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NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 11                    september 2018 
 

De duiker hangt 

 

‘Afskeid van die Kaap’ 

 

Mijn vriendin Marjoleine en ik zijn al weer anderhalve week terug uit Kaapstad, waar we een maand 

verbleven in verband met de ophanging van mijn opdrachtbeeld Tuffo (opus 40) in de vide van het 

Youngblood Art Centre en de daarop volgende ‘onthullingsfeestelijkheden’. 

Maar ik ben nog steeds niet echt geland, de ziel reist te paard, de afstand Dordrecht-Kaapstad bedraagt 

hemelsbreed 9.625 km, de snelheid van een ijlbode (wanneer hij steeds van paard wisselt) is 90 km per 

dag, dus… 

Dat gevoel van vervreemding – ik vond bij aankomst Dordrecht flets, ik vond onze huiskamer flets, de 

ruggen van de boeken in de kasten rondom zagen bleekjes – had iets paradoxaals, omdat we terug 

kwamen van een land waar ik me op voorhand al niet thuis voelde. 

De gedachte “Ik hoor hier niet (te zijn)” bleef tijdens ons verblijf een constante onderstroom in mijn 

hoofd, die eigenlijk alleen doofde tijdens onze bergwandelingen in de omgeving van Kaapstad (Tafel-

berg, Lion’s Head) en Franschhoek.  

Zuid-Afrika geniet de twijfelachtige eer het land te zijn met de grootste inkomensverschillen ter we-

reld en dat is ook (of juist) in Kaapstad heel zichtbaar: in het centrum zie je overal daklozen de vuil-

niscontainers binnenstebuiten keren op zoek naar iets eetbaars en bedelaars zwermen door de straten 

met luxe, mondaine en winkels en hippe uitgaansgelegenheden. In de buitenwijken van deze 3.8 mil-

joen inwoners tellende stad strekken zich langs de onberispelijk onderhouden snelwegen de onmetelij-

ke townships uit: 60% van de bevolking leeft in krottenwijken als Nyanga, Gugulethu, Khayelitsha.             

(Er zijn zelfs Township Tours waarbij de blanke toeristen met hun welgevulde portemonnee zich mo-

gen vergapen aan de armoede van de krottenbewoners.) Als bezoeker van Zuid-Afrika wordt je ge-

dwongen jezelf te bevragen over je positie t.o.v. dit ‘schuldige landschap’.   

In een interview met Karlijn Hartveld voor het (digitale) Kaapstadmagazine stelde ze mij de vraag: 

“Wat zijn uw banden met Zuid-Afrika/Kaapstad?” Daarmee nodigde ze mij uit mijn gevoelens van 

reserve en mijn uiteindelijke besluit om wél in te gaan op Youngblood-opdracht te expliciteren:  

 

De geboorte van mijn oudste zus torpedeerde in 1951 de plannen van mijn ouders om naar Zuid-

Afrika te emigreren; ze durfden de grote oversteek met een pasgeborene niet aan, en later geraakten 

de plannen uit het zicht. 

In mijn geboorteplaats Deventer staat in een park een kalkstenen standbeeld van Marthinus Steyn, die 

in Deventer het gymnasium volgde. Zijn baardige tronie werd in de jaren 1960-90 steeds weer zwart 

geschilderd door anti-apartheidsactievoerders. In mijn jeugd en studententijd gold Zuid-Afrika van-

wege de apartheid als een no go area. Heel links Nederland viel over de schrijvers Willem Frederik 

Hermans en Gerard Reve heen toen deze in respectievelijk 1983 en 1984 Zuid-Afrika bezochten om er 

lezingen te houden. Eerlijk gezegd heb ik vanwege het dubieuze Nederlandse bewind in haar voorma-

lige koloniën nooit de aanvechting gevoeld deze landen ooit te bezoeken. Alleen al het feit dat onze 

taal de internationale term 'apartheid' heeft geleverd, vervult mij van een ongemakkelijke schaamte 

die een ontspannen bezoek in de weg staat. 

Deze dingen speelden door mijn hoofd toen mij gevraagd werd een beeld in Kaapstad te realiseren. 

Uiteindelijk gaven de overweging dat juist de kunsten grenzen (ook die van het historisch gewortelde 

ongemak) kunnen - en moeten - slechten, de doorslag om de opdracht te aanvaarden: hoezeer ik mij 

ook bewust ben van mijn Europese voedingsbodem, heel de wereld is – voor zover ik daar welkom ben 

– mijn werkterrein! 

