
1 

 

NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 8                        september 2016 
 

Kaap die Goeie Hoop 

 

Een zeldzaam warrige periode 

 

De eerste acht maanden van dit jaar werden gekenmerkt door een voor mij ongebruikelijke veelvoud 

van uiteenlopende activiteiten en gebeurtenissen.    

Maar het begon nog overzichtelijk: eind januari voltooide ik de maquette van de Orpheustreppe II 

(opus 39b). (Zie mijn nieuwsbrief no.7, pag 6.) 

De rest van die maand en februari benutte ik voor de vervaardiging van drie nauwkeurige profielteke-

ningen van mijn Byzantijnse voetreis (Potenza – Athene – Istanbul) die ik in de lente van 2015 onder-

nam. De daarvoor benodigde data had ik al in de daaropvolgende zomer verzameld. 

(Nieuwsbrief no.7 pag 4.)  

 

Op 20 februari bezochten Petra Wiese en haar partner Roger Jungblut in gezelschap van diens half-

broer Werner Reinhardt het atelier. 

Roger Jungblut, CEO van Universal Africa Lines, is de stichter van de Youngblood Africa Foundati-

on, een organisatie die middels haar Beautifull Life building in het centrum van Kaapstad een platform 

biedt aan de ontwikkeling van de kunsten in Zuid-Afrika. Petra Wiese is de uitvoerend directeur van 

dit kunstencentrum dat gehuisvest is in drie identieke oude Hollandse pakhuizen aan de Bree Street. 

Werner Reinhardt was de initiatiefnemer voor deze kennismaking: hij zag mijn werk voor het eerst op 

de overzichtstentoonstelling in Museum Beelden aan Zee in 1999-2000, bezocht vorig jaar februari 

een openbaar ‘kunstenaarsgesprek’ in Pictura, waar ik met twee collega’s werken exposeerde, en 

bracht enkele dagen later een bezoek aan mijn atelier. 

Het atelierbezoek resulteerde in een schetsopdracht voor een beeld in het trappenhuis (the new void) 

van het Beautifull Life complex. Wat betreft thematiek en voorstelling golden er geen restricties: kort-

om: ‘een vrije opdracht’!   

Uiteraard was ik erg enthousiast. Zodra ik – een maand later – de plattegronden en aanzichten van het 

complex ontvangen had, tekende ik een axonometrie van de vide met daarin mijn conceptontwerp: de 

gestalte van een duikende man. Als werktitel koos ik: Tuffo (van het Italiaanse il tuffo: ‘de duik’, 

spreek uit: ‘toefo’). 

Dit eerste concept presenteerde ik op 28 maart aan mijn opdrachtgevers. Het ontwerp werd met in-

stemming begroet en daarop volgde de uitnodiging om het kunstencentrum in Kaapstad te bezoeken 

ter voorbereiding van een gedetailleerd schetsontwerp.  

 

In afwachting van de bouwtekeningen uit Kaapstad werkte ik twee weken aan het Byzantijnse voet-

reis-manuscript (correcties en noten) en assisteerde mijn vriend Gertjan Evenhuis in een steengroeve 

in de Creuse (Frankrijk) bij het selecteren van granietblokken voor zijn nieuwe beeld. 

Een week later, op 22 maart,  vond het transport plaats van twee beelden (opus 2: Sedes Maternica en 

opus 19: Elegieënengel) naar Galerie Lijn 3 in Geersdijk (Noord-Beveland). De beelden zijn daar een 

seizoen te gast tot en met 30 oktober. 

 

Van 29 tot en met 31 maart hielp ik Gertjan bij de afbouw van zijn tentoonstelling in Beeldengalerij 

Het Depot, Wageningen. De eerste twee weken van april schreef ik een inleiding voor de Byzantijnse 

voetreis en vervolgde het schaafwerk aan de tekst. 

