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NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 10                     december 2017 
 

Een zware bevalling (van het veertigste kind) 

 

De negen maanden na mijn vorige nieuwsbrief werden bijna volledig in beslag genomen door het 

werk aan het opdrachtbeeld Tuffo (opus 40), het ruim zeven meter lange beeld van een duikende man 

voor de grote vide van het Beautifull Life building in Kaapstad. In nieuwsbrief no.8 (september ’16) 

schreef ik nog dat de oplevering van de sculptuur is voorzien in het najaar van 2017, maar inmiddels is 

gebleken dat dat zeker een half jaar later gaat worden.  

De montage van dit constructie-beeld is een voortdurend en tijdrovend gevecht. Met name het precies 

op maat brengen van de bijna achthonderd verbindingsdelen (de kleinste constructie-eenheden) is een 

niet aflatend proces van trial and error, waarbij ik diverse keren per deeltje de weg afleg tussen beeld 

en schuurmachine in een eeuwige cadans van passen – aftekenen – schuren – opnieuw passen enzo-

voort. (Fouten, waarbij uiteindelijk teveel is afgeschuurd, hebben strenge repercussies: de kieren bij de 

lijmvlakken moeten bij de verlijming opgevuld worden met deeltjes spits afgeslepen fineer.)     

Al deze unieke verbindingsdelen had ik vooraf net te ruim gezaagd, waarbij ik de schuinte van hun 

uiteinden globaal bepaald had volgens een wiskundige formule. Deze formule gaat gemakshalve uit 

van een ten opzichte van elkaar parallelle plaatsing van de dwarsribben. De afwijkingen van deze for-

mule worden ingegeven door de straalsgewijze plaatsing van de dwarsribben ten opzichte van het ba-

sisskelet. Deze minieme afwijkingen, fracties van een millimeter zijn zo klein dat ze opwegen tegen de 

normale toleranties in het werk. Eveneens in het werk wordt de organische buitencontour van elk ver-

bindingsdeel bepaald. Dit buitenvlak wordt nog voor de verlijming zo goed mogelijk met de lintzaag 

en handgereedschap in model gebracht.    

Een andere tijdrovend steeds terugkerend karwei is de verwijdering van de overtollige polyurethaan 

lijmresten. Deze expansielijm wringt zich bij het op elkaar persen van de lijmoppervlakken buiten de 

randen van het lijmvlak, waarna deze lijmresten – na vier uur droging – met steekbeiteltjes en vijltjes 

dienen te worden weggestoken. Probleem daarbij is de beperkte toegankelijkheid: steeds wurm ik me 

in de vreemdste bochten om en in de constructie, om moeizaam met het minuscule gereedschap de 

lijm te verwijderen. 

 

 
Open Atelier, 18-19 maart 2017, onderdelen Tuffo. Achter: de verbindingsdelen gesorteerd naar ribnummer 1 t/m 35, in het 

midden de ribdelen, daarvóór de basisskeletdelen en helemaal voor de plastisch uit te werken onderdelen. (Foto: Piet Krijger) 
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Kortom: de uitvoering van dit beeld kent heel prozaïsche aspecten die we maar onder de noemer medi-

tatieve bezigheden zullen rangschikken.  

Het repetitieve van deze bezigheden eist zijn tol: ’s ochtends word ik wakker met vermoeide handen. 

De geest is fit, de benen willen ook, maar de handen pruttelen tegen!      

Genoeg details, laat ik nu ‘uitzoomen’ naar het werkproces van dit beeld gedurende de laatste negen 

maanden. 

 

Op 14 maart was al het zaagwerk klaar, inclusief alle sleuven en inkepingen. Het complete bouwpak-

ket, uitgespreid op de ateliervloer, stelde ik een paar dagen later ten toon tijdens de Open Atelier Route 

Dordrecht. Zaterdag was het met honderd bezoekers nogal stilletjes, maar dit werd ’s zondags gecom-

penseerd met een topdrukte van 350 gasten. 

Van 15 maart tot 8 april volgde de verlijming van de basisskeletdelen tot raamwerken en vervolgens 

hun onderlinge montage middels draadeinden. Om praktische redenen werden de benen meteen weer 

gedemonteerd van de romp.  

