ik hier tot slot nog dan maar als laatste citeer: uit het gedicht met een titel die 
– alweer (zie p. 434) – luidt: Steen: 
 
    Wij zijn als beeldhouwwerk bijeen. 
    Ik ben niet levend meer alleen. 
    Uw dood gaat door ons beide heen. 
 
Ik heb daarom een vraag: Is er in zekere zin niet met de beelden van Marianne Wijermars precies 
het omgekeerde aan de hand als met de beelden die door de metaforen van Gerrit Achterberg 
worden gevormd en die zo vaak naar de gevestigde beeldhouwkunst verwijzen? Mariannes beelden 
stroken helemaal niet met de blijvende stolling uit steen waarin ze opgesloten zitten!!! 
 
III 
Misschien, zo was en is dus mijn volgende gedachtesprong, gaat het bij wat wij hier om ons heen 
zien en zullen gaan zien, helemaal niet om beeldhouwkunst? Tijdens een atelierbezoek van ruim 
een maand geleden daagde mij daar al iets van. Het beeld Mission Impossible, dat ik al wat langer 
kende en dat ook de uitnodiging sierde, heeft in zijn nek – naast het oor – drie witte strepen: ze 
doen in zekere zin primitief aan, als aangebracht met een scalpeermes. Sommige beelden die ik in 
het atelier zag, hebben in top, als op hun kam, organische uitstulpingen die helemaal niet van steen 
lijken te zijn. En ten derde: in het atelier toonde Marianne mij – nog in zijn ontstaansfase – een 
beeld bestaande uit twee beelden (!), die elkaar niet alleen aankijken, maar die draaibaar zijn en 
elkaar daarom blijvend aankijken. Vele wonderen tegelijk.  
 ‘De oorsprong van de beeldhouwkunst gaat verloren in de nacht der tijden; het is dus een 
Caraïbische kunst’ – zo is Baudelaire meer dan anderhalve eeuw geleden een tekst begonnen, die 
getiteld was: Waarom beeldhouwkunst saai is. Ik kan de vele implicaties van deze tekst van 
Baudelaire hier niet voor u uit de doeken doen. ‘Laat beeldhouwwerk zich eenmaal van nabij 
bekijken, dan zijn er geen kleinigheidjes en onnozelheden waaraan de kunstenaar zich niet waagt, 
en die alle vredespijpen en fetisjen glansrijk overtreffen’, zo zegt Baudelaire even verderop in die 
tekst. Die tekst gaat over de schaamteloze integratie van het beeld in de architectuur – te beginnen 
bij de katehedralen. En in het binnenhuis. Ten slotte heeft Baudelaire het zelfs over de ‘Caraïben 
van het haardijzer, de pendule, de schrijfdoos, enzovoort’ 
 Die Caraïben – zo beweer ik – zijn hier weer als het ware in hun oorsprong hersteld. En die 
laten even weer zien: dat beeldhouwkunst niet saai hoeft te zijn. 
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1 Door Paul Rodenko. 