Van 15 tot en met 20 april vloog ik met Werner naar Kaapstad, waar we hartelijk onthaald werden 

door mijn opdrachtgevers. We bezochten het Beautifull Life gebouw en maakten uitstapjes naar de 

wijngoederen van Franschhoek, bezochten een bedrijvenproject in de township Gugulethu en ontmoet-

ten de choreograaf Theo Ndindwa. De laatste dag bezochten Werner en ik ‘Kaap die Goeie Hoop’, 

ontmoetingspunt van de Indische en Atlantische Oceaan, 50 km ten zuiden van Kaapstad.      

 

Na nog een week correctiewerk en een dag modelfotografie ten behoeve van het Tuffo-beeld werkte ik 

van 2 mei tot 22 juli aan het schetsontwerp voor dit beeld (zie de tekst hieronder). Deze periode werd  
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onderbroken door het transport van het beeld Iconomneme, opus 14, en de beide schaalmodellen en 

tekeningen van Orpheustreppe I en II (opus 39a en 39b) naar Galerie Waarkunst in ’t Waar (Gronin-

gen) waar ze onderdeel zijn van de tentoonstelling Beelden van Nu die nog loopt tot en met 30 okto-

ber. 

In deze periode overleed mijn moeder op 2 juni in Diepenveen (bij Deventer). Op 8 mei was ze nog 

aanwezig op een grote familiereünie, daarna ging haar toestand snel achteruit. Ze werd 89 en overleef-

de mijn vader liefst drieëndertig jaar. Wij, de kinderen, hebben geprobeerd haar een waardig afscheid 

te geven. Mijn oudste zus en ik blikten terug op haar leven, mijn nicht droeg een eigen gedicht voor en 

Leintje zong bij het open graf een Armeens volksliedje (Loosin yelav), een van de Folk Songs van 

Luciano Berio. 

 

 
                  Opus 39b: Orpheustreppe II, 2015-2016, maquette schaal 1:15                                 foto: Fred van Rijen 
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In afwachting van de presentatie van het schetsontwerp maakte ik een selectie van ruim honderd uit de 

enorme hoeveelheid opnamen die ik maakte tijdens mijn voetreis, voltooide het manuscript en zond dit 

naar een Dordtse uitgeverij. Het werkte bevrijdend: meteen begon ik met het ontwerp van het vervolg 

van deze voetreis: Viaggio Meridionale IV, het traject Dordrecht – Calais / Dover – Duncansby Head. 

Deze honderddaagse voettocht hopen mijn vriendin Marjoleine Schaap en ik in de lente van 2019 te 

volbrengen. 

De presentatie op 3 augustus in het atelier was een succes: Petra Wiese en Roger Jungblut betoonden 

zich zo enthousiast dat ze de locatie van de duiker verplaatsten van de trappenhuisvide naar de grote 

vide in één van de andere twee voormalige pakhuizen. Deze vide meet 6.40 x 5.85 x 14.00 (h) meter, 

wordt op twee niveaus doorsneden door een stalen balk en wordt op de vloerniveaus aan drie zijden 

begrensd door ballustraden. Dat betekent dat de optische ruimte nog veel groter is dan de hier ge-

noemde maten doen vermoeden.   

De dagen na de presentatie onderzocht ik de plaatsing (ophanging) van het beeld in zijn nieuwe omge-

ving. (Zie afbeelding.) Door deze Kaapse opdracht wordt het werk aan de Choëphore (zie Nieuwsbrief 

no. 7, pag 8-10) meer dan een jaar vooruit geschoven. 

 

De resterende weken van augustus gunde ik mijzelf een ‘zomerreces’. In een luie stoel op ons dakter-

ras las ik het ene boek na het andere. Daartussendoor bezocht ik het Spinozahuis in Rijnsburg en het 

Nationaal Monument Kamp Vught, liep met Leintje langs de kapitale buitenhuizen langs de Utrechtse 

Vecht, liep bij 34 °C vijfendertig kilometer door de heuvels van Zuid-Limburg en woonde de uitvaart 

bij van de schilder Trees Ruijs, moeder van mijn dierbare vriendin (en portretschilder) Maaike Vonk. 

