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Klimmen, dalen, klimmen
De Byzantijnse voetreis
Na de voltooiing van mijn beeld Redites-moi des choses tendres in december 2014 – de realisering
vergde bijna twee jaar – was het de hoogste tijd om me te gaan wijden aan de voorbereidingen voor
mijn voetreis van Potenza in Zuid-Italië, via Albanië, Athene, Chios en Izmir naar Istanbul. (In mijn
nieuwsbrief no.6 kondigde ik haar al aan.) Het hele jaar 2015 werd ‘ingekleurd’ door deze tocht.
De ‘Byzantijnse voetreis’ is het derde deel van het meerjarige project Viaggio meridionale, dat in 2001
begon met de voettocht van Dordrecht naar Rome (104 dagen, 2459 km) en in 2008 een vervolg kreeg
met de voettocht van Rome via Potenza naar Syracuse (77 dagen, 1948 km). Deze twee tochten ondernam ik met mijn vriendin Marjoleine Schaap. Daarna evolueerde het project tot het idee om te voet
een diagonaal dwars door Europa te trekken. Deze diagonaal begint in Duncansby Head in het uiterste
noorden van Schotland en loopt via het Nauw van Calais, Dordrecht, Rome en Potenza naar Istanbul.
De voettocht Dordrecht-Duncansby Head staat gepland voor 2022. Het project vindt zijn neerslag in
foto’s, dagboeken, brieven en tekeningen. De introductiebrief die ik bij me droeg eindigt als volgt: Het
motief van dit project is om via de meest trage vorm van reizen ondergedompeld te worden in de culturele rijkdom en diversiteit van Europa: het ‘Avondland’ dat mij als kunstenaar en Europeaan voedt
en inspireert.
In tegenstelling met de vorige twee tochten heb ik deze keer ruim driekwart van het totale traject van
2816 km (+ 447 km over zee) alleen afgelegd. Maar in het hooggebergte van Centraal Griekenland
werd ik ruim twee weken vergezeld door mijn neef Ivar Diekerhof, die met zijn alpine ervaring ons
ook al in 2001 door de Zwitserse Alpen begeleidde. En Marjoleine zag ik terug in Athene, om daarna
nog een week het eiland Chios samen te doorkruisen. En ook in Istanbul was ze weer van de partij.
Tweeënhalve maand vergden de voorbereidingen: in die tijd bepaalde ik nauwkeurig het traject, ik
vervaardigde op basis van topografische kaarten en met behulp van Google Maps twintig zigzagkaarten met ingekleurde route in een comfortabele schaal, stelde een atlasje samen met de plattegronden
van alle steden en stadjes op de route, stelde een lijst op met honderden overnachtingsadressen, haalde
mijn inentingen, verdiepte me in de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk en Constantinopel, en leerde sms-en.
Op 18 maart vloog ik naar Napels, en reisde ik per trein en bus verder naar Potenza. Het begin van een
prachtige en indrukwekkende reis die vrijwel probleemloos verliep. Een uiterst vreedzame reis, waarin
ik me koesterde in de gulle zuidelijke hartelijkheid die ik overal ontmoette. Mijn benen deden het goed
en ik genoot intens van de ‘volle’ cultuur en natuur op deze tocht door het voormalige Byzantijnse
Keizerrijk. Ik verwachtte een melancholisch getinte reis, maar dat werd het niet: geen moment heb ik
me eenzaam gevoeld. Het was een echte lentereis met al het verwachtingsvolle dat bij dat jaargetijde
hoort, een reis waarvan je weer volop vertrouwen krijgt in de mensheid.
Omdat Marjoleine erop stond dat ik brieven zou schrijven, kreeg deze voetreis een geschreven pendant
in de vorm van elf brieven die ik haar zond vanuit de diverse etappeplaatsen (de laatste vanuit Bursa).
De brieven XII en XIII schreef ik na thuiskomst. Ze vulden de lacunes op in de serie, die ontstonden
op de momenten dat Marjoleine mijn reisgenoot was in Athene, op Chios en in Istanbul. Het werden –
met de boekenkast en Google onder handbereik de dikste. De eerste elf handgeschreven brieven werden na ontvangst door Marjoleine overgetypt en per E-mail verzonden naar een zestigtal geïnteresseerden.
Onbedoeld ontstond zo een reisdagboek, waarbij ik elke dag voorzag van een titel: De dag van de
dertien monsters, De dag van de moslimbroeders, De dag van de revolutionaire cartograaf, De dag
van de handkus, De dag van de verzonken basiliek et cetera.
Gesterkt door de hartelijke reacties van een aantal lezers wil ik proberen dit reisboek met een nog te
schrijven inleiding en verlucht met foto’s, kaarten en profielen te laten uitgeven.
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Opus 38: Redites-moi des choses tendres, 2013-2014, 169 x 186 x 276 cm
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foto: Reinout van den Bergh

Opus 32: Viaggio Meridionale III, Griekenland, 19 april 2015, etappe 33: Katafigio Pramanton – Katafigio Melissourgon:
reisgenoot Ivar Diekerhof in het Tzoumerkagebergte.

Dit was de enige plaats op het traject Potenza-Istanbul waar de sneeuwmassa op de pas (2028 m) een onoverkomelijk beletsel
vormde. Met zeer veel inspanning beklommen we de pas – linksboven op de foto – maar eenmaal daar aangekomen vonden
we het onverantwoord onze weg te vervolgen. We keerden terug naar de dichtstbijzijnde berghut en werden de volgende dag
per auto langs een omweg van bijna 80 km gebracht naar de beoogde etappeplaats: het nog geen 12 km van de pas verwijderde Theodoriana.
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Mijn reisvoorbereidingen werden een week onderbroken door de inrichtingswerkzaamheden voor de
tentoonstelling 3 Dordtse Beeldhouwers in de tentoonstellingsruimten van Pictura in Dordrecht.
De tentoonstelling met collega’s Jan Timmer en Roel Teeuwen was evenwichtig ingericht en werd
goed bezocht. De bij de opening vertoonde korte documentaire van Evelyn Jansen kunt u vinden op
mijn website: www.gerhardlentink.nl > publicaties door te klikken op: 3 DORDTSE BEELDHOUWERS.
Het beeld Kariatide, dat voor deze en twee voorgaande tentoonstellingen in bruikleen werd afgestaan
door de eigenaar Nuon, Utrecht, heeft binnen het bedrijf een nieuwe plaats gekregen. Het staat nu eenzaam in een turbinehal met kathedrale proporties. Vreemd genoeg gaat het beeld niet verloren in deze
kolossale ruimte. Dat komt door het materiaal. De warme houtkleur steekt af tegen de koele grijzen
van het staal van de fabriekshal, waardoor de aandacht als vanzelf naar het beeld getrokken wordt.
Terug uit Istanbul heb ik me de hele zomer nog bezig gehouden met de voetreis. Eerst, zoals vermeld,
met het tijdrovende schrijven van de brieven XII en XIII en met correcties en redactie van het boek dat
Byzantijnse voetreis/Een verslag in dertien brieven gaat heten. Daarna heb ik me nog drie weken onledig gehouden met het ‘aflezen en becijferen’ van het reliëf van elk van de 107 etappes. Dit alles om
profieltekeningen van de voetreis te kunnen maken en om er achter te komen hoeveel meter ik geklommen heb gedurende de tocht (in totaal 65.648 m) en ook om de tocht nog een keer ‘dunnetjes
over te doen’. (Ik weet dat er voor deze zaken apparaatjes bestaan, maar ik geef de voorkeur aan deze
trage methode.)
In deze periode keerde ik uit heimwee naar het reliëf dat ik die lentereis met mijn voeten had afgetast,
voor een week terug naar het hooggebergte, nu van Oostenrijk om daar met naaste familieleden een
huttentocht te lopen.
De laatste week van september assisteerde ik vriend en collega Gertjan Evenhuis bij de inrichting van
zijn prachtige solotentoonstelling Het torsen van de wereld in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen. De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van zijn oeuvre – monumentale beelden van graniet
en van hout – met werk van de afgelopen 25 jaar. De tentoonstelling loopt nog tot en met 28 maart.
Gaat dat zien! Een interview met Gertjan is te zien op de website van Het Depot: www.hetdepot.nl >
beeldengalerij > agenda tentoonstellingen > Het torsen van de wereld.

