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HET DEPOT 

Beeldengalerij Het Depot beschikt over verschillende locaties: de 19de eeuwse Villa Hinkeloord  

aan de Generaal Foulkesweg, waar Het Depot in 2004 van start ging, en de gebouwen aan de  

Arboretumlaan, uit de vroege en de late 20ste eeuw. Alle gebouwen grenzen aan Arboretum De Dreijen,  

de bomentuin van Het Depot.

FRAGMENT
Fragment verschijnt in september en in maart en biedt voorbeschouwingen en nieuws  

over de tentoon stellingen en de andere activiteiten van Het Depot. 

STICHTING HET DEPOT
Ondersteunt beeldhouwers van torsen en frag menten, waarbij de ontplooiingskans  

van de kunstenaar centraal staat.

Beeldengalerij Het Depot
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Welkom bij Het Depot, de bijzondere beeldengalerij in Wageningen.
Welkom ook bij Fragment, het tijdschrift van Het Depot.

WELKOM  
bij Het Depot

In februari van dit jaar openden wij de fototentoonstelling 'John 

Stoel, beeld van een loopbaan' in Villa Hinkeloord. Deze mooie 

tentoonstelling gaat vergezeld van een even mooie catalogus:  

gebonden, 168 pagina’s en voorzien van een DVD met een portret 

van John Stoel. De film is gemaakt door Stijn van der Loo, de filmer 

die ook de film maakte over de arboreta Hinkeloord en De Dreijen. 

De catalogus is zolang de voorraad strekt te koop in de winkel van 

Het Depot en in Villa Hinkeloord. De tentoonstelling 'John Stoel 

Beeld van een loopbaan' loopt tot zondag 26 mei.

Zondag 7 april openen we de tentoonstellingen Taal in Beeld &  

Gerhard Lentink. Het gaat in ons land niet zo goed met het hoger 

onderwijs in vreemde talen. De decaan van de Radboud Universi

teit, Paul Sars, schrijft over het belang en de bijzonderheid van 

taal. Toen ik zijn bijdrage las bekroop me een spijtig gevoel geen 

twintig meer te zijn en te kunnen kiezen voor een studie. Ik denk 

dat ik na dit betoog, voor een vreemde taal zou hebben gekozen. 

Paul Sars doet een beroep op de overheid, maar tegelijkertijd 

neemt de Radboud Universiteit haar eigen verantwoordelijkheid 

en investeert in taal. Via het runenschrift, spijkerschrift en andere 

'beeldtalen' komen we terecht bij de taal van de beelden. Op de ten

toonstelling hoort u ook muziek en klank van verschillende talen.

Bij de tentoongestelde beelden nemen de 12 beelden van Gerhard 

Lentink een bijzondere en belangrijke plaats in. Niet alleen omdat 

ze groot zijn, maar ook omdat ze zo mooi en zo bijzonder gemaakt 

zijn. In dit nummer van Fragment leest u er meer over. De tentoon

stelling gaat vergezeld van een publicatie over de beelden van 

Gerhard Lentink. 

In Villa Hinkeloord is een permanente expositie te zien van onze 

collectie beelden van Eja Siepman van den Berg. Onze collectie is 

uitgebreid met drie beelden. In de rubriek ‘Nieuws van onze beeld

houwers’ leest u er meer over.

In Villa Hinkeloord openen we ook op zondag 2 juni een soloten

toonstelling van de Franse beeldhouwer Dominique Rayou, met 

nieuw werk dat nog nooit eerder vertoond is.

In dit nummer vindt u alvast informatie. Ook bij deze tentoonstel

ling verschijnt een brochure in de Nederlandse en de Franse taal. 

De moederstichting van Het Depot is de Stichting Utopa. 

De doelstelling van deze stichting is het actualiseren en stimule

ren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van 

enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. 

Het Depot biedt beeldhouwers een opstap of een steuntje in de 

rug waar dat nodig of wenselijk is, zodat ze zich beter kunnen 

ontplooien. Het Depot wil een podium voor beeldhouwers zijn. 

Juist omdat het om mensen gaat, heeft Het Depot gekozen voor 

sculpturen van torsen en fragmenten als hoofdthema. De tors is 

een bij uitstek menselijke figuur en laat ruimte voor fantasie. 

Het Depot richt zich niet alleen tot het museum en galeriepubliek, 

maar ook tot andere publieksgroepen die we met de beelden in  

Het Depot een plezier kunnen doen. Juist ook mensen die niet zo

gemakkelijk of niet zo dikwijls naar kunst kunnen of komen kij

ken, zijn van harte welkom. Kinderen, studenten, blinden, ouderen 

en mensen met een beperking.

Het Depot is van mensen voor mensen. Het biedt binnen een muse

ale omgeving, op meerdere locaties, wisselende tentoonstellingen 

over hedendaagse beeldhouwkunst. Het geheel ligt binnen de  

arboreta De Dreijen en Hinkeloord. Volop natuur, volop fascine

rende architectuur en ons restaurant Linnaeus met volop groente

specialiteiten. 

Voor schoolkinderen is er educatie op het gebied van kunst en  

natuur in Villa Vleermuis.

U bent van harte welkom.

Loek Dijkman, voorzitter Stichting Het Depot 
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Agenda
Het Depot: tentoonstellingen, evenementen en  
andere activiteiten

6 mAArt 2013 t/m jAnuAri 2014
 Wat vindt er wanneer plaats in Het Depot?

Het Depot
Nieuws en achtergronden bij de tentoonstellingen
 

8 tAAl

14 tAAl in beelD
 Laten we haar de Venus van Milo noemen

22 lezen in DuiSterniS
 

24 Het ouDSte neDerlAnDS…

26 notitieS in SPijKerSCHriFt

30 beelD en tAAl
 Beelden spreken, daar zijn velen het over eens

40 bij De beelDen vAn GerHArD lentinK

42 een ACtueel AnACHroniSme:
 Gerhard Lentink in Beeldengalerij Het Depot

50 een ronDGAnG  

86 lezinG 
 Gerhard Lentink

88 oPHeliA trio
 Marjoleine Schaap  sopraan

 Karin Dolman  altviool

 Caecilia Boschman  piano

90 KlAnK vertAAlD, tAAl verKlAnKt 
 Jaap Blonk 

92 joHn Stoel
 Beeld van een loopbaan

96 GelooF in bomen 
 Bomen als metafoor van de werkelijkheid

100 De toverHAzelAAr

104 je wAnDelt Hier Door een SProoKjeStuin
  Gerda van de Goor

108 DominiQue rAYou
 Mutatis Mutandis 

116 De nieuwe lenteKAArt  
 Bij restaurant Linnaeus in Het Depot

120 nieuwe AAnwinSten  
 Lia van Vugt, Monique Sleegers, Eja Siepman van den Berg

124 'DePot-HoninG' vAn imKer mArtien beeK 
 In de winkel van Beeldengalerij Het Depot

lezersservice
Informatie voor bezoekers

128 Het DePot
 Doelstelling en werkwijze

 Contact en adresgegevens

130 StiCHtinG utoPA

132 ColoFon
 Auteurs, fotografen en copyright

INHOUD

50

10830

120

124

22

92
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Beelden van vruchten nemen een mense-
lijke hoedanigheid aan zonder volledig mens 
te worden. Die bijzondere tweeledigheid 
garandeert een perfecte synthese. Zelf 
spreekt de kunstenaar bij voorkeur van 
transformaties die niet noodzakelijkerwijs 
breken met de figuratie.”

Het Depot opent op zondag 2 juni 2013, om 
14:30 uur, een solotentoonstelling met het 
werk van de Franse beeldhouwer Dominique 
Rayou. Deze tentoonstelling laat Rayous 
meest recente en nog niet eerder vertoonde 
werk zien.
Kunstrecensent en curator Wim van der 
Beek zal de opening verzorgen.

Ter gelegenheid van de solotentoonstelling 

verschijnt een brochure die in onze winkel 

te koop is. Zie bladzijde 108 voor een 

uitvoerige beschouwing geschreven door 

Wim van der Beek.

EJA SIEPMAN  
VAN DEN BERG

 Permanente tentoonstelling
 Villa Hinkeloord

Sinds enkele jaren is het prachtige gebouw 
van Villa Hinkeloord het onderkomen van 
een permanente tentoonstelling, geheel 
gewijd aan het werk van Eja Siepman van 
den Berg. Het werk van Siepman van den 
Berg is van alle tijden. De herkenbare 
beeldtaal en strakke lijnen vormen samen 
met de 19de-eeuwse villa een mooi 
contrast. Het Depot heeft onlangs twee 
nieuwe werken van Eja Siepman van den 
Berg aangekocht. 

Op bladzijde 122 - 123 vindt u alvast een 

voorproefje van deze beelden.

TENTOONSTELLING  
ARBORETA DE DREIJEN 
& HINKELOORD

 Permanente tentoonstelling
 Het Depot

Sinds de opening van de nieuwe gebouwen 
van Het Depot is er een vaste tentoonstelling
over de arboreta De Dreijen en Hinkeloord te 
zien. De natuur in de arboreta wisselt
uiteraard per seizoen en we belichten dus
regelmatig een ander aspect van wat er te
genieten valt. De Stichting Utopa, die al deze 
activiteiten mogelijk maakt, heeft een grote 
affiniteit met mensen. Het leidende thema 
van de tentoonstelling over de arboreta is 
dan ook de relatie tussen bomen, planten  
en mensen.
Een bijzonder aspect van de tentoonstelling 
is een speciaal gemaakte documentaire over 
de arboreta.
In deze uitgave van Fragment leest u meer 
over de Hamamelis mollis, ook wel bekend 
onder de naam ‘toverhazelaar’. 

Zie bladzijde 100 voor het volledige artikel 

over deze bijzondere boom.

Daarnaast is er aandacht voor Geloof in 

bomen. Speciaal voor deze uitgave schreef 

Yvonne Lammers het gelijknamige artikel. 

Zie bladzijde 96.

104121 108

JOHN STOEL
BEELD VAN EEN  
LOOPBAAN
3 februari 2013 – 26 mei 2013

 Solotentoonstelling
 Villa Hinkeloord / Benedenzaal

Naast de permanente tentoonstelling van 
werk van Eja Siepman van den Berg in Villa 
Hinkeloord biedt de villa in de benedenzaal 
ook ruimte voor solotentoonstellingen.
Op 3 februari 2013 opende Het Depot er  
een overzichtstentoonstelling van het 
fotografisch werk van John Stoel. De ten - 
toonstelling toont een breed oeuvre met  
een selectie foto’s per decennium, vanaf  
de jaren 60 tot nu.
De solotentoonstelling is te bezoeken tot  
en met 26 mei 2013.

Ter gelegenheid van deze solotentoon-

stelling verscheen een catalogus. In de 

catalogus is een DVD met een portret van 

John Stoel opgenomen. De film is gemaakt 

door Stijn van der Loo, camera Deen van 

der Zaken, geluid Carlos Bloklander.  

De catalogus is in de winkel te koop (€ 35,-).

TAAL IN BEELD
7 april 2013 – 22 september 2013

 Thematentoonstelling
 Opening 7 april, 14:30 uur
 door Wouter Welling, curator van  
 het Afrikamuseum
 Het Depot

Op 7 april opent Het Depot de nieuwe 
thematentoonstelling: Taal in Beeld. Deze 
tentoonstelling toont een groot deel van het 
oeuvre van Gerhard Lentink, maker van de 
Madonna der dagen. Samen met beelden uit 
de vaste collectie van Het Depot geeft de 
tentoonstelling een overzicht van de taal der 
beelden, beeldtaal, schriften en spraken. 
In het kader van deze thematentoonstelling 
staan verschillende concerten en lezingen 
gepland in Het Depot. Informatie vindt u in 
dit nummer van Fragment. U kunt zich voor 
deze activiteiten aanmelden via onze 
website.
Wouter Welling, curator van het Afrikamu-
sem, opent op zondag 7 april om 14:30 uur 
de thematentoonstelling in Het Depot en 
schreef voor Fragment een inleiding op 
Lentinks beelden: 
“Bij de beelden van Gerhard Lentink hoor ik 
ingetogen muziek en gefluister. Maar ineens 
klinkt een schreeuw, een snik. Medea met in 
wilde woede geopende mond. Een naam 

wordt in het voorbijgaan geroepen. Immer 
leiser wird mein Schlummer, een vrouw ligt 
naakt uitgestrekt op een boot, ze ontwaakt 
en zou zo uit beeld kunnen verdwijnen. 
Lentinks werk is visueel en literair. […] Waar 
al geruime tijd van kunstenaars een snelle 
reactie op de actualiteit wordt verwacht, 
daar bezint Lentink zich op het tijdloze.”

Het gehele artikel van Wouter Welling 

vindt u op bladzijde 42 - 49

DOMINIQUE RAYOU 
2 juni 2013 - 26 januari 2014

 Solotentoonstelling
 Opening zondag 2 juni, 14:30 uur
 door Wim van der Beek 
 Villa Hinkeloord / Benedenzaal

“Ogenschijnlijk kleine artistieke ingrepen 
kunnen soms grote gevolgen hebben. Dat 
onderstrepen de beelden van Dominique 
Rayou. Door de toevoeging van twee 
kusmondjes veranderen twee in rood 
marmer uitgevoerde kersen in een verliefd 
stel. Die gedaanteverwisseling is niet 
onomkeerbaar. Los van het personificatie-
proces behouden de kersen ook de 
eigenschappen van twee sappige, donker-
rode vruchten die via ranke steeltjes met 
elkaar verbonden zijn. 

92 50 14 122

HET DEPOT: TENTOONSTELLINGEN, 
EVENEMENTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

AGENDA



8

 Fragment

9

 Fragment

Taal
Paul Sars, decaan Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen

taal blijft een fascinerend fenomeen, moeilijk te vatten door 
haar vele verschijningsvormen.  

ze kan zich keihard manifesteren, met in steen  
gebeitelde grafschriften, met uit lood gezette wetboeken.  

maar taal kan ook verschijnen als het meest ijle dat we kennen, 
luchttrillingen die al bij hun ontstaan wegsterven. wat zijn nou 
enkele klanken waarmee een woord wordt uitgesproken meer 

dan een rimpeling in een zee van tijd en ruimte? 

taal is ijzeren loodletter en ijle lucht trilling tegelijk, hard en 
zacht. taal maakt manifest en verhult tegelijkertijd. ze roept 
werkelijkheid op, suggereert aanwezigheid en aandacht van 
personen en voorwerpen, door ze met namen en woorden te 
noemen. maar weet de roos dat de taal haar ‘roos’ noemt?  

is er ook maar één boom in de wereld daar buiten in het bos 
die begint te trillen wanneer de taal zegt dat ‘de bomen  

trillen’? De taal beeldt de werkelijkheid af, zonder dat de  
werkelijkheid dat merkt. taal verzint werkelijkheid, zonder dat 

het verzinsel er erg in heeft.
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De dichter der dichters Friedrich Hölderlin noemt in een brief aan 

zijn moeder het schrijven van gedichten ‘de meest onschuldige van 

alle bezigheden’, omdat de taal die aan de mens gegeven is vrij van 

afbetaling is; geen lening dus, maar een geboortegeschenk van de 

moeder, de moedertaal. Tegelijkertijd beseft Hölderlin dat de taal 

het machtigste bezit van de mens is: “want weliswaar in hutten 

woont de mens, en hij hult zich in schamele stof, maar inniger 

is (…) dat hij de geest behoudt (…) En daarom is als gevaarlijkst 

goed, de taal aan de mens gegeven, opdat hij (…) getuige wat hij is, 

erfgenaam en leerling van haar, van haar goddelijkste, en dat is de 

allesbindende liefde.” Taal verbindt de mensen met elkaar, omdat 

ze voor ons mensen de wereld van dingen om ons heen met elkaar 

en met ons mensen verbindt. Daarom was voor Hölderlin de taal 

het bindmiddel voor een nieuw te stichten gemeenschap, een thuis 

voor de thuislozen. Taal is de zijnsdraad die mensen met elkaar 

en met hun wereld verbindt. Elke zin spint een voorheen nog niet 

bestaand draadje tussen mij en de roos en de trillende bomen.  

En die draad van taal is alleen maar betekenisvol in relatie tot 

iemand die deze taal hoort, verstaat. 

De taal is het huis van het zijn, zei de filosoof Martin Heideg

ger: “De mens heeft taal, dat wil zeggen, hij heeft weet van zijn 

bestaan.” Elke zin is te herleiden tot een ‘isuitspraak’; we doen al 

sprekend niet anders dan zeggen dat we er zijn, en zeggen dat er 

iets is, buiten ons. Door de taal kunnen we ons lichaam verlaten, 

reiken we met onze woorden verder dan het dier dat in doodsnood 

zijn soortgenoten waarschuwt met een laatste schreeuw. De taal 

voert ons met haar woorden op en neer door de tijd, ver buiten 

onszelf, van Karel de Grote tot ver in de toekomst, naar een leven 

op mars. Taal lokt ons dus naar buiten, naar verre oorden in tijd en 

ruimte, naar voorwerpen uit de werkelijkheid en naar verzinsels  

in imaginaire gebieden.

Wie gelooft nu nog dat de voorwerpen uit de werkelijkheid die de 

taal voor ons benoemt werkelijker zijn dan verzinsels uit ima

ginaire gebieden? Dicteert niet de taal zelf wat we waarnemen? 

Waarom zien we niet zozeer een minuscuul rood vlekje of een 

bruin korstje maar veel eerder een roos of een boom? Waarom  

hebben we nog geen aparte naam voor het voorlaatste blad dat 

valt, van precies die voorlaatste trillende boom?

 

“Geen ding zij, waar het woord ontbreekt”, schreef de dichter 

Gottfried Benn, bedoelend dat we iets niet kunnen vatten zolang 

we het woord ervoor ontberen. In ons spreken en schrijven schui

ven we met dingen (in de vorm van woorden) op en neer door de 

taal die de werkelijkheid verbeeldt. Willen we leven met elkaar, in 

de wereld, dan zullen we dat in en met de taal moeten doen. Het 

scheppen van woorden is dus geboden, opdat we in de wereld blij

ven, met elkaar in gesprek blijven. De taal geeft niet alleen – zeer 

suggestief – werkelijkheid weer, maar taal maakt ook werkelijk

heid vrij, taal onthult, legt bloot, maakt zichtbaar, ervaarbaar. 

Ervaringen manifest maken is ze in taal doen stollen, in tekens van 

taal, in runen, handgebaren of ons alfabet. En hoewel de taal zich 

zelf onttrekt aan het teken – het teken verbeeldt alleen maar zoiets 

als klank, woord, betekenis – behoort het tot de grootste daden van 

de mensheid dat ze haar eigen taal heeft weten te vangen in mate

rie, heeft gematerialiseerd in tekens: visuele afbeeldingen, van de 

gefluisterde, magische, in steen en botten gekraste runen en an

dere, nog oudere schrifttekens, tot de economische, meest bondig 

in tekens gevatte en snelst verspreidbare iconen via Twitter.

De dichter en germanist C.O. Jellema brengt de eerbied voor dat 

vermogen – taal te kunnen vatten in tekens – tot uitdrukking in de 

beschrijving van een bezoek aan een Grieks museum. Hij zag de 

Griekse potscherven, met enkele taaltekens, de Chi, de Phi en de 

Omikron, en schrijft dan: “Daar stonden wij, voor onze meesters”. 

De Griekse lettertekens als de grote meesters van de Westerse 

beschaving. De taal, in tekens gevat, de taal, vastgelegd in tekens, 

geklonken in letterwoorden, taal van het woordenboek, met  

geijkte betekenissen.

FrieDricH HölDerlin

Chi: χ/Χ
Omikron: o/Ο

Phi: φ/Φ
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ma’s opgenomen, die gerelateerd zijn aan het wetenschappelijk 

onderzoek. Hier vindt dus de thematische verbreding en speciali

satie plaats, kiest de student met een bachelor Frans bijvoorbeeld 

voor het programma Letterkunde. En omdat in bachelor en master 

voldoende onderwijs in de doeltaal is gegarandeerd, geven alle 

programma’s toegang tot de eerstegraads academische leraren

opleiding.

Frans Timmermans (PvdA), alumnus Frans van de Radboud 

Universiteit, zei het onlangs in zijn gastcollege nog eens heel 

duidelijk: “Je moet echt die taal en cultuur in, minstens een half 

jaar in het land verblijven, dan ben je voor de rest van je leven de 

bruggen bouwer die onze Europese samenleving zo nodig heeft.”

spreken. Net zo min als studenten moeten zij zich laten leiden 

door de oneigenlijke argumenten van staatssecretaris Zijlstra, 

wanneer die de studenten zegt te willen helpen bij hun ‘keuze

moeilijkheden’ door die keuze nog wat uit te stellen. Daar is  

niemand bij gebaat. Wel bij een kwalitatief goede opleiding, die  

je snel duidelijk maakt of dit is wat je later wilt worden.

De faculteit geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit 

heeft welbewust gekozen voor disciplinaire bacheloropleidingen, 

met een aantal harde uitgangspunten. In alle drie de bachelorjaren 

vindt intensief onderwijs plaats met ten minste vijftien contact

uren per week. 

In het eerste jaar wordt de student volledig ondergedompeld in 

de discipline, leert hij of zij de breedte en de geschiedenis van het 

vakgebied kennen, maar ook de specifieke methoden en toepas

singsgebieden van het vak. Alleen wie een discipline in de basis 

heeft leren kennen, kan later in multidisciplinair verband zijn 

bijdragen leveren. 

In het tweede jaar vindt verdieping en verbreding plaats. De 

student kiest binnen de eigen discipline een zogeheten minor, 

een samenhangend pakket van drie cursussen over bijvoorbeeld 

Franse taalkunde. Ter verbreding kiest hij daarnaast bijvoorbeeld 

een minor filosofie of kunstgeschiedenis, waarbij veelal wordt 

gekozen voor een thema dat goed aansluit bij de discipline (van 

Descartes tot Levinas), maar waarmee de student toch over de 

grenzen van de eigen discipline heen leert kijken. 

In het verplichte core curriculum geesteswetenschappen ontmoe

ten de studenten van alle disciplines elkaar in multidisciplinaire 

setting, om de vermogens van hun discipline en de betekenis  

ervan voor de samenleving en de arbeidsmarkt te exploreren.  

Tot de talenstudie behoort ook een door de opleiding begeleid 

buitenlandverblijf van drie of zes maanden. 

In het derde jaar vindt arbeidmarktoriëntatie plaats en begeleid 

stage lopen. Dat kan ook door de educatieve minor te kiezen en zo 

het leraarsberoep te verkennen, met colleges en stage uitmondend 

in een vorm van lesbevoegdheid. De afsluitende bachelorscriptie is 

doorgaans gerelateerd aan een van de disciplinaire colleges, die op 

hun beurt weer samenhangen met de onderzoekszwaartepunten 

van de staf. Die disciplinaire basis, met verdieping en verbreding, 

met buitenlandverblijf en praktijkstage biedt een degelijke basis 

voor elk vervolg. 

Onder een beperkt aantal labels (Taalwetenschap, Letterkunde 

etc.) zijn in de Nijmeegse masteropleidingen specifieke program

mensen, taal als moedertaal en tweede taal, de talen en culturen 

om ons heen, zoals Duits, Frans, Engels, Spaans, ook in relatie tot 

Nederlandse taal en cultuur.

Kom taal stuDeren 
De Radboud Universiteit heeft een keuze gemaakt. Terwijl oud

staatssecretaris Zijlstra pleitte voor brede bachelors, kiest  

Nijmegen voor disciplinaire bachelors, ook en juist voor de talen. 

Een degelijke wetenschappelijke ondergrond gekoppeld aan een 

algemene academische vorming en een brede internationale oriën

tatie is immers van belang voor de kwaliteit van de academicus en 

dus voor de samenleving. 

Wie na zes jaar middelbaar onderwijs kiest voor een talenstudie,  

is zich doorgaans bewust van zijn keuze. Een academische talen

studie kan opleiden voor het leraarsberoep, al zien we sinds jaar 

en dag dat onze goed opgeleide romanisten, hispanisten, anglisten 

en germanisten in tal van beroepen terechtkomen; ook in bedrij

ven en op ministeries treft men deze in taalwetenschap gevormde 

geesteswetenschappers aan. Niet de brede bachelor, maar de dege

lijke wetenschappelijke ondergrond gekoppeld aan een algemene 

academische vorming en een brede internationale oriëntatie is de 

basis van deze breed inzetbare talentalenten. 

Het onderwijs, diensten, overheden en bedrijven hebben behoefte 

aan goed opgeleide academici, die meer dan ‘een mondje Frans’ 

Maar de taal zelf ontsnapt, telkens weer. Betekenissen veroude

ren, talen sterven uit en er komen nieuwe talen, nieuwe uitingen, 

tekens, gebaren. Wat blijft is wellicht het inzicht van Hölderlin dat 

taal verbindingen schept, van de persoon met zijn buitenwereld, 

en – belangrijker nog – van mensen met elkaar. 

taal bestuDeren
De Radboud Universiteit Nijmegen heeft onlangs een statement 

afgegeven over haar onderzoek naar de menselijke taal. Onder het 

motto ‘Duidelijke Taal’ is er een campagne gestart die aandacht 

vraagt voor het vak ‘Taal bestuderen’! De Radboud Universiteit  

beschikt over een internationaal vooraanstaand team van taalwe

tenschappers, die onderzoek doen naar de zo diverse manifestaties 

van taal: Hoe leert een baby de moedertaal? Hoe leert een mens een 

tweede taal? Is dialect als eerste of tweede taal bevorderlijk voor 

de verdere ontwikkeling van ons talig vermogen? Wat kunnen we 

leren van de honderden talen die met uitsterven bedreigd zijn? 

Welke cultuurverschillen worden ervaarbaar in de ons omringende 

talen zoals Frans, Duits, Engels en Spaans?

De internationaal vooraanstaande positie van de Radboud Univer

siteit in onderzoek naar taal en cultuur is zichtbaar in het profiel 

van de universiteit, met een Centre for Language Studies en een 

instituut voor Culturele Historische en Literaire Studies, het Max 

Plank Instituut voor Psycholinguistiek en Het Donders Instituut 

voor Brain Imaging (= hersenscans). Omdat deze onderzoeksinsti

tuten samenwerken krijgen we steeds mee zicht op de Taal: taal in 

de hersenen, gesproken taal, taal in de communicatie met andere 

Paul Sars, decaan Faculteit der Letteren, Radboud Univer-

siteit Nijmegen 

De Radboud Universiteit heeft disciplinaire bachelorop-

leidingen voor de schoolvakken Nederlands, Engels, Duits, 

Frans, Spaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Grieks en 

Latijn. Daarnaast hebben we de bachelor Taalwetenschap 

en Cultuurwetenschap, voor wie zich speciaal in deze  

richtingen wil laten vormen.
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Van milo noemen

TAAL IN 
BEELD
met WoorDen Kan alles. oF nou Ja, oneinDiG Veel. cHarmeren en 
sJoemelen, KWetsen en KWellen, ontroeren en ontZetten. taal 
is De uitWeG Die uit onZe HooFDen recHtstreeKs Voert naar De 
binnenKant Van anDeren. sinDs We Kunnen scHriJVen maG Daar 
boVenDien Gerust De HalVe WerelD oF een Heel millennium  
tussen Zitten. WoorDen beWaren onZe Kennis en KunDes. en 
taal stuurt De bliK, Draait DinGen DesGeWenst Diametraal om. 

Venus van Milo, gips, 204 cm

Liesbeth Koenen
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Neem Alison Lapper. Het softenonbabytijdperk was net voorbij 

toen ze in 1965 zonder armen en zonder onderbenen geboren werd. 