 

     
Atelier, 8 april, het basisskelet met vier ophangbeugels bij schouders en voeten.              (Foto: Piet Krijger) 
 

Van 10 april tot 16 mei was ik doende met de verlijming en afwerking van de zesenvijftig dwarsrib-

ben. Deze dwarsribben bleven tweedelig tot de definitieve plaatsing aan het basisskelet, waarbij van 

boven en onderen de beide dwarsribhelften geschoven worden in de corresponderende inkepingen van 

het basisskelet.    

Op 17 mei begon de definitieve (en dus zeer tijdrovende) eindmontage van het beeld, waarbij steeds 

een dwarsrib gemonteerd wordt aan het basisskelet om daarna met een aantal verbindingsdelen gekop-

peld te worden aan de zich ervóór bevindende dwarsrib. Per rib of – bij de armen en benen – ribben-

paar wordt de montage zoveel mogelijk compleet afgewerkt.  

Daarbij werk ik van de vingertoppen naar de tenen, achterwaarts terugtredend langs het lichaam van 

de duiker met een snelheid van ongeveer 2.6 cm per dag.   

Van 17 mei tot 14 juni werkte ik aan Tuffo’s handen. Door de handdelen van het basisskelet te demon-

teren kon ik eerst de handen, geklemd in de bankschroef, comfortabel op stahoogte uithakken aan de 

werkbank om ze pas daarna te monteren aan het basisskelet.   

 

Op 12 juli zijn de armen klaar. (Het werk werd even onderbroken door een kennismakingsbezoekje in 

het gemeentehuis van De Panne met de schrijnwerker die van de gemeente de opdracht heeft gekregen 

mijn Christophorus-beeld (opus 28) grondig te restaureren. Het beeld dat vervaardigd werd voor de 

internationale zomertentoonstelling Beaufort 2003, werd na afloop door de gemeente aangekocht 

waardoor het beeld veel langer mee moest dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat de gemeente nu een 

flink budget heeft uitgetrokken voor de verduurzaming van het werk juich ik vanzelfsprekend van 

harte toe.) 
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             Atelier, 17 mei, de zesenvijftig dwarsribben, als scans van het menselijk lichaam; achteraan de armen, daar- 

             vóór de romp en op de voorgrond de benen.        (Foto’s: Jan Ros)   

 

Een paar weken later, 4 augustus zijn de delen van het hoofd gelijmd, waarbij het gelaat en de oren 

nog niet ‘behakt’ zijn. Dit gebeurt pas later wanneer door alle toegevoegde delen de romp genoeg 

massa heeft om de klappen van beitel en hamer te pareren. 

Op 9 en 10 september is er opnieuw Open Atelier, dit maal in het kader van de Open Monumentenda-

gen, ik ben inmiddels gearriveerd bij rib 15 (bij de borstkas) en heb de ingewikkelde overgang tussen 

de twee ribbensystemen van armen en romp achter de rug. Zo’n vijfhonderd bezoekers waren er, 

waaronder twee Zuid-Afrikaanse uit Dordrechts gelijknamige zusterstad. 
 

 
 Atelier, 15 juni, de handen zijn bevestigd aan het basisskelet, plaatsing dwarsribben no. 4 in de onderarmen. 
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Atelier, 27 juli, montage onderdelen hoofd.                   (Foto: Piet Krijger) 

 

Op 13 oktober was rib 19-20 klaar: de taille, waarna ik me een weekje Oost-Duitsland (met Werner 

Reinhardt) permitteerde: Quedlinburg, Leipzig, Weimar, Naumburg op zoek naar de deutsche Roma-

nik, Uta von Naumburg, Bach, Goethe, Schiller en Werner Tübke. 

Daarna was eerst de uitwerking van het hoofd aan de beurt. Aanvankelijk was ik niet tevreden, door de 

begrenzing van het plastisch uit te werken gelaatsdeel miste de kop aanvankelijk ‘volheid’. Dit gemis 

wist ik te compenseren door zestien tussendeeltjes toe te voegen in het voorhoofd, wangen en bij de 

kin. 

Op 11 december was de romp eindelijk voltooid. Een dag later begon het werk aan de benen die om-

wille van een ‘naadloze’ aansluiting weer tijdelijk gemonteerd zijn aan de romp. 