Opus 39a: Orpheustreppe I, 2015, 378 x 2430 x 810 cm, ontwerp, drie aanzichten.
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foto’s tekeningen: Fred van Rijen

Utopische projecten
Pas op 3 oktober keerde ik terug in mijn atelier en begon aan de uitwerking van een idee dat ik kreeg
tijdens ons verblijf in Istanbul. (Op deze manier verzachtte ik de overgang van voetreis naar atelier.)
In mijn reisbrief XII-3 vertel ik over het observatorium van Samarkand en mijn plan om daar 'iets mee
te doen':
In het Historisch Technologisch Wetenschapsmuseum aan de rand van het Gülhane Park
wordt enthousiast Goethe geciteerd: Wollen wir an diesen Produktionen der herrlichsten
Geister teilnehmen, so müssen wir uns orientalisieren, der Orient wird nicht zu uns herüber
kommen…
Zijn woorden werden opgepakt. Een eeuw later waren er diverse met name Franse en Duitse
geleerden die zich toelegden op de bestudering van de Islamitische wetenschappen en daarbij
de oorspronkelijke bronnen raadpleegden. Onder hen was ook de Duitse natuurkundige Eilhard Wiedemann, die onvermoeibaar bijna zijn hele leven gewijd heeft aan dit vakgebied,
waarbij hij zich beijverde om zoveel mogelijk (schaal)modellen te vervaardigen van verloren
gegane instrumenten.
Het werk van Wiedemann vond zijn vervolg in het Institut für Geschichte der ArabischIslamischen Wissenschaften in de Universiteit van Frankfurt, dat een eigen museum beheert.
In nauwe samenwerking met dit museum werd in 2003 een vergelijkbaar instituut opgezet in
Istanbul.
In de afdeling Astronomie van het museum zagen we een intrigerend schaalmodel (1:30) van
het door Uluğ Beg, sultan, astronoom, mathematicus en kleinzoon van Timur Lenk, in
1425/29 gebouwde observatorium in Samarkand. Deze sterrenwacht bestond uit een reusachtige sextant (een boog van 60˚) met een radius van vijftig meter, in noord-zuidrichting, waarvan
het onderste deel zich in een met marmerplaten beklede uitgegraven sleuf onder het maaiveld
bevond. Om deze gekalibreerde boog stond een dertig meter hoge cilindrische toren van vijf
verdiepingen met een doorsnede van 46 meter. Het bovenste deel van de sextant reikte tot aan
de derde verdieping. Bovengronds was direct langs de boog een muur opgetrokken waarvan de
bovenkant schuin meeliep met de radius. Deze in een hoek van 60˚ eindigende muur stak aan
één kant boven de toren uit.
Mijn aandacht werd onmiddellijk getrokken naar de eindeloze stenen trap, de skala, die heel
exact de kromming van de gradenboog volgt, zodat de treden bij het afdalen van de trap steeds
iets ‘luier’, iets dieper worden. De astronoom kon afdalend langs de trap heel precies de hoek
aflezen die een bepaald hemellichaam maakt ten opzichte van de horizon.
Die trap die, de curve van de sextant volgend, afdaalt naar het onderaardse, is niet alleen de
trap van de astronoom, het is tegelijkertijd de trap van Orpheus die afdaalt naar de onderwereld op zoek naar zijn geliefde Euridice. Díe trap, de trap van Orpheus, wordt het uitgangspunt
van een nieuw werk, daar kan ik wat mee. De cirkelboog van de sextant moet daarbij vervangen worden door de sinusoïde die ter hoogte van het maaiveld onder 45˚ de grond inschiet. De
observatoriumtrap van Samarkand richt de blik van de astronoom naar het uitspansel, en is
daarmee intermediair tussen aarde en hemel; de observatoriumtrap van Orpheus richt de blik
naar beneden, naar het ondergrondse, en is daarmee intermediair tussen leven en dood. Maar
het is een Orphische trap, hij klimt – zoals het een sinusoïde betaamt – mét Orpheus na het
dieptepunt weer omhoog, terug naar de aarde en terug naar het leven. Misschien is een sinusoide wel cyclischer dan de cirkel.
Het observatorium van Samarkand heeft maar twee decennia bestaan, in 1449 werd de sterrenwacht verwoest door godsdienstfanatici. In die twintig jaar wisten Uluğ Beg en zijn wetenschappers dankzij hun observaties de duur van het astronomisch jaar met een afwijking van 58
seconden te berekenen.
Uluğ Beg overleefde zijn schepping niet, in 1449 – hij was op weg naar Mekka – werd hij in
opdracht van zijn oudste zoon onthoofd.
Mijn verwerking van dit thema (Orpheustreppe) is een 'sinusoïdetrap' van tachtig treden, veertig omlaag, veertig omhoog, die afdaalt tot 7.20 meter onder het maaiveld, waarbij elke volgende trede 6 cm
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smaller wordt. Beneden is de trede nog maar 54 cm breed, dus nog maar geschikt voor één persoon.
Het geheel meet 3.78 x 24.30 x 8.10 meter, uit te voeren in beton (prefabdelen) of baksteen op een
locatie van tenminste 10 m boven NAP. Van dit ontwerp maakte ik drie aanzichten en een isometrie.
Daarna vervaardigde ik van MDF een maquette 1:15. Definitieve uitvoering is een droom.
Al werkend aan het schaalmodel van deze Orpheustreppe I ontstond het idee voor een meer organische variant: een zelfde sinustrap, maar nu met gebogen wanden, de Orpheustreppe II.
Ook van dit ontwerp tekende ik drie aanzichten op schaal. De werkelijke afmetingen zijn 5.52 x 24.30
x 9.18 meter. Curieus genoeg komt dit werk qua vorm dichtbij het werk Cilindersnede (opus 1) dat ik
in de herfst van 1979 als eindexamenproject realiseerde in de tuin van Academie Sint Joost in Breda.
Naast deze twee kloven ontwierp ik ook twee kunstmatige bergen: Louteringsberg I en Louteringsberg
II. (De titel ontleende ik aan de conische louteringsberg uit Dantes Divina Comedia, zoals afgebeeld
op het intrigerende fresco Dante en de drie koninkrijken van Domenico di Michelino uit 1465, waarin
de dichter is afgebeeld met lauwerkrans en zijn geopende Comedia, met op de achtergrond, aan weerszijden van de louteringsberg, de hellepoort en de stadsmuur van Florence.)
Bij de eerste variant ging ik uit van het ruitvormige patroon van schapenpaadjes dat men dikwijls aantreft op bergflanken. Bij de randen van een achttienhoekig grondvlak lopen achttien hellingbanen naar
een hoger niveau waar ze elkaar kruisen in achthoekige ‘overlopen’ om vervolgens te klimmen naar
het volgende niveau. Uiteindelijk verdichten de hellingbanen zich op de bergtop tot een plateau met
daarop een paviljoen. De doorsnede van de berg is 70 meter, de hoogte inclusief het paviljoen 28.4
meter. Bij de iets hogere Louteringsberg II lopen achttien hellingbanen spiraalsgewijs omhoog en
verdichten zich op de top tot een plateau in de vorm van een achttienpuntige ster. Op dit plateau bevindt zich een achttienhoekige sokkel met drie treden, waarop een gouden kegel is geplaatst.
Door de hellingbanen (de hellingshoek is 17˚) steiler te maken en ze te voorzien van treden kan de
hoogte van de berg verdubbeld worden.
Momenteel ben ik bezig met de vervaardiging van een schaalmodel, 1:15, van de Orpheustreppe II.

