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NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 9                   maart 2017 
 

De lange eenzame weg 

 

Het afgelopen halve jaar stond geheel in het teken van de uitvoering van het ruim zeven meter grote 

beeld Tuffo (de duiker) voor het Beautifull Life building in Kaapstad. (Zie voor een beschrijving van 

dit beeld nieuwsbrief no. 8.) 

De eerste week van september (2016) vervaardigde ik een sterk vereenvoudigd schaalmodel (1: 6¾) 

om er zeker van te zijn dat wat ik tot dan toe op het platte vlak getekend had ook in drie dimensies nog 

‘enige geldigheid’ bezat. 

Aansluitend hield ik met de Open Monumentendagen open huis, waarbij een kleine vierhonderd be-

zoekers de weg naar het atelier wisten te vinden. 

Daarna begon een vrijwel ononderbroken
1
 periode – twee maanden – van het vervaardigen van de 

werktekeningen (schaal 1:1): twee grote aanzichten en een zeventigtal kleinere detailtekeningen. 

Na twee weken van inventariseren van de 1172 verschillende onderdelen, kon ik op 26 november mijn 

houtbestelling naar de leverancier in Sliedrecht brengen. 

In afwachting van het materiaal maakte ik naar aanleiding van een uitnodiging van het cultuurplatform 

OCU (Oldambt Cultuur) een ontwerp voor een landschapsbeeld in Finsterwolde. Na een eerste ver-

kennend gesprek met de organisatie bleek echter al gauw dat men een officiële schetsopdracht toch 

niet aandurfde. Ondertussen waren de radertjes in mijn hersens al in beweging gebracht en kon ik het 

niet laten om hoe dan ook mijn eerste ideeën om te zetten in twee ontwerptekeningen. (Zie pag. 6 en 7 

hieronder) 

  

 
Opus 40: Tuffo, 2016-2017, 716 x 170 x 155 cm, ontwerp, rugzijde 
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Op 8 december kreeg ik het hout binnen en kon ik beginnen met het overbrengen (met behulp van 

calqueerpapier) van de contouren, verbindingssleuven en halfhoutsinkepingen van de 1172 delen; een 

saai en tijdrovend karwei dat tot 26 januari duurde. Op die dag verhuisde ik van het stofvrije achterste 

atelier naar de stoffige voorste werkruimte, het zaagwerk kon beginnen. Sindsdien ben ik in een strak 

werkritme elf uur per dag, zes dagen per week machinaal aan het zagen en schuren: eerst met de lint-

zaag voor de contouren, daarna met de vaste schuurmachines voor het verfijnen van de contouren (bol 

en hol) en vervolgens met de afkortzaag de sleuven en inkepingen. Komende week hoop ik nét voor de 

Open Atelierdagen (18 en 19 maart) het zaagwerk af te ronden, waarna ik eindelijk – bijna een jaar na 

de verlening van de schetsontwerpopdracht voor dit beeld – kan beginnen aan de montage van de reus.        

 

Op dit moment ligt de ateliervloer bezaaid met alle met potlood genummerde onderdelen van deze 

reuzenpuzzel, netjes geordend in afzonderlijke groepen: de delen van de zeventien hoofdskeletraam-

werken, de onderdelen van de vijfenvijftig ribconstructies en de 746 verbindingsdelen die aan de op-

pervlakte de ribben (meestal onder een scheve hoek) met elkaar verbinden. (Van de meeste van deze 

verbindingsdelen zijn slechts de uiteinden onder de juiste hoek gezaagd. De buitencontouren worden 

pas ‘in het werk’ afgetekend.) Daarnaast is er nog een vierde groep met de delen die ik plastisch ga 

uitwerken: vingers, tenen, ogen, neus, mond, oren et cetera. 

 

De, ook voor mijn doen, enorm lange aanlooptijd naar het moment van assemblage houdt verband met 

de complexiteit van de constructie en met het reusachtige formaat van het beeld. Vooral het gegeven 

dat de huid van het beeld uit driehoeken en trapezia – in ajour – bestaat (juist dit ‘Afrikaanse’ aspect 

vind ik van wezenlijk belang) maakt de totstandkoming ingewikkeld: alles is scheef en volgt daarbij 

ook nog de anatomie van lichaam van de duiker.  

Tijdens deze aanloopperiode bekroop mij meermalen de gedachte dat ik maanden bezig was met het 

vlijtig vervaardigen van onderdelen die uiteindelijk helemaal niet leiden tot een solide sculptuur: 

luchtfietserij, de ijdele pose van een vakman die de grote-prutser-in-hem verbergt!    

Ik moest denken aan Kafka; iedereen die creëert zal het herkennen: dat op een gegeven moment niet 

jij, maar het werk onder je handen het dictaat voert. In het werk schuilt een hoogst particuliere wetma-

tigheid die de besluitvoering slinks overneemt van de maker, die uiteindelijk genoegen moet nemen 

met de rol van medium, willoos werktuig dat naar de poppen danst van die geheimzinnige Grote Pop-

penspeler die huist in het centrum van de idee.      