Een toevallig genetisch foutje, waardoor ze er net zo uitzag als de 

tienduizenden baby’s wier moeders pillen met thalidomide hadden 

ingenomen tegen zwangerschapsmisselijkheid. De Britse werd  

onmiddellijk weggehaald bij haar moeder, en groeide op in een te

huis samen met honderden gehandicapte kinderen in alle soorten 

en maten. Ze kreeg er nepledematen aangemeten. Goedbedoeld, 

maar onbruikbaar, vond ze. Lapper leerde leven zonder. Ze leerde 

nog veel meer, en werd kunstenaar. Ze werkt onder meer met 

foto’s, en schildert door de kwast in haar mond te nemen. 

Zomergast Adriaan van Dis liet afgelopen seizoen een fragment 

zien uit een van de documentaires over Alison Lapper. Krachtig en 

uitgesproken is ze, trots en boos tegelijk. Het ging over een door

slaggevend moment in haar leven: iemand vertelde haar dat ze er 

net zo uitzag als de Venus van Milo. 

Alison had nog nooit gehoord van de beroemdste torso aller tijden. 

Maar zodra ze er afbeeldingen van zag, raakte ze in een staat van 

grote opwinding. Dat was zij! De gelijkenis was verbluffend. Maar 

niemand noemde de Venus van Milo gehandicapt. Of een freak.  

De Venus werd aanbeden, bewonderd, met lust bekeken. 

Ze besefte: dat kan dus ook met mij. En precies dat inzicht, dat je 

als een variant op what’s in a name zou kunnen opvatten, maakte 

dat het daadwerkelijk gebeurde. Alison Lapper droeg voortaan met 

kracht uit dat ze als aantrekkelijk gezien wenste te worden. Ze 

beeldde zichzelf af. Sprak erover. En morrelde zo aan de betekenis 

van woorden als ‘schoonheid’ en ‘mismaakt’. 

Uiteindelijk werd ze letterlijk een eigentijdse Venus van Milo. In 

2005 en 2006 stond haar beeltenis bovenop een van de vier zuilen 

op Trafalgar Square in Londen. Een beeld van ruim drieëneenhalve 

meter hoog. De naakte en ook nog hoogzwangere Alison Lapper 

was door de Britse beeldhouwer Marc Quinn vervaardigd uit  

Carraramarmer – het mooiste en meest vlekkeloze ter wereld, 

waaruit Michelangelo zijn David ooit beitelde.

Hoe je iets noemt en wat je er nog meer bijvertelt, het kan alles 

veranderen. Nee, niet per se voor iedereen of in één keer. Er kwam 

natuurlijk heisa van Alison en haar grote mond. Ook over het beeld 

was men verdeeld: is het kunst, is het kitsch? Is het emancipatie of 

een horrorshow? Daar dus ook weer: hoe noem je het? 

Een naam geeft houvast. De wereld om ons heen benoemen is een 

diepgevoelde, typisch menselijke onuitroeibare behoefte. Slimme 

apen kun je soms honderden begrippen bijbrengen (in gebaren of 

symbolentaal, hun strottenhoofd kan geen taalklanken produce

ren), en die zetten ze dan met graagte en verve in om te krijgen wat 

ze hebben willen. Iets lekkers te eten. Gekieteld worden. 

Maar geen aap doet wat alle kleine kinderen wel doen: wijzen, en 

vragen, en gretig leren hoe de dingen heten. Ook als er niks te  

halen valt. Kinderen steken voordat ze naar school gaan om te 

leren lezen en schrijven jaar in jaar uit, elke dag, tussen de vijf  

en tien nieuwe woorden op. Zonder dwang, zonder stampwerk. 

Het zit in onze natuur. De wereldvermaarde Helen Keller, die 

doof en blind werd als peuter, beschreef in haar autobiografie het 

moment dat ze doorkreeg dat de dingen een naam hebben als het 

moment dat haar leven begon. Ze was bijna zeven, en een volhar

dende gouvernante doorbrak haar eenzame duisternis door tel

kens opnieuw in haar hand te spellen. Bij alles wat ze deden. Eerst 

begreep Helen er niets van, maar op een mooie dag bij de pomp 

daagde het haar dat er verband was tussen de aanrakingen van de 

juf in haar ene hand en het koele spul dat over haar andere hand 

liep. Ze was niet meer te houden. De hele weg naar huis moest en 

zou ze voelen hoe alle dingen heetten.

Liesbeth Koenen (1958) heeft een niet-aflatend ontzag  

voor alle ingenieuze kanten van taal. Ze is taalkundige en 

werkt als freelance wetenschapsjournalist, onder andere  

al tientallen jaren voor de NRC. Ze is thuis in veel genres  

en geeft ook graag lessen, lezingen en adviezen. Ze schrijft 

ook boeken. Een paar titels: Het vermogen te verlangen  

(9 letters), gesprekken over taal en het menselijk brein, 

Gebarentaal, de taal van doven in Nederland en Hoe mijn 

vader zijn woorden terugvond.

alison lapper, traFalGar square in lonDen 
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Gerhard Lentink, Opus 30: Walters Huis

20002005, hout, 434 cm

Collectie Gemeente Dordrecht; locatie: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht



20

 Fragment

21

 Fragment

helemaal niet merken dat een woord meer betekenissen heeft  

(in deze laatste zin kunnen bijvoorbeeld goed, niet, merken en 

meer ook iets anders zijn). Dat klinkers ook nog taal zijn, maakt 

het extra dubbelzinnig.  

Maar Gerhard Lentink haalt de woorden ook graag uit elkaar en 

gebruikt ze om iets nieuws mee in elkaar te zetten. Zijn Walters 

Huis bijvoorbeeld (te zien in een ziekenhuis in Dordrecht) heeft 

houten muren die helemaal zijn opgebouwd uit de tekst van  

Liberté, een liefdesgedicht van Paul Éluard. En daar begint ook  

de frustratie. 

Want kun je eenmaal lezen, dan wil je, moet je en zal je ook. Alles 

wat er langs komt, neem je in je op. Reden dat het zo slim is van  

de fabrikanten van kleding, damestassen en sportschoenen om 

hun naam erop te zetten. Groter of kleiner, bijna iedereen wil 

weten wat er staat. Hoe automatisch dat gaat, merk je als het op 

geen enkele manier lukt. Opschriften en straatnaambordjes in 

verre landen kunnen je ineens analfabeet maken. Als je pakweg 

het Chinese of Arabische schriftsysteem niet kent, dan heb je ook 

geen enkel aanknopingspunt meer. 

Er is dus ook taal die je niet kent. Je weet vaak niet eens: staat  

er werkelijk iets? Je vermoedt het. En dat irriteert en intrigeert 

tegelijk. De enorme rok van Lentinks beeld Sappho wil je ook 

zo graag lezen. Maar de Griekse letters geven hun geheim niet 

vanzelf prijs. Hier biedt alleen uitleg uitkomst: Sappho’s rok is ge

maakt van de woorden van een van de fragmenten die overgeleverd 

zijn van de beroemde dichteres van het eiland Lesbos. Aan wier 

woonplaats de wereld dan weer het woord lesbisch te danken heeft. 

Als je dat allemaal weet, al die context erbij hebt, dan zie je een 

ander beeld. Ook als je de tekst nog steeds niet kunt lezen. Maar 

dat kan dan weer elders, in vertaling. Want dat is nog een ander 

indrukwekkend kunstje van het menselijk taalvermogen: dat we 

van de ene taal naar de andere kunnen. Ook dat helpt het aantal 

benoemmogelijkheden onnoemelijk groot te houden.

Liesbeth Koenen

In het begin moeten anderen het ons laten horen – of, als een of 

meer zintuigen het laten afweten, het ons laten zien of voelen. 

Maar dat we al snel meer kunnen dan naapen is de bodem onder 

ongelooflijk veel creativiteit. Is er ergens geen naam voor, of  

kennen we hem niet, dan maken we hem zelf. Verzinnen hem. 

Bouwen hem uit elementen die we wel kennen, of aan de hand 

van associaties of analogieën. Bij kinderen vinden we wat er dan 

uitkomt schattig (verfmens voor schilder, winden voor waaien), bij 

volwassenen noemen we het poëzie of een andere vorm van kunst.

Dan komt het spel erin. En vaak een vorm van wellesnietes. Je 

monteert een fietswiel op een krukje en zegt dat het kunst is. Of je 

neemt een urinoir, signeert het, noemt het ‘Fontein’ en stuurt het 

in voor een tentoonstelling. Dat maakte Marcel Duchamp een eeuw 

geleden wereldberoemd. En uiteraard tegelijk wereldverguisd. 

De ongekende macht van het woord kende en gebruikte Duchamp 

zijn kunstenaarsleven lang (hij stierf op zijn 81ste in het revolutie

jaar 1968). Toen hij in het kubisme beweging wilde brengen – let

terlijk – maakte hij het schilderij Naakt dat de trap afdaalt  

(Nu descendant un escalier). De suggestie van bloot zit vooral in  

de kleur van de blokjes en stukjes waaruit het is opgebouwd. Het is 

de titel die betekenis geeft. En dus aanstoot. Of hij die maar wilde 

aanpassen. Dat weigerde Duchamp. Het werk was daarom niet in 

1912, maar pas in 1913 voor het eerst te zien. Alleen vanwege de 

woorden die erbij zouden komen te hangen. Een wonderlijk vroeg

tijdig nipplegate. Niet heel veel later zong Margritte zijn eigen 

liedje van schijn en werkelijkheid, door onder een onmiskenbare 

pijp te schrijven dat het geen pijp was. En dat was natuurlijk waar. 

Duchamps niet zo erg naakte naakt inspireerde beeldend kunste

naar Gerhard Lentink, die in zijn werk soms nog weer een stap ver

der gaat. Hij verstopt de taal op ingenieuze manieren. Je ziet het 

wel, maar als er niet meer bij wordt verteld, weet je niet wat je ziet. 

Lentink gebruikt bijvoorbeeld de dubbele betekenis van ‘klinkers’, 

en laat letters door de lucht vliegen, in plaats van stenen. Daarmee 

wijst hij even op het verschijnsel homonymie, waar we uitzon

derlijk goed mee uit de voeten kunnen. Zo goed dat we meestal 

Eja Siepman van den Berg, Venus 102 

2010, Bardiglio marmer, 150 cm
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jes. Braille vereenvoudigde het systeem 

naar letters weergegeven in rasters van  

6 puntjes elk: 2 naast elkaar en 3 onder 

elkaar. Naast tekens voor de letters van 

het alfabet ontwikkelde hij ook tekens die 

hoofdletters, leestekens en dubbelklanken 

aangeven. 

Geoefende braillelezers kunnen in het

zelfde tempo lezen als lezers van normaal 

drukwerk. Brailleletters nemen echter  

wel veel meer ruimte in dan gewone druk

letters, waardoor een roman van gangbare 

dikte al snel uitgegeven moet worden in 

meerdere banden. Braille boeken worden 

onder andere ter beschikking gesteld 

door de Stichting Aangepast Lezen. Deze 

stichting biedt mensen met een visuele 

beperking een gratis online service die het 

hen mogelijk maakt gratis audioboeken, 

brailleboeken, kranten en tijdschriften  

te lenen.

Een voorbeeld van een brailleboek vindt  

u in de tentoonstelling Taal in Beeld:  

het is de eerste band van het boekje Taal  

is zeg maar echt mijn ding van Paulien  

Cornelisse. Het totale boek beslaat in 

braille 9 banden – in gedrukte vorm is  

het een pocketboek van 232 pagina’s.

Yvonne Lammers 

Hoewel deze ontwikkelingen steeds meer 

mogelijkheden bieden, vindt niet iedereen 

het prettig om voorgelezen te worden. De 

voorleesstem staat je misschien niet aan, 

de voorlezer gebruikt een andere intonatie 

dan jij zou doen of hij of zij schiet maar 

niet op in dat spannende stuk waar je al 

lezend doorheen zou willen racen om te 

weten wat er gaat gebeuren. Om dat soort 

gevoelens te vermijden blijft het lezen van 

het brailleschrift de meest onafhankelijke 

vorm van lezen. Dit schrift wordt gedrukt 

in reliëf, waardoor de letters voelbaar zijn. 

Louis Braille, die zelf sinds zijn vroege 

kindertijd blind was, ontwikkelde zijn al

fabet aan het begin van de 19e eeuw, waar

schijnlijk naar voorbeeld van het Franse 

militaire ‘nachtschrift’. Dit nachtschrift 

werd gebruikt om ’s nachts in de strijd in 

stilte boodschappen door te kunnen geven. 

Dit systeem maakte gebruik van letters die 

werden aangeduid in rasters van 12 punt

een Visuele beperKinG HoeFt een mens niet te beroVen Van De 
moGeliJKHeiD WeG te Dromen in De VerborGen WerelD Van boe-
Ken. Veel GeDruKte boeKen ZiJn teGenWoorDiG ooK bescHiKbaar 
als ‘auDioboeK’, Waarin Het VerHaal WorDt VoorGeleZen. Het 
relatieF nieuWe DaisY-sYsteem maaKt Het boVenDien moGeliJK 
steeDs FleXibeler om te Gaan met GesproKen teKsten in relatie 
tot De GescHreVen teKst. op Die manier Kan iemanD GemaKKeliJK
Van Het ene naar Het anDere HooFDstuK Gaan en loopt De  
GesproKen teKst sYncHroon met De teKst op een beelDscHerm, 
WaarDoor slecHtZienDen biJVoorbeelD tocH ooK De GescHreVen 
teKst noG Kunnen VolGen.

Lezen 

IN DUISTERNIS

BEELDTALEN 
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B. Mees, 2002: The Bergakker inscription and the beginnings of Dutch, in: E. Langbroek, 
A. Roeleveld, P. Vermeyden, A. Quak (eds) Amsterdamer beiträge zur älteren Germanistik: 
Band 56- 2002 , Rodopi

de vijfde eeuw gebruikt werd. Dit was een 

roerige tijd: de Romeinen hadden zich net 

uit onze streken teruggetrokken en lieten 

daarbij een samenleving achter die eerder 

afhankelijk was geweest van de Romeinse 

structuur. Krijgsheren met kleine privé

legertjes vochten met elkaar om de achter

gebleven rijkdommen en het bezit van 

grond. Hoewel het duidelijk om een flink 

en rijkelijk versierd zwaard ging, betrof 

het dus ook echt een gebruikszwaard waar

mee diverse malen slag geleverd moet zijn. 

De teKSt
De tekst op het schedebeslag is bijzonder 

omdat het een hele zin betreft: 24 runen 

verdeeld over 4 woorden. Over de beteke

nis daarvan wordt stevig gespeculeerd, 

maar men is het erover eens dat het eerste 

woord een naam is (waarschijnlijk van de 

eigenaar). Men weet echter niet hoe die 

naam in onze huidige taal omgezet moet 

worden. Het tweede woord vertaalt men 

unaniem als ‘ik (hij) verleen(t)’. Het derde 

en vierde woord zijn onbekend, al zijn 

enkele experts van mening dat het laatste 

woord ‘zwaard’ betekent, verwijzend naar 

het object zelf. Mees (2002) gaat zelfs 

zover dat hij de hele zin interpreteert als 

‘ik (hij) gun(t) een vlam (zwaard) aan de 

uitverkorenen’. Hij zegt bovendien dat de 

afgebeelde runen overeenkomsten verto

nen met het latere Oudnederlands, waar

mee deze zin tot het oudste Nederlandse 

zinnetje zou kunnen worden verheven.

Het zal echter nog veel meer studie vergen 

voordat alle wetenschappers zich tot deze 

conclusie willen laten verleiden.

Yvonne Lammers

runen
Het runenschrift werd vanaf de tweede 

eeuw na Christus door de in NoordEuropa 

wonende, Germaanse volken gebruikt. 

Aanvankelijk met name in Denemarken en 

het direct daaraan grenzende Duitse ge

bied, maar vanaf de vijfde eeuw gebruikte 

men ook in Nederland het runenschrift. 

Dit gebeurde maar op kleine schaal en het 

is zeldzaam dat we teksten in dit schrift in 

Nederland terugvinden. Meestal gaat het 

dan om een enkel woord, zoals het woord 

‘kam’ op een benen kam uit Toornwerd 

(Groningen).

Het zwAArDbeSlAG
In 1996 werd op een akker in Tiel Berg

akker een deels verguld zilveren zwaard

beslag aangetroffen. Het zwaardbeslag is 

onderdeel geweest van de schede voor een 

imposant zwaard dat in de eerste helft van 

Ja! Zullen De meesten Van u DenKen, Dat Weet iK Wel: “Hebban 
olla VoGala…”. DeZe WoorDen uit De elFDe eeuW ZouDen Het  
ouDste GescHreVen ZinnetJe in De Voorloper Van onZe HuiDiGe 
neDerlanDse taal moeten Vormen. HoeWel ooK DaaroVer Valt  
te tWisten – er ZiJn ZelFs teKstFraGmenten beKenD uit De 
acHtste eeuW – is De ouDste teKst Van neDerlanDse boDem 
WaarscHiJnliJK Veel ouDer. DeZe is nameliJK te VinDen op een 
stuK ZilVer Dat in De ViJFDe eeuW na cHristus De monD Van een 
ZWaarDscHeDe beDeKte. Het Gaat biJ DeZe teKst ecHter niet  
om romaanse letters maar om runen – De Door De Germanen 
GebruiKte teKens.

Het oudste 
NEDERLANDS…

BEELDTALEN 

tiel-berGaKKer, eerste HelFt 5De eeuW. ZilVer, Deels VerGulD, l. 8, 3 cm ; H. 1,4 cm
(Foto: museum Het ValKHoF)
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De spijkervormige streepjes werden 

gevormd met een driehoekige rietpen, die 

de karakteristieke vorm veroorzaakte. 

Meestal schreef men op tabletten van 

ongebakken, zachte klei, die men na het 

schrijven in de zon te drogen legde. Door 

de klei opnieuw te weken konden de  

tabletten hergebruikt worden. Dit was 

prettig, omdat de teksten voornamelijk 

administratieve gegevens bevatten die 

bijvoorbeeld na het afronden van de over

dracht van verkochte spullen niet meer 

relevant waren. Alleen in zeer belangrijke 

gevallen, wanneer het van belang was de 

teksten gedurende langere tijd te bewaren, 

werden de tabletten in het vuur gebakken. 

Er zijn echter ook kleitabletten bekend die 

ten gevolge van archiefbranden onbedoeld

gebakken werden en daardoor toch bewaard

gebleven zijn. 

De tabletten die bij opgravingen gevonden 

worden zijn meestal van economische,  

juridische en administratieve aard.  

Literaire en religieuze teksten komen  

veel minder vaak voor. 

 

Het tablet dat linksonder is afgebeeld is 

gedateerd op 1792 v. Chr., ‘het jaar dat 

Hamuurabi koning werd’.

De teKSt letterlijK vertAAlD:
Sin-imguranni en Pirhum benaderden 

Nubu-malik; Nabu-Malik zond hen naar 

Harharri, naar de stad en de oudsten, en 

een soldaat van Nabu-Malik begeleidde 

hen. En toen zij Razama bereikten sprak 

Sin-imguranni tot Pirhum aldus: “Ik 

was niet in staat te oogsten, ik kon geen 

toezicht houden op de oogst; geef mij één 

sikkel zilver voor het feit dat ik bij jou 

dienst deed gedurende tien dagen, zodat ik 

weg kan gaan”…. Pirhum zag drie inwoners 

van Harharri en zij bespraken de zaak in 

Ninurta-poort en zij verklaarden dat hij 

niet in staat was geweest te oogsten noch 

het maaien (van het koren) uit te voeren. 

De broeders (collegae?), die daar bij waren, 

spraken tot Pirhum en Pirhum gaf één 

sikkel zilver aan Sin-imguranni. Dat hij 

(Pirhum) Sin-imguranni niet weer zou 

vervolgen, zwoer hij bij Nanna, Sjamasj, 

Sjep-Sin, Sin-gimlanni, Ipqu-Erra,  

Sjamasj-liwwir de….

Maand: Warahsamna, jaar waarin  

Hammurabi koning (werd)

(vertaling W. H. van Soldt, 1977)

BEELDTALEN 

Het ouDst beKenDe scHriFt is een beelDscHriFt Dat ca. 3400  
Voor cHristus in mesopotamiË Door sumeriscHe priesters WerD 
GebruiKt Voor De tempelaDministratie. eerst DuiDDe elK teKen 
een WoorD aan, maar al snel WerD Het Voor De GeliJKluiDenDe 
letterGreep GebruiKt. later WerDen De teKens GestileerD  
tot streepJes met Koppen, Die aan spiJKers Doen DenKen:  
Het spiJKerscHriFt.

Notities 
IN SPIJKERSCHRIFT

Spijkerschrift 

 

Willemijn Waal 

(Universiteit Leiden) 

 

Rond 3100 v. Chr. werd in Mesopotamië het spijkerschrift uitgevonden. Dit 

schrift kende een lange en succesvolle carrière: het was ruim drieduizend jaar 

het belangrijkste schrift in het oude Nabije Oosten en het werd gebruikt om 

verschillende talen vast te leggen, zoals bijvoorbeeld Sumerisch, Akkadisch en 

Hettitisch. Het spijkerschrift werd geschreven op kleitabletten, waarvan er 

tienduizenden aan ons zijn overgeleverd. Deze tabletten bevatten allerlei soorten 

teksten: van schoolteksten, brieven en gebeden tot mythes en staatsverdragen. 

Tijdens deze workshop zal een inleiding worden gegeven over de aard en 

kenmerken van het spijkerschrift en de manier waarop dit schrift in het oude 

Mesopotamië op school werd onderwezen. Vervolgens kunnen de deelnemers 

zelf een poging wagen om met een ‘stylus’ in klei te schrijven. 

 

 

 

 

brieF Van mannum-Ki-sHamasH 
aan risH-sHamasH. babYloni , 
2004-1595 V. cHr.

Kleitablet met teKst in ouD babYloniscH,  
VoorbeelD Van een JuriDiscHe teKst 
aFmetinGen ca. 20X10 cm, 1792 V. cHr.
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Steen van Rosetta (origineel)

Steen van Rosetta: verkleinde replica

koning Ptolemeus V vorm zou gaan geven 

aan de door hem ingestelde goddelijke 

cultus. Hij probeerde daarmee een stevig 

verbond te sluiten met de priesters, van wie 

hij voor een groot deel afhankelijk was om 

zijn kroon te kunnen behouden.

Yvonne Lammers

Het was Jean François Champollion  

(1790  1832) die in 1822 uiteindelijk tot 

een oplossing kwam. Aan de hand van met 

name de koningsnamen, die duidelijk te 

herkennen waren omdat zij steeds in een 

ovaal afgebeeld waren, ontcijferde hij het 

klinkerloze Egyptische schrift. 

Omdat Napoleon werd verslagen door de 

Britten, werd in het Verdrag van Alexan

drië besloten dat alle door Napoleon 

gevonden oudheden zouden komen te 

vervallen aan de Britten. De steen van 

Rosetta prijkt daarom al sinds 1802 in het 

British Museum. Het origineel is 112 cm 

hoog en 75 cm breed. Het is een deel van 

een oorspronkelijk veel grotere stele, die 

onderdeel was van een tempel. De tekst 

is te lang om hier in zijn volledigheid op 

te nemen. Het betreft een decreet, waarin 

werd beschreven hoe de zojuist gekroonde 

De Steen vAn roSettA
Tijdens een van de veldtochten van Napo

leon in Egypte ontdekte Pierre Francois 

Xavier Bouchard in 1799 de sleutel tot de 

ontcijfering van de Egyptische hiërogly

fen: aan de voet van een fort bij de stad 

ElRashid vond hij een grote steen met 

inscripties. Op de steen, die in 196 v.Chr. 

werd vervaardigd, staat in drie talen een 

besluit van de priesterraad: in hiëroglyfen, 

de belangrijkste taal voor heilige (Grieks: 

hieros) en in steen gebeitelde (Grieks: 

glyphein) zaken, in het demotisch, de 

schrijfwijze die door iedereen uit het volk 

(Grieks: demos) werd gebruikt, en in het 

Grieks, de taal voor de administratie in de 

tijd van de Ptolemeïsche (Griekse) heersers 

over Egypte. Omdat het Grieks al bekend 

was, dacht men door te vergelijken ook een 

betekenis toe te kunnen kennen aan de 

hiëroglyfen.

teKSt vAn De Hor SjAwAbti:
De Sehedj, de Osiris, de prins, de nobele 

bij erfenis, de priester, en de ziener van 

het linnen, Hor, geboren uit UdjaShu, 

gerechtigd, hij zegt: O, deze sjawabti, 

wanneer men de Osiris voor gerechtigd 

houdt, de nobele bij erfenis, de prins, de 

priester, hij zegt: Hor, geboren uit Udja

Shu gerechtigd, om al het werk te doen dat 

gewild wordt om te doen daar in het God’s 

land, al zijn er obstakels geplaatst als een 

man, in zijn verplichtingen, “Hier ben 

ik”, zul je zeggen. Je bent voorzien op elk 

moment dat je daar moet dienen om een 

veld te ploegen, om een oever te irrigeren, 

om per boor het zand van het Oosten naar 

het Westen te transporteren of vice versa, 

“hier ben ik”, zul je zeggen.

staat er iets in de trant van: ‘U hoeft maar 

te roepen en dan zal ik er zijn.’ De voor

beelden die u hier ziet zijn een sjawabti 

van Psamtik en een sjawabti van Hor (de 

priester). Deze laatste stamt uit de 26e dy

nastie, rond 670 v.Chr. Op basis van de vele 

overeenkomsen is de sjwabati van Psamtik 

mogelijk uit dezelfde periode afkomstig.

teKSt vAn De  
PSAmtiK SjAwAbti:
De Sehedj, de Osiris Psamtik gerechtigd, 

geboren uit Amenirdis, spreekt: Oh, 

deze sjawabti, als iemand de Osiris voor 

gerechtigd houdt, geboren uit Amenirdis, 

om als het werk te doen, dat gewild wordt 

om te doen daar in het God’s land, al zijn 

er obstakels geplaatst als een man, in zijn 

verplichtingen, “Hier ben ik”, zul je zeggen, 

als er op elk moment dat daar verbleven 

moet worden op je gerekend wordt, om 

HiëroGlYFen voor De DoDen
Wanneer belangrijke Egyptenaren in hun 

graf werden gelegd, kregen zij verschil

lende gaven mee. Sommige waren speciaal 

voor de reis naar het dodenrijk, andere 

waren bedoeld om de doden te ondersteu

nen in het leven in het hiernamaals. Deze 

kleine ‘poppetjes’ of sjawabti’s werden 

meegegeven om het werk dat de dode 

eventueel in het hiernamaals opgelegd zou 

krijgen (maar ook de normale dagelijkse 

werkzaamheden) voor hem uit te voeren. 

Dergelijke mummiegelijkende poppen zijn 

vanaf het jaar 1900 v.Chr. tot het begin van 

onze jaartelling met de doden meegege

ven. In veel gevallen werden zij voorzien 

van hiëroglyfen die genomen waren uit het 

‘Boek van de Doden’. Osiris wordt daarin 

aangehaald en onderdeel van de tekst is al

tijd “hier ben ik”, waarmee de sjawabti aan 

de oproep om hulp gehoor geeft. In feite 

BEELDTALEN 

sJaWabti Van Hor (HooGte 21 cm) sJaWabti Van psamtiK (HooGte 18,5 cm)

replica steen Van rosetta, Het oriGineel is 112 cm 
HooG, 75 cm breeD en 28 cm DiK. Het WeeGt 762 KG.