Opus 39b: Orpheustreppe II, 2015, 552 x 2430 x 918 cm, ontwerp, drie aanzichten
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Opus 39a: Orpheustreppe I, 2015, 378 x 2430 x 810 cm, ontwerp, isometrie

Lopende zaken
In juli ’15 werd het beeld De Circassische (opus 26), dat ik in 1997-2000 in opdracht van Sara Lee/
Douwe Egberts vervaardigde voor de entree van het Utrechtse hoofdkantoor, na vijftien jaar van zijn
sokkel gelicht en ingekrat vanwege een bedrijfsverhuizing. De operatie vergde drie dagen. Voorlopig
is het beeld opgeslagen. Een voorstel tot schenking aan het Museum Beelden aan Zee werd door de
museumdirectie helaas verworpen. Het aanbod aan Beelden aan Zee werd ingegeven doordat dat de
stichter van het museum, Theo Scholten bij zijn afscheid als commissaris bij Sara Lee mij destijds
aanbeval voor de opdracht. De directie beraamt zich nog over de toekomst van het beeld.
In een gesprek met de Gemeente Dordrecht in de persoon van Niko van Klinken (3 augustus ’15) ben
ik akkoord gegaan met het voorstel om mijn beeldengroep Maria/Medea (opus 31) niet te verplaatsen
naar de oorspronkelijk beoogde locatie, 200 meter westelijker van de huidige plaats. Deze locatie (tussen de Johan de Wittbrug en de brug bij het Achterom) die meer in het brandpunt van het stedelijk
verkeer ligt, was bij de oplevering van de beeldengroep wegens bouwwerkzaamheden nog niet beschikbaar. De huidige locatie is verstilder en poëtischer. Na ruim negen jaar zijn de beelden vergroeid
met hun omgeving.
Ter wille van het behoud van de beelden zijn beiden in het najaar aan de bovenzijde voorzien van
aluminium pennen om het talrijke gevogelte te beletten op hen te landen. Aanvankelijk vond ik het een
aardige bijkomstigheid dat de beeldengroep zo populair was bij meeuwen, aalscholvers, reigers en
meerkoeten, maar hun uitwerpselen blijken een regelrechte bedreiging te zijn voor het werk.
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Louteringsberg I, 2015, diameter 70.0 m, hoogte 28.4 m, ontwerp, vogelvlucht

Op 12 oktober had ik een gesprek met Geert Vanthuyne, cultuurambtenaar van gemeente De Panne
(België) over het beeld Christophorus (opus 28) dat ik in 2002-3 in opdracht vervaardigde voor de
manifestatie Beaufort01. Destijds werd het zeven meter hoge beeld, dat oorspronkelijk gemaakt was
voor de duur van de manifestatie, door de gemeente aangekocht waardoor het niet verplaatst hoefde te
worden. Nu, na dertien jaar, wordt het beeld fragiel. Het gemeentebestuur heeft de intentie uitgesproken het werk te ‘verduurzamen’. De bij het gesprek aanwezige coördinator van een technisch onderwijsinstituut in het naburige Veurne had zich bereid verklaart als onderwijsproject door studenten in
twee jaar een kopie te laten vervaardigen van het beeld. Ik vond – en vind – dat een geweldig plan,
maar toen ik de werktekeningen van het beeld op tafel uitrolde, ontstond er bij de aanwezigen enige
twijfel over de haalbaarheid van het plan.

Choëphore
In mijn nieuwsbrief no.3 verhaalde ik van een atelierbezoek in april 2012 van Piet Sleeking, de
Dordtse wethouder van o.m. ruimtelijke ontwikkeling, binnenstad en huisvesting, in gezelschap van de
stedelijke cultuurintendant Han Bakker en de beide initiatiefnemers van Dordtyard (een tot kunstcentrum omgebouwde scheepswerf). De bijeenkomst was belegd om mij gelegenheid te geven mijn plannen voor een Dordtse stedemaagd uiteen te zetten. Mijn voorstel aan de gemeente Dordrecht behelst
de plaatsing op de uiterste westpunt van de wijk Stadswerven, daar waar Merwede en Wantij samenvloeien, van een monumentaal beeld van een vrouw, die de bezoekers van de oude binnenstad ‘wenkt’
naar het in ontwikkeling zijnde nieuwe culturele stadshart op en bij de Stadswerven (een kunstmatig
opgehoogde gors die vroeger plaats bood aan scheepsindustriële nijverheid). De hoogte van het ensemble van sokkel en beeld zou gezien de weidsheid van het wateroppervlak van de rivierenviersprong
– ook de Oude Maas en de Noord komen hier samen – tenminste achttien meter moeten bedragen. Het
beeld zou zo kunnen uitgroeien tot icoon en baken van de stad.
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Louteringsberg II, 2015, diameter 75.2 m, hoogte 29.7 m, ontwerp, vogelvlucht

In de loop van hetzelfde jaar werd ik door een gemeenteambtenaar namens Piet Sleeking gebeld met
de mededeling dat, mede vanwege de stagnatie in de uitvoering van de ontwikkelingsplannen t.a.v. de
Stadswerven, het plan – in ieder geval voorlopig – ter zijde gelegd werd.
Dat was vanzelfsprekend een teleurstelling. Maar veel tijd om me hieraan over te geven had ik niet,
daar ik volop bezig was met de voorbereidingen van de grote retrospectieve tentoonstelling van mijn
werk in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen.
Mijn concept voor een beeld op de Stadswerven kreeg daarna – voor mij onverwacht – aandacht van
de lokale pers: een verslag van de hierbovengenoemde atelierbijeenkomst in mijn Nieuwsbrief van
januari 2013 werd een maand later verwerkt in een artikel in de binnenstadskrant De Poorter van Ton
Delemarre: ‘Geef Dordrecht zijn Maagd terug’.
Twee jaar later bleek uit het artikel ‘Nu Dordrecht nog…’ van dezelfde auteur in De Poorter van april
2015 dat de Stichting Beeldenpark Drechtoevers mijn concept omarmt, omdat het naadloos aansluit bij
haar streven naar een beeldenpark dat de diverse Drechtoevers (visueel) met elkaar verbindt.
De journalist Peter Koster van het Algemeen Dagblad ontdekte mijn idee voor een ‘stedemaagd’ in de
notulen van een vergadering van de SBD en gaf daaraan ruime aandacht op twee pagina’s in het AD
van 6 augustus, waarna op 12 augustus nog een paginagroot interview door Rob van Es volgde in dezelfde krant. Ook Kees Thies besteedde tot tweemaal toe in zijn column in het AD aandacht aan het
onderwerp (7 en 19 augustus) en Drechtstad FM: Studio De Witt nodigde me 8 augustus uit voor een
radio-interview.
Afgaand op de reacties op deze artikelen lijkt zich een breed draagvlak te ontwikkelen voor mijn idee.
Een door de SBD ingediende subsidieaanvraag aan de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van
een schetsontwerp voor een monumentaal beeld op de Stadswerven werd evenwel niet gehonoreerd.
Door alle recente aandacht voor mijn concept voel ik me niettemin gestimuleerd om buiten het opdrachtkader een ontwerp te maken voor deze locatie met een maquette schaal 1:6. Dat wordt dus een
beeld van drie meter hoogte, opgebouwd uit houten latjes van 4 mm dikte die bevestigd worden op een
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aluminium constructie. Met dit vrije beeld kan ik wellicht alsnog proberen bij de instanties en financiers enthousiasme te verwerven voor het 'stedemaagdconcept'.
Inmiddels heeft het project ook een (werk)titel: Choëphore, letterlijk: ‘plengofferdraagster’.
Het concept kreeg vorm en inhoud toen ik ontdekte dat elk van de kariatiden van het Erechtheion op
de Akropolis oorspronkelijk een bronzen schaal droeg. In mijn reisbrief XIII-1 schreef ik over mijn
hernieuwde ontmoeting – na veertig jaar – met de kariatiden:
In het nieuwe Akropolismuseum staan ook vijf van de zes originele kariatiden, (de zesde staat
in het British Museum). Ze zijn uit het Erechtheion verwijderd om ze goed te kunnen conserveren voor het nageslacht. In het Erechtheion wordt nu het dak van de zuidelijke uitbouw gedragen door zes kopieën. Dat was even schrikken, maar deze transformatie bood wel de gelegenheid om de beelden van heel dichtbij te bekijken en voor het eerst de prachtige detaillering
aan de achterzijde te bewonderen. Vooral de fijnzinnig uitgewerkte volumineuze kapsels vond
ik heel mooi.
Onder een stel om het achterhoofd opgestoken vlechten, golft het haar in dikke gevlochten
strengen als een kolkende rivier naar beneden. Hoog op de rug zijn deze strengen losjes bijeengebonden en waaieren daaronder uit in een woeste waterval. Deze volumineuze kapsels
hadden de functie om de nek te verstevigen, het zwakste punt in de vrouwenzuil.
Alle zes kariatiden zetten heel subtiel een been iets naar voren waardoor het lijkt alsof ze als in
een processie naderbij schrijden. Daarbij hielden ze, als de choëphoroi (offerplengsters) uit de
Orestestrilogie van Aeschylos, elk een bronzen schaal voor hun lichaam wat een ongelooflijk
imposant totaalbeeld moet hebben opgeleverd. Die onderarmen en schalen zijn helaas niet bewaard gebleven. Wat is het soms verschrikkelijk jammer dat de tijd niet alle wonden heelt.
In de week voor de kerst poseerde in mijn atelier het model voor de Choëphore. Via de mail zette ik
haar vooraf mijn intentie uiteen:
Bij het beeld heb ik een jonge tengere vrouw voor ogen die zorgvuldig een grote schaal (50 cm
diameter) vóór zich in evenwicht houdt en met het rechterbeen een kleine pas voorwaarts zet,
alsof ze 'schrijdt'. Daarbij moet ze iets 'priesterlijks' hebben. In feite is het dus een heel archetypisch beeld, met voorlopers in het Oude Egypte, Kreta, Mycene en Mesopotamië. Ze draagt
een heel strakke lange rok, die de anatomie van de benen niet verhult, blootvoets en bloot bovenlijf.
Bij de uitvoering denk ik aan een skelet van staalprofiel dat bekleed wordt met [iroko] planken
die op den duur zilvergrijs worden.
Het beeld dat ik voor ogen had werd prachtig door haar ingevuld. De realiteit overtrof weer de idee.
Na voltooiing van de maquette van Orpheustreppe II ga ik me volledig wijden aan de Choëphore
(opus 40).
Ik wens u een gelukkig, gezond en vredig 2016!
Januari 2016