 

Gerhard Lentink                  september 2017        

 

 
 

1.   De periode werd slechts onderbroken door de viering in intieme kring van mijn zestigste verjaardag in Bad Roodach bij 

Coburg in Beieren. Hoogtepunt vormde een bezoek aan het Rückerthaus in Cobug, waar wij uiterst gastvrij werden ontvan-

gen door een nazaat van de beroemde romantische dichter, filoloog en oriëntalist Friedrich Rückert (1788-1866), auteur van 

de door Mahler getoonzette Kindertotenlieder en Schuberts Du bist die Ruh.    
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           Atelierinterieur met schaalmodel Tuffo, Open Atelier, 10/11 september 2016            foto: Piet Krijger 
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Vervaardiging werktekeningen, atelier, 29 oktober 2016         foto’s Piet Krijger   
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Het hout voor Tuffo, atelier, 12 januari 2017        foto: Piet Krijger 
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Zie…, ontwerp voor een landschapsbeeld in Finsterwolde (86.3 x 85.6 m), vogelvluchtperspectief, december 2016 

 

 

Ontwerp voor een landschapsbeeld in Finsterwolde 

 

Korte karakteristiek 

 

Op het uitgestrekte weideterrein van Harm Evert Waalkens ten noorden van het dorp Finsterwolde 

verreist een kleine cirkelvormige vesting, waarvan de aaneengesloten aarden wallen een tekst vormen 

die alleen vanuit de lucht meteen leesbaar is. Het betreft een (vrij vertaald) citaat uit het archetype van 

de liefdeslyriek, het Hooglied: ZIE WAT BEN JE MOOI.* 

De vesting is maar op één plaats – tussen de eerste en laatste letter van deze tekst – toegankelijk. Men 

daalt langs een flauwe helling af naar een open voorportaal (pronaos) tussen de Z en de I. Vervolgens  

betreedt men een weidse binnenhof met een diameter van circa veertig meter. Dit binnenterrein wordt 

begrensd door een grillige ‘labyrintische’ contour die bepaald wordt door de morfologie van de letters 

uit de tekst. Zo ontstaan er bij de letters W, N en M diepe driehoekige nissen, terwijl bij de B, de J en 

de O’s gebogen wallen de ruimte begrenzen. De anderhalve meter hoge, met gras begroeide wallen 

onttrekken grotendeels het zicht op het omringende landschap, en leiden als vanzelf de blik naar om-

hoog, naar de oneindigheid van het uitspansel.         

Om de vesting bevindt zich, volgens een regelmatige zevenhoek, een droge vijfendertig centimeter 

diepe gracht. Kloksgewijs lopend door deze gracht (of over de wallen zelf) kan de bezoeker met enige 

inspanning de door de vestingwal gevormde tekst ontcijferen.     

Doordat de wallen ingezaaid worden met gras lijkt de tekst te ontspruiten uit het landschap, als een 

watermerk-in-opzicht dat een ode brengt aan de transcendente schoonheid van het ‘oneindige’ Gro-

ninger land.    

 

Vorm 

 

De verschijningsvorm verwijst enerzijds naar de nabijgelegen vestingen van Oudeschans en Bourtan-

ge, maar de wallen in het ontwerp refereren eveneens aan de opeenvolgende dijken in het landschap 
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van het Oldambt die in de loop der eeuwen vruchtbaar land ontfutselden aan de Dollard. Doordat de 

dijken in het ontwerp zich naar alle windrichtingen uitstrekken, ontstaat er bij zonlicht gedurende de 

loop van de dag een dynamisch spel van voortdurend veranderende licht- en schaduwvlakken.   

  

Aanleg 

 

Bij het ontwerp is het uitgangspunt gehanteerd dat er slechts massa verplaatst wordt. Door een zeven-

hoekig terrein met een oppervlakte van 5.286 vierkante meter vijfendertig centimeter af te graven ver-

krijgt men juist voldoende materiaal (1.875 m
3
) om binnen dit verlaagde terrein de benodigde 625 

strekkende meter dijk op te werpen. De dijken hebben een basis van 3,50 meter en een hoogte van 1,50 

meter, waarbij de hellingshoek van het talud 45° bedraagt. De kruin is vijftig centimeter breed.  

De omschrijvende maten van het ontwerp bedragen 86.3 x 85.6 meter. 

 

De tekeningen tonen een bovenaanzicht en een vogelvluchtperspectief van het ontwerp, waarbij de 

invalshoek van het zonlicht 11° bedraagt.  

 

 

Gerhard Lentink, december 2016 
 

 

* Hooglied 4:1: Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon…     

 

 

 

 

 
Zie…, ontwerp voor een landschapsbeeld in Finsterwolde (86.3 x 85.6 m), bovenaanzicht, december 2016 
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Agenda 

 

OPEN ATELIER GERHARD LENTINK 
 

ZATERDAG 18 MAART 2017 11.00-18.00 UUR 

ZONDAG     19 MAART 2017 11.00-18.00 UUR 
 

In het kader van de Open Atelier Route Dordrecht, op initiatief van het Dordrechts Museum en Pictura. 

 

Dit keer geheel gewijd aan de totstandkoming van het Tuffo-beeld voor Kaapstad. In het voorste atelier   

laat ik de machines op hun plaats staan en toon alle ingrediënten van het werkproces: ontwerpen, 

transfers op calqueerpapier, werktekeningen, gezaagde onderdelen etc., in het achterste ‘schone’ ate-

lier staan de zeven beelden die (nog) in mijn bezit zijn opgesteld alsmede de maquettes van Or-

pheustreppe I en II.  

Kortom het staat lekker vol! 

 

Atelier Gerhard Lentink 

Wijnstraat 119 

3311 BV Dordrecht 

info: www.gerhardlentink.nl 

 
 

 

 
Atelier 16 februari 2017, onderdelen Tuffo, lintzaagwerk en hol en bol schuren klaar. De vier stapels voor de achterwand 

bestaan uit respectievelijk verbindingsdelen, ribbendelen, skeletdelen en de delen voor de plastisch uit te werken details. 

Daarvóór op het karretje de lange skelet- en ribdelen en links doosjes met verbindingspennen en ‘spieën’ (eigenlijk: ‘veren’), 

vulstukjes, vier stalen bevestigingsbeugels en draadeinden voor het skelet. De diverse delen waren op dat moment nog niet 

voorzien van sleuven en inkepingen.    

http://www.gerhardlentink.nl/