    

Als buffer tussen het land dat we zojuist achter ons lieten – het land dat me bij de bestudering van zijn 

geschiedenis, cultuur en taal, en bij de confrontatie met zijn bewoners en zijn natuur zeker niet onbe-

roerd liet – en het vertrouwde Dordrecht, heb ik een hele week alleen maar gelezen. Eerst uitsluitend  

boeken m.b.t. Kaapstad en Zuid-Afrika, als vervolg op de boeken die ik daar al gelezen had: over de 

Boerenoorlog (Martin Bossenbroek en ook The Anglo-Boer War in 100 objects),  over de schilders  
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Youngblood Art Centre, Kaapstad, 25 juli 2018: Het Tuffo-beeld wordt, achteruit rijdend bij de voeten omhoog getakeld, 

terwijl het handenjuk nog contact heeft met de vloer. Links Wonga Bushe.     (Foto: Piet Krijger) 
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Irma Stern (1894-1966) en J.H. Pierneef (1886-1957), de totstandkoming van het Afrikaans Taalmo-

nument in Paarl en daarna thuis: Henk van Woerden: Moenie kyk nie, Adriaan van Dis: Tikkop en nog 

een boek over leven, werk en brieven van Irma Stern, een zeer boeiende en eigenzinnige schilder die 

bevriend was met de Duitse expressionist Max Pechstein. We bezochten haar voormalige woonhuis 

The Firs in Rosebank, een buitenwijk van Kaapstad aan de voet van de Devil’s Peak, waar ze de laat-

ste negenendertig jaar van haar leven woonde en werkte, nu het Irma Stern Museum. 

 

Uiteindelijk keerde ik terug naar het boek waar ik voor ons vertrek al in was begonnen: Joakim Garff’s 

vuistdikke biografie over Søren Kierkegaard (1813-1855), de Deense filosoof van het subjectieve, die 

als voorloper en grondlegger van het 20
ste

-eeuwse existentialisme onder meer Sartre en Camus beïn-

vloed heeft. 760 bladzijden over een uiterst intrigerende, raadselachtige, complexe, manische en ge-

kwelde man die zich bediende van prachtige pseudoniemen als Johannes de Silentio, Johannes Clima-

cus, Anti-Climacus, Victor Eremita, Hilarius Bogbinder, Frater Taciturnus, Vigilius Haufniensis en 

Constantin Constantius. Hij  brak na een jaar met zijn achttienjarige verloofde Regine Olsen, om haar 

vervolgens zijn hele leven trouw te blijven als zijn muze tot aan zijn mysterieuze dood die wellicht 

verband hield met een bezeten, onstuitbare literaire productiedrift: leven was schrijven en toen hij in 

een laatste krankzinnige eruptie van woeste aanklachten tegen de vermolmde Deense staatskerk uitge-

schreven was, zakte hij op straat in elkaar en ging (eenenveertig dagen later) dood.                    

In zijn filosofie doorloopt het individu idealiter drie stadia: het esthetische, het ethische en het reli-

gieuze. In het eerste blijft hij binnen zichzelf in het esthetisch genot, in het tweede richt hij zich tot de 

medemens en in het derde verhoudt hij zich tot God als een mysticus die uitstijgt boven zichzelf. 

Voor de kunstenaar belichaamt Kiergegaard de wenk om in zijn werk het esthetische te overstijgen 

naar het universele, en om uiteindelijk te reiken naar ‘Het Hogere’, het transcendente.      

 

 

Langzaam naar het einde van de achterwaartse reis   

 

Na lezing van dit boek, was ik – mét de ballast van alle vragen die het opriep – wel weer ‘geland’. 

Dus keren we nu terug naar het moment dat ik u mijn vorige nieuwsbrief toezond: januari 2018. Op 

dat moment had ik al tweeëntwintig maanden gewerkt aan het Tuffo-beeld, een ruim zeven meter lange 

sculptuur van een duikende man. Ik was toen op bijna driekwart van de ‘achterwaartse reis’ langs het 

beeld waarbij ik steeds een nieuwe prefab dwarsrib monteerde aan het basisskelet om daarna meteen 

deze met diverse verbindingsdelen te koppelen aan de zich ervóór bevindende dwarsrib. (Uiteindelijk 

bleek de gemiddelde vordering 2,14 cm per dag te bedragen.)  

Op 16 januari had ik de bovenkant van de knieën bereikt. Dit was het moment om de benen te demon-

teren van de romp, waarna  het werk aan de beide benen op een comfortabeler werkhoogte voortgezet 

kon worden. 