Gerhard Lentink
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Agenda
HET TORSEN VAN DE WERELD
4 OKTOBER 2015 T/M 28 MAART 2016
do t/m zo 11.00-17.00 uur
Solotentoonstelling van Gertjan Evenhuis, met acht beelden, een fotofries en werktekeningen. Een
uitzonderlijke ontmoeting in één gebouw van zijn oeuvre met de zes beelden van mijn hand in de museumcollectie. Voor mij een manifestatie van een 38-jarige vriendschap.
Catalogus
BEELDENGALERIJ HET DEPOT
Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
info: www.hetdepot.nl

DE TORS IN NEDERLAND
10 APRIL T/M 18 SEPTEMBER 2016
do t/m zo 11.00-17.00 uur
Een reprise na 25 jaar van de tentoonstelling De torso in Nederland in het Dordrechts Museum, met
ruim vijftig torsen, waaronder zes van kunstenaars die ook in Dordrecht vertegenwoordigd waren.
BEELDENGALERIJ HET DEPOT
Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
info: www.hetdepot.nl

Opus 26: De Circassische, 1997-2000, 173 x 212 x 363 cm
collectie Douwe Egberts, Utrecht
foto Reinout van den Bergh
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Appendix
Hieronder de uitgebreide versie van het artikel over het culturele leven in Dordrecht geschreven voor het blad
Fragment (no. 10), naar aanleiding van de tentoonstelling De tors in Nederland in Beeldengalerij Het Depot in
Wageningen (10 april – 18 september 2016). De tentoonstelling is geïnspireerd op de (bijna) gelijknamige expositie die vijfentwintig jaar geleden georganiseerd werd door het Dordrechts Museum:

Vijfentwintig jaar na Dordrecht…
De omweg van Deventer, via Tombouctou naar Dordrecht
Door de liefde raakte ik verzeild in Dordrecht. ‘Zij’ ging een verpleegopleiding volgen aan het RKZ in
het centrum van deze stad en ik ging met de nonchalante onbevangenheid van de adolescent met haar
mee, als Polly in Die Dreigroschenoper van het duo Weill & Brecht: ‘Fühlst du mein Herz schlagen,
Geliebter? Wo du hingehst, da will auch ich hingehn.’
Het was begin 1982, anderhalf jaar eerder was ik afgestudeerd aan de Academie Sint Joost in Breda
(afdeling Monumentale Vormgeving/Schilderkunst), daarna doorkruiste ik met een vriend in een besteleend de Sahara en zwierf vervolgens lopend, fietsend, over de Niger varend en hobbelend in overvolle bâchées, acht maanden door Mali, waarvan de laatste vier met ‘haar’. Er was geen haast, tijd
speelde nauwelijks een rol. Tombouctou betoonde zich een introverte, dromerige, half door het woestijnzand overspoelde schim van de trotse hoofdstad van het legendarische koninkrijk Mali die het ooit
was. Geen eindbestemming maar een halteplaats waar het besef bovenkwam dat ik toch echt thuishoorde in dat vijfendertig breedtegraden noordelijker gelegen nevelige avondland, waar brede rivieren
traag…
Die rivieren zijn essentieel. Ik ben opgegroeid aan de IJssel, in Deventer. Vanaf mijn achtste woonde
ons gezin in het oude centrum, op een steenworp van de rivier. (Bij hoog water stond er veertig centimeter water in de kelder; wanneer je de Lebuïnuskerk – mijn slaapkamerraampje keek uit op haar
toren – betrad, rook je meteen de muffe lucht van het vocht dat opsteeg uit de romaanse crypte en al
eeuwenlang de muren verzadigde.) Vanuit het ouderlijk huis begon ik de stad te verkennen, ik bracht
haar in kaart, las haar geschiedenis (Geert Grotes Moderne Devotie), en hield hartstochtelijk en monomaan van haar. Deventer was onbetwist de mooiste stad van Nederland, en heel oud: al meer dan
negen eeuwen stadsrechten!
Die Liebe dauert oder dauert nicht. Mijn liefde voor Deventer bleef.
Ik heb het over Deventer omdat ik over Dordrecht moet schrijven, en dat voelt aan als ontrouw, als een
hernieuwd verraad nadat ik de stad al half in de steek gelaten had omdat mijn (protestants-christelijke)
middelbare school in Zutphen stond, om haar vervolgens op mijn zeventiende helemaal de rug toe te
keren gezeten op mijn fiets op weg naar de poel des verderfs Amsterdam, aangezet door een niet te
beteugelen stuwkracht om de benauwenis van het ouderlijk nest te ontvlieden, de dominante vader, het
al te vertrouwde.
Amsterdam was een opstapje. Het leek er voortdurend nat, koud en donker. Ik werkte er in fabrieken
ter financiering van mijn ‘Grand Tour’. Na vier maanden had ik genoeg gespaard: in vijf dagen liftte
ik naar Athene en vandaar begonnen mijn omzwervingen door de Antieke Wereld. Na weer vier
maanden had ik twee duidelijke redenen om terug te keren: het geld was op en als ik het volgende jaar
nog aan een kunstacademie wilde studeren, moest ik onverwijld terugkeren. Dan kon ik nog net in
Breda meedoen aan de toelatingsexamens, de andere academies hadden ze al achter de rug.
Breda had geen brede rivier die traag… Het was dus geen échte stad, maar ze had wel een exotisch
aura met dat vreemde lelijke taaltje, met al die kazernes en al dat ‘katholieke’. 1 Ik hield niet van de
stad, maar ik had het erg naar mijn zin op de academie. Ik zat in een hechte vakklas met energieke,
gedreven medestudenten. Ze kwamen uit alle delen van het land en iedereen leek zich ten volle bewust
van een wederzijdse afhankelijkheid. We moesten het samen zien ‘te rooien’. En dat deden we, er
ontstonden vriendschappen voor het leven.2
Op onze afdeling was er één groepje studenten die er wat buiten viel, juist ook omdat deze bent na de
lessen zo snel mogelijk weer richting Moerdijk vertrok: ‘de Dordtenaren’, stuk voor stuk begaafde
tekenaars als Henk van Dalen, Led Brand, Judith Ten Bosch, Jan Kleingeld en anderen.
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Aan het eind van het derde jaar verruilde ik Breda voor een woongroep in Rijsbergen, een dorp vlakbij
de Belgische grens. Ik kwam er op uitnodiging van Gertjan Evenhuis, met wie ik het jaar daarvoor
bevriend was geraakt. Hij studeerde fotografie aan Sint Joost en was al druk bezig over de grenzen van
het medium heen te reiken. Bijna dagelijks fietsten we door het Mastbos naar de academie en weer
terug. Twee jaar later studeerden we af, met onder meer ‘performances’ waarmee onze vakdocenten
niet goed raad wisten.
Ik had meteen daarna behoefte Brabant te verlaten, weg van de nestgeur van de academie, ik vond het
er té gezellig, té vrijblijvend. Breda was in mijn ogen een ambtenarenplaats, het Haagje van het Zuiden, geen werkstad, er was geen zweetlucht, de stad rook naar verschraald bier.
Ik wilde schoon beginnen, tabula rasa, en omdat ik in het eindexamenjaar ‘haar’ was tegengekomen
werd het dus Dordrecht.
Dordrecht
Dordrecht ligt op de plaats waar de zee de rivier ontmoet, er is 80 cm getijdenverschil. Het was een
oude tolstad, ze ontving al in 1220 stadsrechten. De Sint Elisabethvloed van 1421 maakte van de stad
een eiland: het water stond tot aan de stadsmuren en het achterland was in één klap veranderd in een
enorme binnenzee. Dertien dorpen werden verzwolgen door het water. Wat resteerde waren twee eilanden aan weerszijden van de middeleeuwse zeehaven, met elkaar verbonden door zeven bruggen en
een overkluizing om plaats te bieden aan een plein. In de zestiende eeuw werd er een kunstmatig eiland – het Nieuwe Werk – toegevoegd dat met vier bruggen verbonden werd met het buureiland. Een
klein Venetië, kwetsbaar voor de grillen van de omringende rivieren en de zee, en beroofd van haar
positie als belangrijke stapelhaven, omdat de stad nu eenvoudig te omzeilen was. In latere eeuwen
werd, polder na polder, verloren land teruggewonnen. Zo ontstond een kwalvormig eiland omgeven
door robuuste rivieren van de Hollandse Delta: Dordtse Kil, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe
Merwede en Hollands Diep. De oude stad ligt aan de noordwestrand, de helft van het eiland is bebouwd, de andere helft bestaat uit akkerland, weidegrond en getijdenlandschap.
Ik had het idee dat ik me in deze plaats wel thuis zou kunnen voelen, ze was spiegelbeeldig aan Deventer: vergroeid met het water en eveneens rijk aan historie, al ging die twee eeuwen minder ver terug in de tijd. Beide steden zouden een grote jaarlijkse boekenmarkt krijgen: Deventer in 1988, de
grootste en Dordrecht, acht jaar later, de op-een-na grootste van Nederland.
De eerste kennismaking was hoopgevend: midden in de stad, op het centrale plein dat ontstond door
de Voorstraatshaven hier te overkluizen, staat hoog op zijn sokkel een beeld van een schilder: Ary
Scheffer. In 1862 besloot de gegoede burgerij dat er een beeld opgericht moest worden voor de destijds beroemdste zoon van Dordrecht, wiens artistieke loopbaan zich overigens in Parijs afspeelde.
Diezelfde dag vonden we aan de Voorstraat ter hoogte van de Nieuwbrug een bovenhuis. (Mijn eerste
beelden, waaronder Sebastiaan-Martyr, collectie Het Depot, hakte ik in de krappe zolderoverloop van
dit huis, ingeklemd tussen slaapkamertje en douchecabine. Een paar jaar later kon ik de etage naast
mijn tekenatelier erbij huren, waardoor ik wat meer armslag kreeg.)
Die Liebe dauert oder dauert nicht. Ze duurde niet en ook weer wel: ze was de katalysator voor mijn
komst naar Dordrecht, alwaar ik mijn huidige lief vond: zij is inheems, een eilandmeisje.
Dordrecht heeft een lange traditie in de omgang met kunst en kunstenaars. In de zeventiende eeuw,
toen ze door steden als Middelburg, Zierikzee, Delft, Amsterdam en Rotterdam overvleugeld werd,
waren hier schilders werkzaam die weliswaar niet van het kaliber waren van een Vermeer of Hals,
maar zich toch een gerenommeerde positie wisten te verwerven in de hectische kunstmarkt van de
Gouden Eeuw. Een eeuw later werd hier in 1774 het eerste tekengenootschap van de republiek opgericht: Pictura. Het bestaat nog steeds en het lijkt er de oorzaak van dat er tot op de dag van vandaag
een flink aantal begaafde tekenaars in de stad te vinden is. (Ik heb er in 1994 met Gertjan Evenhuis en
schilderes/goede vriendin Maaike Vonk geëxposeerd, en vorig jaar nog – onder de noemer 3 Dordtse
beeldhouwers – met Jan Timmer en Roel Teeuwen.)
Ook in de negentiende eeuw was er sprake van een florerend kunstleven. De schilder Jan Veth schilderde hier zijn ingetogen, verstilde portretten, Willem Witsen kwam hier regelmatig en schilderde
vanuit zijn bootje de gevelwanden van de Voorstraatshaven en naast de vele andere schilders van bui-
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ten de stad die haar frequenteerden vanwege haar romantische, pittoreske plekjes, huisvestte de stad
zelf ook een aantal verdienstelijke kunstenaars die schilderden in een laat-impressionistische traditie.
De laatste periode van artistieke bloei begon kort na de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam was gebombardeerd, er was een nijpend gebrek aan atelierruimte en om die reden trok een aantal jonge getalenteerde kunstenaars met volgeladen bakfietsen naar het naburige Dordrecht, waar ze met open armen
ontvangen werden. Toos Neger (1910-1997), een van hen en destijds mijn ‘buurvrouw’ in het ateliergebouw aan de Wijnstraat, kon er met smaak over vertellen. Er was sprake van een grote onderlinge
solidariteit, er was begeestering en Pictura was weer het epicentrum van kunstminnend Dordrecht.
Deze bloei heeft zich naar mijn gevoel voortgezet tot in de jaren zeventig. Toen ik hier kwam, heb ik
het staartje nog net meegemaakt. Vlak voor zijn dood bezocht ik de beeldhouwer Hans Petri (19191996) in zijn boerderij in de Betuwe. (Hij had nog wat bruikbaar hout liggen.) Hij was een van de exponenten van het naoorlogse Dordtse kunstleven. In mijn favoriete stadspark, het Merwesteynpark,
staat zijn bevrijdingsmonument: een zandstenen zuil, bestaand uit een groot aantal in hoogreliëf gehakte mens- en dierfiguren. Ze stralen de optimistische levensblijheid uit van de wederopbouwperiode.3
Naast Teekengenootschap Pictura was – en is – het Dordrechts Museum de nucleus van de beeldende
kunst in de stad. Dit al in 1842 door vijf Dordtse notabelen opgerichte ‘Museum van Schilderijen’
vond in 1904 zijn huidige onderkomen: het voormalige krankzinnigengesticht aan de Lindengracht
(nu: Museumstraat) nog net binnen de vesting, met een stadstuin met eeuwenoude kolossale platanen.4
Het museum dat zich aanvankelijk concentreerde op het verzamelen van zeventiende-eeuwse Dordtse
schilders – Albert Cuyp, Ferdinand Bol, Nicolaas Maes, Samuel van Hoogstraten c.s. – maar gaandeweg zijn collectie aanvulde met werken uit later eeuwen tot-en-met-nu, bleef altijd een typisch schilderijenmuseum: afgezien van een virtuoze marmeren buste van Johan de Witt door Artus Quellinus uit
1665 en een mooie collectie werken van de hierboven genoemde Hans Petri, werd er nauwelijks driedimensionaal werk aangekocht.
Pas sinds de uitbreiding van het museum met de Vestzaal in 1977, waarbij Carel Visser een installatie
ontwierp voor deze zaal, ontstond er enige aandacht voor sculptuur.
Vier jaar later had Eja Siepman van den Berg, die tot 1972 in Dordrecht woonde en werkte, er een
tentoonstelling en in dat zelfde jaar was er een expositie met werken van leden van de Nederlandse
Kring van Beeldhouwers (NKB), sector Dordrecht. De tentoonstellingstitel verraadt al onwennigheid:
Beelden in het museum. (Het klinkt als: vreemde beestjes in het museum.)
Er werd werk getoond van twaalf beeldhouwers, waarvan er vijf – Cor van Gulik, Jan Timmer, Jan
Asjes van Dijk, Maria Glandorf en Jim Mulder – ook echt in Dordrecht werkzaam waren. (De eerste
drie zijn dat nog steeds.) De anderen, o.m. Roel en Marry Teeuwen en gangmaker Lucien den Arend,
woonden in de omgeving of in Gorinchem. De deelnemers waren bijna allen van de generatie 1922’46, alleen Maria Glandorf was wat jonger. Bijna allemaal maakten ze geometrisch of organisch abstract werk, omgevings- en conceptuele kunst.
Lucien den Arend, omgevingskunstenaar, destijds werkzaam in Zwijndrecht, tegenwoordig in Kangasniemi, Finland, was secretaris van de NKB en in die hoedanigheid organisator van het Oost West
Forum, een spraakmakend beeldhouwers-symposium dat in 1983 plaats vond op het terrein van de
toen juist gesloten Victoria-fabriek aan de rand van de oude stad. Het symposium was een onderdeel
van het Holland Festival dat dat jaar gewijd was aan de Japanse kunsten. Zes Japanse en zes Nederlandse beeldhouwers (o.m. Marinus Boezem , Ewerdt Hilgemann en het duo Fortuyn/O’Brien) toonden hun werk op het braakliggende Victoria-terrein. De confrontatie poogde inzicht te geven in de
‘state of the art’ van dat moment.
Tijdens het symposium dat werd bezocht door koningin Beatrix, voltooide Ewerdt Hilgemann ter