Thema’s van die weken:  vroege pantheïsten (of atheïsten): Frederik II van Staufen, Baruch Spinoza, 

Percy Bysshe Shelley, Robert Louis Stevenson; en sterke onafhankelijke vrouwen: Mary Wollstone-

craft, Roosje Glaser, Griet Op de Beeck en Trees Ruijs. En daartussendoor stak onvermijdelijk ook 

WO II regelmatig zijn kop op.  

 

Vanaf dit moment beginnen de uitvoeringswerkzaamheden aan het Tuffo-beeld: eerst een vereenvou-

digd schaalmodel (1:6.66), daarna werktekeningen op ware grootte en vervolgens zagen, lijmen, hak-

ken, raspen en schuren (het vertrouwde repertoire). De oplevering is voorzien in het najaar van 2017. 

Na de verscheping zal ik zelf met assistentie zorg dragen voor de montage en de ophanging van het 

beeld in Kaapstad.    

 

          

Tuffo, een beeld voor de Beautifull Life building 

 
De duiker, de transitie van de ene wereld naar de andere 

 

Werkend aan een axonometrie-tekening van de ‘nieuwe vide’ in de Beautifull Life building, ontstond 

het idee van een duikende mannelijke figuur, wiens armen zich uitstrekken naar de bezoeker die de 

entreedeur passeert. Tegelijkertijd was er de associatie met de zo genoemde Tomba del tuffatore: ‘het 

graf van de duiker’ dat ontdekt werd in 1968 in de Oudgriekse stad Paestum, ten zuiden van Napels. 

Het graf (480 v.Chr.) bestaat uit vijf zandstenen platen, die aan de binnenzijde  waren voorzien van 

fresco’s van een symposion, een feestmaal, met uitzondering van de dekplaat die een jonge man toont 

die van een hoge stellage in de golven duikt. 

Sommige wetenschappers interpreteerden deze scene als de symbolische duik in het onbekende doden-

rijk. 

Maar hoe dan ook: in mijn ontwerp duikt de tuffatore uit het dagelijkse leven in het rijk van de kun-

sten: een ‘onderdompeling in schoonheid’.
1
       

 

De verticale, gebogen vorm van de duiker (met een lengte van 7.10 meter) verbindt de diverse etages 

van het gebouw. Hij is de visuele representatie van de ingreep in het complex door de architect, die het 

gebouw tot een ‘gatenkaas’ transformeerde door de afzonderlijke pakhuizen en de drie vloerniveaus 

met elkaar te verbinden middels de verwijdering van grote delen van de binnenmuren en vloeren. 

De figuur van de duiker is niet gedacht als een gesloten massa, maar als een lichte en open, transparan-

te, geometrisch/anatomische constructie die in de ruimte zweeft. Hierdoor zal de sculptuur  
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          Opus 40: Tuffo, 2016-2017, 710 x 170 x 155 cm, ontwerp, zijaanzicht  
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nauwelijks het daglicht in de aangrenzende ruimtes temperen. Het beeld bestaat uit drie afzonderlijke 

delen (de torso met armen en twee benen) die ter plaatse geassembleerd worden. 

De gehele figuur bestaat uit een complexe constructie van houten balkjes. Deze volgen aan de opper-

vlakte de anatomische vorm, zó dat er een zekere spanning ontstaat tussen abstract lijnenspel en plasti-

sche figuratie.  

Het beeld is ook zichtbaar voor de voetganger in de Bree Street, afhankelijk van zijn standpunt zal hij 

kijkend door de ramen van de voorgevel van no. 70 steeds een ander deel van de sculptuur ontwaren 

(en het geheel wellicht in zijn geest completeren).   