Hiëroglyfen ontrafeld
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beelDen spreKen, Daar ZiJn 
Velen Het oVer eens. Ze raKen 
een onDerHuiDse laaG. een  
GebieD Waarin Je Geen WoorDen 
noDiG Hebt om te beGriJpen  
Wat er GeZeGD WorDt. 

BEELD 
EN 
TAAL

Deze taal wordt gesproken door de rangschikking van elementen als 
vorm, kleur, beweging en materiaal. proza en poëzie behoren tot een 
andere discipline. Daarin worden beelden opgeroepen met woorden.  
Je leest ze en ziet voor je wat de woorden schetsen, als in een film. 
Je begrijpt wat er staat, nog vóór je de bedoeling kunt uitleggen,  
misschien wel zonder dat je die ooit kunt uitleggen. als woorden 
en beelden bewust in betrekking tot elkaar staan, of zelfs uit elkaar 
ontstaan, krijgt de waarneming een diepere dimensie. Hierover gaat  
de tentoonstelling die Het Depot nu aan u presenteert, met beelden  
uit de collectie, aangevuld met bruiklenen.

 Eja Siepman van den Berg, De zigzag tors 52, 1982, brons, 75 cm

Ans van Berkum
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leVen
Over een beeld van Eja Siepman van den Berg heeft Jan Eijkelboom 

mooie regels geschreven in zijn gedicht Zigzagtors. Al in de eerste 

zin is de essentie van zijn ervaring vervat: deze tors heeft het 

leven. Het onvoorstelbare is bereikt: de beeldhouwer heeft leven 

geschapen. Een bestaan dat de kijker in zijn strelende blik beves

tigt. Een leven dat boven de tijdspanne van dat langzame kijken 

uitgaat. Dat zal voort duren, voor al degenen die het na deze ene 

beschouwer zullen zien.

Dat moeten mensen zijn, die zelf willen leven, staat er dan. En 

de cirkel is rond. Het beeld ís, en het beeld geeft. Net als de vorm 

het licht reflecteert en versterkt, zal het beeld altijd bewegen voor 

wie er zelf wil zijn. Ook de kijker is en geeft. Levensdrang vormt  

de verbindende schakel.  

De tors heeft het leven.  

Al ontbreken het sturende hoofd

en de welsprekende leden,

om haar zij de schepper geloofd.

Het hoofd zou, als het er stond,

niet zijn gebogen; niet

zit zij uit eerbied geknield

maar om licht, eer het grond

raakt, glans te verlenen.

Wij dralen lang als dat licht,

laten de ogen strelen en weten:

zijn wij voorgoed uit het zicht,

dit beeld blijft eeuwig zich bewegen

voor wie dan nog kijkt en wil leven.

stilte en spreKen
In 2011 verscheen de zevende bundel Water en Vuur, met een 

nieuwe bloemlezing aan gedichten die speciaal bij beelden werden 

gemaakt. Ter gelegenheid hiervan schreef Janita Monna in Trouw: 

“Vooral (…) stille beelden laten zich graag met woorden omgeven, 

liefst met poëzie. En nogal eens pakt dat verrassend uit. Waarom? 

Omdat een goed gedicht dwingt tot beter kijken, anders kijken. 

Het vertelt iets van een verhaal, en houdt tegelijkertijd het raadsel 

in stand. Een goed beeldgedicht timmert het kunstwerk niet dicht 

met woorden, maar opent het juist.”1 Stille beelden. Daarvan zijn 

er een aantal in deze tentoonstelling. Beelden die zich verhouden 

tot de klassieke schoonheidsidealen in de kunst, en deze in alle 

bescheidenheid bevestigen.

Eppe de Haan gaat in op het verhaal van Icarus. De strekking is 

bekend, net als de morele betekenis van hoogmoed komt voor de 

val. Icarus, die van het eiland Kreta wil ontsnappen met vleugels 

die met was aan zijn rug zijn bevestigd, krijgt van zijn vader  

Daedalus te horen: “Icarus, ik waarschuw je om over de midden

baan te snellen om te voorkomen dat, als je te laag zult gaan, de 

golf (het water) jouw veren zwaar maakt en als je te hoog zult gaan 

het vuur (de zon) ze verbrandt. Vlieg tussen beide in, en (…) leg 

onder mijn leiding de weg af.”2

De marmeren Icarus van De Haan bestaat uit een torso, dus slechts 

uit een fragment van een figuur. Bij hoofd, armen en benen zie  

je de ruwe steen. Een verbeelding die direct verwijst naar de gebro

ken overmoed die Icarus kenmerkt. Want Icarus slaat Daedalus’ 

raad in de wind en stijgt naar de zon, tot de was smelt en hij 

neerstort. De Haans tors is minutieus uitgebeeld. De spiermassa 

is zo gemodelleerd dat je de smak nog bijna kunt voelen. En toch 

is er bij al dit brute realisme, wat klopt met het verhaal, ook een 

idealisering ingeslopen. De billen, de rug, ze zijn adembenemend 

mooi gemodelleerd. Het beeld van De Haan tilt het verhaal naar 

een nieuwe betekenis: die van de schoonheid van de val. 

1. Geciteerd in Water en Vuur IV, ISBN 90 80581 13 5  

2. Uit www.scholieren.com: OvidiusMetamorphosenDaidalus en Icarus

 Eppe de Haan, Icarus, 2003, marmer, 125 cm

Ans van Berkum is kunsthistoricus en directeur van  

Architectuurcentrum Casla in Almere. Zij schrijft over 

beeldhouwkunst, met een accent op kunst in de openbare 

ruimte. Haar laatste boek verscheen in 2010 onder de 

titel Willem van Genk bouwt zijn Universum.
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Le peau d’Icare van Gerrit Offringa ontkent juist alle massa.  

Hier is Icarus niet zwaar neergestort, maar gevlucht, verdwenen. 

Alleen wat ijle lijnen, een laatste veer en een huid zo dun als 

eierschaal, blijven over. Hier wordt de morele inhoud van de mythe 

niet gesublimeerd, maar omgekeerd. Misschien moeten we bij 

dit beeld niet helemaal terug naar de mythe, maar eerder denken 

aan een boek als dat van Raymond Queneau, Le Vol d’Icare (1968), 

waarin de figuur die Icarus heet uit een ander boek is weggevlogen 

en ook aan de verhaallijn in deze roman ontsnapt. Net als bij  

Offringa is de echte figuur die gevlogen heeft uit het beeld  

weggeslingerd. Misschien heeft hij zich elders hervonden, in de 

realiteit, rijker dan ooit. 

Quand le feu s'enfuyait 

Le silence se faisait aussi profond que l'eau

Revenue sur la terre

Je fais les premiers pas,

Touchée, soulagée

Les oiseaux tombent du ciel

Le soleil me réchauffe doucement le dos

J'étais si loin,

Une fleur me paraissait tellement immense

Le soleil tellement petit

J'ai volé 3

3. Moonbeam; Anonieme Blogger

Gerrit Offringa, Le peau d’Icare, 1992, kunststof, hout en koper, 120 cm 
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muZieK
Heel stil zijn de beelden van Immanuel Klein. Cones is een bijna 

vierkant blok met kleine kegels die uit het bovenvlak omhoog 

rijzen en handen van kijkers naar zich toe trekken, als vormden 

de puntjes letters in braille. Dan Remembering Tara, waar het 

bovenvlak bewerkt is met een ritme van zachte kuiltjes. Het zijn 

de afdrukken van zijn vingers die Clair de lune, uit de Suite Ber

gamasque van Claude Debussy, ‘pianospeelden’ in zand. Muziek, 

die als een rivier van rust door een ruimte kan stromen, gebaseerd 

op het gedicht Clair de lune van Paul Verlaine. Onsterfelijke regels, 

die in het licht van Kleins sculptuur sprekender worden dan ooit:

Votre âme est un paysage choisi

Que vont charmant masques et bergamasques

Jouant du luth et dansant et quasi

Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur

L’amour vainqueur et la vie opportune

Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur

Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,

Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres

Et sangloter d’extase les jets d’eau,

Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

Kleins achtergrond als musicus en fascinatie voor vloeiende 

landschappen, gevormd door de bewegingen van wind en water in 

steen en zand, komen hier bij elkaar. In Remembering Tara zijn 

het geen natuurkrachten die de steen hebben bewerkt. De vorm 

ontstond door de afdruk van de tonen die hij in zijn hoofd kon 

horen. Klanken die voortkwamen uit een gedicht, waarin verteld 

wordt hoe het landschap van de ziel zich plooit naar de extase van 

het theater van het leven. Klein gebruikte de vingerzetting van 

het openingsakkoord om het beeld te maken. Wij kunnen er naar 

luisteren met onze vingers. Met handen die het beeld lezen, als 

was de steen beschreven. 

beKoorliJK
Veel van het in deze expositie getoonde werk komt uit Italië, dat 

samen met Griekenland de bakermat vormt van de Westerse 

kunst. Het oeuvre van een beeldhouwer als Novello Finotti wortelt 

in die traditie, die is doorgevoerd vanuit de Christelijke cultuur.

Zijn beeld met de titel Non ci indurre is heel suggestief. Twee over 

elkaar geslagen benen met pumps, worden verbonden met een 

vorm die aan een tors herinnert. Daaruit welt zwart bont op, dat 

er om schreeuwt gestreeld te worden. Op het been balanceert een 

onderarm met een hand die een voorwerp vasthoudt. Is het een 

mond? Wordt de smeekbede van de titel, leidt mij niet in verzoe

king, hier uitgesproken? Dat is immers een regel uit het Onze 

Vader, het gebed waarmee Christenen hun geloof bevestigen en 

hulp inroepen bij het bestrijden van het kwaad. De regel die volgt 

luidt: en verlos ons van den boze.

Kan een gebed poëzie zijn? Kan de inhoud van een gebed zich 

vertalen naar beeldelementen die op een nieuwe manier worden 

samengesmeed?

Finotti maakt ons in elk geval duidelijk dat het hier om een collage 

gaat: zo onverwacht is de keuze voor beeldelementen en de plek 

die deze krijgen. Maar wat zegt het beeld precies? Zien we hier een 

hedendaagse versie van de vrouwfiguren die werden afgebeeld bij 

de ingang van Middeleeuwse kerken? Ze waren naakt, maar bedekt 

met padden en slangen, als ultieme symbolen van het slechte in  

de mens. De boodschap is daar dat die verleiding moest worden 

uitgebannen, net als alle verleidingen op dat vlak. Finotti speelt 

met dat figuurtype maar overstijgt het ook. Zijn beeld waarschuwt 

net zo hard als het lokt. Als het al de verbeelding van het gebed 

aller gebeden is, dat over de hele wereld ten hemel stijgt, dan is het 

toch zeker ook een lofzang op dat wat het gebed wil bezweren.

Novello Finotti, Non ci indurre, 2002, brons, 107 cm

Beeld hierboven: Immanuel Klein, Remembering Cones

2010, Bardiglio marmer, 47 cm

Beeld rechts: Immanuel Klein, Remembering Tara

2010, Bardiglio marmer, 47 cm
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toestanden beschrijft als spiegel van zijn tijd. Barbiers spiegelt 

de kijkende mensen in de waterplas die altijd in het binnenste van 

zijn beeld staat. Hij laat de mensen simpelweg naar zichzelf kijken 

en heeft geen woorden nodig.

portret
Taal in Beeld is een tentoonstelling die in verschillende lagen 

genoten kan worden. Kunst kan als een microscoop het geworstel 

met de wereld uitlichten en becommentariëren, vanuit oude en 

nieuwe verhalen, neergelegd in leesbare keuzes voor materiaal, 

kleur en vorm. Maar ook de mensen die kijken hebben een lading. 

Ze brengen hun herinneringen en stemmingen mee, en gaan een 

verbinding aan met het beeld vanuit hun persoonlijke gevoel. Hun 

primaire reactie op de taal van beelden komt van diep binnenin. 

Van het gebied waar nog geen taal bestaat, alleen emotie. Je voelt 

woede, afschuw, ontroering. Soms ook blijft het stil. In wat je zo  

ervaart, portretteert het beeld jou en toont het je wie je bent.  

Luistert u ook naar die taal van uw reacties, en de tentoonstelling 

zal een volledige ervaring voor u worden. 

Ans van Berkum

leZen
De rechtopstaande grensstenen die in Babylonië werden gebruikt 

om de grond te markeren die door koningen aan hun vazallen  

was geschonken, kunnen worden gezien als de oudste juridische 

documenten. Op deze kudurru werd in woord en beeld over de 

schenking verteld. Zo werd de steen het harde bewijs van het  

besluit. Enneatum, rond 2600 v.Chr. koning van Lagaš, was de 

eerste vorst die vreemde gebieden aan zich onderwierp. In het  

dubbelbeeld van Lotte Thuenker Kudurru en Enneatum staan de 

beelden als grote steles gelijkwaardig naast elkaar. De kudurru 

heeft een gepolijste top en een schacht, bewerkt met horizontale 

regels; bij Enneatum is de ene zijde ruw gelaten, terwijl de andere 

kant spiegelglad is geslepen. Figuren die confronteren en in  

‘steentaal’ spreken over macht. 

“Vondeling van steen, ik wil je adopteren, je jaren in miljoenen, 

begrijpen en doorvoelen (…)”, schreef beeldhouwer Joost Barbiers. 

Niet als pendant van een sculptuur, maar als op zich zelf staande 

productie. Barbiers drukt zich zowel uit in taal als in steen, 

waarbij hij voor zijn beelden ook wel weer eens de literatuur als 

inspiratiebron gebruikt. Kijk maar naar Camera Obscura, dat in 

de tuin van Het Depot staat. Daarmee verwijst hij naar het boek 

van Hildebrandt uit 1839, waarin deze een keur aan dagelijkse 

Joost Barbiers, Camera Obscura (buitenbeeld), opus 256, 2008, graniet, 330 cm

Lotte Thuenker, Kudurru en Eannatum

2005, graniet en Carrara marmer, 145 cm
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De Beeldengalerij Het Depot heeft vorig jaar zijn schepping de  

‘Madonna der dagen’ een prominente plaats in het entree van  

Het Depot gegeven. Bij binnenkomst wordt de bezoeker overwel

digd door de afmeting, kleur, vorm en door de 370 luikjes die de 

Madonna zo bijzonder maken. De ‘Madonna der dagen’ staat, 

samen met de ‘Anatomico Che Cammina’ van Novello Finotti en de 

‘Venus’ van Eja Siepman van den Berg, symbool voor de doelstel

ling van de Stichting Utopa en de Stichting Het Depot. De bewo

ners van de kamers van het beeld hebben door de eeuwen heen de 

mensheid geïnspireerd en daarmee kansen en mogelijkheden voor 

anderen gecreëerd. In dit beeld is het erfgoed van 370 Europeanen 

verzameld. De ‘geestrijke’ inhoud van de ‘Madonna der dagen’ is 

een inspiratiebron voor niet alleen de Stichting Utopa, maar voor 

elke bezoeker en voor ons allemaal.

We hebben het plan ons telkens bij onze tentoonstellingen te 

laten inspireren door één of meer bewoners van de ‘Madonna der 

dagen’. Een eenvoudige rekensom leert dat we met dit voornemen 

bijna twee eeuwen vooruit kunnen. Bij de tentoonstelling Taal in 

Beeld hebben we gekozen voor drie bewoners van de Madonna: 

Goethe, Schiller en Sappho. Het beeld ‘Zwei Seelen ach’ verwijst 

naar Goethe’s Faust, en op de tentoonstelling laten we een aantal 

boeken van deze schrijvers zien. Sappho is de derde bewoonster. 

Het is ook het meest recente beeld van Gerhard Lentink en beleeft 

haar première op deze tentoonstelling. Sappho neemt zoals u kunt 

lezen in de begeleidende tekst, letterlijk en figuurlijk, een wel heel 

bijzondere plaats in tussen de bewoners van de Madonna. 

De teksten bij de beelden van Gerhard Lentink in deze uitgave 

van Fragment zijn van de kunstenaar zelf. Het zijn delen van de 

teksten in de catalogus die bij deze tentoonstelling verschijnt.

Loek Dijkman 

voorzitter Beeldengalerij Het Depot

De beelden van Gerhard Lentink nemen op de komende tentoonstelling een 
bijzondere plaats in. Niet alleen omdat ze grote afmetingen hebben. Niet alleen 
omdat ze bijzonder van constructie zijn en ook niet omdat Gerhard Lentink een 

bijzondere persoonlijkheid is.

Bij de beelden van 

Gerhard Lentink

Gerhard Lentink, Opus 36: La création du monde

20102011, hout, multiplex, polychromie, lakwerk, 292 cm
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De glazen deuren van Het Depot zijn gesloten. Ik zie niemand 

binnen. Er is een paaltje waar je kunt aanbellen, maar ik loop door 

naar het achtergelegen arboretum. Ik ben hier nog nooit geweest, 

toch komt de omgeving vreemd vertrouwd op me over. Heimwee. 

Een arboretum is een park en parken stemmen altijd weemoedig. 

Er hangt een milde herfstsfeer, het regent niet, maar vocht is voel

baar. Een zweem van aardegeuren. Stilte. Een vage herinnering 

wil maar geen contour aannemen. Hier heerst verlatenheid zoals 

je die in een bos niet voelt. Een bos beschut, een park accentueert 

eenzaamheid. Dit cultuurlandschap roept een onbestemd verlan

gen wakker. Ik wil hier zijn en niet zijn tegelijkertijd. Ik zou op 

een bankje kunnen gaan zitten. Bankjes in parken, daar komen  

de herinneringen. Bankjes zijn verbonden met verdriet, met 

ziekte en met lijden dat het zijn transparant maakt. Bankjes zijn 

niet vrolijk, ze bieden een moment schrale troost. Ik wil hier weg. 

Hoogste tijd om aan te bellen. 

Bij de beelden van Gerhard Lentink hoor ik ingetogen muziek en 

gefluister. Maar ineens klinkt een schreeuw, een snik. Medea met 

in wilde woede geopende mond. Een naam wordt in het voorbij

gaan geroepen. Immer leiser wird mein Schlummer, een vrouw ligt 

naakt uitgestrekt op een boot, ze ontwaakt en zou zo uit beeld 

kunnen verdwijnen. Lentinks werk is visueel en literair. Er is 

agressie, ongekende wreedheid, beschutting, troost. Het oeuvre 

van momenteel dertig beelden is geworteld in de humuslaag van 

de cultuurgeschiedenis. Lentink voedt zich met elementen uit 

de klassieke oudheid, met mythologie, literatuur, poëzie, beel

dende kunst en muziek. Al die boodschappen in beeld, taal en 

klank worden door zijn levensproces gedistilleerd. Zijn bestaan 

is het focuspunt waarin de vele lijnen van de cultuurgeschiedenis 

samenkomen. Voor een zuiver distillaat is tijd nodig en die neemt 

hij. Een beeld hoeft niet in een jaar klaar. Het is een samengebalde 

essentie, een zeer persoonlijke visie en het resultaat van secure en 

noeste arbeid. Tijd en vakmanschap horen tot de anachronistische 

ingrediënten van zijn beeldenwereld. Zijn oeuvre is het resultaat 

van een gestaag bouwproces. Zijn uiterst gedetailleerde bouwte

keningen roepen de kathedralenbouw in herinnering of het werk 

van monniken die dag in dag uit manuscripten kopieerden. Zijn 

beelden hebben klassieke trekken, met een schaarser kleurge

bruik dan in de Oudheid gebruikelijk was. Dikwijls overtreffen ze 

de menselijke maat, hun présence onttrekt hen aan het alledaagse. 

Waar al geruime tijd van kunstenaars een snelle reactie op de ac

tualiteit wordt verwacht, daar bezint Lentink zich op het tijdloze.

maar alles is te DraGen
als…

sappHo

Een Actueel Anachronisme: 
Gerhard Lentink  
in Beeldengalerij  
Het Depot

Wouter Welling
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Gerhard Lentink, Opus 37: Sappho

20112012, hout, multiplex, staal, lakwerk, 301 cm

1.  Karen Armstrong: De grote transformatie – het begin van onze religieuze 

tradities. Vertaling Karina van Santen, Martine Vosmaer, Eelco Vijzelaar.  

De Bezige Bij, Amsterdam, 2005, p.8 

Leven, lijden en sterven. In alle tijden en culturen hebben mensen 

de behoefte gehad hun leven een inbedding te geven, een antwoord 

te formuleren op wat hun overkomt. Dat antwoord is altijd buiten 

het alledaagse gezocht. “We zijn allemaal op zoek naar momenten 

van extase en vervoering waarin we ons menszijn vollediger bele

ven dan normaal, diep vanbinnen worden geraakt en tijdelijk bo

ven onszelf worden uitgetild. We zijn betekenis zoekende wezens, 

en in tegenstelling tot dieren raken we heel snel wanhopig als we 

geen betekenis en waarde in ons leven kunnen vinden”, schrijft 

Karen Armstrong1. Het verhaal van een georganiseerde religie 

biedt, althans in het grotendeels seculiere Westen, geen bevredi

gend antwoord meer. We zullen het zelf moeten formuleren, niet 

in een taal van dogmatische zekerheden, maar veeleer in die van 

het bevroeden en aftasten. Geen uitroeptekens, maar vraagtekens. 

Geen punten, maar puntkomma’s. Het individuele verhaal is per 

definitie onaf en in voortdurende metamorfose. We vinden geen 

zekerheden in heilige boeken, maar referentiepunten in poëzie en 

literatuur. Verhalen van pijn en verdriet, maar ook van ‘schoon

heid en troost’.   

Lentink is op een extreme manier toegewijd aan zijn werk. Was  

hij een gelovige geweest, dan had zijn overtuiging naar alle waar

schijnlijkheid de vorm van godsdienstfanatisme aangenomen.  

In zijn autobiografie Anatopen vermeldt hij dat hij afzag van het 

vaderschap omdat het sacrale domein van de kunst al zijn aan

dacht zou opeisen en hij dus nooit de vader had kunnen worden 

waar kinderen recht op hebben. Voor hem geen half werk. Hij 

laat zijn kinderen, de beelden, perfect en gaaf de wereld in gaan. 

Het liefst laat hij ze zelfs dan niet helemaal los. Hij begeleidt ze 

naar iedere tentoonstelling waarvoor hij wordt uitgenodigd. Zijn 

op vatting over het kunstenaarschap is bepaald niet lichtvoetig 

en dat geldt ook voor de thema’s die hij kiest. Er is sprake van een 

drietal nauw met elkaar verbonden leitmotiven: 

• agressie, wanhoop, aanval

• beschutting, het introverte, intimiteit

• sublimatie, verheffing, schoonheid

Wouter Welling (1964) is conservator hedendaagse kunst 

uit Afrika en de Afrikaanse diaspora in het Afrika Museum

in Berg en Dal. Hij werkte als kunstcriticus voor de  

Volkskrant en schreef diverse kunstenaarsmonografieën. 

Over Gerhard Lentink schreef hij de monografie Gerhard 

Lentink  beelden en environmentprojecten met Reinout 

van den Bergh, uitgave Gerhard Lentink, Dordrecht, 1993.
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Agressie is ook het onderwerp van Sebastiaan-Martyr, waarbij 

het lichaam van de heilige door maar liefst veertig pijlen wordt 

doorboord. De werktuigen van de dood zijn keurig in het gelid 

geplaatst, evenals het houten bloed, dat in druppels bij iedere pijl 

naar beneden sijpelt, de cadans van het kwaad accentuerend.  

Er is haat en wreedheid in de wereld. In de Spuihaven in Dordrecht 

plaatste Lentink de oppositionele krachten van waanzinnige 

woede en empathie tegenover elkaar in de vorm van het schreeu

wende hoofd van de uitzinnige tovenares Medea, zoals ze door 

Maria Callas werd gespeeld en gezongen, en een luisterend oor. 

voorzien. Ook uit het bloed van Medusa kwam iets moois voort: 

het gevleugelde paard Pegasus, dat de dichters is toegewijd. 

Lentink liet het niet bij de Iconomneme. In dezelfde periode kwam 

hij met een even indrukwekkend als poëtisch antwoord op geweld: 

de Iconoclast. Het is een bijna drie meter hoog oorlogsinstrument 

dat op wielen voortgeduwd kan worden en ten strijde trekt, zoals 

in de middeleeuwen de blijde werd gebruikt. In plaats van straat

klinkers ‘werpt’ dit gevaarte klinkers, letters dus. Bij de oudste 

bezweringen zijn wellicht voornamelijk klinkers geuit. Zelden is 

de kracht van klank en taal zo sterk in beeld gebracht.

hoofd aan de godin, die het als bescherming op haar kuras droeg. 

Een Medusaantefix, een reliëf met de voorstelling van haar hoofd, 

functioneerde in de Oudheid vaak als bescherming bij huizen. 

Het is duidelijk dat Medusa ten prooi is gevallen aan agressie 

en vervolgens ook nog eens misbruikt werd als kwaadafwerende 

kracht. De Medusa-tafel werd het slachtoffer van een vandaal, een 

iconoclast, een beeldenhater die een straatklinker door een van 

de ramen van Lentinks atelier wierp. Die steen trof het beeld dat 

in stukken viel. Lentink zag in dat voorval aanleiding voor een 

metamorfose van zijn beeld. Hij maakte van de gebroken elemen

ten een Iconomneme, een herinnering aan een beeld. Het vormt een 

antwoord op de agressie van de buitenwereld: op destructie volgt 

(re)constructie. De slangenkronkels kregen een wagen om zich 

heen, het hoofd werd van een beschermende, openklapbare, kap 

aGressie 

Begin jaren tachtig maakte Lentink zijn Medusa-tafel, een beeld 

waarbij het hoofd van Medusa wordt gepresenteerd op een glazen 

blad geschraagd door een in een kluwen samenkomende drievoet 

van slangen. Uit het hoofd golven slangen omhoog, haar slangen

ogen staren vooruit. Medusa is een van de drie Gorgonenzusters, 

zoals de dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto heten. Het 

beeldschone meisje was een gruwelijk lot beschoren. Ze werd door 

de zeegod Poseidon verkracht voor het altaar van Pallas Athene. 