plaatse zijn Imploded cube door vanaf het dak van het zes etages tellende fabrieksgebouw een levensgrote cortenstalen kubus met behulp van een ‘lanceerconstructie’ naar beneden te kieperen.
Het tekent de culturele atmosfeer van die jaren. Paul Hefting stelt in de catalogus Beelden 1983: ‘De
doos van Pandora is opengegaan, de kunst is in opperste verwarring.’ En Rudi Fuchs schreef, met een
lichte ondertoon van wanhoop, bij zijn tentoonstelling De Statua: ‘De vraag die deze tentoonstelling
wil stellen is of er op dit ogenblik een centraal idee als oriëntatiepunt over beeldhouwkunst kan bestaan. […] of sluit de huidige fragmentatie van artistieke overtuigingen dat ten enenmale uit?’
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In de publicatie bij het symposium signaleert Saskia Bos in haar beschouwing over de Nederlandse
beeldhouwkunst sinds 1970 een ontwikkeling van een ‘gedematerialiseerde sculptuur naar een beeldhouwkunst met een fysiek tastbaar, vaak figuratief en soms traditioneel karakter.’ Ze besluit met:
Wat je de Nederlandse sculptuur hooguit zou kunnen verwijten is dat zij niet ‘krachtig’ of
‘monumentaal’ is, maar wij hebben het na de oorlog nooit meer zo gehad op die begrippen.
Het lijkt of niemand er behoefte aan heeft om ernstige, imponerende beelden te maken en bovendien: was er niet iets fundamenteel mis met die drassige bodem van ons?5
In datzelfde jaar 1983 begon ik op mijn zoldertje aan de Voorstraat mijn eerste ‘ernstige, monumentale’ beelden te maken. Mijn enige aansluiting met de tijdgeest was dat ik mij er tegen verzette: ik voer
op mijn eigen ‘innerlijk kompas’, zoals ik dat ook al op Sint Joost deed, waar mijn medestudenten me
half schertsend, half liefkozend uitmaakten voor een ‘gereïncarneerde middeleeuwer met aanpassingsmoeilijkheden’ en waar mijn docenten me gedoogden.
De torso in Nederland
In 1991 bezocht ik de tentoonstelling De torso in Nederland in het Dordrechts Museum. In zijn inleiding in de gelijknamige catalogus refereert ook Jup de Groot, de toenmalige directeur van het museum, aan de vaderlandse drassige bodem:
Beeldhouwkunst is niet vaak aan de orde in Nederlandse musea, kunstinstellingen die zich
veelal meer richten op andere vormen van beeldende kunst. Wellicht is één der oorzaken voor
het ontbreken van een klassieke beeldhouwtraditie gelegen in de zachte grond onder de voeten
of, anders gezegd, het ontberen van natuurlijke harde materialen in de bodem van ons land.6
Ineke Voorsteegh, destijds stafmedewerker van het museum en coördinator van de tentoonstelling,
vertelde me desgevraagd hoe deze thematentoonstelling naar Dordrecht kwam: een jaar eerder had zij
samengewerkt met de kunsthistoricus Louk Tilanus bij de voorbereiding van de expositie Punt Eenendertig, een geruchtmakende Dordtse galerie voor moderne kunst 1957-1962, een retrospectieve over
een door Cor de Nobel gestichte galerie voor kunstenaars van de informele abstractie als Henk Peeters,
Jan Schoonhoven en Armando, waar ook de dichters Cees Buddingh’ en Simon Vinkenoog graag geziene gasten waren.
Tilanus was toen juist bezig met een werkgroep van studenten kunsthistorie van de Rijksuniversiteit
Leiden met een inventariserend onderzoek naar Nederlandse beeldhouwers, van vóór en na de Tweede
Wereldoorlog, bij wie de torso een belangrijk element vormde in het oeuvre. Uit de omvangrijke groep
namen die men verzameld had maakte Tilanus samen met één van de studenten, een representatieve
selectie gebaseerd op kwaliteit en diversiteit. Na dit voorwerk benaderde hij het Dordrechts Museum
met het voorstel een expositie te organiseren rond het thema ‘de torso in Nederland’. Het voorstel viel
in goede aarde: van 28 april tot en met 30 juni waren de zaal Waarheid en Vrede en de Vestzaal het
domein van de Nederlandse tors. Ruim tachtig beelden – bijna uitsluitend feminien – van vijfenveertig
kunstenaars stonden er opgesteld volgens een streng en helder inrichtingsconcept van Wim Crouwel.
Van vijftien beeldhouwers, waaronder twee buitenlandse protagonisten, Aristide Maillol en Moïssy
Kogan, was werk te zien van vóór 1945; de overige zestig torso’s, afkomstig van dertig beeldhouwers,
waren naoorlogs. Van deze laatste groep was vrijwel iedereen nog actief werkzaam. Van zes van hen
heeft Beeldengalerij Het Depot werk in de collectie: Joost Barbiers, Luut de Gelder, Teja van Hoften,
Aart Schonk, Eja Siepman van den Berg en Lia van Vugt.
Een aantal werken haal ik naar voren: van Han Wezelaar (1901-1984), de grote emancipator van de
vrijstaande sculptuur in Nederland, waren er twee prachtige vrouwentorsen-ten-voeten-uit. Beide
beelden vieren het wonder van ‘zelfstandig staan’ met een ingetogen beheersing van evenwicht en
volume.
Van Tjipke Visser (1876-1955) stond er een heel teder meisjestorsje dat zich ternauwernood weet los
te maken van het bijna doorzichtige albast.
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De beelden van Leo de Vries (1932-1994) en Joost Barbiers (1949-2015), steenhouwers pur sang, vertegenwoordigden de andere kant van het spectrum: De Vries met een massieve granieten monoliet,
waarin de menselijke figuur tot het uiterste gereduceerd is, en Barbiers met zijn Torso Doble, een fallisch man-vrouw dubbelteken en taille directe van een tijdloze schoonheid in zwart gepolijst en lichtgrijs ruw graniet, een beeld dat je graag onverwacht zou tegenkomen op een woeste hoogvlakte.
Paarden en vrouwen zijn de thema’s van Harry Storms. Van hem was er een dansante bronzen vrouwentors, Aneczka, die net boven haar sokkel leek te zweven, met sterk wegdraaiend bovenlijf, heel
kundig en gracieus. Je vóélt de liefde van de maker voor zijn model.
Van stadgenoot Jan Timmer zag ik een marmeren Gesluierde en een bronzen Elisabeth, sterk geabstraheerde werken waarin een nerveuze beweeglijkheid zojuist in materie gestold lijkt. 7
Ik eindig mijn retrospectieve rondgang met de Archeologische vondst van beeldhouwer/schrijver Marius van Beek (1921-2003): een fragment in heel aardse chamotte van een wervelende nikè-achtige
vrouwentors.8
Destijds lopend over de tentoonstelling, en nu bladerend door de catalogus, was (en is) de totaalindruk
die van verstilling, humaniteit en tijdloosheid. De bezoeker kreeg in de zaal Waarheid en Vrede een
plechtige handreiking: ‘Gegroet: dit is onze geschiedenis, dit zijn wij, dit bent u, wees mild voor elkaar!’
Een atmosfeer die mijlen verwijderd lijkt van de bijna wanhopige nervositeit en vernieuwingsdrang
(en -dwang) die zo alom tegenwoordig was – en veelal is – in het veld der kunsten.
Of is het toch het materiaal, de materie die de beeldhouwer zo makkelijk en vanzelf duwt naar het
domein van rust, geduld, stilte en bezinning? Is de revolutie gereserveerd voor de schilders? Is de
beeldhouwer door die derde dimensie directer verbonden met de Venus van Willendorf?9
Nieuw elan
Drieëndertig jaar woon en werk ik op dit eiland. In die periode heb ik mij voornamelijk langs de zijlijn
van het culturele stadsleven opgesteld. Ik koesterde de luwte, de positie van de waarnemer, van de
relatieve buitenstaander, beducht voor te veel afleiding, voor het verstrikt raken in een te benauwd
clubje collega’s. Die zelfgekozen afzondering, waarbij mijn atelier fungeerde als een eiland op een
eiland, heeft ook een licht-melancholische kant: de melancholie van de ‘ontheemdheid’ van de immigrant.10
Ik heb het nodige te danken gehad aan Dordrecht. Meteen al toen ik hier arriveerde was er een sociaal
kunstenaarsbeleid. Je kon met een academiediploma op zak in aanmerking komen voor materiaalsubsidie, de Sociale Dienst was coulant11 en er was binnen het gemeentebestuur een aanspreekpunt voor
beeldend kunstenaars: het Centrum Beeldende Kunst. In 1993 betrok het CBK een prachtig, ruim jugendstilpand aan de Voorstraat, dat dikwijls een podium bood aan Dordtse kunstenaars. Ik heb er tot
aan de opheffing van het CBK in 2011 zeven keer geëxposeerd, waaronder één keer solo, en er mijn
boek Anatopen mogen presenteren. Het CBK kende professionele beeldende kunstenaars startsubsidies, werkbeurzen en projectsubsidies toe, ook uit die ruif heb ik mee mogen eten. Bovendien bezat
het een atelier in Berlijn waar heel wat van mijn Dordtse collega’s voor de periode van een half jaar
hebben gewerkt. Het centrum organiseerde tweejaarlijks een Open Atelierroute. Het CBK bezorgde
me ook via een open inschrijving een eervolle opdracht van het Waterschap Hollandse Delta: een
beeldengroep in de Spuihaven.
Dordrecht kent reeds lang een atelierbeleid: momenteel zijn er drie gemeentelijke ateliercomplexen:
twee voormalige scholen en de historische stadsherberg Huis Henegouwen. In de voormalige Anne
Frankschool aan de Wijnstraat huur ik sinds 1990 een heel fijn atelier, de oude gymzaal, dat ik dankzij
de mij in dat jaar toegekende Ary Schefferprijs professioneel kon inrichten. De stad kocht één beeld
van mij aan, Walters Huis, een sleutelwerk binnen mijn oeuvre; het staat opgesteld in het Albert
Schweitzer Ziekenhuis aan de rand van de stad.
Ik heb me dus als ‘immigrant’ welkom gevoeld. Ik zeg het Erasmus, de ‘model-Europeaan’ na: ‘Waar
het goed is, daar is mijn vaderland.’ Ik heb me hier kunnen ontplooien en… als je drie decennia langs
de lijn staat, schuif je vanzelf een beetje naar het midden. Jaarlijks stel ik tenminste één keer een
weekend mijn atelier open voor publiek. Ik ontvang er tussen de vier- en zeshonderd bezoekers. Ze
weten me te vinden.
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Het afgelopen decennium waaide er een frisse wind door cultureel Dordrecht. Het Dordrechts Museum
werd ingrijpend verbouwd en uitgebreid12, de uit 1890 daterende schouwburg Kunstmin werd gerenoveerd en in het voormalige Augustijnenklooster werd een nieuw museum gevestigd: Het Hof van Nederland, dat de hier gehouden Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 en de Synode van Dordrecht
belicht. Het Nationaal Onderwijsmuseum verhuisde van Rotterdam naar Dordrecht, Stichting De Stad
organiseert, naast de jaarlijkse Stadslezing, druk bezochte debatten over architectonische kwesties in
Dordrecht, in de binnenstad opende filmtheater The Movies haar deuren: vier zalen met arthouse- en
publieksfilms, en er verscheen een grote galerie, ‘CO|MO’, voor contemporaine kunst en de klassiek
modernen van na ’45.
Even buiten het centrum werd het drinkwaterleidingterrein met de watertoren uit 1883 en het pompgebouw getransformeerd tot ‘Villa Augustus’, een zusje van het Rotterdamse Hotel New York. Meteen
na de opening in 2007 ontpopte dit complex met moestuinen, Italiaanse tuin en orangerie zich tot de
altijd geanimeerde ‘huiskamer van Dordrecht’.
Op een steenworp afstand vestigde zich in een voormalige scheepsmotorenfabriek op de Stadswerven
(een kunstmatig opgehoogde gors die vroeger plaats bood aan scheepsindustriële nijverheid) DordtYart, centrum voor hedendaagse kunst, dat plaats biedt aan ‘artists in residence’ en tentoonstellingen
organiseert met locatiekunst op de snijlijnen van techniek, beweging en concept.
Aan de andere kant van het Wantij13 werd het voormalige gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf verbouwd tot het ‘huis van de podiumkunst’. Dit Energiehuis herbergt een popcentrale, een vlakkevloertheater, een concertzaal voor klassieke muziek, het muziektheaterensemble Hollands Diep en
een centrum voor amateurkunst.
Met betrekking tot deze ontwikkelingen heb ik de gemeente Dordrecht in 2012 voorgesteld om op de
uiterste westpunt van de Stadswerven, daar waar Merwede en Wantij samenvloeien, een monumentaal
beeld van een vrouw (een ‘stedemaagd’) te plaatsen, die de bezoekers van de oude binnenstad met
haar duizend monumenten ‘wenkt’ naar het in ontwikkeling zijnde nieuwe culturele stadshart op en bij
de Stadswerven. De hoogte van het ensemble van sokkel en beeld zou gezien de weidsheid van het
wateroppervlak van de rivierenviersprong – ook de Oude Maas en de Noord komen hier samen – tenminste achttien meter moeten bedragen, zodat het beeld zou kunnen uitgroeien tot icoon en baken van
de stad.14
Er volgde een atelierontmoeting met o.m. de locoburgemeester en de cultuurintendant van Dordrecht
waarbij ik mijn plannen kon toelichten. Enkele maanden later kreeg ik bericht dat men mijn voorstel –
althans voorlopig – terzijde had gelegd. Maar in de nazomer van vorig jaar kreeg mijn voorstel plotseling belangstelling van de lokale media doordat de Stichting Beeldenpark Drechtoevers mijn concept
had geadopteerd. Deze stichting heeft mijn voorstel – nu met de werktitel Choëphore – opnieuw bij de
gemeente aangekaart.15
Wordt vervolgd?
Die Liebe dauert oder dauert nicht.
In de lente van vorig jaar verliet ik Dordrecht voor een voettocht van 107 dagen en 2816 kilometer die
mij voerde van Potenza in Zuid-Italië, via Albanië, Griekenland en het eiland Chios naar Istanbul.16
Hoe was het om weer terug te komen op het eiland?
Die Liebe dauert: het was een mooie dag, het zonlicht speelde een schitterend spel met de gevels en
het water van dit klein Venetië, ik kwam wel een beetje thuis.
Gerhard Lentink