Donderdag 21 december heb ik juist de derde bovenbeenribben gemonteerd en nu ben ik doende met 

het op maat brengen van de verbindingsdelen tussen rib no. 25 en 26. 

Bijna driekwart van de achterwaartse reis langs het Tuffo-beeld ligt ‘alweer’ achter de rug. In de lente 

hoop ik zijn tenen te kunnen kietelen.      

 

 
Op 9 november voltooide ik de uitwerking van gelaat en oren, atelieropname 12 december. (Foto: Piet Krijger) 
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Atelier 12 december, de romp is voltooid. Door het perspectief en het nog ontbreken van de ‘bekleding’ lijken de zojuist 

bevestigde benen op deze foto belachelijk klein!                 (Foto’s: Piet Krijger) 

 

 

 

 

 
Tuffo, interieur romp. 
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Tuffo, rompdeel met duidelijk zichtbaar de montagevlakken voor 

de benen. (Foto: Piet Krijger) 

 

Het hierboven geschetste proces werd onderbroken door een trieste gebeurtenis. Mijn nichtje Hestia 

Peek, beeldend kunstenaar en dichter, werd zo ernstig ziek, dat haar levensverwachting nog maar heel 

gering geworden was. Op dat moment, eind maart, vroeg ze mij om voor haar een doodskist in de 

vorm van een bootje te ontwerpen en uit te voeren. (Ze kanode graag en vaak op de Linge.) Het ont-

werp maakte ik vrij snel daarna, en in de laatste week van april vervaardigde ik een nauwkeurige 

werktekening op schaal. Met de uitvoering wachtte ik tot het laatste moment (6-16 augustus). Ze stierf 

op 14 augustus, negenendertig jaar jong.  

Als appendix heb ik het In Memoriam, dat ik uitsprak bij haar uitvaart, toegevoegd. 

 

Het ontwerp van de in multiplex (populier) uitgevoerde bootkist gaat uit van het voorschrift van het 

crematorium dat een kist een vlakke bodem moet hebben. Dus het moest een ‘platbodem’ worden. De 

vorm van het bovenaanzicht wordt gedefinieerd door twee dubbele cirkelbogen met ongelijke straal 

die nauw om het lichaam sluiten. Het deksel van de kist heeft een tentdak. De doorsnijding van de 

gebogen zijwanden met de rechte vlakken van het tentdak levert een sierlijke booglijn op die de boot-

vorm benadrukt. 

Om de kist toch wat los te laten komen van de bodem is deze voorzien van een terugwijkende plint. 

De zes handvaten worden gevormd door drie beukenhouten, aan de einden achthoekig afgeronde stok-

ken die als roeiriemen net onder het verhoogde scheepsdek dwars door de kist zijn gestoken. 

De hele opzet is verwant met het Tuffo-beeld, ook hier een centrale (kiel)constructie met haaks daarop 

dwarsribben die de vorm definiëren. Om dit ribbenskelet zijn bij kist en deksel de triplex wanden ge-

bogen en verlijmd.   

De kist is enigszins verwant aan de boot van het beeld Immer leiser wird mein Schlummer (opus 22, 

collectie Het Depot, Wageningen) uit 1996. Hestia assisteerde mij destijds in het atelier bij het omke-

ren van de boot zodat deze op zijn peddels kwam te leunen. 
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Die laatste week van maart, heb ik onder het werk aan Tuffo, heel veel gehuild, aangespoord door 

Bachs passies, die voortdurend uit mijn atelierradio klonken. (Diezelfde week zag ik ’s avonds laat 

Cherry Duyns’ indrukwekkende documentaire De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw) 

Ik raakte opnieuw geïntrigeerd door het tijdloze genie van deze componist. Ik las de bekende, door-

wrochte, maar wat geserreerde Bachbiografie van Christoph Wolff uit 2000 en als aanvulling Maarten 

’t Harts met aanstekelijk enthousiasme geschreven boek Johann Sebastian Bach. 