 

 

Vertaling van gesloten massa naar open structuur 

 

De eerste voorbereidende schetsen baseerde ik op de foto-opnamen, waarbij het model – in plaats van 

te duiken – stevig op de grond stond met een extreem naar achteren gebogen bovenlijf. De benen in 

een lichte spreidstand en de nét gebogen armen vormen een dubbele pijl die de suggestie geeft van de 

neerwaartse beweging van de duiker.  

In de tekening van het zijaanzicht trok ik twee cirkelbogen met dezelfde straal. De grootste verbindt 

hoofd, tors en benen, de kleinste tekende ik in de arm(en).    

De straal meet 3.52 meter, dus ongeveer de helft van de totale lengte. 

Door de associatie van de beide cirkelbogen met een geknikte scheepskiel, ontstond het idee om de 

constructie van het beeld te baseren op een scheepsskelet. (Een duiker kun je opvatten als een mense-

lijke onderzeeboot.) 

Aanvankelijk verdeelde ik de denkbeeldige kiel in drieënvijftig gelijke delen. Haaks op elk snijpunt 

plaatste ik een rib. De ribben volgen de anatomische vorm in een gesloten contour als bij de lichaams-

doorsnedes bij een bodyscan. Alle ribben worden bevestigd aan een centrale constructie, die bestaat uit 

zeven evenwijdige raamwerken die onderling verbonden zijn door tweeëntwintig draadeinden. Dit 

chassis dient als de antropomorfe kiel van de constructie.   

De volgende stap betrof het – aan de oppervlakte – overbruggen van de ruimtes tussen de afzonderlij-

ke ribben met een netwerk van balkjes van 2.8 x 5.0 centimeter. Dit netwerk bestaat uit scheef ge-

plaatste verbindingsbalkjes die volgens een geleid toevalssysteem afgewisseld worden door enkele 

haakse ‘brugdeeltjes’. Hierbij ontstaat een patroon van aangrenzende symmetrische en rechthoekige 

trapezia.   

De bijna driehoekige trapezia verwijzen naar decoratieve vlakverdelingen die ik onmiddellijk met het 

Afrikaanse continent associeer: driehoekspatronen op maskers, schilden, in leem-architectuur en weef-

sels. 

Deze ‘drietraps’ constructie, opgebouwd uit chassis, vierenvijftig ribben en verbindingsbalkjes visuali-

seerde ik in een gedetailleerd uitgewerkte tekening van het zijaanzicht. 

Maar ik was niet tevreden met deze eerste versie: ik vond de constructie te dicht, ze was te veel een 

weefsel, te veel een breiwerk in plaats van een ruimtelijke structuur die speelt met de afwisseling van 

massa en leegte.   

In de tweede versie van mijn ontwerp reduceerde ik het aantal ribben tot vijfendertig en het aantal 

verbindingsbalkjes tot zeshonderd. 

Deze versie toont – naar mijn mening – een subtiele balans tussen oppervlak en diepte, transparantie 

en substantie, geometrie en anatomie en tussen grafische lineatuur en plastisch volume. 

Essentiële details van het menselijk lichaam als vingers, ogen, neus, mond, oren, tepels en tenen wor-

den uitgewerkt in verdichtingen van het oppervlakkige weefsel. 

 

 

Afmeting en positionering in de architectonische ruimte 

 

De afmetingen van het beeld zijn 7.10 x 1.70 x 1.55 meter: de voeten van de duiker bevinden zich 1.30 

meter onder de hanenbalken, zijn vingertoppen 3.50 meter boven het vloeroppervlak. In het ontwerp 

zijn de afmetingen van het beeld gebaseerd op wat mij maximaal aanvaardbaar leek in relatie met de 

ruimte van de ‘nieuwe vide’ met de intentie een gevoel van vervreemding op te roepen. De bovenmen-

selijke maat laat zich associëren met het mythische. De proporties van de duiker staan 
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        Opus 40: Tuffo, 2016-2017, 710 x 170 x 155 cm, ontwerp, rugzijde 
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overduidelijk los van de menselijke maat en zijn eerder gerelateerd aan de schaal van het Beautifull 

Life complex. Om die reden kan de Tuffo-sculptuur dienen als pars pro toto, als een emblema van de 

Youngblood-locatie. 