Noten
1.

De oorspronkelijk katholieke Academie Sint Joost werd in 1949 door de bisschop van Breda, compleet met wijwaterkwast en wierookvaten zwaaiende acolieten, plechtig ingewijd. Het illustreert de toen nog heersende verwevenheid van (katholieke) kerk en maatschappij.

17

2.

Gelukkig was in 1975 de grootste onrust die gepaard ging aan het heilloze streven naar studentenmedezeggenschap
alweer voorbij. Ik begreep niet wat de actievoerders bewoog: je volgde een opleiding om wat te leren en niet om te
gaan vertellen wat docenten wel en niet moesten doen. Zie ook Hermans’ meesterlijke roman Onder professoren.

3.

De voorgaande drie alinea’s heb ik in iets gewijzigde vorm overgenomen uit: Gerhard Lentink: Anatopen, het
hoofdstuk De ellips, het hoefijzer, de kwal en het blad, Leiden, 2009.

4.

Jan Eijkelboom (1926-2008), tot aan zijn dood de eerste stadsdichter van Dordrecht, schreef over deze tuin in de
bundel Dit eiland/De Dordtse gedichten van Jan Eijkelboom, Zutphen, 2003:
Tuin Dordrechts Museum
Als ik gestorven ben
zal in de tuin van dit museum
boven het warrig bladerengedruis
een merel net zo helder zingen
op net zo´n late voorjaarsdag.
En ik, ik zal er niet meer zijn
om door dit zingen te vergeten
dat ik moet sterven mettertijd.
Maar aan de andre kant zal ik
– je weet maar nooit –
veel langer leven dan die vogel.
En als ik toch onder de zoden lig
dan zal mijn zoon nog eens
een merel net zo horen klinken
op net zo’n late voorjaarsdag.
En hij zal weten wie ik was
en ach, een vogel weet van niets.
Maar aan de andre kant alweer:
als merels aan hun vaders konden denken,
wellicht dat ze dan krasten als een raaf.