Maar eerst moesten er twee van zwenkwielen voorziene jukken gemaakt worden die nauwkeurig aan-

sloten op het oppervlak van romp en handen om het 250 kg zware rompdeel te kunnen verplaatsen 

naar het achterste atelier. (19 tot 26 januari) 

Dit was ook het moment om het rompdeel met de jukken op zijn zijkant te takelen, waardoor ik in 

staat was om de voorkant van de romp waar nodig op vorm te corrigeren. (27-30 januari) 

Daarna volgden simultaan de verlijming en afwerking van de beide benen van rib 28 tot en met de 

laatste rib 35 ter hoogte van de tenen. (1 februari tot 20 maart)  

 

Deze periode werd onderbroken door een weekendbezoek aan Leuven – de stad van Erasmus en de 

fantastische cartograaf Jacob van Deventer – samen met Leintje ter gelegenheid van ons dertigjarig 

samenzijn. Wat een heerlijke stad, gebouwd op heuvels, met een universiteit uit 1425 – anderhalve(!) 

eeuw ouder dan ‘onze’ Leidse Universiteit. Na ons bezoek heb ik met veel plezier de iconografie be-

studeerd van de 236 beelden die pas vanaf 1854 geplaatst zijn aan de rijk versierde gotische gevels van 

het stadhuis uit 1469.
1
 Het ensemble is een magistraal concept – Victor Hugo was de inspirator –  van 

de rijke Leuvense stadsgeschiedenis. Ik vind dat mooi: een stad die uitgesproken trots is op al haar 

excellente burgers.    
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Ateliertentoonstelling Een beeld voor Kaapstad, 5 juni 2018, links Dordrechts burgemeester Kolff              

 

Terug naar het atelier: van 21 maart tot 11 april was ik bezig met de toevoeging van diverse tussenrib-

jes en klosjes ter wille van de plasticiteit van voeten en knieën en met het aanbrengen van mijn signa-

tuur bij het linker scheenbeen. De week daarna besteedde ik aan het herstel van een storende vormfout 

bij de muizen aan de binnenkant van de beide handen en daarbij voegde ik ook nog een aantal tussen-

ribjes toe ter verbetering van de plasticiteit van de handen. Op 18 april had Tuffo eindelijk zijn defini-

tieve vorm. 

Een dag later reden we met z’n drieën bij wijze van generale repetitie het rompdeel naar de gang.  

Daartoe moest een zware tussendeur verwijderd en een radiator 30 cm verplaatst worden. Met een 

speling van enkele centimeters slaagden Kees Harschel, Piet Krijger en ondergetekende in onze opzet. 

De week daarop (20-27 april) was voor het schilderwerk van alle metalen onderdelen van het basisske-

let. 

Daarna van 28 april tot 8 mei een Zwitsers intermezzo waarin ik vriend en collega Gertjan Evenhuis 

assisteerde bij de opbouw van twee beelden in respectievelijk Bad Ragaz en Vaduz (Liechtenstein), en 

de nabijgelegen Zanuzegg (1920 m) beklom. 

De week daarna werd het beeld met hulp van vrijwilligers in de was gezet en werden de benen weer 

aan de romp gemonteerd, waarna het geheel geplaatst werd op een provisorisch onderstel. 

Op 18 mei was het beeld – na zesentwintig maanden en 5100 arbeidsuren – gereed!      

 

 

Afscheid 

 

Drie dagen later bezocht ik mijn lievelingstante op haar sterfbed. Ze overleed vier dagen daarna. Ze 

was het zesde familielid dat stierf in de periode van de vervaardiging van het Tuffo-beeld: mijn moe-

der, mijn zwager, mijn nichtje Hestia (39 jaar), Leintjes nichtje Barbara (41 jaar) en kort na elkaar 

twee tantes. 
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Daarmee werd mijn beeld dat zo verwant is aan de schildering van een duiker op de deksteen van de 

Tomba del Tuffatore in Paestum (zie nieuwsbrief no. 8) voor mij in retrospectief toch ook een beetje 

een zinnebeeld van de transitie van leven naar dood. 

Niet lang daarna maakten Leintje en ik samen met tien andere naaste vrienden en verwanten een bal-

lonvaart boven Beesd in de Betuwe. Het was een postuum cadeau van Hestia aan de mensen die voor 

haar betekenis hadden tijdens haar sterfproces. Haar as hadden we, vermengd met rozenblaadjes, vorig 

jaar oktober uitgestrooid in het water van de Linge en nu zagen we de rivier diep onder ons als een 

zilveren lint meanderen door het landschap. Vreemd genoeg bleven we heel hoog boven de wolken 

een uur lang vrijwel stationair boven Beesd hangen, in een plechtige geluidloze stilstand, alsof bewe-

ging te frivool was op dat moment. 