De grote godin strafte niet de dader, maar het slachtoffer. Wellicht 

was ze jaloers op haar schoonheid. Medusa werd een monster 

met slangenhaar; wie haar aankeek versteende. Het lukte de held 

Perseus om haar hoofd af te slaan; door zijn schild als spiegel te 

gebruiken keek hij haar niet direct aan. Vervolgens schonk hij het 

Gerhard Lentink, Opus 13: Iconoclast, 

19891991, hout, staal, 296 cm

Gerhard Lentink, Opus 5: Sebastiaan-Martyr, 19841985

hout, staal, aluminium, plexiglas, multiplex, lakwerk, 253 cm

Collectie O. van Aubel, Kapellen (België)

Gerhard Lentink, Opus 22: Immer leiser wird mein Schlummer

 1996, hout, aluminium, polychromie, lakwerk, 491 cm

Gerhard Lentink, Opus 14: Iconomneme, 19831991, hout, staal,  

aluminium, glas, gedeeltelijke polychromie, 202 cm
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dood’ noemt. Geïnspireerd door een vroegarchaïsch beeld uit de 

collectie van het Louvre in Parijs en een Sappho portret uit de 

collectie van het Archeologisch Museum van Istanbul, maakte 

Lentink een standbeeld in de vorm van een torso voor de beroemde 

dichteres van mystiek getinte liefdespoëzie uit Lesbos. Op haar 

gewaad is in Griekse letters een van haar gedichten aangebracht 

dat gaat over hevige verliefdheid en het door het huwelijk met een 

man verliezen van haar geliefde. De tekst eindigt fragmentarisch: 

Maar alles is te dragen, als… Het onvolledige – torso en tekst – past 

bij het onvervulde van de bezongen liefde. Het Sappho standbeeld 

volgde op Madonna der dagen, een enorme vrouwelijke torso 

geheel bestaande uit deurtjes die kunnen worden geopend en dan 

370 namen tonen van voor Lentink belangrijke mensen uit 28 

eeuwen westerse cultuurgeschiedenis. Zij bewonen als het ware 

dit mystieke lichaam. Het zijn zulke diverse figuren als componis

ten, dichters, schrijvers, schilders, beeldhouwers, heiligen en een 

slachtoffer van de Holocaust (Anne Frank). Een verzameling die 

ongetwijfeld nog fors uitgebreid zou kunnen worden. In de kamer 

bij het hart huist Homerus, nabij de vulva Sappho. “Daar koos ik 

haar als de vrouwelijke pendant van Homerus, waarbij Homerus 

dan staat voor de mannelijke dichter/schepper die in zijn Ilias en 

Odyssee de hybris toont, de overmoed, de harde confrontatie, het 

noodlot, het gedurig reiken naar het land achter de einder. Terwijl 

Sappho als icoon van de vrouwelijke scheppingskracht de liefde, 

de zachte confrontatie en het verlangen naar de ander bezingt.”2 

De coïncidentia oppositorum, het samengaan van tegendelen, in 

een beeld dat het antwoord formuleert op de vraag wat er na “als” 

zou kunnen komen. Troost is menselijkheid vormgegeven in  

cultuur. Het artistieke residu van de cultuurgeschiedenis biedt 

een kussen bij het (onvermijdelijke) neervallen. 

Een anachronisme, het woord viel al eerder. Het oeuvre van een 

kunstenaar die de actualiteit in het mythische herkent is op zich  

al een anachronisme. De kunstwereld is als de modewereld: 

snel, oppervlakkig, koud. Het is altijd een wereld van uitsluiting 

geweest. Zoals in de negentiende eeuw de salonschilders tot de 

insiders behoorden en de experimenterende avantgarde de outsi

ders vormden, zo gold in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, 

de periode waarin Lentink het toneel betrad, een even duidelijke 

scheiding tussen kunst die meetelde en kunst waar conservatoren 

en critici met een grote boog omheen liepen. Het was een periode 

waarin de conceptuele kunst hoogtij vierde en er een taboe rustte 

op alles wat verhalend, inhoudelijk (in de betekenis van levensbe

schouwelijk, spiritueel) oogde. Het taboe der taboes was (en is dat 

ten dele nog steeds) schoonheid. Kunstenaars die hun eigen weg 

gingen en het kunstenaarschap opvatten als een individuatiepro

ces, als een persoonlijke ontwikkeling ingebed in de cultuurge

schiedenis, kregen geen toegang tot de grote podia. Curatoren en 

critici werkten aan hun eigen carrière en zorgden ervoor hun han

den niet te branden aan dergelijke individualistische trajecten. 

Kunstenaars met een nietwesterse achtergrond hadden het hele

maal moeilijk, want zij refereerden aan een culturele context die 

afweek van de westerse en derhalve niet ter zake deed. Zoals een 

museumdirecteur stelde: “Het is een zeer specifieke discussie, zelf 

genererend, gebed in een zeer specifieke westerse traditie. Wat 

binnen deze discussie relevant is, wordt getoond in de musea.”3 

Kunst met een ander referentiekader hoorde in volkenkundige 

musea thuis. Schoorvoetend is het blikveld verruimd en onder 

invloed van interculturaliteit en globalisering (met biënnales 

buiten de Westerse wereld), is nu ook het blikveld van de meeste 

curatoren en critici verbreed. Zoals de avantgarde van weleer nu 

belangrijker wordt gevonden dan de ooit zo gevierde salonkun

stenaars, zo is ook nu het kaartspel met namen die meetellen 

opnieuw geschud. Maar schoonheid, figuratie, het ambachtelijke, 

het spirituele en het narratieve in de kunst… men heeft het er 

nog altijd moeilijk mee. Er ontstaan nieuwe plaatsen waar kunst 

wordt getoond waarmee het niet gemakkelijk scoren is. Het zijn 

veelal particuliere initiatieven waar deze kunst een oase vindt, 

zoals Beeldengalerij Het Depot. Daar kunnen verbanden worden 

getoond die elders (nog) niet worden gelegd. De plaatsen waar de 

werkelijk interessante discussie (en niet een zelf genererende, dus 

autistische) zich afspeelt bevinden zich over het algemeen niet in 

het centrum. In een tijd waarin de overheid de maatschappelijke 

relevantie van musea slechts beoordeelt op basis van bezoekers

aantallen, is een oase in de kunstwereld werkelijk maatschap

pelijk relevant. Een plaats die zich niet richt naar de waan van de 

dag, die zich niet ontwikkelt tot cultureel pretpark, maar waar de 

bezoeker zich kan laven aan introspectieve kunst. Een plaats om 

tot bezinning te komen. Een actueel anachronisme. 

bescHuttinG 

De beschermende moedergodin, waarvan Maria een late versie  

is, had hij eerder al ten tonele gevoerd met zijn Noet-poort,  

geïnspireerd door een bezoek aan een grafkamer in het Dal der 

Koningen bij Luxor. Daar liep hij onder een schildering van de 

hemelgodin door en die sensatie van hemelse bescherming wilde 

hij met het beeld overbrengen. De scherpe punten die contrasteren 

met de zachte vorm van de vrouw binnenin versterken het gevoel 

van veiligheid.

Lentink bouwt graag een beschuttend domein gelardeerd met 

woorden. Taal vertolkt hoop en verlangen en biedt troost bij 

agressie en zelfs bij de acceptatie van het onvermijdelijke einde. 

Met Walters Huis bouwde hij een kapel waarvan de wanden zijn 

opgebouwd uit de woorden van het liefdesgedicht Liberté van Paul 

Éluard. De bezoeker kan zich erin terugtrekken en de tekst van 

binnenuit lezen – niet van buitenaf. Van buiten neemt men een 

zeer fraai houten filigrein waar. De beleving van het meest intieme 

en belangrijke in een mensenleven, de liefde, komt immers ook 

van binnenuit. 

sublimatie 
Kracht en kwetsbaarheid, buiten en binnen, logos en mythos, 

hoekig en zacht: de tegendelen komen samen in beelden die 

kunnen worden opgevat als een derde ‘categorie’ (nogmaals: de 

scheidslijnen bij deze rubricering zijn diffuus), die van de subli

matie. Ze bieden de mogelijkheid van een synthese als poëtisch 

antwoord op de these en antithese van kwetsbaarheid en agres

sie. In dat antwoord wordt het onvolmaakte en het onbevattelijke 

geïncorporeerd en gesublimeerd tot wat Lentink zelf in zijn tekst 

bij het monumentale Madonna der dagen een ‘overwinning op de 

3.  Wouter Welling: Kijken zonder grenzen - hedendaagse kunst in het Afrika 

Museum – de collectie Valk en verder. Afrika Museum, Berg en Dal, 2006, p.38

2. Gerhard Lentink: Sappho, 2012, tekst bij het gelijknamige beeld.

Gerhard Lentink, Opus 37: Sappho,

20112012, hout, multiplex, staal, 

lakwerk, 301 cm

Gerhard Lentink, Opus 30: Walters Huis

20002005, hout, 434 cm

Collectie Gemeente Dordrecht; locatie: Albert  

Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Gerhard Lentink, Opus 8: Noet-poort, 19861987, 

hout, gedeeltelijke polychromie, 278 cm
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Graag neem ik u mee op een tocht langs twaalf van mijn beelden 

die, op het moment dat ik dit schrijf, alleen nog maar ingetekend 

zijn op een plattegrond van Het Depot in Wageningen. Twaalf  

geel ingekleurde vlekjes, schaal 1:50, die als sneeuwvlokken  

neerdwarrelden binnen de contouren van een uitgekristalliseerde 

utopie, gelegen op een Zauberberg vol pioenrozen, lavendel en 

blauwe regen, met woudreuzen waarin nachtegalen zingen.

Zoals u nu uitgenodigd wordt voor deze tocht, zo werd ik ook zelf 

genood deze rondgang te maken door de ‘Teweegbrenger Dezes’. 

Zo’n rondgang betekent meteen ook een reis door de tijd, door 

mijn persoonlijke geschiedenis en door de beddingen waarlangs 

gedachtenstromen vloeien. Daarmee wordt die rondgang langs 

twaalf beelden ook een reis buiten de contouren van de Beelden

galerij naar de omringende wereld. En omdat alles met alles te 

maken heeft, wordt het schrijven erover een middelpuntvliedende 

bezigheid die voert naar steeds afgelegener paden die verleidelijk 

wenken. Want wat zijn hoofdzaken en wat bijzaken wanneer je je 

schreden zet op dat wereldwijde web van onlosmakelijk met  

elkaar verknoopte gebeurtenissen en feiten uit je eigen leven en 

dat van de anderen? Je bestaat bij de gratie van je omgeving en 

Jules Deelder zei het al: ‘De omgeving van de mens is de medemens.’ 

Die opmerking impliceert een opdracht tot humaniteit.

De uitnodiging om iets over mijn beelden te zeggen was tegelijker

tijd een invitatie om mijn werk opnieuw te bezien vanuit het nu, 

te herinterpreteren en het aanvankelijke denken in beeldtaal te 

reconstrueren in schrijftaal. Dat is een spel. Een spel van gedach

tenassociaties, duidingen en betekenissen, van herinneringen  

die opduiken en vervagen. Een spel ook met de geschiedenis, met 

mijn boekenkast; een expansief spel dat uiteindelijk noopt tot 

bescheidenheid, tot het besef dat je een nietig radertje bent in  

het grote geheel.

Ik bezie mijn oeuvre als een denkbeeldig, traag groeiend woud  

van beelden waar het, naar ik hoop, goed toeven is voor mensen 

(en voor nachtegalen die de liefde bezingen). Dat woud koestert 

de utopie, koestert idealen, gelooft in humaniteit en ook in heel  

gewone dingen als eerbied, voor het heden en het verleden, voor 

mensen (jezelf niet uitgezonderd) en voor dingen. Dat woud zoekt de 

verzoening van tegendelen en wil voor iedereen toegankelijk zijn.  

Ik nodig u uit om dat Woud der Verwachting te betreden, waarbij ik 

me meteen realiseer dat ik niet aan ‘De Verwachting’ kan voldoen 

– ik ken mijn beperkingen. U zult het moeten doen met twaalf 

pogingen tot de verbeelding van een idee.

De Nijmeegse Dantevertaler Jacques Janssen zei ooit in een lezing 

over La divina commedia dat, wat hem betreft, de mooiste Dante

uitgaven worden gekenmerkt door een uitbundige overvloed aan 

commentaren die de grondtekst bijna overwoekeren. Die barokke 

liefde voor de zijpaden herken ik. Ook in deze teksten ben ik ze 

veelvuldig ingeslagen, waarbij ik ze stileerde tot voetnoten. Maar 

ik hoop natuurlijk dat mijn werk ook zonder deze teksten gewoon 

leesbaar is. Dus nodig ik u uit om in ieder geval de beelden te gaan 

bekijken. In het ideale geval zijn deze teksten hooguit een curieuze 

aanvulling op wat die werken zelf te vertellen hebben.   

 

Aan het begin van deze rondgang wil ik, als een stèle langs het 

pad, een gedenksteentje oprichten voor Wim Smits (19222012),  

de docent aan de Academie Sint Joost, die keek zonder vooringe

nomenheid en met zijn aanstekelijk enthousiasme ook mij op  

een beslissend moment een zetje gaf.1 

Drieëndertig jaar later kreeg ik weer een ‘zetje’, nu van de  

‘Teweegbrenger Dezes’, alias ‘Mijnheer Peeperkorn’2, alias Loek 

Dijkman. Daarvoor ben ik hem en zijn vrouw Sylvia de Munck  

heel erkentelijk.

En ja, ik dank alle nachtegalen, en in het bijzonder die ene, want 

wat zou ik zijn zonder haar lied?

Gerhard Lentink

1.  Wim had op zijn overlijdenskaartje onder zijn naam en levensdata, als een venster op een nachtelijke hemel, het Zwart Vierkant van Kasimir Malevich  

geplaatst met daaronder een groet aan de nabestaanden. 

2.  Meteen bij onze eerste ontmoeting moest ik aan ‘mijnheer Peeperkorn’ denken uit Der Zauberberg van Thomas Mann, een van mijn favoriete auteurs:

   Voor het eerst onderging hij rechtstreeks de invloed van Peeperkorns pondereuze persoonlijkheid (‘persoonlijkheid’ – in het aanschijn van deze man was  

dit woord geen moment uit je gedachten; je wist opeens wat dat was, een persoonlijkheid, als je hem zag, en sterker nog, je was ervan overtuigd dat een  

persoonlijkheid er over het algemeen niet anders kon uitzien dan hij),… 

(Thomas Mann: De Toverberg, vert. Pé Hawinkels, 1975, De Arbeiderspers, Amsterdam.)

EEN RONDGANG 
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Madonna der dagen
Toen ik in 2009 in het laatste stadium van mijn werk aan Zwei  

Seelen begon na te denken over het onderwerp van een nieuw 

beeld, was het bedrijf, waar ik sinds 1983 het hout voor mijn 

beelden betrok, inmiddels door een faillissement opgehouden 

te bestaan. Een verbintenis die voor het leven leek te zijn, was 

plotseling beëindigd. Dit zette mij ertoe me voor te stellen dat het 

materiaal wat ik tot dan toe vooral aanwendde voor mijn beelden, 

merbau, opeens niet meer verkrijgbaar zou zijn. Ik besloot om te 

kijken of een massaproduct als multiplex, dat ik tot dan toe alleen 

voor de vervaardiging van sokkels gebruikt had, nu zou kunnen 

dienen als het belangrijkste materiaal voor het nieuwe beeld.

Daarbij kwam dat ik al een tijdlang een beeld voor ogen had 

waarbij ik het principe van een meervoudige schrijn zoals ik 

die hanteerde bij het opdrachtwerk Memorieschrijn voor Betty K. 

een antropomorfe vorm zou geven. Zoals de Italiaanse architect 

Santiago Calatrava voor zijn vierenvijftig verdiepingen tellende 

wolkenkrabber Turning Torso (2005) in Malmö uitging van een 

simpel schetsje van een getordeerde mannentors, zo wilde ik – in 

tegengestelde richting dus – proberen om vanuit de vormentaal 

en structuur van een wolkenkrabber een vrouwelijke torso te 

ontwerpen. 

Pas in de uitvoeringsperiode begon ik me bezig te houden met de 

vraag of er iets – en zo ja wat – achter de 370 deurtjes verborgen 

moest worden. Doordat ik met de titel al de factor tijd geïntrodu

ceerd had, en wellicht ook door de associatie van de schrijn met 

een columbarium, kwam ik op het idee om achter elk deurtje ‘tijd’ 

op te bergen: in elk kamertje wilde ik een afgerond leven verber

gen. De schrijn zou zo een ‘allerzielenbeeld’ worden. Het lag voor 

de hand dat ik de schrijn wilde laten bevolken door mij dierbare 

levens. In de eerste gure weken van het jaar 2010 stelde ik in een 

gerieflijk verwarmde huiskamer, omringd door gulle boekenkas

ten, de bewonerslijst samen voor mijn madonnabeeld. Om het mij 

wat gemakkelijker te maken beperkte ik me tot vijf categorieën 

waaruit ik zou putten bij mijn selectie van dierbare, door mij 

bewonderde doden: componisten, schrijvers/dichters, schilders, 

beeldhouwers en heiligen.

Geen van de geselecteerden heb ik persoonlijk gekend, ik kende  

ze alleen door hun Nachleben, door wat ze met hun werken ons 

hebben nagelaten.

Na drie dagen had ik mijn selectie gemaakt, te beschouwen als 

een gespiegeld indirect zelfportret: een volstrekt subjectieve, dus 

historisch incorrecte, eurocentrische en nationalistisch getinte 

verzameling van 94 componisten, 107 dichters/schrijvers, 100 

schilders, 37 beeldhouwers en 32 heiligen: 31 vrouwen en 339 

mannen. De oudste is Homerus, de jongste de Duitse beeldhouwer 

Rainer Kriester (19352002), de laatst overledene is de Vlaamse 

schrijver Hugo Claus (19292008). Drie van hen – allen meisjes 

– vonden als teenager al de dood door respectievelijk marteling, 

de brandstapel en uitputting in een concentratiekamp: Lucia van 

Syracuse, 17 jaar; Jeanne d’Arc, 19 jaar en Anne Frank, 15 jaar. 

Misschien hoort de beschermheilige van de muziek, Caecilia van 

Rome, ook wel in dit rijtje thuis: zij stierf in ieder geval op zeer 

jeugdige leeftijd omstreeks het jaar 230, na een weigering om aan 

de Romeinse goden te offeren, de marteldood door onthoofding.

Deze vier jong gestorven meisjes treden hier op als de bescherm

heiligen van de genoemde categorieën: Lucia, de lichtheilige be

schermt de beeldende kunsten, Anne beschouw ik in deze context 

als de martelares van de schrijvers, Caecilia is patrones van de 

componisten en Jeanne zie ik als protagonist van alle heiligen.  

(Ze wonen respectievelijk op de zesde, de tiende, de negentiende  

en de tweede verdieping.)

Heel veel van deze namen komen ook voor in het Anatopenboek 

dat ik in het voorafgaande jaar juist voltooid had en dat deels  

geschreven is uit bewondering voor de culturele rijkdom van  

Europa en – in het bijzonder – de mediterrane wereld. 

Nu ontwikkelde ik een verdelingsmethode om tot een gelijkmatige 

spreiding van de categorieën – en subcategorieën als nationaliteit, 

eeuw, geslacht – over de twintig verdiepingen te komen. Daarbij 

hanteerde ik het principe van het ‘geleide toeval’, ongeveer zoals 

de Griekse componist Iannis Xenakis (19222001) in zijn aleatori

sche muziek het toeval naar zijn hand zette.

Gerhard Lentink, Opus 35: Madonna der dagen 

20092010, hout, multiplex, staal, polychromie, lakwerk, 388 cm

Collectie Beeldengalerij Het Depot
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De uitgekozen levens verbeeldde ik door steeds op de achterwand 

van de hemelsblauw geschilderde kamertjes boven elkaar het 

geboorte en sterfjaar van de bewoner te stempelen. Het is dus  

mogelijk dat een beschouwer achter een van de deurtjes de levens

data van zijn grootmoeder ziet. Als hij dat beschouwt als een  

eerbetoon aan een dierbaar familielid, dan mag dat. Deze ma

donna is ruimhartig.

Op de binnenkant van de deurtjes stempelde ik een vallend blad, 

omdat Allerzielen op 2 november, midden in de herfst dus, gevierd 

wordt wanneer, evenals de doden, de blaadjes van de bomen ons 

ontvallen.

De constructie van het ‘bouwwerk’ bestond uit het in elkaar 

zetten van een tevoren gezaagd bouwpakket bestaande uit zo’n 

vijftienhonderd onderdelen. De verschillende etages werden als 

prefab elementen al helemaal vervaardigd en geschilderd. Pas 

daarna werden ze een voor een op elkaar gestapeld en met lijm en 

schroeven vastgezet op de verdieping eronder. Na het afwerken en 

beschilderen van de buitenkant en het bevestigen van de deurtjes, 

was het beeld klaar. Dat was op 4 mei 2010, juist de dag van de 

Dodenherdenking. Meteen daarna maakte ik de legenda, die een 

overzicht biedt van de bewoners en hun plaats in het beeld. 

Dit ‘allerzielenbeeld’ wil een hommage brengen aan achtentwintig 

eeuwen westerse cultuurgeschiedenis. Het is in mijn ogen een 

vrolijk, troostrijk en optimistisch beeld: het viert de overwinning 

die de grote kunstenaars met hun onsterfelijke werken bevochten 

hebben op de dood. Hun Nachleben omvat een veelvoud van de  

werkelijk geleefde levens en heeft de cultuur van het Avondland 

haar schitterende vorm gegeven.

Van dat Avondland ben ik ondubbelzinnig het product. Alles wat  

ik onderneem als beeldend kunstenaar, geschiedt bewust of  

onbewust binnen het stroomgebied van deze traditie.

Voordat ik de toevalstombola losliet op mijn selectie reserveerde 

ik vooraf twee kamers voor de twee oudste eregasten in het  

gezelschap: de Griekse dichters Homerus (ca. 800ca. 750 v.Chr.) 

en Sappho (ca. 612ca. 750 v.Chr.). Beiden wees ik een kamer toe  

op cruciale plaatsen op de centrale as van de torso: Homerus kreeg 

de kamer bij het hart en Sappho de ‘vrouwenkamer’ bij de vulva. 

Daarna liet ik op de namenlijst tien opeenvolgende toevalsbewer

kingen los, totdat ik eindelijk een bevredigende bewonersbezet

ting per verdieping verkregen had. (Een van de bewerkingen was 

de correctieronde om te voorkomen dat leden van de subcategorie 

‘allergrootsten’ in een kamertje van geringere hoogte zouden 

belanden.) Aardig daarbij was het om je voor te stellen dat de 

verschillende bewoners van een bepaalde etage elkaar ontmoeten 

zouden in de wandelgangen, zoals Dante Alighieri (hij bewoont 

de ‘navelkamer’ op de elfde etage) dat beschreef in zijn Divina 

Comedia, waarin hij per kring van hel, vagevuur of hemel diverse 

personen uit verschillende streken en tijden groepeert. 

Als willekeurig voorbeeld noem ik hier de twaalf bewoners van 

de dertiende verdieping: de componisten Modest Moessorgsky, 

Joseph Haydn en Enrique Granados; de schrijvers Robert Musil, 

Francesco Petrarca, Simon Vestdijk en Emily Dickinson, de schil

ders Gustave Courbet, Matthijs Maris en Pietro Perugino, de beeld

houwer Benvenuto Cellini en de heilige Scholastica van Nursia.

Deze verdieping omspant een periode van vijftien eeuwen: vanaf 

de geboorte van Scholastica in 480 tot aan de dood van Musil in 

1942. Vier bewoners kunnen bij leven elkaar nooit tegengekomen 

zijn, heel misschien heeft de oude Perugino de jonge Cellini ooit 

(bij toeval?) ontmoet. De zes jongste bewoners zijn allen geboren in 

de negentiende eeuw en zouden elkaar theoretisch hebben kunnen 

ontmoeten, maar ik vermoed dat het merendeel van hen alleen van 

de anderen gehoord zal hebben.

Er zal dus genoeg te bespreken zijn in de wandelgangen van die 

verdieping, waarbij het Italiaans, Frans en Duits wel de voertaal 

zullen zijn met hier en daar een beetje Nederlands en heel weinig 

Engels, Spaans en Russisch.
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Sappho
De themakeuze voor dit beeld, de Griekse dichteres Sappho, die 

van ca. 612 tot ca. 570 v.Chr. leefde op het eiland Lesbos, sproot 

voort uit de centrale plaats die ik haar toekende in het Madonna 

der dagenbeeld. Daar koos ik haar als de vrouwelijke pendant van 

Homerus, waarbij Homerus dan staat voor de mannelijke dichter/

schepper die in zijn Ilias en Odyssee de hybris toont, de overmoed, 

de harde confrontatie, het noodlot, het gedurig reiken naar het 

land achter de einder. Terwijl Sappho als icoon van de vrouwelijke 

scheppingskracht de liefde, de zachte confrontatie en het verlan

gen naar de ander bezingt. (Dat die ander mogelijk eveneens van 

de ‘vrouwelijke kunne’ is, vind ik van ondergeschikt belang, het 

maakt de confrontatie alleen maar zachter.)

Waar het Madonnabeeld het Nachleben belichaamt van het 

indrukwekkende conglomeraat van talloze zeer diverse schep

pingen van kunstenaars uit het Avondland, wilde ik met het 

Sapphobeeld het mechanisme van de overleving over de grenzen 

van de dood van de individuele kunstenaar belichten. De dichteres 

valt postuum samen met haar oeuvre: ze neemt in een ovidiaanse 

metamorfose de gestalte aan van haar dichtregels.

Van Sappho is slechts één compleet gedicht bewaard gebleven. 

Daarnaast resteren nog slechts tien langere en twintig kortere 

fragmenten, losse regels of een enkel woord. Ik koos voor een lang 

fragment, misschien wel een vrijwel compleet gedicht. Ik koos 

juist dit fragment vanwege zijn fysieke karakter. Het ontroerde 

me – en het stelde me in zekere zin ook gerust – dat de lichamelijke 

aandoeningen die bij een hevige verliefdheid kunnen opdoemen 

bij de aanblik van de geliefde (sprakeloosheid, blozen en verble

ken, verblindheid, oorsuizingen, transpireren en beven) van alle 

tijden blijken te zijn. Moeiteloos wordt een kloof van zesentwintig 

eeuwen overbrugd! 

Maar de keuze voor dit gedicht werd ook ingegeven vanwege de 

dramatische spanning die de driehoeksverhouding tussen dichte

res/minnares, aanstaande bruid(?) en mannelijke geliefde oproept.

Het lijkt erop dat de dichteres op het punt staat haar beminde 

vriendin te verliezen omdat deze uiteindelijk kiest voor de sociale 

conventie van het huwelijk, waarna de jaloerse ikfiguur niets 

anders rest dan het verlangend omzien naar de gelukkige dagen 

van weleer. Of zinspeelt de dichteres in de laatste afgebroken 

strofe naar een heimelijke voortzetting van haar liaison met de 

aanstaande bruid? Ook hier schuiven de eeuwen ineen.

Hieronder het origineel in kapitalen, met punten als woordspaties, 

zoals ik de tekst heb weergegeven in het beeld, de vertaling is van 

Paul Claes: 1

 

 ΦAINETAI∙MOI∙KHNOΣ∙IΣOΣ∙ΘEOIΣIN
 EMMEN’ΩNHP∙OTTIΣ∙ENANTIOΣ∙TOI
 IΣΔANEI∙KAI∙ΠΛAΣION∙AΔY∙ΦΩNEI-
  ΣAΣ∙ΥΠAKOYEI

 KAI∙ΓEΛAIΣAΣ∙IMEPOEN∙TO∙M’H∙MAN
 KAPΔIAN∙EN∙ΣTHΘEΣIN∙EΠTOAIΣEN
 ΩΣ∙ΓAP∙EΣ∙Σ’IΔΩ∙BPOXE’ΩΣ∙ME∙ΦΩNH-
  Σ’OYΔEN∙ET’EIKEI

 AΛΛA∙KAM∙MEN∙ΓΛΩΣΣA∙EAΓE∙ΛEΠTON
 Δ’AYTIKA∙XPΩ∙ΠYP∙YΠAΔEΔPOMAKEN
 OΠΠATEΣΣI∙Δ’OYΔEN∙OPHMM’EΠIPPOM-
  BEIΣI∙Δ’AKOYAI

 A∙ΔE∙M’IΔPΩ Σ∙KAKXEETAI∙TPOMOΣ∙ΔE
 ΠAIΣAN∙AΓPEI∙XΛΩPOTEPA∙ΔE∙ΠOIAΣ
 EMMI∙TEΘNAKHN∙Δ’OΛIΓΩ’ΠIΔEYHΣ
  ΦAINOM’EM’AYTA

 AΛΛA∙ΠAN∙TOΛMATON∙EΠEI∙KAI∙ΠENHTA

   Gelukkig als de goden lijkt

 mij de man te zijn die vlak 

 tegenover jou zit en luistert

 naar je mooie stem

 en lieve lach, zodat plots

 mijn hart in mijn borst bonst.