5.

Saskia Bos en Paul Hefting: Oost West Forum/Japans Nederlands Beeldhouwers Symposium, Gorinchem, 1984.
Ook de citaten van Hefting en Fuchs heb ik ontleend aan de bijdrage van Saskia Bos in deze publicatie.

6.

Ineke Voorsteegh (eindred.): De torso in Nederland, Zwolle, 1991.
Zelf denk ik dat de platheid van ons landschap, het ontbreken van een derde dimensie en de calvinistische beeldenstorm van 1566, de belangrijkste oorzaken zijn van het ontbreken van een krachtige beeldhouwtraditie in Nederland: Mondriaan was niet voor niets een Nederlander en aanraken, strelen – essentiële begrippen in de plastische
kunsten – was vies of op zijn minst verdacht in het puriteinse, gereformeerde milieu.

7.

Het gipsen origineel van de Elisabeth figureerde ook op onze tentoonstelling 3 Dordtse beeldhouwers vorig jaar in
het gebouw van Teekengenootschap Pictura in Dordrecht.

8.

Marius van Beek bezocht mij in 1999 twee maal in mijn atelier ter voorbereiding van een tekst voor de catalogus
bij mijn retrospectieve solotentoonstelling in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Er was een generatiekloof: hij begreep aanvankelijk niets van mijn werkwijze en invalshoek. Een kloof tussen hoofd en handen. Ik raakte erg gesteld op hem, voor mij was het een van de zeldzame kennismakingen met de generatie beeldhouwers van
de wederopbouwtijd, ik zag ‘generatietrekjes’ die ik herkende van mijn in 1983 overleden vader.

9.

Mijn Sebastiaan-Martyr, de enige tors die ik vóór 1991 gemaakt had, stond niet op de tentoonstelling. Het beeld
zou zich door zijn thema en het formaat ook niet zo gemakkelijk gevoegd hebben in het gezelschap. Het was in de
periode van de torsotentoonstelling veertig kilometer verderop te zien in een galerie in Den Haag op een overzichtspresentatie van mijn werk in twee elkaar opeenvolgende afleveringen.
Later werd het beeld wél opgenomen in een wijder – Nederlands – perspectief: in 1993 in het Markiezenhof in Bergen op Zoom in de tentoonstelling Sebastiaan, martelaar of mythe, in 2000 in de Broederenkerk in Zwolle in Mens
in beeld/in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw, en in 2012 in het Gorcums Museum in de tentoonstelling Oog in oog met de Martelaren van Gorcum.

10.

De tekenaar Otto Dicke (1918-1984), naar wie een plein in de stad is vernoemd, zei ooit: ‘Ik ben geen echte Dordtenaar, want pas mijn grootvader is in Dordrecht komen wonen.’
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11.

Van de toen nog van kracht zijnde Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) heb ik – hoe financieel aantrekkelijk
ook – geen gebruik willen maken. Ik vond het vooruitzicht dat het ingeleverde werk zou verdwijnen in een troosteloos, overvol depot niet inspirerend; bovendien overschreed de tijd die ik nodig had voor de realisering van een
beeld de halfjaarlijkse inleverperiode. De regeling werd in 1987 opgeheven, het veroorzaakte een enorme uitdunning van de beroepsgroep in Nederland.

12.

Bij deze overigens schitterende verbouwing zijn helaas de Vestzaal en zaal Waarheid en Vrede, de twee enige
ruimtes die zich leenden voor presentaties van ruimtelijk werk – ik heb er in thematentoonstellingen twee maal geexposeerd –, opgeofferd ten behoeve van een restaurant en een gehoorzaal.
De nieuw gecreëerde zalen voor moderne en contemporaine kunst vind ik nogal krap bemeten, waardoor mijns
inziens de mooie collectie twintigste eeuw stiefmoederlijk bedeeld wordt.

13.

Het riviertje dat het Eiland van Dordrecht in twee ongelijke helften verdeelt.

14.

Mijn voorstel heeft een historisch fundament: al op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1545 ziet men
bij de ingang van de belangrijkste haven het torenhoge houten beeld van de reuzin ‘Hanneken van Dordt’. Hoog
boven haar hoofd hield de stedemaagd het stadsvaandel en overzag het drukke scheepvaartverkeer dat het inwendige van de stad binnendrong. Waarschijnlijk heeft men het ‘al te heidense’ beeld gesloopt vóór 1618, toen een internationaal gezelschap van vooraanstaande theologen bijeenkwam in de Nationale Synode van Dordrecht om zeven
maanden lang zich het hoofd te breken over de leer van de predestinatie.

15.

De in 1996 opgerichte stichting heeft inmiddels in de Drechtsteden Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam
beelden geplaatst langs rivieroevers. Choëphore betekent letterlijk: ‘plengofferdraagster’.

16.

Deze ‘Byzantijnse voetreis’ vormde het derde deel van het Viaggio Meridionale-project. Dit project, dat in 2001
begon met de voettocht van Dordrecht naar Rome, is geëvolueerd tot het idee om te voet een diagonaal dwars door
Europa te trekken. Deze diagonaal begint in Duncansby Head in het uiterste noorden van Schotland en loopt via het
Nauw van Calais, Dordrecht, Rome en Potenza naar Istanbul. In 2008 volgde de voettocht van Rome via Potenza
naar Syracuse. Deze twee tochten ondernam ik met mijn vriendin Marjoleine Schaap. De voettocht DordrechtDuncansby Head staat gepland voor 2022. Het project vindt zijn neerslag in foto’s, dagboeken, brieven en tekeningen.

Opus 39a: Orpheustreppe I, 2015, maquette schaal 1:15
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Opus 32: Viaggio Meridionale III, Turkije, 16 juni 2015, etappe 91: Bursa-Oteller Bölgesi Uludağ, Küçük Zirve (2486 m)

Ik wilde nog één keer echt omhoog, nog één keer de vrije ruimte, nog één keer sneeuw. Mijn plan
voorzag in een klim vanuit Bursa (155 meter) naar het goedkoopste hotel – Beceren Café – van het
dure skihoteldorp (Oteller Bölgesi ) op 1.860 meter hoogte, om dan de volgende dag een poging te
wagen de top van de Uludağ (2.543 meter) te bereiken, 11,5 kilometer ten oosten van het skidorp.
De behoefte om opnieuw een flinke berg te beklimmen aan het einde van mijn reis had ook een compositorische reden: evenals bij de Rome- en de Syracuse-voettochten van respectievelijk zeven en veertien jaar geleden, vond ik het mooi om in de eindfase nog de beklimming van een prominente berg in
het traject op te nemen. In 2001 was dat de Monte Amiata (1.738 meter) en in 2008 de Etna (3.323
meter) en nu dus de Uludağ. Je zou die behoefte kunnen omschrijven als het ‘Mount Nebo-sentiment'.
De neiging om bij de nadering van je einddoel, net als Mozes in het boek Deuteronomium, eerst naar
een punt te klimmen vanwaar je het ‘beloofde land’ in ogenschouw kunt nemen. Dat ‘in ogenschouw
nemen’ moet je bij deze triptiek dan vooral symbolisch zien: bij alle drie was de berg nog te ver verwijderd (respectievelijk 132, 78 en 108 kilometer) om werkelijk het eindpunt te kunnen zien. (Nu ja,
heel misschien onder optimale omstandigheden vanaf de Etna…).
In deze reis heb ik het Mount Nebo-sentiment een aantal keren kunnen botvieren; niet in Italië – daar
zijn de steden juist óp de bergtop gebouwd – ook niet in Albanië, maar wel in Griekenland en Turkije.
Omdat ik er graag op terugblik, zet ik de mooiste stad & berg-koppels hier op een rijtje: Ioannina en
de Oros Mitsikeli, Delphi en de Parnassos, Athene en de Parnitha, Izmir en de Sandallık Dağı, Manisa
en de Spil Dağı, Bursa en de Uludağ en Iznik met de Katırlı Dağları.
(Uit Byzantijnse voetreis: Brief XIII-1)
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