 

Omdat het Tuffo-beeld voorgoed mijn atelier én het Europese continent zou verlaten, wilde ik graag 

het beeld vlak voor zijn verscheping naar Kaapstad bij wijze van afscheid tonen aan belangstellenden 

in Nederland. Daartoe organiseerde ik van 26 mei tot 10 juni de ateliertentoonstelling Een beeld voor 

Kaapstad, waarbij ikzelf als suppoost fungeerde, geregeld bijgestaan door Leintje en Piet Krijger, 

wiens foto’s van de wordingsgeschiedenis van het beeld te zien waren in het inpandige atelier van 

collega Jan Willem van Welzenis, die ik hierbij bedank voor zijn welwillendheid. 

Er was flink wat publiciteit: 400 affiches verspreid in de binnenstad, een aantal artikelen in de lokale 

en regionale pers, drie televisie en radio-uitzendingen op RtvDordrecht, en radio-aandacht op 

RtvRijnmond en landelijk op Radio 4.    

Mede hierdoor wisten circa 1300 bezoekers die twee weken mijn atelier te vinden; onder hen burge-

meester Kolff, wethouder Piet Sleeking en twee groepen van het Johan de Witt Gymnasium in Dor-

drecht. Ik vond het een leuke tijd: er was veel enthousiasme en er hing een opgetogen sfeer. 

Op 30 mei vond vroeg in de avond de oplevering plaats van het beeld aan de opdrachtgevers Roger 

Jungblut en Petra Wiese.  

 

 
De oplevering in het atelier, 30 mei 2018. Met rechts Petra Wiese, directeur  

YoungbloodAfrica en midden Roger Jungblut, de stichter van Youngblood. (Foto: Piet Krijger)  
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Meteen na afloop van de tentoonstelling begon ik met de demontage van het beeld, daarbij geassis-

teerd door Gertjan Evenhuis en Piet Krijger. 

De dag daarna 12 juni werden romp en benen door de transportfirma De Haan (Alblasserdam) vak-

kundig ingeladen in een zeecontainer samen met de ontwerp- en werktekeningen van het beeld en de 

fototentoonstelling van Piet, waarna de verzegelde container over de weg getransporteerd werd naar de 

haven van Antwerpen. 

De zeereis van de Atlantic Project II nam precies een maand in beslag, na tussenstops in Lissabon en 

Walvisbaai bereikte het schip op 14 juli de haven van Kaapstad. Helaas mochten we om “verzeke-

rings-technische” redenen niet meevaren. Een aardig alternatief was een zesdaagse huttentocht met 

broer, zus, schoonzus en zwager en Leintje in het hooggebergte van de Oostenrijkse Alpen (Virgental).  

(Omdat het middenstandsgezin van de Lentinks vroeger nooit op vakantie ging, was deze tocht samen 

met een voorgaande aflevering in 2015 bijzonder: als zestigers voor het eerst samen op reis!
2
)  

De daaropvolgende hete dagen was ik lui. Gezeten op ons dakterras of – om het verkeerslawaai te 

ontvluchten – op de Mattenkade aan de Wijnhaven las ik Ole Martin Høystads De ziel / Een cultuur-

geschiedenis, in feite een beknopte (nu ja 510 blz.) filosofiegeschiedenis aan de hand van het contai-

nerbegrip ‘ziel’. Het toont prachtig de fluctuaties in duiding in de loop der eeuwen van dit zich tot in 

deze ‘goddeloze’ tijden hardnekkig handhavende begrip. Het boek zette me op het spoor naar Kierge-

gaard.
3
   

 

Daarna, 2 juli, moest er weer gewerkt worden: voorbesprekingen voor een hommagetentoonstelling 

van mijn nichtje Hestia Peek in De Kunstplaats in Leerdam (zie de uitnodiging hieronder) en vervol-

gens een bescheiden restauratiebeurt van de Elegieënengel (opus 19) omdat het beeld zou gaan figure-

ren in de tentoonstelling DE MAN / Mannelijk naakt in vele gedaanten in de Kunsthal KunstaanZ in 

Deventer. De tentoonstelling liep van 20 juli t/m 2 september, zodat we nog net vóór ons vertrek naar 

Kaapstad de opening konden bijwonen. Ik vond het een heel sympathieke tentoonstelling – curator 

was Rob Smolders – waarin juist ook kwetsbaarheid, onzekerheid, verdriet, ouderdom en aftakeling 

een belangrijke rol speelden. Ruim 1400 bezoekers bezochten de tentoonstelling.     

Daarbij verkeerde ik graag in het gezelschap van collega’s als Paul van Dongen en Jaap de Vries (oude 

studiegenoten), Sam Drukker, Janpeter Muilwijk, Ronald Ophuis, Matthijs Röling, Sierk Schröder en 

Co Westerik. 