Bij elke stap van de beschouwer verandert het grafische aanzien van de sculptuur vanwege de talloze 

versnijdingen van contouren door de gelaagde structuur van de constructie (Moiré-effect). 

 

 

 

 
Beautifull Life building, Kaapstad: lengtedoorsnede vide 70 Bree Street met Tuffo (B-variant)
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Opus 32: Viaggio Meridionale, I: Dordrecht – Rome (2001), II: Rome – Potenza – Syracuse (2008), III: Potenza – Athene –   

Istanbul (2015)  
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Der Taucher 
2 

 

Friedrich von Schiller schreef in 1797 de ballade Der Taucher waarin hij jeugdige avontuurszin plaatst 

tegenover de menselijke hybris die de goden uitdaagt: 

 
"Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, 

Zu tauchen in diesen Schlund? 

Einen goldnen Becher werf ich hinab, 

Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. 

Wer mir den Becher kann wieder zeigen, 

Er mag ihn behalten, er ist sein eigen." 

 

Der König spricht es und wirft von der Höh 

Der Klippe, die schroff und steil 

Hinaushängt in die unendliche See, 

Den Becher in der Charybde Geheul. 

"Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, 

Zu tauchen in diese Tiefe nieder?" 

 

Und die Ritter, die Knappen um ihn her 

Vernehmen's und schweigen still, 

Sehen hinab in das wilde Meer, 

Und keiner den Becher gewinnen will. 

Und der König zum dritten Mal wieder fraget: 

"Ist keiner, der sich hinunter waget?" 

 

Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor, 

Und ein Edelknecht, sanft und keck, 

Tritt aus der Knappen zagendem Chor, 

Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, 

Und alle die Männer umher und Frauen 

Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. 

 

Und wie er tritt an des Felsen Hang 

Und blickt in den Schlund hinab, 

Die Wasser, die sie hinunterschlang, 

Die Charybde jetzt brüllend wiedergab, 

Und wie mit des fernen Donners Getose 

Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße.       

 

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, 

Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, 

Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, 

Und Flut auf Flut sich ohn Ende drängt, 

Und will sich nimmer erschöpfen und leeren, 

Als wollte das Meer noch ein Meer gebären. 

 

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, 

Und schwarz aus dem weißen Schaum 

Klafft hinunter ein gähnender Spalt, 

Grundlos, als ging's in den Höllenraum, 

Und reißend sieht man die brandenden Wogen 

Hinab in den strudelnden Trichter gezogen. 

 

Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt, 

Der Jüngling sich Gott befiehlt, 

Und - ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, 

Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült, 

Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer 

Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.  



10 

 

[…] 

Maar onverwachts duikt de jongeling weer op uit de kolkende watermassa, mét de gouden bokaal: 
 

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß, 

Da hebet sich's schwanenweiß, 

Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, 

Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, 

Und er ist's, und hoch in seiner Linken 

Schwingt er den Becher mit freudigem Winken. 

 

Und atmete lang und atmete tief 

Und begrüßte das himmlische Licht. 

Mit Frohlocken es einer dem andern rief: 

"Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht! 

Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle 

Hat der Brave gerettet die lebende Seele."   

 

[…] 

Maar de koning gooit opnieuw de gouden bokaal in de woeste golven, terwijl hij nu de jongeman zijn 

eigen dochter aanbiedt als bruid indien hij ten tweeden male de beker weet op te duiken: 

 
Drauf der König greift nach dem Becher schnell, 

In den Strudel ihn schleudert hinein: 

"Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell, 

So sollst du der trefflichste Ritter mir sein 

Und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen, 

Die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen." 