 Zodra ik naar je kijk   

 stokt mijn stem,

 mijn tong is gebroken, 

 een licht vuur loopt door

 mijn huid, ik zie niets meer,

 mijn oren suizen,

 zweet stroomt van mij af,

 een beven bevangt me,

 ik voel me klammer dan gras,

 het lijkt of ik doodga,

 maar alles is te dragen

 als… 

 

Bij mijn ontwerp wilde ik de gestalte van de dichteres laten samen

vallen met dit gedicht. Ik wilde Sappho’s gedaante belichamen  

met haar eigen tekstregels.

Ook voor het silhouet maakte ik gebruik van een citaat: omdat  

mij een archaïsche gestalte voor ogen stond – Sappho als oer

moeder der liefdeslyriek – baseerde ik de contouren van mijn 

Sapphoontwerp op een prachtig vroegarchaïsch kalkstenen  

beeld uit ca. 640 v.Chr. dat zich tegenwoordig in het Louvre 

bevindt: La Dame d’Auxerre (de Korè van Auxerre). Het vijfenzestig 

centimeter metende, waarschijnlijk uit Kreta afkomstige beeld, 

eertijds het pronkstuk van het museum van Auxerre in Bourgon

dië, maakt indruk door een grote frontaliteit. De godin draagt een 

lang, bij de taille sterk ingesnoerd, plooiloos gewaad tot op haar 

ongeschoeide voeten. Om haar schouders draagt ze een pelerine, 

waarondervandaan haar linkerarm strak langs het lichaam hangt 

terwijl ze haar rechterhand in een zegenend(?) gebaar op haar borst 

legt. In het helaas gehavende gelaat prijkt de bekende ‘archaïsche 

glimlach’. Het wordt omlijst door een uit dikke, gelede strengen 

bestaande pruik die het midden houdt tussen de haardracht bij 

oudEgyptische vrouwenbeelden en die van de contemporaine 

kouroi en korès van het Griekse vasteland.

Gerhard Lentink, Opus 37: Sappho,

20112012, hout, multiplex, staal, lakwerk, 301 cm

1.  Terwille van een beter begrip van het hier en daar sterk van het klassieke Grieks afwijkende, Aeolisch dialect dat Sappho bezigde, zond de classica Hilde  

van Dijk mij een verklarende woordenlijst, waarop ik een eigen – letterlijke – vertaling  baseerde. Het origineel en de literaire vertaling ontleende ik aan:  

Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries (samenst.): De canon van de Europese poëzie, 2008, Meulenhoff, Amsterdam, en aan: Sappho/Liederen van Lesbos, 

Paul Claes (vert.), 2006, Meulenhoff, Amsterdam.
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merbau delen. Op 19 januari 2012 was ook deze klus geklaard. 

Vooral de vervaardiging van de honderden schreefjes – elk met  

een groef voor de keepverbinding – was een pietepeuterig werkje, 

waarbij ik diverse hulpstukken moest vervaardigen die konden 

dienen als contravormen om het te zagen object meer body te 

geven. Ook de gebogen delen in de O, Φ, Θ, B, Ω Ω en P vergden het 

nodige zaag en schuurwerk.

Pas daarna kon de montage beginnen. Gedurende een half jaar was 

ik, als een middeleeuwse monnik in zijn scriptorium, gevangen in 

een verslavende dagelijkse routine, waarbij ik het beeld van voeten 

tot kruin – dus in tegengestelde leesrichting – uiterst traag liet 

groeien langs een klimmende spiraal met vier à vijf letters per dag. 

De voortdurende worsteling van trial and error om de weerbarstige 

letters volgens de werktekeningen in de hun toegemeten vorm te 

dwingen, verveelde niet. Juist deze volstrekt nietsculpturale, bijna 

meditatieve, methodiek van laag na laag opbouwen en afwerken, 

stelde het zicht op het eindresultaat uit tot het bereiken van de 

kruin bij de verlijming van het hoofd op de romp (16 juli). Om  

vervolgens de multiplex kern van het beeld comfortabel te kunnen 

schilderen moest het beeld eerst gekanteld worden. Daartoe 

vervaardigde ik twee nauwsluitende takeljukken op borst en sok

kelhoogte die het mogelijk maakten het beeld met twee kettingta

kels horizontaal op twee bokken te manoeuvreren. Daarna kleurde 

ik het bovenliggende fond met penseeltjes in met ossenbloed, 

kantelde het beeld over de lengteas een kwartslag en vervolgde zo 

het schilderwerk totdat dit na drie maal kantelen voltooid was.

Met het beeld hoop ik op gepaste wijze in de voetsporen te treden 

van de vrijgelaten slaaf van Cicero, Marcus Tullius Laureas, die ruim 

twintig eeuwen geleden in het Grieks, de taal van de Romeinse elite, 

zijn bewondering voor de dichteres verwoordde in dit epigram:

 Sapfo’s negen boeken

 Ga je langs mijn Aiolisch graf, vreemdeling, zeg niet

 dat ik, de zangeres uit Mytilene, dood ben.

 Want mensenhanden maakten dit graf, en zulke

 werken van stervelingen zinken snel in vergetelheid.

 Wanneer je mij echter naar wat de Muzen deden keurt 

 – van elk zette ik een godlijke bloem naast mijn negen –2

 dan weet je dat ik aan Hades’ duisternis ontkwam:

 geen dag gloort zonder naam van Sapfo, dichteres.3

 

Voor mijn ontwerp ‘leende’ ik het bijna mathematisch gestileerde 

gewaad met de pelerine, de brede gordel, de blote voeten die net  

onder het gewaad uitkomen en het blokvormige voetstuk (de  

armen liet ik weg, omdat die het zicht op het uit tekstregels  

bestaande gewaad zouden ontnemen.) 

Omdat er al in de oudheid portretten van de gevierde dichteres  

vervaardigd werden, baseerde ik me voor het hoofd op het leven

dige, heel androgyne Sapphoportret in marmer, in het Archeo

logisch Museum van Istanbul, dat stamt uit de Hellenistische 

periode. In deze tijd is er al ruimte om het gelaat een uitdrukking 

van smachtend verlangen te geven, iets wat ondenkbaar was in  

de archaïsche periode. 

Het gewaad van de Auxerredame, waarin de vorm van het oor

spronkelijk kalkstenen blok waaruit het beeld gehouwen is, nog 

duidelijk navoelbaar is, liet ik in mijn ontwerp evolueren tot een 

volledig mathematisch gedefinieerde vorm. Deze bestaat uit een 

stapeling van gelijkvormige ellipsen die zich vanaf het voetstuk 

langs een centrale as verjongen tot aan de gordel waarna de vorm 

voortgezet wordt in een eveneens zich verjongende serie meer 

langgerekte ellipsen voor de pelerine. Evenals bij de Auxerredame 

zijn de borsten als twee lichtjes gewelfde ‘conische’ heuveltjes 

geplaatst op de romp.

Voor de Griekse tekst koos ik de kapitalen van de Times New  

Roman, waarbij ik de schreven modificeerde tot een stuggere  

‘Dorische’, rechte variant. Ik koos een kapitale schreefletter 

vanwege de associatie met dragen: de bovenste schreven van de 

kapitalen dragen als dienbladen de bovenliggende regel, als de 

kapitelen de architraaf bij een Dorische tempel. De letter pi is hier

bij de oervorm van architectuur: een dak geschraagd door zuilen. 

De tekst wikkelde ik in een ‘getrapte’ spiraal rond het elliptische 

lichaam, beginnend bij de rechter schouder en – na tweeëntwintig 

omwentelingen – eindigend met de naam ΣAΠΦΩΩ bij de rechter

voet. Steeds liet ik de tekst na een kwartslag een vierde van de 

stokhoogte dalen, zodat bij elke omwenteling de tekst precies een 

regel lager uitkwam. Ik koos als regelhoogte 9.6 cm. De gemid

delde diepte bedraagt 7.0 cm. De volgende stap was het gelijkmatig 

verdelen van de tekst over het gegeven oppervlak door de spaties 

tussen de 390 lettertekens te berekenen.

Begin juli 2011 had ik het Sapphoontwerp klaar. Maar pas op  

12 november van hetzelfde jaar was met de voltooiing van de werk

tekeningen de ‘papieren’ voorbereidingsfase afgerond; inmiddels 

was het bestelde hout geleverd. Daarna begon het machinale  

zaagwerk van de circa 450 multiplex onderdelen en de circa 2.600  

2.  In de Hellenistische tijd verzamelden Alexandrijnse bibliothecarissen haar gedichten in negen boeken, gerangschikt op metrum en onderwerp. Dat aantal 

kwam mooi overeen met het aantal muzen. Een aan Plato toegeschreven epigram noemt Sappho ‘de tiende muze’:

  Er zijn negen Muzen, zeggen sommigen – hoe kortzichtig:

  Er is ook nog Sappho van Lesbos, de tiende.

3.    Vertaling: Hans Warren en Mario Molegraaf, uit: Spiegel van  de Griekse poëzie/Van Oudheid tot heden, Hans Warren en Mario Molegraaf (samenst.), 2000, 

Meulenhoff, Amsterdam.
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Zwei Seelen ach
Dit beeld is een herneming van mijn niet gerealiseerde ontwerp  

uit 2003 voor een Rotterdams verzekeringsconcern dat ik de titel 

La Sonnambula meegaf. Het ontwerp knipoogde naar de oermoeder 

aller detrapafdalendevrouwen: het beroemde schilderij van  

Marcel Duchamp uit 1912: Nu descendant un escalier. In mijn 

schetsontwerp hangt vanaf het plafond – haaks tegen de achter

wand van de hoge entreehal – een organisch gebogen trap, waarvan 

de curve abrupt eindigt op 2.20 meter boven de vloer. Op de onder

ste zwevende trede staat mijn ‘nu’, een grotendeels uit ‘baleinen’ 

opgebouwde figuur die met afgewend hoofd voorzichtig met haar 

linkervoet tast naar de nietexistente volgende traptrede. Met haar 

uitgestrekte rechterarm herstelt ze daarbij haar evenwicht.

Voor mijn nieuwe beeld nam ik de torso over van het Sonnambula

ontwerp. De klassieke kwaliteiten van de pose: de torsie, het 

herstelde evenwicht, de combinatie van standbeen en zwaaibeen, 

en de daardoor ontstane asymmetrie gebruikte ik nu ten behoeve 

van een thematisch totaal ander beeld.

In dit eerste vrije werk na een periode van twaalf jaar van werken 

in opdracht en de realisering van mijn eerste architectonische 

ontwerp (Opus 30: Walters Huis), wilde ik het werk van de vooraf

gaande autonome periode (1982’96) samenvatten. Daartoe nam  

ik het begrip ‘dualiteit’ – de uiterste tegenstellingen die met elkaar 

verzoend moeten worden – een thema dat in vele gedaantes steeds 

weer opduikt in het oeuvre, nu expliciet als uitgangspunt. 

Ik gebruikte driekwart van de naar buiten draaiende Sonnambula

torso, het linkerdeel, en verdubbelde dit torsofragment met zijn 

spiegelbeeld. Beide driekwarttorso’s plaatste ik op enige afstand 

van elkaar en verbond ze met 148 vierkante latjes. Aan het op

pervlak zijn deze horizontaal geplaatst, inwendig lopen ze in twee 

richtingen diagonaal.

Met deze verdubbeling werd de dynamiek van de naar links en 

rechts gedraaide torso’s geneutraliseerd tot een strenge frontale 

symmetrie. De horizontale tensie wordt nog benadrukt door de  

beide handen die vanuit het ongerijmde bijna teder de beide  

vrouwen bij de arm nemen, alsof ze hen, in een poging de onder

linge banden te verbreken, met zachte hand van elkaar willen 

wegleiden. (De beide torso’s dragen een armband in de vorm van 

een verbroken cirkel om hun bovenarm.)

De eenzame hand zonder eigenaar, is een vaak voorkomend motief 

in de religieuze iconografie. Vrijwel altijd betreft het de hand van 

God die tevoorschijn komt uit de wolken, hemelsferen of uit de 

rand van het schilderij om de voorstelling te zegenen.

Het geheel plaatste ik op een brede gebogen sokkel die enigszins 

doet denken aan een scheepsboeg. 

De titel voor het beeld verwijst naar de beroemde zinsnede  

‘Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust’ uit de Faust van Johann 

Wolfgang von Goethe. 

De bewuste scène speelt zich af op eerste paasdag, volgend op een 

doorwaakte nacht in zijn studeervertrek, waarin de arts, filosoof, 

jurist, theoloog en alchemist doctor Heinrich Faust, overtuigd van 

het onvermogen om met de wetenschap ‘was die Welt im Innersten 

zusammenhält’ te doorgronden, de Aardgeest oproept om met 

magische middelen tot een hoger besef te geraken. Faust is echter 

zo overrompeld door diens verschijning, dat deze subiet verdwijnt: 

aan een ‘angstig weggekromde worm’ (ein furchtsam weggekrümm-

ter Wurm) wenst hij geen hogere waarheden te openbaren. Verward 

en wanhopig speelt de magister met de gedachte zich met gif van 

het leven te beroven om zo in een hoger bewustzijnsniveau te ko

men, maar ziet daarvan af als hij het gebeier van de paasklokken 

hoort die hem herinneren aan zijn gelukkige kinderjaren.

De volgende ochtend besluit hij een lentewandeling te maken 

buiten de stadspoort in het gezelschap van zijn bediende. Nadat ze 

zich eerst links en rechts onderhouden met diverse vertegenwoor

digers uit de middeleeuwse standenmaatschappij, wandelen de 

twee wat verder en verhaalt de doctor van de innerlijke tweespalt 

tussen zijn lichamelijke en geestelijke verlangens, tussen zijn 

aardse en hemelse ambities en van zijn aarzeling tussen de ratio 

en het irrationele:

 Du bist dir nur des einen Triebs bewuβt;

 O lerne nie den andern kennen!

 Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, 

 Die eine will sich von der andern trennen;

 Die eine hält, in derber Liebeslust,

 Sich an die Welt, mit klammernden Organen;

 Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust 

 Zu den Gefilden hoher Ahnen

 O gibt es Geister in der Luft,

 Die zwischen Erd’ und Himmel herrschend weben,

 So steiget nieder aus dem goldnen Duft

 Und führt mich weg, zu neuem buntem Leben!  

Goethe: Faust, deel I:11101121.

Gerhard Lentink, Opus 34: Zwei Seelen ach

20062009, hout, multiplex, lakwerk, 249 cm

Collectie Beeldengalerij Het Depot
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Volans
In 1985’86 maakte ik Volans. Een beeld over zwaarte en lichtheid. 

Twee reusachtige onderbenen doorsnijden het plafond alsof een 

acht meter grote gigant (een kleiner broertje van de Capitolijnse 

Constantijn), ongevoelig voor de wetten van materie en zwaarte

kracht de zaal ontstijgt.

De stand van de benen ontleende ik aan de Christusfiguur in  

Rafaëls laatste belangrijke werk, De transfiguratie, dat door zijn 

vroege dood in 1520 voltooid werd door twee collega’s. Centraal 

bovenin dit grote paneel zien we Christus, geflankeerd door Mozes 

en Elia, opstijgen boven de berg Tabor, waarbij hij zijn hemelse  

gestalte toont, omhuld door een verblindend licht dat zijn drie 

meest vertrouwde discipelen verschrikt ter aarde doet storten. 

 

Acht jaar na de voltooiing van Volans zag ik dit beeld in twee 

dimensies terug in Siena, in de Pinacoteca Nazionale, in voorstel

lingen van Christus’ hemelvaart op kleine predellapaneeltjes  

van de Siënese School (uit de gotische periode vóór Duccio di 

Buoninsegna, ca. 12551319). Scherp afgetekend tegen een verguld 

fond staan de verzamelde twaalf apostelen vol verbazing te wijzen 

naar de twee voeten van hun ten hemel opstijgende meester, die 

afgesneden worden door de lijst van het paneel. Een van die twaalf, 

Paulus, zou later in een brief aan de Corinthiërs ingaan op die 

scheidslijn tussen het zintuiglijk waarneembare en dat wat aan 

het oog onttrokken is: ‘Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzicht-

bare is eeuwig.’  Zo beschouwd, wordt het plafond boven het  

Volans-beeld de symbolische grens die de overgang van het tijde

lijke naar de eeuwigheid markeert en verwijst het beeld naar het 

verlangen naar transcendentie.

Voordat het beeld in februari 2012 zijn definitieve bestemming 

vond in Beeldengalerij Het Depot, is Volans, mede door het  

gecompliceerde ophangsysteem maar op vier andere plaatsen te 

zien geweest. Het laatst in het Museum voor Moderne Kunst in 

Oostende. Daarvoor bij mijn Nederlandse debuutpresentatie in 

de voormalige Scheldesmederij in Vlissingen in 1988, vervolgens 

in een galerie in Den Haag en in 1994 bij een overzichtstentoon

stelling in de romaansgotische Bergkerk in mijn geboorteplaats 

Deventer. Precies twintig jaar nadat ik definitief wegfietste van 

het ouderlijk huis aan de Graven (tierende vader, huilende moeder) 

naar het grote boze Amsterdam, werd ik uitgenodigd om terug te 

komen met het werk dat de afgelopen twaalf jaar in Dordrecht was 

ontstaan. Het was of ik me publiekelijk moest verantwoorden voor 

de ontrouw aan mijn moederstad.

In het zijschip was het Volans-beeld bevestigd aan een plateau dat 

ik met Gertjan Evenhuis met veel moeite aan vier kettingtakels tot 

vlak onder het gewelf opgehangen had. De tentoonstelling werd 

goed bezocht, maar slechts een fractie van de bezoekers heeft het 

hemelvaartbeeld gezien: ze liepen eronderdoor zonder naar boven 

te kijken, de blik laag bij de grond.

In Het Depot bevindt het beeld zich in de achterste vide van de  

‘banaan’, de licht gebogen tentoonstellingsvleugel. Het hangt net 

voor de hemelsblauwe achterwand hoog boven de monumentale 

trap die naar het souterrainniveau leidt. Het is een mooie paradox: 

hoe dichter de beschouwer het beeld nadert, hoe verder de voeten 

zich van hem lijken te verwijderen. Waar het Madonna der dagen

beeld in de entreehal de bezoeker beloftevol verwelkomt, lijkt 

helemaal aan het uiterste einde van de ‘banaan’ dit werk, sluitstuk 

van de getoonde collectie, hem te ontglippen.

Gerhard Lentink, Opus 6: Volans

19851986, hout, polychromie, 194 cm

Collectie Beeldengalerij Het Depot
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Iconoclast
Het was zo’n triviaal berichtje ergens in de marge van een binnen

pagina van de Provinciale Zeeuwse Courant; ik heb het niet terug 

kunnen vinden in mijn archief: iets met ‘gisternacht’, ‘vandaal’, 

‘vernieling’, ‘Scheldesmederij’, ‘beeld’ en mijn naam, waarschijn

lijk foutief gespeld.

Bij zo’n krantenberichtje hoort een telefoontje. Dat kwam op 

woensdagochtend 17 augustus 1988.

De directeur van de plaatselijke Culturele Raad belde me met het 

verzoek meteen naar Vlissingen te komen omdat er iets heel  

vervelends was gebeurd: een van mijn in de Scheldesmederij  

tentoongestelde werken was getroffen door een door het raam  

geworpen straatklinker en lag nu – letterlijk gevloerd – in brok

stukken op de tegels.

Die bewuste woensdag van het onheilsbericht begaf ik me naar 

Vlissingen en nam de schade in ogenschouw. Juist het beeld 

waarin ik speelde met begrippen als kwetsbaarheid en labiliteit: 

de Medusa-tafel (opus 3), bleek getroffen te zijn door de naar 

binnen gegooide klinker. In dat beeld had ik de grenzen verkend 

van het labiele evenwicht. De slangendriepoot had een minimaal 

raakvlak met de bodem, terwijl de glasplaat met het balancerende 

Medusahoofd weer los lag op de slangenkluwen aan de bovenkant 

van de driepoot. Wanneer je het beeld alleen maar lichtjes be

roerde, begon het al te ‘huiveren’. De slangentafel was in zeventien 

brokstukken uiteengevallen, het hoofd miste een slangenkop en 

was aan de oppervlakte beschadigd, de geharde glasplaat was als 

een ingeslagen autoruit duizendvoudig verbrokkeld en tussen al 

deze restanten lag het corpus delicti: een fiere ongebroken bak

steenklinker in waalformaat. Het was ongelooflijk. De anonieme 

klinkerwerper had in het nachtelijk duister zijn projectiel precies 

door de fijnmazige ijzeren venstertracering weten te mikken om 

vervolgens blindelings het meest kwetsbare beeld van de tentoon

stelling te raken in zijn achilleshiel: bij een van zijn drie poten.  

Er was maar één conclusie mogelijk: het betrof hier een zeer 

begaafd kunstenaar. Blijkbaar was mijn beeld nog niet af en hielp 

deze collega me een handje. Uit dankbaarheid ontwierp ik voor 

hem een op de middeleeuwse blijde geïnspireerde klinkerslinger

machine, waarmee hij moeiteloos het ene na het andere beeld zou 

kunnen afmaken.

Dit werd de Iconoclast, letterlijk vertaald: ‘beeldenbreker’. De titel 

is ontleend aan een periode in de geschiedenis van de oosters 

orthodoxe kerk in het Byzantijnse Rijk, waarin er hevig getwist 

werd over de vraag of het geoorloofd was beelden (iconen) te 

maken en deze te vereren. Het kamp van de tegenstanders, de 

iconoclasten, baseerde zich onder andere op het tweede Mozaïsche 

gebod: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van 

wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van 

wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, 

noch hen dienen…’ De voorstanders, de iconodulen, beriepen zich 

onder meer op een passage uit hetzelfde boek Exodus, waarin God 

bij monde van Mozes de ‘kunstvaardige’ Bezaleël opdraagt om uit 

acaciahout de met twee gouden cherubs versierde ark te vervaardi

gen, waarin de stenen wetstafelen bewaard moesten worden. 

Voor de constructie van mijn klinkerslingeraar baseerde ik me  

op de piramidale vorm van de blijde. De driehoeksvorm die die 

keuze impliceert, werd het uitgangspunt voor mijn ontwerp.  

Het draaibare middendeel bestaat uit een molen van drie linker en 

drie rechter(reuzen)onderarmen die, ter hoogte van het elleboog

gewricht met elkaar versmeltend, om een gemeenschappelijke 

as roteren. In tegenstelling met een eerder ontwerp slingeren de 

armen geen blokvormige straatklinkers maar klinkers uit het 

alfabet; dat vond ik poëtischer. De onderarmen voorzag ik van 

‘hermesvleugeltjes’ die samen een cirkel vormen met een diameter 

gelijk aan die van de wielen. De armenmolen hangt in twee con

gruente piramidale zijdelen, die elk voorzien zijn van twee wielen. 

De zijdelen bestaan uit twee driehoeksconstructies die elkaar in 

de top raken en naar onderen toe verbonden zijn door vijf en  

zeskantige boogribben. De grote zijvlakken zijn op hun beurt  

weer opgebouwd uit een maaswerk van kleinere driehoeken, 

waarbij de ononderbroken ribben elkaar volgens een ingewikkelde 

‘eenderdehoutsverbinding’ kruisen. Om eventuele zijwaartse  

aanvallen te pareren bevestigde ik op de beide piramidedelen een 

naar buiten gerichte kegelconstructie, vergelijkbaar met de zeisen 

aan de wielen van de Scythische strijdwagens die de Perzische  

koning Darius III inzette bij de slag van Gaugamela tegen  

Alexander de Grote.

Gerhard Lentink, Opus 13: Iconoclast

19891991, hout, staal, 296 cm
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Sebastiaan-Martyr
Deze torso van de heilige Sebastiaan uit 1984’85 was het eerste 

monumentale volplastische beeld dat ik maakte sinds ik me als 

‘beeldenmaker’ gevestigd had in Dordrecht. In 1980 beëindigde 

ik mijn studie monumentale vormgeving/schilderkunst aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost te Breda, waarna  

ik negen maanden door WestAfrika (vooral door Mali) reisde.  

Eenmaal terug in Nederland vond ik niet lang daarna een beschei

den woon en werkruimte in de binnenstad van Dordrecht. 

Dit beeld verwijst naar een thema uit de christelijke iconografie: 

het martelaarschap van Sebastianus, de in Narbonne geboren 

Romeinse legionair, die in 288 vanwege zijn bekering tot het 

christendom, door keizer Diocletianus ter dood veroordeeld,  

door zijn eigen boogschutters met pijlen werd doorzeefd. Vooral 

in de Italiaanse renaissance werd het onderwerp zeer populair: 

Antonio Pollaiuolo, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Perugino, 

Antonello da Messina, Giovanni Bellini en vele anderen waagden

zich aan het motief, aangetrokken door de mogelijkheid om 

zonder maatschappelijke repercussies een mannelijk naakt af 

te kunnen beelden of geboeid door de verwarrende dualiteit van 

schoonheid en pijn. 

Ik sloot achter aan in die lange rij kunstenaars die dit thema  

verwerkt hebben. Zoiets wordt deels ingegeven door de behoefte 

om te participeren in een traditie van eeuwen, om deel uit te 

maken van een continuüm, waarbij jouw bijdrage haast anoniem 

verzinkt in een ontstellende hoeveelheid voortbrengselen van  

veel grotere geesten. Anderzijds impliceert de keuze voor het 

thema ook een zekere pretentie; je meent wat toe te kunnen  

voegen aan iets dat al duizendvoudig bestaat. Daartoe had ik  

het iconografisch programma aangescherpt: de traditionele 

dualiteit van schoonheid en pijn wilde ik zo expliciet mogelijk 

opvoeren. De confrontatie tussen die twee moest meedogenloos en 

onontkoombaar zijn, kil, rauw, rationeel en vernietigend efficiënt. 

Het moest een 20steeeuwse Sebastiaan worden, een icoon van 

het menselijk lijden, waarin de ridderlijke, individuele held plaats 

maakt voor het anonieme slachtoffer. (Die omslag valt in de we

reldgeschiedenis samen met de loopgraven van Ieper, de Somme, 

Verdun en Gallipoli.)

Bij de uitbeelding van het lichaam beperkte ik me tot de romp  

(en het gelaat) om zo ‘in te zoomen’ op de verwonding door de  

pijlen, tegelijkertijd versterkt het de associatie met vlees, slacht 

en offer. Door het ontbreken van ledematen móést het lichaam  

wel zweven als een engel tussen hemel en aarde.  

Daartoe plaatste ik het op twee transparante platen van plexiglas. 

Het lichaam lijkt zo op te stijgen, het onthecht zich, transcendeert; 

het gelaat is – reeds onzichtbaar voor de beschouwer – al volledig 

gericht op de hemel. (De van oorsprong Griekse naam Sebastianus 

betekent ook ‘de verhevene’.) 

Wanneer men om het beeld loopt, blijkt dat de achterzijde een veel 

abstracter aanzien biedt. Het carrévormige blok van de pijlenbun

del wordt beantwoord door een rechthoekige langgerekte nis in de 

rug, die loopt vanaf de schedel naar beneden, alsof het geweld van 

de spiesen alle materie volledig in het niets heeft opgelost.

Als laatste rituele handeling van het scheppingsproces besloot 

ik dat uit elke wond een houten straaltje bloed moest lopen, alsof 

de tors huilde. De vrijwel identieke bloedstraaltjes volgen als de 

strelende vingertoppen van een minnaar de contouren van de huid. 