 

 
Opus 18: Domus – Het huis met de planeten, 1993-94, 236 x 247 x 288 cm  

(Foto: Carine Bex, Studio Reinout van den Bergh)  
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Stroef weerzien 

 

Na het transport van de engel vond er op 13 juli een technisch veel gecompliceerder transport plaats 

dat bij mij gemengde gevoelens opriep. Wat was het geval? Eind maart werd ik gebeld door een func-

tinaris van de VvAA (Vereniging voor Arts en Auto in Utrecht). De VvAA kocht in 2007 het omvang-

rijke beeld Domus / Het huis met de planeten (opus 18) en gaf het meteen in langdurig bruikleen aan 

de vereniging van huurders (diverse artsenorganisaties) van het splinternieuwe gebouw Domus Medi-

ca, eveneens in Utrecht, bij wijze van ‘relatiegeschenk’. Het gebouw werd feestelijk geopend met de 

onthulling van het beeld door koningin Beatrix in aanwezigheid van de burgemeester en andere ‘nota-

belen’. Dat was mooi. Maar helaas, zo vertelde de functionaris, had de vereniging van huurders zich 

recentelijk opgeheven waardoor het beheer van het gebouw in handen kwam van een Amsterdamse 

vastgoedbeheerder. Deze wilde zo snel mogelijk het beeld verwijderd zien om de locatie van het beeld 

te kunnen benutten voor horeca.
4
 De VvAA werd derhalve verzocht actie te ondernemen. Spijtig ge-

noge was het Utrechtse kantoor van deze vereniging te klein om het beeld daarheen te verhuizen, had 

ik misschien een idee? 

Daar hoefde ik niet lang over na te denken: schenking met naamsvermelding aan een museum of even-

tueel aan een ziekenhuis leek mij een elegante oplossing van het probleem. 

Een schenking aan een ziekenhuis werd meteen verworpen, maar een schenking aan een museum werd 

wel overwogen. Uiteindelijk leidde het door mij geïnitieerde contact tussen een museum en de eige-

naar helaas niet tot een overeenstemming.  

Na lang wikken en wegen koos ik daarna voor de minst slechte optie: ik werd opnieuw eigenaar van 

het beeld. Maar ik stond niet te juichen bij deze beslissing met de geur van regressie: het is alsof je 

dochter die elf jaar geleden zelfstandig ging wonen weer gezellig bij haar ouders intrekt. 

Ik hoop daarom op een spoedige nieuwe toekomst voor dit beeld.          

Het transport van het beeld had nog al wat voeten in de aarde: bij een ad hoc restauratie na een lekkage 

in 2013 had ik de tot dan demontabel gelaten hand van een van de twee zittende vrouwen verlijmd met 

het achteraf wat naïeve idee dat het beeld daar nog heel lang zou blijven staan. Deze verlijming moest 

ik nu vlak vóór het transport ongedaan maken door de zaag in het beeld te zetten. Alleen zó kon het 

beeld met behulp van een kraan via een gedemonteerde ruit op de eerste verdieping het pand uit geta-

keld worden. Niet fijn.
5
  

    

16 juli was een feestelijker dag. In de gemeente De Panne (België) toonden de schepen van cultuur 

Christophe Delrive en cultuurambtenaar Geert Vanthuyne vol trots het zojuist in de duinen terugge-

plaatste Christophorus-beeld (opus 28) dat gedurende de afgelopen maanden een grondige restauratie 

had ondergaan door de schrijnwerker Birger Oreel, die ik al eerder op 4 juni in zijn werkplaats in Al-

veringem ontmoet had terwijl hij bezig was met de restauratie. Het beeld moet er weer een kwart eeuw 

tegen kunnen: windkracht tien en zo meer. 
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Kaapstad 24 juli 2018: Op een haventerrein wordt de Tuffo-romp overgeladen op een open vrachtwagen.   (Foto: Piet Krijger) 

 

 

‘Die duiker hang’ 

 

22 juli vlogen we met z’n vieren van Schiphol naar Kaapstad: Piet Krijger (hij ging de ophanging fo-

tografisch volgen en waar nodig assisteren), zijn vrouw Ria, Leintje en ik. 

Op 24 juli ’s ochtends arriveerde de zeecontainer op een open vrachtwagen bij het Youngblood Art 

Centre. Het zegel werd verbroken en al het kleine materiaal en de beide benen werden uitgeladen. 

Maar gezien de beperkte manoeuvreerruimte in de Bree Street, een brede maar drukke verkeersader in 

het stadscentrum, werd voor het naar buiten takelen van het grote rompdeel uitgeweken naar een per-

fecte misdaadlocatie: een ietwat unheimische grote verlaten zandvlakte in het havengebied. Daar kon 

het rompdeel met behulp van een kraanwagen die dwars op de containerwagen gereden was naar bui-

ten getakeld worden en vervolgens neergelaten in de open bak van de kraanwagen. 