Uit Wolffs boek een inspirerend citaat over Bachs “muzikale denken” waarin ik – natuurlijk zonder 

enige aanspraak te maken op diens genie – een verwantschap voel: 

 

De historische betekenis van de stijl van Vivaldi’s concerten, zoals die tot uitdrukking kwam in de 

enorme invloed die zijn muziek kreeg na de publicatie van L’Estro armonico, ligt vooral in de vrucht-

bare dialectiek van de twee tegenpolen ”eenvoud” en “complexiteit”. Hierbij impliceert “eenvoud” 

het amalgaam van puurheid, helderheid, correctheid en elegantie, terwijl “complexiteit” verwijst naar 

intellectuele analyse, doorwrochtheid en rationele controle. Deze twee tegenpolen markeren het spec-

trum in het proces van “muzikaal denken”, een proces dat Bach bijna altijd liet doorslaan naar de 

kant van de complexiteit.    

 

In het Bachmuseum in Leipzig (tegenover de Thomaskirche) zagen we vitrines vol met originele hand-

schriften van Bachs partituren. Ze leken in grote haast en met een enorme schwung neergepend…   

          

 
Bootkist voor Hestia, ontwerp, april 2017 
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Bootkist voor Hestia, interieur, nog gedeeltelijk zonder verticale wanden, 14 augustus            (Foto’s: Piet Krijger) 

 

 

 
            Opus 41: Bootkist voor Hestia, geopend 
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Appendix 

 

In Memoriam Hestia Peek, 1978-2017 

 

Lieve Hestia, 

 

Afgelopen zaterdag hebben Rob, Helmut en ik in het bijzijn van je moeder en Emmy je voorzichtig in 

je bootkist gelegd.   

Voor mij was het een bijna bijbels, tijdloos tafereel: een ritueel dat zich loszong van het hier en nu en 

dat zich liet associëren met Rogier van der Weydens kruisafname: het ontzielde lichaam, het verdriet 

van de vrouwen, de ernst van de mannen.     

Vijf maanden geleden, toen ik je voor de tweede keer vergezelde naar het Dordtse ziekenhuis voor een 

bestraling, vroeg je me tijdens de lunch – bijna terloops als collega’s onder elkaar – of ik je doodskist 

wilde ontwerpen en uitvoeren, en wel in de vorm van een bootje. Ik zei dat ik me vereerd voelde en 

aanvaardde jouw opdracht. Die bootvorm was voor jou volkomen vanzelfsprekend: het illustreerde je 

verknochtheid aan de rivier de Linge, die vanaf je twaalfde jaar, toen het gezin in Oosterwijk kwam 

wonen in een boerderij onderaan de Lingedijk, fungeerde als onafscheidelijke bondgenoot. Heel vaak 

trok je je terug in je kano op de rivier. Het is een beeld van onthechting: dat eenzame door nevelen 

omhulde figuurtje, varend in de avondschemer. Het is de onthechting die inherent is aan het kunste-

naarschap, waarbij je als solist die dingen maakt en doet die jou in staat stellen je te handhaven, te 

overleven.   

Sinds lang bekroop mij in de ontmoetingen met jou heel sterk een gevoel dat ook spreekt uit deze 

prachtige portretfoto die jouw tekenleraar op de HAVO, Bert van den Bandt, van je maakte: een ge-

voel van melancholie, een in je innerlijk verborgen kwetsuur, een zweem van ontheemdheid, die je 

minder aanraakbaar maakte en die je wellicht voor het kunstenaarschap deed kiezen.    

Bij die keren dat Leintje en ik je opzochten in de Joost de Jongestraat (vaak op de terugweg na het 

traditionele Lentink-familiediner op kerstavond of na een Lingewandeling), gaf je het idee dat je je 

leven op een uitgekiende manier nét in balans wist te houden door een meticuleus doorgevoerde dose-

ring van mensen en zaken die er voor jou toe deden. Vincent vertelde me dat je een heel stel strikt van 

elkaar gescheiden clusters van personen in de loop der tijd om je heen verzameld had: de mensen uit 

het ene cluster wisten nauwelijks van het bestaan van de personen uit de andere groepen. Het sluit aan 

bij het beeld zoals ik jou het afgelopen half jaar leerde kennen: dat van Hestia als grote regisseur. Die 

rol speelde je – lijkt me – niet omdat je zo graag de touwtjes in handen wilde houden, maar eerder uit 

noodzaak tot zelfhandhaving.  