Het vervaardigen en het aanbrengen van die druppels had iets 

teers, iets broos. Het deed me denken aan het tederdelicate gebaar 

waarmee de weduwe van de martelaar Castulus, Irene, de gewonde 

Sebastiaan verzorgt op het prachtige schilderij uit 1625 van de 

Utrechtse caravaggist Hendrick Terbrugghen. 

Gerhard Lentink, Opus 5: Sebastiaan-Martyr

19841985, hout, staal, aluminium, plexiglas, multiplex, lakwerk, 253 cm

Collectie O. van Aubel, Kapellen (België)
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Noet-poort
In de zomer van 1977 reisde ik met studievriendin Marjan  

Hartman zeven weken door Egypte, waarbij we, beginnend in 

Alexandrië, stroomopwaarts de Nijl volgden tot voorbij Assoean  

in het uiterste zuiden. Vanzelfsprekend bezochten we ook de  

uitgebreide ruïnecomplexen van het oude Thebe, lange tijd de 

hoofdstad van het faraonische rijk. Daar, op de linkeroever  

tegenover het bescheiden plaatsje Luxor, bevindt zich het indruk

wekkende terrassencomplex van de graftempel van koningin 

Hatsjepsoet, dat begrensd wordt door een driehonderd meter hoge, 

loodrecht oprijzende kalksteenwand. Achter deze rotsformatie  

ligt het door de piramidevormige berg Al-Qoern (‘De Hoorn’) 

gedomineerde Dal der Koningen, Biban al-Moloek. Hier stichtten 

de farao’s van de achttiende tot en met de twintigste dynastie hun 

geheime necropolis: aan de buitenkant hermetisch afgesloten 

complexe stelsels van door corridors verbonden rijk beschilderde 

grafkamers.

In een van die uit de rots gehouwen kamers, ik meen het graf  

van Sethos I, zagen we de hemelgodin Noet afgebeeld. Bij de  

Egyptenaren was de hemelgodheid vrouwelijk en de aardgod 

mannelijk. Dit in tegenstelling tot veel andere kosmogonieën uit 

de Oudheid. Zo wordt in de AkkadischBabylonische mythologie 

bijvoorbeeld de hiëros gamos, het ‘heilige oerhuwelijk’, belichaamd 

door de hemelgod Anshar (de ‘hemelas’ of ‘hemelberg’) en de 

aardgodin Kishar (‘de aardas’); bij de oude Grieken waren dat het 

godenpaar Ouranos, hemel, en Gaia, aarde.

Volgens de OudEgyptische scheppingsmythe verscheen de zelf

geschapen oergod Atoem (letterlijk: ‘het zijn’, ‘het al’, ‘het niets’) 

uit het niets op de Benben, de uit het duistere oerwater Noen  

verrezen wereldberg. Uit zijn wonderbaarlijke niesbui (volgens 

anderen uit zijn zaad) ontstond een godenpaar: de luchtgod Sjoe 

en zijn zuster Tefnet, godin van het warmvochtige. Uit hun  

vereniging ontstonden hemel en aarde in de gedaantes van Noet 

en Geb. Hun vier kinderen Osiris, Isis, Seth en Nephtys comple

teren de Enneade, de negen oergoden. De zoon van Isis en Osiris, 

Horus, werd beschouwd als de eerste legendarische farao; hij legde 

daarmee de basis voor de goddelijke statuur van zijn historische 

opvolgers. Noet wordt vaak in een voorovergebogen houding als 

het uitspansel afgebeeld, terwijl haar lichaam, als de Melkweg, 

bezaaid is met sterren. Ze wordt ondersteund door de luchtgod 

Sjoe die haar scheidt van de ithyfallische Geb, de chtonische god 

onder haar. In die bewuste grafkamer was ze zó op het tongewelf 

geschilderd dat ze met haar langgerekte sterrenlichaam een boog 

vormde die zich over ons heen welfde. Links haar voeten, rechts 

haar sierlijke handen, waarvan de vingertoppen net de grond  

aantipten. Die vreemde intieme sensatie van ondereenvrouw

doortelopen, bleef mij bij. Zij werd negen jaar later het motief 

voor de Noet-poort.

In het ontwerp permitteerde ik mezelf de vrijheid om af te wijken 

van de realiteit van de houding van het model dat voor mij po

seerde, door de benen aanzienlijk te verlengen. Hierdoor werd  

het mogelijk om de poortopening te versmallen tot een intieme 

doorgang, waarbij het voor degene die eenmaal de ‘rite de passage’ 

onderneemt, onmogelijk wordt zich nog te onttrekken aan de 

confrontatie met vrouwelijke zachtheid.

In mijn beeld voorzag ik de voorovergebogen figuur van Noet van 

een stekelige cactusbolster die haar zachtheid aan de binnenzijde 

benadrukt. De bolster volgt nauwkeurig de door een opstaande 

lijst weergegeven buitencontour van het lichaam en is opgebouwd 

uit driekantige ‘piramiden’ die een aaneengesloten reliëf vormen. 

Die stekelige buitenkant ontleende ik aan de vervaarlijke ijzeren 

krans van pinnen die men wel om hekken op bruggen aanbrengt 

om te voorkomen dat er over het hek heen geklauterd kan worden.  

Het naar beneden hangende hoofd liet ik naar links draaien om de 

overigens streng symmetrische opbouw van het beeld net even te 

doorbreken. Om het beeld wat ranker te maken gaf ik de vrouw een 

blanke huid, terwijl ik de binnenkant van de bolster met kleurige 

geometrische motieven versierde, die zwakjes refereren aan de 

sterren van de melkweggodin.

Gerhard Lentink, Opus 8: Noet-poort, 19861987

hout, gedeeltelijke polychromie, 278 cm
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Kariatide
Tijdens mijn studietijd in Breda, zag ik in het Wilhelminapark 

(het park met de ‘Poolse tank’) regelmatig ganzen die, moeiteloos 

balancerend op één poot, de andere poot en de kop verborgen in 

het verenkleed, stonden te slapen. Dat staaltje van hervonden 

evenwicht – die pezige poot die precies zó scheef geplaatst was  

dat hij het volle ganzengewicht dragen kon – frappeerde me.

Tien jaar later verwerkte ik die herinnering in een beeld dat gaat 

over architectuur, de discipline die nauw verwant is met mijn 

werkmethode. Een methodiek, waarin ik vanuit een concept eerst 

nauwkeurig een ontwerp uitwerk en – als een architect – verbeeld 

met tekeningen van diverse rechte aanzichten om vervolgens  

pas met behulp van werktekeningen op kartons, schaal 1:1, over te 

gaan tot de uitvoering van het ontwerp in drie dimensies.

Architectuur is in essentie: beschutten door het dragen van 

een dak. Dragen associeer ik met het vrouwelijke principe: een 

zwangere vrouw draagt haar kind, dat kind zoekt na zijn geboorte 

beschutting bij zijn moeder. In de architectuur wordt sinds de 

Griekse Oudheid het dragen van een dak door zuilen verzinne

beeld door de zuil te vermenselijken tot een man, een atlant, of 

een vrouw, een kariatide. Bij de atlant zie je een indrukwekkend 

gespierd mannennaakt, gebukt onder zijn last, de architraaf  

torsen; terwijl de kariatide deze met kaarsrechte rug en koninklij

ke waardigheid draagt. ‘Atlant’ verwijst naar de titanenzoon Atlas 

die volgens de Griekse mythologie als straf voor zijn deelname aan 

de opstand van de Titanen tegen de jongere godengeneratie van 

Zeus en zijn broeders, het hemelgewelf moest torsen. Volgens de 

Romeinse architect en theoreticus Vitruvius, de schrijver van  

De architectura, zijn de Kariatiden meisjes uit Karyai in Arcadië 

die door de oude Grieken gedwongen werden tot slavernij vanwege 

hun samenwerking met Hellas’ aartsvijanden: de Perzen.

In mijn beeld laat ik de kariatide niet, zoals haar zes beroemde 

zusjes van het Erechtheion op de Atheense Acropolis, een archi

traaf dragen, maar een heel tempelcomplex. Door de vooroverge

bogen vrouwenfiguur naar boven toe te verlengen tot een platform, 

ontstond er een horizontaal ‘bouwareaal’ dat plaats bood aan een 

rechthoekige tempel en een ronde toren. De vrouw werd zo zelf een 

burcht, een acropolis. Voor de rechthoekige tempelbouw koos ik 

een oervorm van de architectuur als voorbeeld: de Daltempel van 

Chephren in Gizeh bij Cairo. Dit complex terzijde van de beroemde 

sfinx was oorspronkelijk verbonden via een overdekte opgang met 

de dodentempel aan de voet van de piramide van Chephren. De zes

tien zuilen van deze omstreeks 2550 v.Chr. gebouwde daltempel 

zijn eenvoudige rechthoekige monolieten van graniet die even 

grote blokken als architraaf dragen.

In mijn ontwerp heeft de tempel achtentwintig zuilen die een 

kruislings stelsel van architraven dragen, waarop een simpel 

schilddak rust. De tempel is bereikbaar via een lange trap door 

een schacht die, als bij de kathedraal van NotreDame van Le 

PuyenVelay, midden in de zuilenhal eindigt. De trap reflecteert 

met zijn geledingen de ruggengraat van de kariatide. Het platform 

boven het hoofd van de vrouw draagt een eenvoudige tholos met 

een conisch dak in dezelfde maatvoering als het hoofdgebouw. 

De trapschacht verdeelt de onderbouw aan de achterzijde in twee 

helften die ik op twee niveaus voorzag van blinde vensters, op het 

derde niveau zijn de vensters open en belichten de twee crypten 

die uitgespaard zijn in de vrouwburcht.

Het hakken van de vrouwfiguur gaf me veel voldoening. Vooral het 

vrijmaken van de vier gaten, het vorm geven aan de ‘negatieve’ 

(omhulde) ruimte in het beeld, is een bevredigende bezigheid.

Het beeld heeft voor mij een speciale betekenis. Het was het eerste 

beeld dat ik in 1992, na tien jaar scheppende atelierarbeid, ver

kocht (aan het energieproductiebedrijf UNA in Utrecht). Inmiddels 

had ik al negen beelden geproduceerd en juist een eerste opdracht

werk voltooid.

Gerhard Lentink, Opus 12: Kariatide

19881990, hout, 274 cm

Collectie Nuon, Utrecht
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Iconomneme
De vernieling van de Medusa-tafel voerde mijn gedachten terug 

naar de schoolbanken van de protestantschristelijke lagere school 

in Deventer. In de geschiedenisles over de Opstand tegen Philips II 

en de daaropvolgende Tachtigjarige Oorlog, deed onze onderwijzer 

in geuren en kleuren verslag van de dappere bevrijdingsstrijd van 

de kleine, maar fiere gewesten bij de Noordzee tegen onze Spaanse 

onderdrukker. Een belangrijke episode in deze geschiedenis was 

de Beeldenstorm van 1566 die zich als een olievlek vanuit het  

SintLaurentiusklooster te Steenvoorde in WestVlaanderen in drie 

golven over de lage landen verspreidde. We vonden het prachtig 

dat de kerkinterieurs van de ‘paapse onderdrukkers’ aan gruze

lementen geslagen werden. Geen woord werd er besteed aan de 

liefde en het vakmanschap waarmee deze kerkelijke kunst tot 

stand gekomen was, geen woord over de schoonheid.  

De brokstukken van de Medusa-tafel hadden sinds de tentoonstel

ling in Vlissingen vijf jaar in de weg gelegen op de vloer van mijn 

atelier. Tientallen keren had ik ze al verplaatst, maar ik kon er niet 

toe komen om ze weg te gooien, terwijl ik tegelijkertijd ook niets 

zag in een complete restauratie. De loop der geschiedenis moet je 

niet ontkennen. 

Na de voltooiing van de Iconoclast (opus 13) vond ik dat het tijd 

werd om de brokstukken te recyclen tot een nieuw beeld. Ik be  

sloot het wagenpark met nog een voertuig uit te breiden: de 

Iconomneme.1 De zeventien slangenbrokken hing ik hierbij in een 

nauwsluitende sandwichconstructie op wielen. Het gerestaureerde 

Medusahoofd, nu voorzien van gestileerde verwondingen op de bei

de wangen, plaatste ik aan de voorkant weer op een glasplaat op de 

constructie. Daarbij bevestigde ik aan weerszijden van het hoofd, 

als bij een triptiek, twee opengewerkte deurtjes die in gesloten 

toestand het hoofd beschermen tegen nieuwe aanvallen. Het door 

Perseus afgehakte gorgonenhoofd werd in de Oudheid aangewend 

als schildversiering omdat het de tegenstanders die in haar ogen 

blikten onmiddellijk deed verstenen. Dit Medusahoofd was niet in 

staat gebleken haar agressor te verstenen. Ze moest daarentegen in 

haar onmacht zelf beschermd worden. De breukvlakken beschilder

de ik als de wonde plekken bij bomen met zwarte verf. Het nieuwe 

beeld werd zo een bezemwagentje voor de restanten van zijn oude 

voorganger: een verrijdbare herinnering.

1.  ‘Icoon’ komt van het Griekse eikon: ‘gelijkenis’, ‘afbeelding’; ‘mneme’ komt 

van het Griekse mnèmè: geheugen. Iconomneme: het beeld dat herinnert, 

met een herinnering aan een vroeger beeld.

Gerhard Lentink, Opus 14: Iconomneme, 19831991, hout, staal,  

aluminium, glas, gedeeltelijke polychromie, 202 cm
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Een enkele keer is het mogelijk de ingeving voor een nieuw beeld 

heel precies te traceren. In dit geval was dat de nacht van 18 

oktober ’94, lezend in bed in een hotel in Nidrum, een dorpje in de 

oostelijke Ardennen. Ik was daar verzeild geraakt tijdens een een

zame driedaagse voettocht van Eupen naar Vielsalm. Die dag had 

ik veertig kilometer door de uitgestrekte bossen van de Hautes 

Fagnes gedwaald en genoten van de stralende herfstzon die steeds 

maar weer door het bladerdakvergiet tienduizenden lichtvlekjes 

op het zandpad wierp. Mijn reisgezel was een boek: Duineser 

Elegien van mijn lievelingsdichter Rainer Maria Rilke. Deze nogal 

hermetische gedichtencyclus bevat tien ‘klaagzangen’, waarin de 

aanvaarding van het leven gelijkgesteld wordt aan de aanvaarding 

van de dood en waarin de dichter pendelend tussen de beide rijken 

probeert ‘de hoogste graad van levensbewustzijn’ te bereiken door 

de grensscheiding tussen die twee op te heffen en zich te laven  

aan hun eenheid. 

Die oktobernacht in mijn hotelbed in Nidrum las ik een passage in 

een brief van Rilke aan zijn Poolse vertaler Witold Hulewicz, die 

achterin de tweetalige editie van de Duineser Elegien is opgenomen.

Het betreft het op de Elegieën betrekking hebbende briefgedeelte 

waarin de dichter een toelichting geeft op de engelfiguur die in de 

cyclus naar voren treedt.

Terwijl ik deze regels las, had ik onmiddellijk, aus einem Guss, het 

beeld voor ogen van een maagdelijke jongeling, uit wiens hoofd 

een droomstad ontspruit die zo groot is dat hij deze – als een boom 

– met vele armen dragen moet. Ik krabbelde met balpen dit beeld 

op een kladblaadje en ging slapen.

Eenmaal terug in Dordrecht besloot ik dit zo gemakkelijk ‘inge

daalde’ beeld dan ook maar meteen uit te voeren. Twee dagen later 

stond het model al in mijn atelier te poseren voor mijn ontwerp.

Rilkes gedachte stad, waarin de tijd opgelost wordt in een allesom

vattende ‘heelheid’, bracht ik in verbinding met twee andere ideële 

steden, het Nieuwe Jeruzalem en het renaissanceconcept van de 

Città Ideale. 

De stad van míjn Elegieënengel baseerde ik op het getal zeven, 

omdat ik het getal met ‘heiligheid’ associeerde en in het verlengde 

daarvan met ‘onaanraakbaarheid’ en ‘eenzaamheid’. (Dus niet op 

het getal twaalf van het Nieuwe Jeruzalem van de Openbaring.)  

En als contourvorm koos ik niet het vierkant, en ook niet de cirkel 

van de Città Ideale, maar een ellips als verwijzing naar de omtrek 

van de borstkas van de jongen. En zoals de hoog op de heuveltop

pen gelegen ommuurde stadjes van Toscane een conische opbouw 

kennen, zo wilde ik ook in mijn ontwerp de huizen op laten lopen 

naar een hooggelegen centraal heiligdom. De stad telt zeven to

rens, vijfendertig trappen en zeventig huizen; het door een zuilen

rij omkranste heiligdom is ook weer ellipsvormig. Het is eigenlijk 

een ellipsoïde variant van Bramantes ‘Tempietto’ in Rome, waarbij 

de koepel verwijst naar het hemelgewelf. Als bovennatuurlijk we

zen beschikt de jongeling over zeven armen waarmee hij de stad in 

evenwicht houdt. (Tegelijkertijd sluit hij wellicht met zijn handen 

de zeven stadspoorten af.) De vijf bovennatuurlijke armen plaatste 

ik tussen de twee natuurlijke: één voor en vier achter. En evenals 

een boom die reikt naar de hemel en wortelt in de aarde, liet ik ook 

de jongen met een kleine spreidstand, als betrof het een tenor of 

een gewichtheffer, stevig wortelen in de aarde.

Het grondvlak dat de aarde symboliseert, bestaat uit een zeven

hoek waarvan de hoekpunten liggen op een ellips die gelijk is aan 

die van de stadsmuur. De combinatie van een ronde hemel en een 

hoekige aarde is een knipoog naar de vorm van de rieten manden 

die de Dogon vrouwen in Mali op het hoofd dragen. Het vierkante 

grondvlak representeert de aarde met haar vier windrichtingen, 

de cirkelvormige bovenrand de oneindige hemel. Ik vond dat een 

mooi beeld: iedere vrouw die ons passeerde over de smalle rotsige 

paadjes bij en boven de weinig toegankelijke Falaise de Bandi

agara, voerde het kosmisch wereldbeeld van haar volk mee boven 

haar hoofd. Het gaf haar statige tred iets voornaampriesterlijks. 

Het zevenhoekige grondvlak van de Elegieënengel wijst dus naar 

zeven windrichtingen vanwaar ons Rilkes ‘Wind voller Weltraum’ 

in het gezicht blaast. (Om zijn richting te bepalen gebruik je een 

heptale kompasroos.) 

Tot nu toe heeft de Elegieënengel als enige van mijn beelden zich 

gewaagd aan de ‘Grote Oversteek’. Het beeld figureerde op een 

groepstentoonstelling in een galerie in het plaatsje Kent, tachtig 

kilometer buiten New York. Omdat ik het verscheepte beeld zelf 

wilde uitkratten en opstellen, was ik op uitnodiging van de galerie

houder overgevlogen en maakte van de gelegenheid gebruik om 

voor het eerst van mijn leven New York te bezoeken. Natuurlijk 

besteeg ik ook het platform van een van de tweelingtorens van het 

World Trade Center. De torens zouden nog vijfentachtig dagen  

blijven staan. Toen ik het jaar daarop terugkeerde om de engel 

weer in te kratten, lag de klacht als een klamme deken boven de 

verwonde stad: ‘Waarom?’ 

Gerhard Lentink, Opus 19: Elegieënengel – Die Stadt der Gedanken

19941995, hout, 254 cm

Elegieënengel – Die Stadt der Gedanken
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Dit beeld uit 1996 heeft een heel formeel vertrekpunt. Nadat ik in 

de voorgaande jaren een aantal sterk verticaal gerichte beelden 

had gerealiseerd (Alkyoneus-toren, Kariatide, Sacre, Elegieënengel) 

en een heel aards gericht werk (Domus – Het huis met de planeten), 

waarbij ‘staan’, ‘dragen’ en ‘zitten’ de vormprincipes waren, wilde 

ik nu een werk maken met een nadrukkelijk horizontale gericht

heid: een ‘horizontzoekend’ beeld.

Bij horizontaal hoort ‘liggen’, zich uitrekken, achteruit leunen, 

rusten. Het Engels heeft er een prachtig intransitief werkwoord 

voor, dus zonder het hinderlijke ‘zich’ dat zich als een erwt onder 

het prinsessenruggetje wringt: recline.

Het motief van de ‘reclining nude’ is sinds Giorgiones Slapende 

Venus uit 1510 niet meer weg te denken uit de westerse picturale 

kunst. Je kunt een prachtige parelketting rijgen van reclining  

nudes met alleen maar hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis: 

van Giorgiones meesterwerk via Cranachs Sluimerende nimf, 

Michelangelo’s Dageraad, Titiaans Venus van Urbino, Rembrandts 

Danaë, Velásquez’ Venus met spiegel, Goya’s Naakte Maya, Ingres’ 

Odalisk, Manets Olympia, Hodlers De nacht, Modigliani’s Groot 

naakt, Schieles Liggende vrouw en Matisses Blauw naakt, tot  

Picasso’s Femmes couchées en de Reclining figures van Henry 

Moore. En dit zijn er nog maar enkele: men kan er een gigantische 

slaapzaal mee vullen met stapelbedden vol vrouwelijke sensuali

teit. In de meeste gevallen zijn ze vervaardigd door mannen, maar 

ook schilderessen als Artemisia Gentileschi, Suzanne Valadon, 

Zinaida Serebriakova en Tamara de Lempicka wisten goed raad 

met het motief. 

Wat heb ik aan deze fabelachtige stortvloed van vrouwelijk schoon 

nog toe te voegen? 

Die vraag heb ik me (wijselijk?) niet gesteld. En die vraag – of ik 

überhaupt iets toe te voegen heb aan het reusachtige areaal van de 

kunsthistorie – stel ik ook in haar algemeenheid nooit. Ik wilde ge

woon een eigen private reclining figure, een eigen femme endormie. 

En daartoe liet ik ‘Polymnia’ poseren met de armen gespreid langs 

haar hoofd en met haar ene hand losjes in het kommetje van de 

andere. (Zoals ik haar zo vaak zie liggen in bed, terwijl ze slaapt: 

volmaakte onschuld. Niet het hoofd maar die handen maken 

haar portret.) Deze liggende, sluimerende figuur verbond ik met 

het horizontale motief van een boot via een snoer van betekenis

associaties: van liggen, sluimeren, slapen, dromen, wegdromen, 

verglijden, wegdrijven naar varen.

Om het spantenskelet te laten zien keerde ik de boot binnenste

buiten. Het schip zweeft boven de grond, steunend op twintig 

onder een hoek geplaatste roeiriemen. 

De scheve stand werd ingegeven door het verlangen het schip een 

richting, een dynamische stuwing te geven. Omdat er hierdoor  

een enorme momentkracht komt op de aanhechtingen aan de 

spanten, verzwaarde ik deze met elleboogstukken. Maar desalniet

temin was het een spannend moment toen ik in mijn atelier – met 

assistentie van een paar vrijwilligers en twee kettingtakels – voor 

het eerst de boot, die ik met de kiel naar boven had gebouwd, voor

zichtig op zijn peddels zette (10 juni). Hij stond tot mijn opluchting 

als een huis. Pas daarna maakte ik het vrouwbeeld, schilderde  

het blank en takelde het vervolgens op het dek (22 augustus).  

Tenslotte bevestigde ik aan de voor en achtersteven en aan beide 

boorden peddelvormige blaadjes, die uit de spanten lijken te groei

en en zo het lichaam van de vrouw omkransen als een gestileerde 

tuin. Op 3 september was het achtmaandse beeld klaar. Precies op 

tijd om het te tonen bij het Open Atelierweekend twee weken later. 

Gerhard Lentink, Opus 22: Immer leiser wird mein Schlummer

 1996, hout, aluminium, polychromie, lakwerk, 491 cm

Immer leiser wird mein Schlummer
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La création du monde 
In dezelfde meimaand van 2010 waarin ik de laatste hand legde 

aan de Madonna der dagen, ontstond het concept voor een nieuw 

beeld. Op dat moment had ik al twee jaar geen opdrachten meer  

en er werden evenmin bestaande werken aangekocht. Vanuit het 

door ‘helaasbrieven’ gevoede chagrijn en het idee fixe van een 

vijandige maatschappij die niet staat te wachten op jouw inbreng, 

wilde ik in een nieuw werk uitdrukking geven aan het verlangen 

om me klein te maken, om weg te kruipen en als het ware terug te 

keren naar de moederschoot. Ik liet mijn model daartoe poseren  

in een foetale houding, als een ei met voetjes. Die foetusvrouw 

wilde ik beschermen met een mathematische, bolvormige 

baarmoeder constructie die haar aan alle kanten omringt. Met dit 

concept begon ik dus aan het derde ‘zielenbeeld’ op rij: na twee 

zielen, Allerzielen nu de ‘kunstenaarsziel’ om deze wat gezwollen 

term maar eens te gebruiken.

Voor het ontwerp van die beschermconstructie ging ik te rade bij 

een onderzoek dat ik in het derde jaar van mijn studie aan de Bred

ase Sint Joostacademie had verricht. Het heette Onderlinge samen-

hang en varianten van de vijf platonische lichamen, en bestond uit 

een in complexiteit oplopende reeks van zesen zeventig tekeningen 

waarin ik de eigenschappen van regelmatige veelvlakken onder

zocht door er op alle mogelijke manieren mee te spelen: onderling 

confronteren, vermenigvuldigen, doorsnijden, afknotten, uitbrei

den tot sterren et cetera. De laatste tekening was een bolvorm

benadering bestaande uit 320 vlakken. Tekening no. 29 toonde 

wat ik zocht: het gemeenschappelijk lichaam van een regelmatige 

doorsnijding van de twee meest complexe platonische lichamen: 

een dodecaëder (twaalfvlak) met een icosaëder (twintigvlak).

In het oorspronkelijk ontwerp had ik de vrouwfiguur zo in de  

bolconstructie geplaatst alsof ze op haar tenen gehurkt zat.  

Op aanraden van een bevriende collega, Theun Okkerse, draaide 

ik de figuur 108° zodat ze nu met haar hoofd naar beneden hing, 

dus meer in een foetale positie op het moment van de geboorte. 

Hierdoor leek ze bijna gewichtloos en meer te zweven. De vrouw

figuur vatte ik in een stervormig raamwerk van radialen waarvan 

de punten corresponderen met de tien knooppunten van een van 

de twee in een verticaal vlak gelegen cirkelspanten. Uit de overige 

twintig knooppunten liet ik rozetten spruiten, in dezelfde vorm 

als de sterpunten van het raamwerk, die als het ware de centrale 

figuur lijken te voeden. 

 

Gerhard Lentink, Opus 36: La création du monde

20102011, hout, multiplex, polychromie, lakwerk, 292 cm

tentoonstellinGs- en oeuVrecataloGus  
GerHarD lentinK € 30,-
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Deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen 

voorafgaand de tentoonstelling gratis 

bezoeken.

 

GERHARD LENTINK 
Datum: Vrijdag 14 juni 2013

Aanvang:  20:15 uur

Toegangsprijs:   € 7,50 inclusief koffie en 

thee en een drankje na.

Locatie:   Beeldengalerij Het Depot, 

Arboretumlaan nr 4 in 

Wageningen.

 

Voorafgaand aan de lezing is het mogelijk 

te dineren in ons restaurant Linnaeus.  

Het is wel wenselijk dat u vooraf reserveert 

en meedeelt dat u bij de lezing die avond 

aanwezig wenst te zijn.