De daaropvolgende rit van twee, drie kilometer terug van het haventerrein, via het zakendistrict met 

zijn wolkenkrabbers naar Youngblood had iets van een bedeesde carnavalsoptocht: als een gemankeer-

de droogzwemmer gleed de Tuffo-romp in zijn houten korset onverstoorbaar door de verkeersaders 

van de city. Na aankomst konden we probleemloos het gevaarte naar binnen rijden. Ik was erg opge-

lucht dat het niet regende!       

De montage op de begane grond van de benen aan de romp verliep ook voorspoedig. Alle zes ketting-

takels en andere gereedschappen en materialen die ik besteld had waren aanwezig. Twee cherry pic-

kers (schaarhoogwerkers) stonden gereed en ook de stalen ophangconstructie was keurig op 11.6 me-

ter hoogte, net boven de hanenbalken, bevestigd aan de dakspanten. Door de romp bij zijn schouders 

met twee aan de hanenbalken bevestigde takels een stuk op te hijsen konden we de uitstekende skelet-

delen van de beide benen in horizontale richting inbrengen in het rompdeel, waardoor overbodig til-

werk vermeden werd. Diezelfde dag recycleden Piet en ik al het zachte beschermingsmateriaal dat uit 

de container kwam door dit samen met Wonga Bushe (de curator/technicus van Youngblood) om de 

twee stalen binten, die de grote vide doorkruisen, te wikkelen. Op die manier konden we zonder het 

beeld verder te beschermen de volgende dag beginnen met het hijswerk. Mij restte die avond nog het 

retouche schilderwerk bij de aangedraaide moeren en bouten. 
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Youngblood Art Centre, Kaapstad, 25 juli 2018: Het Tuffo-beeld komt los van de vloer waarna het handenjuk verwijderd kan 

worden. Links bedient Ryno Botha de kettingtakel.        (Foto: Piet Krijger) 
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25 juli was voor mij de spannendste dag. En dat vooral omdat ik niet wist of ik een ervaren iemand 

zou gaan aantreffen die mij precies zou vertellen hoe dit hijsklusje geklaard moest worden of dat ik de 

supervisie op mij moest nemen. Het laatste bleek het geval, hoewel ik in Ryno Botha, de ingenieur die 

verantwoordelijk was voor de ophangconstructie, een actief meedenker had. Met behulp van een zij-

aanzicht van de vide op schaal en een uitgeknipt zijaanzicht van het beeld ontstond een plan voor de 

ophangpunten van de takels en een concept-choreografie van het takelwerk. De takels hingen in twee 

rijen van drie aan weerszijden van het beeld op ruime afstand van elkaar, zodat de loshangende kettin-

gen niet steeds tegen het beeld zouden slaan, m.a.w. de kettingen hingen bij het takelen in opwaartse 

richting wat scheef naar buiten. Het tussen de stalen balken door-manoeuvreren van het beeld was het 

ingewikkeldste onderdeel. Het was zaak door op het juiste moment twee takels te vervangen het 

zwaartepunt zo te verleggen dat het beeld ging doen wat we wilden. Daar slaagden we in. Op het 

meest kritische moment – de passage van het geslacht langs de balk – wisten Piet en de assistent van 

Ryno met touwen het beeld zo veel af te houden dat het obstakel zonder beschadiging genomen werd. 

Na deze tien uur durende hijsoperatie hing het beeld op zijn definitieve plaats.
6
  

De hele volgende dag, donderdag 26 juli, hadden we nodig om de kettingtakels te vervangen door de 

definitieve staalkabels. Dat was nog een lastig karweitje, niet alleen vanwege het onophoudelijk ma-

noeuvreren met de schaarliften, maar vooral door het ruimtegebrek in en om de ophangogen van het 

beeld. Met assistentie van de beminnelijke chandler Abdul Waggi, een vijfenzeventig jarige Maleisi-

sche man die in de Bree Street een zaak in scheepsbenodigdheden heeft, wisten we toch de staalkabels 

te bevestigen met gebruikmaking van kleine harpjes en andere onderdeeltjes. Daarna moesten de ket-

tingtakels nog verwijderd worden samen met de provisorisch aan de hanenbalken bevestigde stalen 

balkjes waaraan ze bevestigd waren. Toen we alles opgeruimd hadden was de dag alweer voorbij. We 

keken naar boven en zagen – om het maar heel oudtestamentisch te zeggen – dat het goed was. Het 

was alsof het beeld er altijd al gehangen had. Het was groot, maar bescheiden en vanzelfsprekend in 

zijn aanwezigheid.  