 

Een paar dagen na je opdracht kwam ik naar Leerdam om als een kleermaker je maten op te nemen; je 

poseerde liggend op de vloer in de kleren die je op het einde wilde dragen voor de foto, die ik staand 

op een trapje van je maakte. Onverschrokken hield je rekening met je naderende einde, maar toch was 

ook dit bezoekje niet verdrietig of loodzwaar. We zaten samenzweerderig te giechelen en meermalen 

klonk jouw kenmerkende lach, die zo plotseling kon vrijkomen, alsof klemzittende sluisdeuren opeens 

openschoten.   

Allebei deelden en delen we – zoals zoveel kunstenaars – een sterke fascinatie voor het ondoorgronde-

lijke mysterie dat de dood aankleeft. De dood als een enclave waarin de ratio het moet afleggen tegen-

over de talrijke vragen over de menselijke hoedanigheid. Bij jou leefde sterk de notie van de dood als 

transitie, als cyclische overgang en opgang in het grote geheel, zoals een rivier de oceaan voedt en 

deze met zijn tot sneeuw en ijs opgestuwde regens op zijn beurt weer de rivieren doet ontspringen. 

De laatste jaren hing in je huiskamer een grote met zorg gepresenteerde Paul Delvaux-achtige tekening 

van jouw hand. Het toont een surreëel landschap met een gezicht op de Waal vanaf de rivieroever 

tussen de pijlers van de druk-bereden spoor- en verkeersbruggen bij Zaltbommel, met duidelijk her-

kenbaar boven de bomen op de andere oever de watertoren en de gotische toren van de Sint-

Maartenskerk. De tekening wordt gedomineerd door de in onbruik geraakte pijler van de oude ver-

keersbrug (Nijhoffs De brug bij Bommel) die het zicht op een voorbijvarend binnenvaartschip deels 

ontneemt.  

Links zit op de pijlerbasis een tekenende gestalte in wie ik jou, Hestia, vermoed; rechts wendt een 

leptosome jongeling-met-camera zich van jou af terwijl er vóór de centrale brugpijler het reusachtige  
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        Opus 41: Bootkist voor Hestia, 2017, multiplex, hout, 68 x 222 x 48 cm, gesloten 

 

langgerekte lichaam van een drenkeling voorbijdrijft. Ik beschouw deze voorstelling als een metafy-

sisch zelfportret, waarin jij jezelf opvoert als een introverte, koel observerende registrator van het 

menselijke drama te midden van een jachtige wereld, die in haar gejaagdheid vergeet dat drama op te 

merken.    

 

Wat later die zonovergoten lentemiddag kwam Leintje langs, waarna we met z’n drieën naar twee van 

jouw favoriete plekjes aan de Linge reden, locaties waar je je as uitgestrooid wilde hebben. Die dag 

werd afgesloten met een avondmaal in een Leerdams restaurant te midden van enkele goede vriendin-

nen met hun mannen en kinderen. Voor ons was het fijn om te zien dat je zo’n hartelijke kring van 

intimi om je heen had.  

Het was eind maart: de passietijd stond voor de deur. Dit was jouw ‘Laatste Avondmaal’ in Leerdam. 

Enkele dagen later zou je afreizen naar het UMC in Groningen en jezelf toevertrouwen aan de zelfop-

offerende zorg van Emmy en Helmut in het nabijgelegen Froombosch. Ze hebben, behalve je laatste 

twaalf dagen in Leerdam, de laatste vier maanden zich over jou ontfermd. Ik hoor het Emmy nog zeg-
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gen: “We laten ons nichtje niet in eenzaamheid sterven.” Daarvoor zijn we allemaal hen eeuwig dank-

baar.   

Je kreeg van de artsen een heel geringe overlevingskans, niettemin hield je die kans open door nauw-

gezet alles te doen en te laten wat je fysieke conditie zou begunstigen. 

Die week was voor mij de week van het grote verdriet. Uit de radio in mijn atelier klonken veelvuldig 

Bachs Matheus- en Johannespassies, feilloos werkende katalysatoren voor mijn tranen.      