 

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, 

Und es blitzt aus den Augen ihm kühn, 

Und er siehet erröten die schöne Gestalt 

Und sieht sie erbleichen und sinken hin - 

Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, 

Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. 

 

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück, 

Sie verkündigt der donnernde Schall - 

Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick: 

Es kommen, es kommen die Wasser all, 

Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, 

Den Jüngling bringt keines wieder.  

 

Iedereen maakt keuzes met de intentie de juiste antwoorden te vinden op de grotere en kleinere uitda-

gingen die opduiken in een mensenleven.   

Wir sind alle Taucher. 

 

September 2016                 Gerhard Lentink 
 

 

 

 

 

1.  De Lochemse archeologe Annet van Wiechen wees mij op het bestaan van nog een graffresco met een duiker in de 

Etruscische Tomba della Caccia e della Pesca in de Necropoli dei Monterozzi in Tarquinia uit ca. 520 v.Chr. Deze uit twee 

kamers bestaande tombe bezit in vrolijke kleuren geschilderde taferelen van een vogeljager met een katapult, een bootje met 

vissers, dolfijnen, vogels en een symposion. Op een zijwand zien we een mannetje dat met uiterste krachtsinspanning tegen 

een rots omhoog klautert; vanaf diezelfde rots duikt de tuffatore in de diepte, om hem heen verschrikt opvliegende vogels.   

 

2. De connectie tussen de duiker van de Tomba del tuffatore en Schillers Der Taucher werd gelegd door de Nijmeegse filo-

soof Toine Janssen in zijn blog Waarom wij allen duikers zijn (gepost op 25 juni 2015).  

Franz Schubert (1797-1828) maakte een toonzetting van Der Taucher in een lied voor bas en piano: Deutsch 111. 



11 

 

 
‘Atelieraltaartje’ met doodsportretjes van mijn vader Gerrit Lentink (1923-1983) en mijn moeder Gré Lentink-Slump (1927-

2016) met hun trouwringen en het koperen tuitlampje dat mijn grootvader in 1948 vervaardigde voor hun huwelijk. 
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Agenda 

   

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   
 

 

OPEN ATELIER GERHARD LENTINK 
 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016 10.00-18.00 UUR 

ZONDAG     11 SEPTEMBER 2016 12.00-18.00 UUR 
 

Centraal staat het meest recente beeld opus 38: Redites-moi des choses tendres. Naast drie andere wer-

ken (opus 8,13 en 36) toon ik het ontwerpproces van opus 40: Tuffo aan de hand van diverse tekenin-

gen, daarnaast zes profieltekeningen van het Viaggio Meridionale-project (opus 32).   
 

Atelier Gerhard Lentink 

Wijnstraat 119 

3311 BV Dordrecht 

info: www.gerhardlentink.nl 
 

 

NATUUR BUITEN EN BINNEN 
 

20 AUGUSTUS T/M 30 OKTOBER 2016 

do t/m zo 11.00-17.00 uur en op afspraak 
 

In de tentoonstelling zijn opus 2: Sedes Maternica en opus 19: Elegieënengel opgenomen. 
 

HOFSTEDE GALERIE LIJN 3 

Provincialeweg 1 

4494 NA Geersdijk 

Noord-Beveland 

info: www.galerielijn3.nl 
 
 

BEELDEN VAN NU 
 

22 MEI T/M 30 OKTOBER 2016 

zaterdag 14.00-17.00 uur 

zondag   11.00-17.00 uur 

door de week op afspraak 
  

Ruim 150 beelden van 35 beeldhouwers met o.m. Iconomneme, opus 14, en de beide schaalmodellen 

en tekeningen van Orpheustreppe I en II (opus 39a en 39b). 
  
GALERIE WAARKUNST 

Hoofdweg 1 

9942 PA ’t Waar 

prov. Groningen 

info: www.waarkunst.nl 

http://www.hetdepot.nl/
http://www.gerhardlentink.nl/
http://www.galerielijn3.nl/
http://www.waarkunst.nl/
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