Precies een week voor de grote publiekelijke presentatie hing het beeld op zijn plaats. 

In die periode hadden we ruimschoots de tijd om een ontwerp te maken voor Piets fototentoonstelling 

in de tentoonstellingsruimte op de begane grond links van de grote vide. Daarnaast ben ik nog een 

middag bezig geweest met twee belichtingsmannen om met behulp van diverse spots het beeld zo 

goed mogelijk uit te lichten. Een dag later hadden Leintje en ik een gezamenlijk interview in de studio 

van Fine Music Radio. De vragen werden in het Afrikaans gesteld, wij mochten in het Nederlands 

antwoorden “as jy stadig praat”. 

Donderdag 2 augustus hebben we overdag het beeld van diverse standpunten gefotografeerd. Maar 

vanaf vijf uur was het feest: de ‘inwijding’ van het Tuffo-beeld tijdens het maandelijks terugkerende 

First Thursday Initiative. Tijdens die dagen blijven alle galerieën en aanverwante zaken de hele avond 

open en is er traditioneel heel veel volk op de been. Dat was nu ook het geval: zo’n vijftienhonderd – 

meestal jonge - bezoekers overspoelden, begeleid door snoeiharde ‘Afropop’(?), in steeds weer aan-

zwellende golven het gebouw. Het hoogtepunt van de avond werd verzorgd door een twintigtal piep-

jonge violistjes, veelal afkomstig uit verschillende townships, die onder leiding van Maria Botha hun 

kunsten vertoonden, waarna Leintje, begeleid door de Portugees-Afrikaanse pianist Jose Dias, een lied 

van Ralph Vaughan Williams vertolkte terwijl de dansers Shaun Oelf en Conway October een pas-de-

deux onder – en ook een beetje met – Tuffo uitvoerden. Het optreden werd afgesloten door een sponta-

ne dans-met-zang van vier van de violistjes, die door twee iets oudere jongetjes begeleid werden op 

hun viool. Na het applaus nam de meute weer bezit van de ruimte onder de duiker. 

Ik had het erg naar mijn zin: het was heerlijk en bevrijdend om me half anoniem onder te dompelen in 

de herrie en de massa, terwijl mensen hun selfies schoten met Tuffo en ik zo nu en dan aangesproken 

werd door enthousiaste bezoekers die mij herkenden van Piets foto’s. 

Wat mij betreft veel te vroeg werden we door onze vaste chauffeur Carl weer naar ons logeeradres 

gebracht in Bantry Bay: een villa van de opdrachtgever, hoog ‘geplakt’ tegen de helling van de Lion’s 

Head met uitzicht op de Atlantische Oceaan. 

 

Een dag later beklommen Leintje en ik de Lion’s Head, een 669 meter massief boven stad en oceaan 

uittorende rots, terzijde van de Tafelberg. ’s Avonds waren we weer terug in Youngblood, nu vanwege 

een interview-met-publiek dat ik had met Mandla Nyathi in het kader van That Beautiful Thing, een  
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Hij hangt! Opus 40: Tuffo, 2016-2018, 158 x 169 x 716 cm, collectie YuongbloodAfrica, Kaapstad.             (Foto:Piet Krijger)  
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programma met dichters, muzikanten en dansers, die na hun optredens steeds door Nyathi bevraagd 

werden. 

Onder de toeschouwers bevonden zich de zanger Stef Bos en zijn vrouw, de Afrikaanse beeldend kun-

stenaar Varenka Paschke. Na afloop hadden we een geanimeerd gesprek met hen, wat een heerlijk 

enthousiaste mensen!    

 

Zaterdag 4 augustus: opnieuw naar Youngblood. ’s Middags gaf ik een lezing, waar ik niet tevreden 

mee was. Engels is niet mijn favoriete taal. ’s Avonds was er een goed bezocht concert van Leintje en 

Jose, waar – ook voor mij – veel meer te genieten viel. Onder meer het door Jose prachtig gespeelde 

L'isle joyeuse van Claude Debussy en een lied van de Zuid-Afrikaanse componist Neo Muyanga, met 

teksten in drie talen: Engels, Afrikaans en Sesotho met haar kenmerkende klikklanken. 

 

Daarna waren we ‘vrij’ en genoten die vrijheid in de bergen van Franschhoek, de plaats waarheen in 

1694 gouverneur Simon van der Stel negen Franse Hugenoten-families nodigde om wijn te gaan ver-

bouwen, hij had dorst. 