 

Aan het einde van die week trof ik je in het UMC gezeten aan een lange tafel voor het raam met uit-

zicht over het oude centrum van Groningen, geketend aan je chemo-infuus, terwijl je naarstig, bijna 

euforisch bezig was alles wat geregeld moest worden in grote vaart af te handelen. Je had haast, dat 

was duidelijk. Ik fungeerde daar aan tafel als vraagbaak en adviseur bij ingewikkelde ethische afwe-

gingen. Je was vrijwel kaal: van een meisjesachtige vrouw was je opeens een straatschoffie geworden. 

Bijna zeven uur lang zaten we geanimeerd met elkaar te ratelen, ondertussen informerend bij de echt-

genoot van de ernstig zieke vrouw met wie je de kamer deelde, of ons gedempte gekwebbel hen hin-

derde. (Dat was gelukkig niet het geval.) 

Je was enthousiast over het modelletje van je bootkist die ik je liet zien. Een vraag als “Hoe is het nu 

met je?” werd snel afgewimpeld: voor dat soort vragen hadden we geen tijd! 

 

Ons laatste uitstapje was aan het eind van een lang pinksterweekend waarin we je gezelschap hielden 

om Emmy en Helmut even te ontlasten. Je voelde je goed genoeg voor een bezoekje aan de imposante 

laat-middeleeuwse kerktorens van Slochteren en Schildwolde, een bezoekje dat we afsloten met koffie 

en taart op het terras van de Freylemaborg. Je betoonde je een scherp observator van de symbolen die 

we in de eeuwenoude staande grafstenen rondom de torens aantroffen. (Helmut vertelde ons dat je op 

het oprijpad naar hun boerderij maar liefst drie klavertjes vier ontdekte!) 

Die aandacht voor symboliek vind je terug in je tekeningen en schilderijen die verwant zijn met het 

werk van Les Nabis, een postimpressionistische Franse schildersgroep aan het einde van de 19
de

 eeuw 

rond Maurice Denis, Paul Gauguin en Paul Sérusier. Kenmerkend zijn een vrij, haast frivool kleurge-

bruik en de vloeiende lijn. En steeds gaat het om de verhouding tussen het individu en zijn omgeving. 

(Die kritische Selbstbefragung zag je al in de eerste serie zelfportretseries die je nog op de kunstaca-

demie in Utrecht maakte: “Wie ben ik?”, “Hoe verhoud ik me tot de ander?”) 

Je laatste monumentale schilderijenserie met de titels Vergetelheid I t/m V documenteert de afbraak 

van de oude woningen rondom jouw flat. Het zijn kundig grof-gepenseelde, kleurrijke hommages aan 

het verval en aan de persoonlijke geschiedenissen van de bewoners die door de sloop uitgewist wor-

den. Ze lijken te preluderen op jouw (en ons) eigen lot. De serie vindt een besluit in het even monu-

mentale zelfportret uit 2016 dat je de titel Verdwijnen… meegaf en dat hier gisteravond getoond werd 

bij je afscheidsbijeenkomst.  

Die hang naar een cyclische symboliek zie je zelfs terug in de aanvankelijke datum van je zelf-

gekozen dood die je op 16 augustus stelde: de sterfdag van jouw grootvader (en mijn vader – hij  stierf 

in 1983). Zo zouden jullie een precies even grote tijdspanne verwijderd zijn van de millenniumwisse-

ling. Maar data zijn vaak topzwaar, deze datum was al bezet door het huwelijk van een goede vriend. 

Uiteindelijk stierf je – precies een maand na de dood van je vader – op de trouwdag van je grootouders 

en daarmee bezegelde je ook de band die je met hen voelde, en met name met mijn moeder, van oor-

sprong een schipperskind, die je veel langer gekend hebt en met wie je je speciaal verbonden voelde. 

Het dekentje waarop je ligt heeft Helga gemaakt van jouw oma’s bruidsjurk.          

 

Mijn laatste ontmoeting met jou – nu weer bij je thuis – was elf dagen voor je dood. Je was de ‘laatste 

staatsie’ in een lang uitgesteld rondje door Nederland langs vrienden. Je leek nog verraderlijk in goede 

conditie, terwijl we allebei beter wisten. 