Reserveren via de site van Beeldengalerij 

Het Depot (voor de lezing: knop Lezingen 

& activiteiten; voor reservering in het 

restaurant Linnaeus: knop Restaurant, en 

vervolgens knop Reserveren).

Lezing 

GERHARD LENTINK
Ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk zal de  
kunstenaar op vrijdag 14 juni in Het Depot aanwezig zijn. Hij zal 
dan verhalen vertellen over zijn beelden en hoe hij te werk gaat.

MUZIEK EN LEZINGEN in Het Depot 

Anatopen, Gerhard Lentink 
“Herinneringen vormen nooit een afgerond geheel. Een zee kun 

je niet leegdrinken; het zou een dodelijke indigestie veroorza

ken.” In Anatopen pendelt beeldend kunstenaar Gerhard Lentink 

(Deventer, 1956) heen en weer tussen persoonlijke petite histoire 

en algemene geschiedenis.

In het eerste deel, Parallelvertellingen, koppelt hij in elk hoofd

stuk telkens een vroegere ervaring aan een voorval uit een recen

ter verleden dat – op welke wijze ook – eraan verwant is.

In het tweede deel, De werelddanser, beweegt de auteur zich even

eens zigzaggend door zijn leven, maar nu langs een nauwkeurig 

van te voren vastgestelde geografische lijn: de grens van het tot 

dan toe door hem bereisde deel van de wereld. In de steeds naar 

zijn medereiziger van dat moment vernoemde hoofdstukken, 

voert hij de lezer langs de contouren van een gebied dat min of 

meer samenvalt met de laatmiddeleeuwse wereld van ‘de drie 

grote godsdiensten van het Boek’.

In dit caleidoscopisch relaas, dat men ook in willekeurige volg

orde lezen kan, komen de verschillende fascinaties van Lentink 

aan bod: zijn familiegeschiedenis, de complexe verhouding tot 

zijn in 1983 overleden vader, zijn liefdes, zijn houding tegenover 

de kunstgeschiedenis, literatuur, religie, geschiedenis, mathe

matica, archeologie, architectuur, muziek, zijn voettocht naar 

Rome, en – zeven jaar later – van daar naar Syracuse.

En passant legt hij relaties met zijn twee

ledige oeuvre: de monumentale houten 

beelden en de vergankelijke landschaps

projecten die hij met vrienden op verschil

lende locaties in Europa realiseerde.

Door deze veelzijdige benaderingswijze is 

Anatopen een boek dat zich niet gemakke

lijk laat definiëren: het is een reisverslag, 

kunstboek, biografie en bloemlezing in

een, waarin verbazing en bewondering om 

de voorrang strijden bij de beschouwing 

van het rijkgeschakeerde weefsel dat ons 

bestaan omhult, verrijkt en kleurt, en dat 

we synoptisch aanduiden met het woord 

‘cultuur’.

anatopen, GerHarD lentinK
priJs € 29,50
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OPHELIA TRIO
Datum: Vrijdag 17 mei 2013

Aanvang:  20:15 uur

Toegangsprijs:   € 20,00 inclusief koffie en 

thee en een drankje na.

Locatie:   Beeldengalerij Het Depot, 

Arboretumlaan nr 4 in 

Wageningen.

 

 

Voorafgaand aan het concert is het moge

lijk te dineren in ons restaurant Linnaeus. 

Het is wel wenselijk dat u vooraf reser

veert en meedeelt dat u het concert op die 

avond wenst te bezoeken.

Reserveren via de site van Beeldengalerij 

Het Depot (voor de uitvoering: knop Lezin

gen & activiteiten; voor reservering in het 

restaurant Linnaeus: knop Restaurant, en 

vervolgens knop Reserveren).

einde komt, maar deze middag zo briljant 

musiceerde...”

Het Ophelia Trio bracht een CD uit onder 

de titel 'Philomel', met Engels en Fransta

lige werken van rond de vorige eeuwwisse

ling. De meeste van deze composities zijn 

niet of nauwelijks op CD verschenen.

Bezoekers van dit concert kunnen vooraf

gaand aan het concert de tentoonstelling 

gratis bezoeken.

In 2013 viert het Ophelia Trio haar 10jarig 

jubileum. In deze tien jaar hebben de 

ensembleleden een uitgebreid en zeer 

gevarieerd repertoire opgebouwd, dat zich 

uitstrekt van de romantiek tot en met het 

heden. Daarbij schenken zij speciale aan

dacht aan de eerste helft van de twintigste 

eeuw en aan onbekende, doch kwalitatief 

hoogstaande composities. 

Het trio heeft zich gespecialiseerd in 

thematische programma’s en werkt regel

matig samen met andere disciplines, zoals 

beeldende kunst, literatuur en theater.

Het Ophelia Trio heeft haar sporen ver

diend op binnen en buitenlandse podia.

Zo traden zij onder andere op in het 

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome 

(Italië) en het Bürgerhaus Weserterrassen 

te Bremen (Duitsland).

In september 2008 was het Ophelia Trio 

te horen in het Gergiev Festival met de 

wereldpremière van 'Breite und Tiefe' van 

Martijn Voorvelt (1967). Componist Jan 

Willem Nelleke (1963) droeg zijn 'Ophelia 

Songs' aan hen op en Gijs van Dijk (1954) 

schreef in hun opdracht een liederencyclus 

op gedichten van Jan Eijkelboom.

Een greep uit de Nederlandse pers:

 “Het optreden van dit Dordtse ensemble 

was van hoog niveau”

 “....samenspel tot in de hoogste graad van 

perfectie...”

 “....een mooie vertolking van Ophelia, 

die bij Shakespeare zo tragisch aan haar 

MUZIEK EN LEZINGEN in Het Depot 

OPHELIA TRIO
Marjoleine Schaap - sopraan
Karin Dolman - altviool
Caecilia Boschman - piano

“Drie eigenzinnige vrouwen vormen één gedreven ensemble. 
Steeds duiken zij nieuwe parels op uit de oceaan der onbekende 
kamermuziek, die zij vervolgens met hart, ziel en kunde  
presenteren. De verraste luisteraar ontdekt een nieuwe wereld.”
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is het Ophelia Trio en in het 
bijzonder Marjoleine Schaap, de muze van Gerhard Lentink, van 
harte welkom in Het Depot. U kunt getuige zijn van een bijzonder 
concert met een voor deze gelegenheid speciaal programma.
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Stemkunstenaar en klankdichter Jaap 

Blonk is moeilijk in een hokje te plaatsen. 

Hij behoort al decennia tot de wereldtop 

van performers die zich in de traditie  

van Dada ontwikkelden. Blonk voert 

klankpoëzie uit van Dadaïsten als Kurt 

Schwitters en Hugo Ball maar weet vooral 

het publiek aan zich te binden met de 

uitvoering van zijn eigen werk. Hij praat, 

fluistert en schreeuwt in uitstekend 

verstaanbare, onbegrijpelijke talen die 

bedrieglijk vertrouwd zijn. Humor en 

ontroering liggen dicht bij elkaar in zijn 

ijzersterke performances die een heel 

nieuw licht werpen op taal. Jaap Blonk 

komt naar Het Depot in het kader van de 

thematentoonstelling “Taal in Beeld” met 

een optreden dat het midden houdt tussen 

een concert, een lezing, een performance 

en een poëzievoordracht. 

Bezoekers van dit concert kunnen vooraf

gaand aan het concert de tentoonstelling 

gratis bezoeken.

 

JAAP BLONK 
Datum: Vrijdag 13 september 2013

Aanvang:  20:15 uur

Toegangsprijs:    € 20,00 inclusief koffie en 

thee en een drankje na.

Locatie:   Beeldengalerij Het Depot, 

Arboretumlaan nr 4 in 

Wageningen.

Voorafgaand aan het concert is het  

mogelijk te dineren in ons restaurant 

Linnaeus. Het is wel wenselijk dat u vooraf 

reserveert en meedeelt dat u het concert 

op die avond wenst te bezoeken.

Reserveren via de site van Beeldengalerij 

Het Depot (voor de uitvoering: knop Lezin

gen & activiteiten; voor reservering in het 

restaurant Linnaeus: knop Restaurant, en 

vervolgens knop Reserveren).

Klank vertaald, taal verklankt 

JAAP BLONK 

MUZIEK EN LEZINGEN in Het Depot 
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Esthetiek
Twintig jaar fotografeerde John Stoel hangmappen, bedrijfsfor

mulieren en andere kantoorbenodigdheden voor de catalogi van 

Atlanta. John: “Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat je  

na vijftien jaar hangmappen ook de volgende serie hangmappen 

weer zo goed mogelijk in beeld wilt brengen.”

Betty: “Er kwam wel eens een ontwerper mee en dan wilde meneer 

de designer wel eens zeggen hoe John het moest doen. Nou, om 

vijf uur maakte het niet meer uit of het potlood nou zus of zo lag, 

meneer de designer was moe. En John zei dan: ‘Nee. jongens, d’r 

moet verdomme toch nog een extra strijklichtje op.’”

John: “Ik ben niet gauw tevreden.”

Betty: “De hangmappen tegenplakken met karton, zodat ze er 

strak bij stonden.”

 John: “Het is zo’n lullig gezicht als ze net wat doorbuigen. In al 

mijn werk zit esthetiek.”

 Betty: “Ook een sterk punt van je is dat je snapt wat de klant 

bedoelt, met wat hij wil hebben, met wat voor foto hij nodig heeft. 

Een foto om personeel te werven is iets anders dan een foto om 

iets te verkopen.”

 John: “Met de techniek die ik heb is het niet zo moeilijk een 

mooie foto te maken. Maar behalve mooi moet die foto ook  

doel matig zijn, en dat is dan de uitdaging.”

 

Kunst
Zijn grote geluk, noemt hij het zelf: vrij vroeg in zijn carrière, 

in 1963, kreeg hij een tentoonstelling van het Kunsthistorisch 

Instituut in Groningen. Henk van Os en medestudenten wilden 

iets heel anders, iets nieuws – de jaren zestig waren begonnen – en 

dat moest onder andere tot uiting komen met foto’s aan de wand. 

‘Kan fotografie kunst zijn?’ was toen nog een serieus bediscus

sieerde vraag. “Door daar te hangen,” zegt John Stoel, “kwam ik 

in een andere positie dan veel van mijn collega’s, en in een ander 

opdrachtencircuit. Zo kreeg ik van het Nieuwsblad het verzoek om 

voor een kerstnummer sfeerbeelden in de stad te maken, want... 

eh... ik was kunstenaar!”

3 FebruAri 2013 – 26 mei 2013

John Stoel
Beeld van een 

loopbaan

John Stoel
Jaren 60

JOHN STOEL in Het Depot 

Sietse van der Hoek
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Kunst fotograferen is voor hem net zo’n dienstbare bezigheid als 

hangmappen fotograferen. “Wat voor licht heeft een Schoonho

venreliëf nodig om zijn structuur zo optimaal mogelijk te laten 

uitkomen? Bij sculpturen heb ik iets meer te zeggen. Ik kan ze 

makkelijker de plek geven die mij het beste lijkt. Maar ik ben 

niet een fotograaf die zonodig nog een eigen interpretatie aan 

het kunstwerk moet geven om te voldoen aan zijn eigen creatieve 

waardigheid.”

Mocht hij ooit zelf zijn memoires gaan opschrijven, dan krijgen 

die de titel Denkt u om de Ruysdael?. Voor een boek over en met 

het werk van Hermannus Collenius komen ze op een zaterdagmid

dag in Brabant, in een villa die hij omschrijft als ‘klein Soestdijk’. 

Een oude dame laat hen welwillend binnen en brengt hen naar de 

woonkamer, waar achter een vleugel de Collenius hangt. 

“Koffie?”, vraagt mevrouw.

“Ja, graag.”

Ze bouwen het licht op, technische camera ervoor. “Mevrouw,” 

vraagt John, “mag het schilderij afgehangen en voor de vleugel?”

“Geen probleem”, zegt mevrouw. 

John zet de technische camera ervoor, zet het licht erop, kijkt en 

ontdekt: “Goh, het schilderij is toch wat groter dan ik in de gaten 

had” en stapt achteruit, doet nog een stap achteruit, komt al  

aardig in de buurt van de schoorsteenmantel, wil nog een laatste 

stap achteruit zetten en hoort mevrouw zeggen: “Meneer, denkt u 

wel om de Ruysdael?”

Hij kijkt achterom en vraagt: “Isie echt?”

“Jazeker,” zegt mevrouw, “hij is net terug van een wereldtournee. 

Hij moet eigenlijk wel heel blijven.”

De grote doorbraak in dezen was natuurlijk de uitnodiging in 

1968 om zijn Wadstructuren te exposeren op de Biënnale in Parijs. 

Waar ze, zo ontdekte hij een half uur voor de opening, alle zes 

ondersteboven hingen – “alsof het Baselitzen waren. Ik had niet 

eens naamkaartjes bij me en was stomverbaasd dat mij op de pers

conferentie een vraag gesteld werd.” De bleuheid was daarna snel 

overwonnen. In het wad was hij geïnteresseerd geraakt door de 

vriendschap en samenwerking met de wadlopers Jan Abrahamse 

en Jaap Buwalda, wat resulteerde in een bijna onoverzienbare  

hoeveelheid foto’s van wadlandschappen en structuren voor bla

den als het Waddenbulletin, Noorderbreedte en losse publicaties.

Ook zijn affiniteit met beeldende kunst kwam niet helemaal uit 

de lucht vallen. Op de middelbare school, hbsb in Groningen, trok 

hij op met een in kunst geïnteresseerd gymnasiumclubje van het 

Heijmans Lyceum. Dat zette zich later voort in de bentvorming rond 

kunstenaars als Henri de Wolff, Martin Tissing, Edu Waskowsky. 

Ze richtten het Reclamecentum op, een samengaan van grafisch 

ontwerpen, reclame, standbouw, fotografie, et cetera. Het was 

prachtig, organisatorisch een ramp, en dus van korte duur. Maar 

John Stoel zou de kunstscene trouw blijven en de kunstscene hem. 

Hij werd de vaste fotograaf van het Groninger Museum, deed werk 

voor onder andere het Fries Museum, de Kunsthal in Rotterdam, 

het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek. Fotografeert nog steeds 

voor de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR), Museum 

Belvédère in Oranjewoud, tientallen galeries en kunstenaars, en 

vooral voor Beeldengalerij Het Depot in Wageningen. Daar zet hij 

zijn technisch kunnen in voor het fotograferen van sculpturen, 

een discipline die hem gaandeweg zijn leven meer en meer is  

gaan bevallen. 
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JOHNSTOEL 
BEELD VAN EEN LOOPBAAN

50 JAAR FOTOGRAAF

cataloGus JoHn stoel
priJs € 35,- inclusieF DVD
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GELOOF 
IN BOMEN 

Bomen als metafoor van de werkelijkheid

Konijnen graven holen tussen zijn wortels, eekhoorns vinden een holletje 
tussen zijn takken, reeën schuilen in het kreupelhout aan de voet van zijn 
stam: de boom is een kleine wereld op zichzelf. Dit gegeven heeft ertoe 
geleid dat bomen in veel culturen gezien worden als een metafoor voor 

ons wereldbeeld. 

Yvonne Lammers

TENTOONSTELLING arboreta
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In veel gevallen gaat het om ‘levensbomen’ die letterlijk de wereld 

verbeelden. De boom fungeert daarbij als ‘axis mundi’, de wereld

as, waarbij de kruin staat voor het hogere (de ‘hemel’) en de wor

tels voor de onderwereld. De stam of voet bevindt zich in dit beeld 

op de aarde en in de wereld van de mensen. Veel culturen kennen 

daarnaast ‘kennisbomen’. Deze dragen vruchten van kennis of 

symboliseren een plaats waar kennis vergaard kan worden.

bomen Van Kennis
Eén van de oudst bekende kennisbomen is de eik. De Germanen 

vereerden hun heilige eik als de verblijfplaats van de dondergod 

Donar of Thor. In latere perioden associeerden de Romeinen de eik 

met de Mars Silvanus (de god van de landbouw), en nog later werd 

hij in Engeland in verband gebracht met de jagersgod Herne of 

‘de Groene Man’. Uit die traditie komt ook voort dat zowel koning 

Arthur als Robin Hood met de eik verbonden zijn. De ronde tafel 

zou een eikenhouten tafel geweest zijn en Sherwood Forest zou 

diverse grote oude eiken geherbergd hebben, waarin Robin met 

zijn metgezellen bivakkeerde.

De linde werd volgens de Germanen bewoond door de godin Freya. 

Lindes werden dan ook gezien als een plaats om recht te spreken 

en genade te schenken; zaken die werden geassocieerd met vrou

wen. Ook na de Germaanse periode bleef de linde een belangrijke 

functie houden. Vaak werd hij geplant in de dorpskern op een 

plaats waar men samenkwam om te praten of feest te vieren, of 

waar men rechtszittingen hield. Linnaeus koos de linde als zijn 

naamgever toen hij een ‘wetenschapsnaam’ voor zichzelf zocht.  

De linde van Sambeek (gemeente Boxmeer) wordt vaak als de oud

ste nog levende boom van Nederland gezien. Hij is waarschijnlijk 

zo’n 500 jaar oud, hoewel er ook mensen zijn die denken dat hij 

wel 1000 jaar oud is. 

Toen de eerste Christenen de heidenen in Europa bekeerden, 

probeerden zij zoveel mogelijk heidense tradities een Christelijke 

‘variant’ te geven. Ook de boomverering moest dus een plek in het 

nieuwe geloof krijgen. Zo werd de acceptatie vergemakkelijkt, 

werd er geredeneerd, al zullen gelovigen van het oude en nieuwe 

geloof daar ieder hun eigen gedachten bij hebben gehad. De 

viering van Midwinter op de kortste dag van het jaar, waarbij de 

eik een belangrijk rol speelde, werd omgezet naar de viering van 

Kerstmis. De eik werd daarbij in de ban gedaan en vervangen  

door een naaldboom. Met een dergelijke ‘driehoekige’ boom kon 

men immers beter uit de voeten: drie zijdes konden immers  

symbool staan voor de heilige drieeenheid: de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest.

Kennis en ZonDe
Niet alle bomen met een bijzondere betekenis hebben een posi

tieve annotatie. In het Christelijke geloof is de boom der kennis  

de oorsprong van de zondeval van de mens. De kennisboom 

groeide in de Hof van Eden in het Paradijs, waar het Adam en Eva 

verboden was om er de vruchten van te plukken. Satan verleidde 

Eva in de gedaante van een slang tot het eten van de appel, waarop 

God hen strafte en hen uit het Paradijs verdreef. Ten gevolge 

daarvan werden mensen sterfelijk, leerden zij schaamte voor hun 

naaktheid kennen, moest de man aan het werk en werd het baren 

van kinderen een pijnlijke aangelegenheid. 

  God vertelde hen: Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar 

niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer  

je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Genesis 2:16-17

leVensbomen 
Naast de kennisbomen komen in verschillende culturen bomen 

voor die geassocieerd worden met het wereldbeeld. In sommige 

gevallen gaat het om fictieve bomen maar in veel gevallen is  

bijvoorbeeld de boomsoort wel degelijk vastomlijnd. Yggdrasil 

(lett. Paard van Odin), de wereldboom uit de Noorse mythologie,  

is een echte axis mundi: in de kruin bevindt zich Asgard, de  

woonplaats van de goden, rond de stam bevindt zich Midgard, de 

wereld van de mensen en bij de wortels bevinden zich Niflheim en 

Helheim, de wereld van de doden en de woonplaats van de godin 

Hel. Over de boomsoort twijfelen vertalers van de Edda (het  

Germaanse godenboek) nog; Yggdrasil is of een Es of een Taxus.

De verdeling van kruin, stam en wortels was overigens onderdeel 

van het wereldbeeld van de Maya’s. In grote delen van Afrika wordt 

de Baobab nog steeds als een heilige bron van leven gezien, die de 

wereld weerspiegelt. 

tot slot: een onecHte boom
Een bijzondere boom is de Meiboom, vooral omdat hij vaak gere

presenteerd wordt door een kale paal! Hij staat symbool voor het 

terugkeren van de vruchtbaarheid in het voorjaar, een moment 

dat van oudsher in grote delen van Europa werd gevierd. In 

verschillende delen van Nederland wordt een Meiboom opgericht 

of aangeplant wanneer het hoogste punt van een nieuw gebouwd 

huis is bereikt.

Bovenin de paal hangt een groene krans die symbool staat voor het 

levensrad of de kringloop van het leven. Dit rad wordt figuurlijk 

in beweging gezet door in mei om de paal heen te dansen, waarbij 

met behulp van linten vaak een ingewikkeld patroon om de paal 

wordt geweven. Op veel Steinerscholen wordt deze dans nog ieder 

jaar uitgevoerd. Bij de viering van Pinksteren.
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Tóverhazelaar. Alleen al de naam is fascinerend. Want wat heeft deze  

hazelaar (die eigenlijk geen hazelaar is) te maken met toveren? Zijn het de 

geurige bloemen die, als de hele wereld in de winter gestorven lijkt te zijn, 

uitbundig bloeien? Is het de bloedstelpende werking van de looistoffen in de 

bast? Of is het de enorme afstand die de zaden kunnen overbruggen als zij uit 

hun omhulsel springen?

De 
Toverhazelaar

TENTOONSTELLING arboreta
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‘witch’ niet (veel) van doen had met hekserij maar verwees naar het 

OudEngelse woord ‘wic(e)’ dat buigen betekent (denk aan ‘twijg’). 

De takken van de toverhazelaar zijn door hun lengte, stevigheid en 

flexibiliteit namelijk erg geschikt om ze te gebruiken in vlechtwerk. 

Toch is de plant bij ons bekend geworden als Toverhazelaar en om 

ons heen als Zaubernuss en Noisette de Sorciere. 

De verwarring is wellicht ontstaan door het feit dat de plant al in de 

oudste Amerikaanse kruidenboeken genoemd wordt als een plant die 

een bijzondere bloedstelpende, vaatvernauwende en desinfecterende 

werking heeft. De grote hoeveelheid looistoffen die de plant bevat 

draagt bij aan die werking. Ook in de moderne plantengeneeskunde 

wordt hamamelis nog veelvuldig toegepast, zoals in zalf tegen jeuk 

bij insectenbeten en in tonic voor na het scheren.

De onduidelijkheid over de herkomst van de naam witch hazel  

zou ook kunnen liggen in het feit dat de buigzame takken van de 

toverhazelaar gebruikt werden bij het zogenaamde wichelroede 

lopen. Wichelaars gebruiken takken met een Yvormige splitsing 

om waterbronnen, metalen, edelstenen of leylijnen (aardse energie

banen) op te sporen. De takken worden wichelroedes genoemd. De 

wichelaar houdt deze voor zich uit terwijl hij over een terrein loopt. 

Hij laat zich ‘leiden’ door de wichelroede tot hij gevonden heeft wat 

hij zocht. Over het wichelen bestaat nogal wat controverse: sceptici 

zeggen dat het vinden van waterbronnen nogal eenvoudig is, omdat 

zich onder 90% van het aardoppervlak water bevindt. Anderen 

houden echter hardnekkig vol dat wichelroedelopers ontvankelijker 

zijn voor bepaalde energiestromen en daardoor naar hun vondsten 

geleid worden.

Hamamelis in Het arboretum
Hoe we de naam van deze plant ook moeten verklaren, het blijft  

heel bijzonder dat de struik in het winterseizoen bloeit. Waarom 

dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Men denkt dat de hamamelis 

oorspronkelijk in dichte loofbossen stond en daardoor pas kans 

had op bestuiving wanneer het blad van de omringende bomen was 

verdwenen – als de wind vrij spel had.

Het arboretum De Dreijen heeft in haar tuin zes verschillende  

intermediumvarianten, twee virginiana’s en vier japonica’s, die  

samen een aardig overzicht bieden van de variëteit aan rode en  

gele bloemen, grote en kleine bladeren. In de maanden januari en 

februari levert dat een bijzonder mooi kleurenspel op, waarbij u 

natuurlijk van harte welkom bent om het te komen bewonderen.

Hamamelis virginiana is een oorspronkelijk uit NoordAmerika  

afkomstige struik die veel gebruikt wordt in siertuinen. De struik is 

geliefd vanwege zijn winterbloei maar binnen de homeopathie ook 

vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hoewel het blad en 

de vruchten die de plant draagt sterke gelijkenissen vertonen met 

de hazelaar behoort zij niet tot dezelfde familie, maar tot de familie 

van de Hamamelidaceae. De naam Hamamelis is afkomstig van de 

Griekse woorden hama (tegelijkertijd) en melum (appel), wat een 

verwijzing is naar de vorm van de vruchten en het feit dat bloemen 

en vruchten zich tegelijkertijd aan de stuik bevinden.

De hamamelis is een van de oudste nog overgebleven soorten in 

de plantenwereld. In de loop der tijd zijn er zo’n vier verschillende 

ondersoorten ontstaan, waarvan er twee afkomstig zijn uit het 

NoordAmerikaanse gebied (virginiana en vernalis), en twee uit Azië 

(mollis en japonica). In Europa werd Hamamelis virginiana als eerste 

geïntroduceerd in 1736. De beroemde botanist Von Siebold bracht 

Hamamelis japonica in 1862 mee naar Nederland vanuit Japan. 

Deze soort heeft grotere en sterker geurende bloemen. In 1897 werd 

Hamamelis mollis vanuit China naar Engeland gebracht. De kruising 

van deze twee Aziatische soorten leverde uiteindelijk een geurige  

en uitbundig bloeiende intermediumvariant op. Met deze variant  

is verder geëxperimenteerd waardoor er een enorme variëteit in 

soorten is ontstaan met groot en klein blad en gele en rode bloemen 

die sterk of minder sterk geuren. 

toVerplant?
De naam Toverhazelaar is afkomstig van de oorspronkelijk Engelse 

naam witch hazel. Dit was de naam die de Amerikanen gaven aan de 

struik die bij de Indianen een belangrijke, religieuze en geneeskrach

tige rol speelde. Over het algemeen wordt aangenomen dat het woord 
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 Fragment “Ik bezoek de tuin elke week minstens één 

keer. Ik blijf zo’n anderhalf uur. Ik heb 

altijd mijn digitale camera bij me en ben 

dan benieuwd wat er nu weer op mijn pad 

komt. Ik loop eerst naar de vijver, daarna 

bepaal ik wat ik verder doe. Onderweg 

kom ik dan al het een en ander tegen. 

Onder een boom een heksenkring. In de 

uitholling van een beuk zomaar een stapel 

paddestoelen. Even op een bankje zitten en 

dan is er ineens een eekhoorntje, dat zich 

ook nog laat fotograferen! Op de grond een 

blad bezaaid met regendruppels. In zoiets 

kleins zie ik de wereld, in elke druppel 

weerkaatst de zon. Je wandelt hier door 

een sprookjestuin.

Ik ben een geboren Wageningse en woon 

nog steeds in Wageningen. Toen de tuin 

nog van de universiteit was, kwam ik er 

ook regelmatig maar niet zo vaak als nu. 

Ik ben hier wekelijks gaan wandelen na 

het overlijden van mijn zusje in maart 

2012. Bij Het Depot komen de meeste men

sen voor de beeldengalerij, maar buiten 

voel ik me thuis. Het is me in de tuin in

middels heel vertrouwd. Zodra ik door het 

hek loop, stap ik een andere wereld binnen 

en laat ik alle dagelijkse zorgen achter me. 

Er is zoveel te zien. Ik hou erg van de wis

seling van de seizoenen. Alles op zijn tijd. 