 

5 september 2018                        Gerhard Lentink 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. De onderste twee rijen worden bezet door 21 personages uit het kunstenveld, 27 personages uit de wereld van de weten-

schap, 18 personages uit het politiek/maatschappelijke veld en verder 5 personages uit de geestelijkheid en tenslotte twee 

patroonheiligen: Petrus, de stadspatroon en Onze Lieve Vrouw, patrones van de universiteit. De middelste rij bestaat uit 

patroonheiligen van de diverse gilden in de stad, terwijl de beelden aan de zes torens Bijbelse personages voorstellen. 

In de onderste (ere)galerij zijn onder meer de schilders Quinten Metsys en Dieric Bouts te vinden, maar ook de Utrechtse 

paus Adrianus VI en Desiderius Erasmus die in 1518 in Leuven het Collegium Trilingue stichtte met het oogmerk Bijbelstu-

die mogelijk te maken in de drie oorspronkelijke talen Grieks, Latijn en Hebreeuws. 

(Zie Gilbert Huybens: Who’s Who / De beelden op de gevels van het Leuvense Stadhuis.) 

 

2. Het gezin was niet compleet: een zus ontbrak en mijn ouders leven niet meer. 

 

3. Opmerkelijk vond ik de these van de schrijver dat de ver doorgevoerde individualisering in de Westerse samenleving terug 

te voeren is op de middeleeuwse zorg voor de individuele ziel van de gelovige, die hoopt op een plaatsje in de hemel na zijn 

aards bestaan. 

 

4. Het is een trend van deze tijd: cultuur moet plaats maken voor horeca. Twee voorbeelden in Dordrecht: na de verbouwing 

van het Dordrechts Museum in 2010 bleek de mooiste tentoonstellingszaal omgetoverd te zijn tot restaurant, terwijl de collec-

tie eigentijdse kunst werd ondergebracht in benepen bovenzaaltjes. Dit jaar werd onlangs ook het prachtige Jugendstilpand 

van het inmiddels opgeheven Centrum Beeldende Kunst heropend als hip café-restaurant. Ik heb er in de loop der jaren acht 

keer werk ten toon gesteld, waarvan twee keer solo. 

 

5. Dit jaar nog ga ik op een heel wat ingrijpender wijze in een ander beeld de zaag zetten, maar in dit geval met een vrolijke 

aanleiding. Meer daarover leest u in mijn volgende nieuwsbrief.     

 

6. Ik besloot het beeld een centimeter of vijftien lager te hangen dan gepland ten gunste van de zichtbaarheid vanaf de straat.  
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         Boven: Youngblood Art Centre, Kaapstad, 2 augustus 2018: First Thursday Initiative, 

         de eerste bezoekers verzamelen zich in de tentoonstellingsruimtes van het centrum. 

         Onder: 26 juli 2018, Abdul Waggi assisteert bij het monteren van de staalkabels (Foto’s: Piet Krijger)   
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Agenda 

                 

OPEN ATELIER GERHARD LENTINK 
 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 10.00-18.00 UUR 

ZONDAG     9 SEPTEMBER 2018 10.00-18.00 UUR 
 

Centraal staan de beelden opus 18: Domus / Het huis met de planeten (sinds elf jaar weer terug in het 

atelier), opus 36: La création du monde en opus 38: Redites-moi des choses tendres. Daarnaast foto’s 

van het vers in Kaapstad geïnstalleerde opus 40: Tuffo. En omdat het thema van de Open Monumen-

tendagen dit jaar In Europa is toon ik zes profieltekeningen van het Viaggio Meridionale-project (opus 

32): de voetreis Dordrecht – Rome – Potenza – Syracuse – Athene – Istanbul.    
 

Atelier Gerhard Lentink 

Wijnstraat 119 

3311 BV Dordrecht 

info: www.gerhardlentink.nl 

 

 

HOMMAGE AAN HESTIA PEEK beeldend kunstenaar/dichter 1978-2017 

 

15 SEPTEMBER T/M 13 OKTOBER 2018 

do t/m za 11.00-16.30 uur 

 

Een jaar na haar dood een overzicht van haar beeldend oeuvre, dat gekenmerkt wordt door zowel een 

kleurrijke, sprookjesachtige benadering van het landschap als een rauwere weergave van bijvoorbeeld 

de afbraak van haar woonomgeving. Haar van een dromerige poëzie vervulde tekeningen stellen grote 

levensvragen als: Wie zijn wij? Waar gaan we naar toe…? 

 

DE KUNSTPLAATS 

Markt 7, Leerdam 

zie ook: www.hestiapeek.nl 

 

 
Luna en Tuffo.          (Foto: Jos Haring)  

http://www.gerhardlentink.nl/
http://www.hestiapeek.nl/