Je had weer een flink vragenlijstje klaar liggen, dat maar meteen afgehandeld moest worden. Ik moest 

onverwijld beginnen met de bouw van je bootje en ik moest ook niet een schroevendraaier vergeten 

voor het sluiten van de kist na het afscheid. Een andere vraag betrof de muziek bij jouw uitvaart, je liet 

me behoorlijk dramatische fragmenten horen van favoriete muziek die mij de opmerking ontlokte om 

óók aan de mentale ruimte te denken die je een toehoorder zou willen gunnen bij beluistering, net zo 

als het wit tussen de poëzieregels van niet te onderschatten belang is. 
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(Het kwam al eerder naar voren in gesprekken over jouw poëzie: het belang van de suggestie boven de 

omschrijving.) 

Ik vertelde je dat ik laatst opnieuw de Klaagliederensymfonie van Henryk Görecki hoorde en dat ik 

meteen aan jou moest denken omdat deze muziek zo aansluit bij het tragische lot van een jong gestor-

vene. 

Je antwoord was verbluffend: je vond je lot verre van tragisch. Je herhaalde dat je altijd al intuïtief had 

aangevoeld dat je maar korte tijd te leven had en dat je je leven dienovereenkomstig had ingericht met 

een sterke concentratie op die dingen die je werkelijk van belang vond en voorbijgaand aan de niet-

essentiële zaken. Zo bezien wordt tijd een relatief begrip en in haar kielzog ook de begrippen jong en 

oud. 

Ik vind dat een heel volwassen en troostrijk antwoord: het helpt ons te verzoenen met het lot van de 

jonggestorven dichter, die met haar vroege dood glans geeft aan de zuiverheid van het leven en aan de 

zuiverheid van haar werk dat ze ons nalaat. 

 

Tot slot de tekst van een lied van Jan Pieterszoon Sweelinck:            

 

Mein junges Leben hat ein End', 

Mein Freude und auch mein Leyd. 

Mein arme Seele soll behend, 

Scheiden von mein Leib. 

Mein Leben kann nicht lenger stehn, 

's Ist schwach, fürwar, es muss vergehn, 

Es fehrt dahin mein Leyd.       

 

Dag lieve Hes, vaarwel...  

 

 
In memoriam uitgesproken door Gerhard Lentink bij de uitvaart van zijn nichtje Hestia Peek, schilder/dichter, op 22 augustus 

2017 in Leerdam. www.hestiapeek.nl 
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Naschrift (twaalf dagen later) 

 

Het kerstreces op Terschelling zit er weer op. Morgen hervat ik het werk aan het Tuffo-beeld, dat zijn 

naam dankt aan die andere duiker die vijfentwintig eeuwen geleden al fresco geschilderd werd op de 

kalkstenen dekplaat van de Tomba del tuffatore (‘het graf van de duiker) in Paestum. 

In zijn in mei 2016 verschenen roman Hoogmoed verwijst de schrijver Richard Hemker verschillende 

keren naar de tuffatore (hij siert ook de omslag). Ook bij zijn hoofdpersoon Chris Seutorius, die bezig 

is met een biografie van de vijftiende-eeuwse filosoof Pico della Mirandola, staat deze duiker symbool 

voor de onherroepelijke sprong in het onbekende: de vertrouwde, gekende wereld laat hij achter zich 

ten gunste van de toekomst die op het moment van afsprong de onbeschrijflijke schoonheid kent van 

het maagdelijk ongerepte, de volmaakte schoonheid van de onbeschreven bladzijde die nog een onein-

dige reeks aan mogelijkheden in zich bergt. 

 

Ik wens onze dierbare doden een lang Nachleben en ik wens u – mede namens Leintje – een rijk en 

avontuurlijk 2018! 

 

 

Gerhard Lentink                                 3 januari 2018 

  

 

 

 

Post Scriptum: Ik heb het voornemen om, zodra het werk aan de duiker voltooid is, deze vlak vóór het 

transport naar Kaapstad , een week lang ten toon te stellen voor publiek in mijn atelier, samen met de 

foto’s van Piet Krijger die het wordingsproces van Tuffo documenteren. 

Dinsdag 6 februari a.s. zendt RTV Dordt een 26 minuten durend kunstenaarsportret over mij en mijn 

werk uit. Ik houd u op de hoogte.    

 

 

  

 