Van het voorjaar vanwege de belofte dat 

alles wat onder de grond zat weer opkomt, 

ontluikt. Een wonder. In het najaar zijn er 

de verstilling en de kleuren. In de vroege 

zomer was ik geobsedeerd door de vijver. 

Wat daar allemaal gebeurt! Libellen,  

waterjuffers, kikkers, visjes, salamanders: 

het is een wereld op zich. Er staat een 

boom die ‘praat’ als het waait, zijn takken  

schuren tegen elkaar. De weerspiegeling 

van wolken in het water...

Je wandelt hier  
door een sprookjestuin

GerDa Van De Goor

Het Depot is voor vaste bezoekers op vele manieren  
een bron van inspiratie. Gerda van de Goor vindt rust  
en schoonheid in Arboretum De Dreijen.

BIJZONDERE BEZOEKERS Van Het Depot 
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De Vier Foto's op DeZe paGina ZiJn GemaaKt Door GerDa Van De Goor

ik dat doe in de tuin bij Het Depot. En je 

ontdekt een paradijs.”

Esther Monsanto

Ik fotografeer alles wat me opvalt. Ik zag, 

het was al ver in de herfst, een zachtblauw 

bloemetje. Het leek van flinterdun papier, 

dan vraag ik me af hoe het kan dat er zo

iets moois bestaat. Voel ik me bevoorrecht 

dat ik dit mag zien. De pure schoonheid 

van pioenrozen als ze bloeien in rood, roze 

en wit, met hun prachtige harten. Ze laten 

zich als het ware in hun hart kijken. Staan 

te stralen in de zon. Ook wat uitgebloeid is, 

kan heel mooi zijn. Van de hortensia blijft 

in de winter alleen een teer geraamte over, 

als fijn kant. 

De beelden in de tuin, ik weet dat ze er 

staan. Maar liever ben ik bij de vlinder

struiken waar het met warm weer een 

feest is. Het is de kunst een vlinder van 

dichtbij te fotograferen. Zodat ik ’m thuis, 

als ik de foto opblaas, zijn roltongetje in de 

nectar zie dopen. Ik maak in die anderhalf 

uur minstens hondervijftig foto’s en ik 

heb er nu duizenden. Ik ben een amateur

fotograaf en hoop er ooit nog eens een 

fotoboek van te maken. 

Heel soms neem ik iemand mee, mijn man 

of een van mijn dochters. Maar het liefste 

ben ik hier alleen. In alle rust. We leven 

in zo’n jachtige tijd. Iedereen is op zoek, 

maar je hoeft helemaal niet ver te zoeken. 

Sta eens stil en kijk om je heen, zoals 
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tentoonstellinG

DOMINIQUE 
RAYOU
MUTATIS 
MUTANDIS 
ogenschijnlijk kleine artistieke ingrepen kunnen soms grote 
gevolgen hebben. Dat onderstrepen de beelden van Dominique 
rayou. Door de toevoeging van twee kusmondjes veranderen  
twee in rood marmer uitgevoerde kersen in een verliefd stel.  
Die gedaanteverwisseling is niet onomkeerbaar. los van het 
personificatieproces behouden de kersen ook de eigenschappen 
en de authenticiteit van twee sappige, donkerrode vruchten die 
via ranke steeltjes met elkaar verbonden zijn. De verschillende 
verschijningsvormen versmelten met elkaar. Het fruit neemt een 
menselijke hoedanigheid aan zonder volledig mens te worden.  
Die bijzondere tweeledigheid garandeert een perfecte synthese. 
Zelf spreekt de kunstenaar bij voorkeur van transformaties die 
niet noodzakelijkerwijs breken met de figuratie.

DOMINIQUE RAYOU in Het Depot 

Dominique Rayou, Kiss spring

2012, marmer, 73 cm

2 juni 2013 - 26 januari 2014

Wim van der Beek
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De metamorfose van de marmeren kersen staat niet op zichzelf. 

Op vergelijkbare wijze ondergaat een rijpe tomaat van dieprood 

Spaans marmer een transformatie tot zwoele minnares zonder dat 

er wezenlijk aan de aard en status van de tomaat getornd wordt.  

In ‘Peau de pêche’, een beeld van geel Spaans marmer, verschijnen 

de afdrukken van een kindersnoetje aan de oppervlakte van een 

perzikhuid. In het beeld ‘Introspection’ van zwart Belgisch mar

mer krijgt een donkere olijf letterlijk ruggengraat. In de verbeel

ding van de appel van Adam duiken de borsten van Eva op, terwijl 

in de appel van Eva het gezicht van Adam opdoemt. Een tamme 

kastanje neemt de hoedanigheid aan van een stevige vrouwenborst 

met een harde tepel (‘Qui s ’y frotte s ’y pique’). En als gevolg van 

een ragfijn gleufje verandert een groene pruim in een paar strakke 

billen zonder dat de herkenbaarheid van de vrucht daar onder  

lijdt (’Miam!’). Aardige bijkomstigheid is hier het gekopieerde  

ABstempel waarmee verwezen wordt naar keurmerkstickers die 

de kwaliteit en echtheid van fruit garanderen. 

Dominique Rayou, Espace gravitionel

2004, marmer, 102 cm

Dominique Rayou, Miam!

2012, Chinees marmer, 40 cm
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zielsverhuizingen en gedaanteverwisselingen die verschillende 

entiteiten verbinden. Zo worden de mensenwereld en het domein 

van de dingen naadloos op elkaar afgestemd. De synergie die  

daardoor ontstaat, sluit aan bij de behoefte van Rayou om nieuwe, 

onbekende gebieden te verkennen, binnen te dringen en te  

veroveren. Hij exploiteert en exploreert de sculpturale middelen 

die het hem mogelijk maken om geest en materie te verbinden. 

Binnen deze context is het begrijpelijk dat hij zich als kunstenaar 

manifesteert als een schepper die sleutelt aan het DNA. Zijn artis

tieke ingrepen zijn vergelijkbaar met genetische manipulaties  

die een nieuwe werkelijkheid opleveren waarin de gebruikelijke 

aard en hoedanigheid van natuurlijke vormen en groeiprocessen 

op de helling worden gezet. In het door hem toegepaste beeldvor

mingsproces is de kunstenaar heer en meester over de mogelijk

heden. Hij bepaalt het uiterlijk en de verschijningsvorm van het 

leven dat zich aan hem openbaart en hij verankert mutaties en 

manipulaties in beelden die het onwaarschijnlijke waarschijnlijk 

maken en die nieuwe levensvormen en bijzondere ruimtelijke 

dimensies openbaren.

In ‘Le secret de Peter Pan’ is te zien hoe de tenen van twee voetjes 

vanuit het virtuele “neverland” tegen een Belgisch stenen wand 

drukken. Ze veroorzaken bobbeltjes die de huid reliëf en nieuwe 

dimensies geven. De restanten van stukjes tape suggereren in 

‘Réminisence duo’ dat een gescheiden naast elkaar voorkomend 

mannen en vrouwenlijf ooit verbonden waren. In combinatie met 

de rafelige randen van dit tweedelige bronzen beeld versterken  

de restjes plakband de kwetsbaarheid van het verbeelde duo en 

wellicht ook van hun relatie. In de bronsplastiek ‘Gravitation’  

vallen vijf vingertoppen op die zacht maar ferm tegen een vier

kante plaat duwen, alsof ze de zwaartekracht en elasticiteit ervan 

willen testen. 

Dit handjevol voorbeelden maakt duidelijk dat Dominique Rayou 

(Bordeaux, 1957) gefascineerd is door uitzonderlijke transforma

tieprocessen. De metamorfoses die centraal staan in de sculpturen 

van de Franse beeldhouwer zijn even subtiel als onontkoombaar. 

De kunstenaar manifesteert zich als een groot liefhebber van 

metaforen. Het personificatieproces dat hij toepast, draagt bij aan 

D
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Zondag 2 juni 2013
 tot en met 

zondag 26 januari 2014

brocHure Dominique raYou
priJs € 7,50

Dominique Rayou, Le secret de Peter Pan

2004, marmer, 50 cm

Dominique Rayou, Gravitation

2004, brons, 30 cm
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beitelslag waarbij een beeld gevormd wordt door de uiteindelijke 

figuur te bevrijden uit het materiaal, vergt veel deskundigheid, 

inzicht, durf en concentratie. Correcties achteraf zijn uitgesloten. 

Elke slag moet effectief, doelgericht en trefzeker zijn. Elke hande

ling moet vooraf worden doordacht. Dat geldt althans voor de 

marmeren beelden. Voor de bronssculpturen gelden andere wetten. 

Bronzen beelden kunnen op gecontroleerde manier gemodelleerd 

en opgebouwd worden. Het systeem van toevoegen en wegnemen 

biedt hier meer speelruimte en staat correcties en nuanceringen 

toe. Naast dit essentiële verschil zijn er ook veel overeenkomsten. 

Zowel in de marmeren als in de bronzen beelden werkt Rayou met 

contrasten. Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke of formele 

contrasten maar ook om contrastwerking die het gevolg is van 

materiaalbehandeling, toegepaste bewerkingen en technische  

procédés. Zo bestaan sommige marmerbeelden uit ruwe en gepo

lijste vlakken die hun visuele uitwerking niet missen. Onder meer 

in ‘Qui s ’y frotte s ’y pique’ is het effect van de verschillende  

materiaalbewerkingen te zien. Een ander contrast is terug te 

vinden in de combinatie van het marmer met metalen beeldele

menten. Zo zijn de steeltjes van de vruchten, maar ook de prikker 

in ‘Amuse gueule’ (het tomatensnoetje) en de incidenteel voorko

mende verbindingselementen (zoals in ‘De l ’ombre à la lumière’) 

uitgevoerd in roestvrij staal of aluminium.

 Wim van der Beek is kunstrecensent, curator en lector  

 actuele kunst.

De mYtHe Van marmer
Als beeldhouwer is Dominique Rayou autodidact. Die constatering 

klinkt als een gotspe. Gelet op de manier waarop het marmer 

bewerkt is en de uitvoering van de bronsplastieken in ogenschouw 

genomen, lijkt het benadrukken van de autodidactenstatus van de 

beeldhouwer nog het meest op een contradictio in terminis. Inmid

dels zit hij ruim dertig jaar in het vak waarmee hij in de jaren 

zeventig kennismaakte via het werk van een familielid. In 1981 

exposeerde hij voor het eerst en in dat jaar werd zijn werk ook voor 

het eerst bekroond met een plaatselijke ‘Prix de sculpture’. Daarna 

groeide hij gestaag door. Dat gebeurde geheel volgens het procédé 

dat inherent is aan de alom bekende autodidactenkwaal. Het ken

merk van niet academisch geschoolde kunstenaars is namelijk dat 

zij een enorme honger aan kennis en vaardigheden tentoonsprei

den in hun streven om voor een volwaardig kunstenaar te worden 

aangezien. Rayou slaagde op alle fronten. Hij was volhardend en 

leerde zichzelf het vak door veel te kijken en door het principe van 

‘trial and error’ te huldigen. Hij bracht de proefondervindelijke 

methode in praktijk en slaagde er zodoende in alle hindernissen  

te nemen. Als beeldhouwer is hij daardoor nu in staat alle ambach

telijke, stilistische en formele valkuilen, voetangels en klemmen  

bijtijds te herkennen en zonodig te vermijden of te omzeilen,  

tenzij hij ze zelf creëert om de broodnodige artistieke spanning  

in het scheppingsproces overeind te houden.

Gedurende het leerproces ontwikkelde Dominique Rayou een 

sterke voorliefde voor de taille directe methode. De rechtstreekse 

Dominique Rayou, Qui s'y frotte s'y pique

2012, Belgisch marmer, 32 cm

Dominique Rayou, Amuse gueule

2012, Spaans marmer, 78 cm
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De koks werken zoveel mogelijk met 

seizoensgebonden en regionale producten. 

Dat levert een heel andere werkwijze op 

dan bij de meeste andere restaurants.  

“Het heeft consequenties voor de kaart.  

Zo konden we afgelopen winter wel wild 

op de kaart zetten, maar op dat moment 

was nog niet duidelijk welk wild beschik

baar was”. De bezoeker van het restaurant 

kreeg, afhankelijk van wat de jacht ople

verde, ree of haas of eend geserveerd.

“Onze leveranciers brengen ons niet wat 

wij besteld hebben, maar wat beschik

baar is” lichten zij toe. Maar, vullen ze 

aan, als zij iets willen gebruiken dat niet 

beschikbaar is, schakelen ze de biologi

sche groothandel in, die dan de producten 

uit een andere regio in Nederland of het 

buitenland haalt.

lol
Deze werkwijze vergt de nodige creativiteit 

en flexibiliteit. Henk en Andette Hilvering 

zijn opgeleid als kunstenaars en zijn nu 

kunstenaars in de keuken van restaurant 

Linnaeus. Een taart bakken of iets mooi 

opdienen of van wat overgebleven kruiden 

een soep of dressing maken, Henk en  

Andette spreken er bevlogen over. “Dit is 

voor ons ook een vorm van kunstenaar

schap, we halen hier ongelofelijk veel  

lol uit.” 

“In dit eerste jaar met Linnaeus zijn er 

veel contacten tot stand gekomen met 

Wageningers” vervolgen ze. “We vinden 

de mensen hier heel toegankelijk.” Het 

heeft ze getroffen dat veel mensen die 

gekozen hebben voor een leven op het 

land, in Wageningen aan de universiteit 

hebben gestudeerd. “Er is hier enorm veel 

aandacht voelbaar voor voedsel en koken. 

Men houdt zich in heel brede zin bezig 

met het voedselvraagstuk, van biologisch 

produceren tot genetische manipulatie.  

Er zijn hier tal van innovatienetwerken.”

alsoF een pauW….
In de tuin van Het Depot groeien al tijm, 

salie en rozemarijn. Lopend door de tuin 

zouden ze graag de kruiden willen plukken 

om er vervolgens de soep mee te verrij

ken. Ook de kas naast Het Depot voedt de 

droom zelf kruiden en groenten te gaan 

kweken voor Linnaeus. Want helemaal 

selfsupporting leven is hun ideaalbeeld 

voor de toekomst. “Zoals vrienden van ons 

in Frankrijk leven. Wat beesten, schapen 

en een of twee varkens, een moestuin 

en dan totaal onafhankelijk zijn.” Ze 

realiseren zich dat dit niet voor iedereen is 

weggelegd, al gunnen ze iedere Nederlan

der voor dit doel één hectare land. Hierover 

filosoferen ze graag.

Maar ook een eigen kookboek uitgeven is 

een wens, Henk weet het motto al: ‘Alsof 

een pauw zijn veren opzet in mijn mond’. 

“Deze zin komt uit De vier jaargetijden van 

Meir Shalev. De mooiste regel die ik ooit 

gelezen heb over eten, smaak en proeven.”

recept uit Home maDe
Met deze ervaring hebben tal van gasten 

van Linnaeus al kennisgemaakt tijdens 

de talloze lunches en diners die Henk 

en Andette Hilvering het afgelopen jaar 

geserveerd hebben.

Op de menukaart van dit voorjaar staat 

in elk geval een gerecht uit een van hun 

favoriete kookboeken: ‘Home Made’ van 

Yvette van Boven. Het is een aanstekelijk 

geschreven en prachtig geïllustreerd  

kookendoehetzelfboek dat veel ruimte 

biedt voor eigen invulling. (Het boek is in 

de winkel van Het Depot te koop.) “Mijn  

recepten zijn een beginpunt” schrijft  

Yvette van Boven in haar voorwoord.  

“Ik help u op weg, maar u verzint vast zelf 

uw eigen variaties en op die manier maakt 

u nieuwe herinneringen.” Ook Henk en 

Andette zullen er ongetwijfeld iets aan 

veranderen, omdat niet alle genoemde 

ingrediënten beschikbaar zijn, of omdat  

ze dat een verbetering vinden. “Spinazie  

is er in elk geval” zegt Andette. Dat de 

eventuele vervanging smakelijk zal zijn  

is wel duidelijk geworden.

Door Assia Vermeulen 

Home maDe
FotoGraaF: ooF VerscHuren

isbn 978 90 5956 351 3
€34,95

Fontaine uitGeVers

Een jaar geleden opende restaurant Linnaeus  
haar deuren bij Beeldengalerij Het Depot.  
“Vier seizoenen geleden dus”, preciseren  
Henk en Andette Hilvering. 

bij restaurant linnaeus in Het Depot

De nieuwe 
lentekaart 
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Voor Het pastaDeeG:
•  300 gram bloem
•  3 eieren
•  peper en zout
•  wat semolinameel

Voor De beurre blanc:
•  2 sjalotten, klein gesneden
•  1 blaadje laurier
•  klein bosje rozemarijn
•  200 ml witte wijn
•  100 gram crème fraîche
•  200 gram koude boter in blokjes

Voor De rotolo:
•  250 gram rivierkreeftenstaartjes
•  250 gram gepelde garnalen, een beetje grote zijn het lekkerst
•  100 gram + 200 gram crème fraîche
•  1 ei
•  de rasp van 1 citroen
•  wat olijfolie om in te bakken
•  2 sjalotten, gesnipperd
•  1 teen knoflook uit de pers
•  1 kg wilde spinazie, schoon
•  nootmuskaat

bereiDinGsWiJZe
Kneed voor de pasta alle ingrediënten tot een stevige bal. Dit kan 
in een goede keukenmachine, maar met de hand gaat het ook. 
Laat het deeg in de koelkast een uurtje ingepakt rusten.

Maak de vulling: Maal de rivierkreeft met de garnalen, 100 gram
crème fraîche en het ei grof in de keukenmachine. Rasp er wat 
citroen boven en breng op smaak met zout en peper. Zet opzij. 
Verhit wat olijfolie in een wok of ruime koekenpan, voeg de  
sjalot en de knoflook toe en bak de spinazie in delen met wat  

aanhangend water gaar. Laat hem uitlekken in een vergiet en 
druk er zoveel mogelijk vocht uit. Hak de spinazie fijn, roer de 
rest van de crème fraîche er losjes door en breng hem verder op 
smaak met peper, zout en nootmuskaat.

Rol het deeg daarna uit tot een mooie plak die in de machine  
past en draai het op de wijdste stand door de pastamachine.
Vouw het terug en herhaal de handeling. Doe dit een paar keer 
tot het deeg egaal en soepel wordt. Nu kunt u de machine een 
tandje strakker zetten. Draai de pasta tot u een lange lap heeft 
verkregen en stop op de een na laagste stand. 
Bestrooi de lap met semolina en snijd hem in drie gelijke delen.
Plak deze met wat water aan elkaar zodat u een grote recht-
hoekige mat voor u heeft liggen. 
Leg op de kant die het dichtste bij u ligt, een lange worst van links 
naar rechts van het kreeftenmengsel. Verdeel over de rest van de 
lap het spinazie-roommengsel. Laat aan het eind een rand van 
3 cm vrij. Rol het voorzichtig op, beginnend bij de rand met het 
kreeftmengsel. Plak de vrije rand met wat water dicht.
Rol de rotolo vervolgens in een schone theedoek en bind hem met 
een touw als een rollade dicht.

Breng een braadslee met ruim water en een snuf zout aan de 
kook. Laat de rotolo erin glijden. Kook hem 20 minuten. Haal hem 
er dan uit. Laat hem even bijkomen en verwijder het touw en de 
theedoek. Snijd de rotolo in dikke plakken.
Maak tijdens het koken de ‘gastrique’: verwarm sjalotjes met 
laurier, rozemarijn en witte wijn in een steelpan. Laat op laag 
vuur zoveel mogelijk vloeistof verdampen en stop wanneer u een 
eetlepel of 4 aan vocht heeft overgehouden. Zeef het en giet het 
opgevangen vocht terug in de pan. Voeg de crème fraîche eraan 
toe. Roer dan, met een garde, klontje voor klontje de stukjes 
boter erdoor. Laat de saus nooit koken, houd hem tegen de kook 
aan. Als alle boter is opgenomen is de saus als het goed is mooi 
dik geworden. Giet een lepel saus op een (voorverwarmd) bord, 
leg er een plak rotolo op en serveer direct. 

Rotolo met rivierkreeft, 

wilde spinazie &  

rozemarijn-beurre blanc
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Na haar opleiding ruimtelijke vormgeving 

en de eerstegraads docentenopleiding aan 

de kunstacademie in Utrecht verdiepte 

Monique Sleegers zich verder in de kunst 

met de studie Kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. 

Een tweestrijd tussen lichaam en geest 

is het centrale thema in de werken van 

Sleegers. Deze tweeslachtigheid maakt ze 

zichtbaar via een combinatie van ruimte

lijke lichaamsvormen en hun tweedimen

sionale ‘schaduwen’. Daarbij representeert 

het ruimtelijke beeld alles wat tastbaar is 

en de tweedimensionale vorm een herinne

ring, of dat wat is geweest. Samen vormen 

ze een nieuwe, harmonische eenheid.

Tevens wordt in haar tweezijdige beelden 

een vraag gesteld: wat is echt en wat is 

niet echt? Wat is werkelijk en wat is ver

beelding? Een wisseling van perspectieven 

is wat ze wil overbrengen op de kijker.

Monique Sleegers werkt voornamelijk in 

keramiek en hout. 

Ook voor haar meest recente werk  

Gevallen vrouw, koos ze voor een ruimte

lijke figuur en haar vlakke pendant. De 

titel van het beeld vond Sleegers in Parijs, 

waar het gelijknamige beeld van Aristide 

Maillol staat. 

Het beeld van Sleegers is wederom  

meervoudig te interpreteren en juist deze 

openheid laat ze graag aan de kijker om  

in te vullen.

Golfslag is een van de nieuwe beelden in 

Het Depot. Op de hoogste verdieping van 

de beeldengalerij staat bij eerste inzicht 

geen tors maar een andere figuur, door

schijnend en van blauw glas vervaardigd. 

De figuur ligt op een spiegelende plaat.

Het is bijna onvermijdelijk om niet in de 

gapende diepte te kijken die gesuggereerd 

wordt door de opening aan een van de 

zijden van het beeld.

Golfslag is gemaakt door Lia van Vugt. 

Haar beelden maken al vanaf het begin 

van Het Depot op locatie Villa Hinkeloord 

deel uit van de vaste beeldencollectie.  

Lia van Vugt is een zeer veelzijdig kun

stenares met een sterke gedrevenheid om 

nieuws te ontdekken. In de ruim 30 jaar 

dat ze sculpturen maakt, heeft ze zich  

dan ook uiteenlopende technieken en 

materialen eigen gemaakt.

Voor het werk Golfslag heeft ze een favo

riet materiaal gekozen: glas. Een dikke 

plaat glas werd na meerdere keren smelten 

en uitharden over een gipsen mal gelegd, 

waarna het glas vorm kreeg. De blauwe 

beschildering werd in het voorlaatste 

stadium op het glas aangebracht zodat 

de pigmenten goed in het glas zouden 

branden.

Uitgangspunt bij het vervaardigen van 

beelden is voor Lia van Vugt ‘ruimtelijk

heid’. Het beeld moet van álle perspec

tieven een interessant beeld opleveren. 

Het gaat erom hoe het beeld ingrijpt in 

de ruimte eromheen. De inspiratie voor 

Golfslag ligt al in de titel besloten: de 

beweging van de zee.

NIEUWS Van onZe beelDHouWers

Lia van Vugt
GOLFSLAG

nieuWe aanWinsten

Monique Sleegers
GEVALLEN VROUW

Lia van Vugt, Golfslag, 2007, glas, 80 cm

Monique Sleegers, Gevallen vrouw, 2012, gips en hout, 110 cm
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Van Eja Siepman van den Berg heeft  

Beeldengalerij Het Depot onlangs twee 

beelden aan de collectie toegevoegd.  

Lopend meisje 93, vervaardigd uit  

Bardiglio marmer, en het beeld Kleine 

staande (Marjan) 31 van brons.

Sinds haar beeld Staand meisje uit 1972 

 een sleutelbeeld naar eigen zeggen – 

bevindt het oeuvre van Eja Siepman van 

den Berg zich op het grensgebied van het 

abstracte en figuratieve. Het gaat Siepman 

niet om een emotionele expressie maar  

om de beeldende expressie. Pure vorm.

Kleine staande (Marjan) 31 is een voor

studie geweest voor het grote beeld  

Staande 64. Een rechtopstaande vrouw

figuur van brons waarin een kleine 

beweging te zien is. De figuur maakt een 

subtiele, nonchalante stap voorwaarts. 

Kleine staande (Marjan) 31 is slechts  

20 cm hoog. Toch bevestigt het beeldje 

door de monumentale pose het (vrouwe

lijk) lichaam als architectonisch gegeven, 

zoals Eja Siepman van den Berg vaker in 

haar werk heeft laten zien. In deze over

wogen vorm en in Siepmans afwerking  

van het beeld huist balans en perfectie.

Het zwarte patina weerspiegelt licht. 

Hierdoor laat zich een ritmisch patroon 

ontdekken.

Lopend meisje 93 is opvallend in meerdere 

opzichten. Siepmans ‘architectonisch 

gegeven’ is ditmaal het lichaam van een 

jong meisje, in Bardiglio marmer verbeeld. 

Zoals bij Kleine staande (Marjan) 31 heeft 

Siepman voor een ‘stap’ gekozen, maar 

ditmaal lijkt het hele lichaam mee te 

bewegen. Daarbij wordt de kijker door de 

keuze voor marmer een andere ervaring 

meegegeven ten opzichte van het zwarte 

brons.

Lopend meisje 93 krijgt zowel door de 

zachte huid als door de beweging in het  

lichaam een menselijkere, zachtere ex

pressie en een uitnodiging tot aanraken.

Eja Siepman van den Berg
KLEINE STAANDE EN LOPEND MEISJE

Boven: Eja Siepman van den Berg, Lopend meisje 93

2007, Bardiglio marmer, 90 cm

Rechts: Eja Siepman van den Berg, Kleine staande (Marjan) 31

1973, brons, 25 cm
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De opmerkzame wandelaar in het arboretum rond Het Depot en bezoeker van de 

winkel van de beeldengalerij is het al opgevallen. De honing die in de winkel te 

koop is komt uit het arboretum en het etiket op de pot laat de kasten zien die in de 

tuin staan. Martien Beek is de imker die de volken verzorgt en de honing slingert.

Dat een imker een levenslange fascinatie heeft voor bijen is niet zo vreemd. Maar 

de raakvlakken die Martien Beek heeft met Het Depot en Linnaeus zijn wel heel 

opmerkelijk.

Als student Plantenveredeling en Taxonomie deed hij onderzoek op de zolderkamer 

in het ‘Herbarium Vadense’ naast Beeldengalerij Het Depot en keek hij uit op de 

tuin waar nu drie van zijn bijenkasten staan. In het kader van zijn onderzoek naar 

de verspreiding van de wilde narcis bezocht hij The Linnaeus Society in Londen, 

waar een in jacquet gestoken medewerker met keurige witte handschoenen hem 

voorzichtig het herbarium van deze soort aanreikte. 

'Depothoning' van 
imker Martien Beek 
in De WinKel Van
beelDenGaleriJ Het Depot
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marsmannetJes
Als kind ging hij ieder jaar naar het familiezomerhuis in Ommen 

en keek daar voor het eerst in de bijenkasten van imker Braam 

op de Besthmenerberg, die raathoning verkocht. Samen met zijn 

zusje Lenie zagen ze er in imkerskledij uit als een soort marsman

netjes, herinnert hij zich, wat grote indruk maakte. Van zelf bijen 

houden kon op het bovenhuis in Amsterdam waar hij opgroeide 

geen sprake zijn. “Dat is tegenwoordig wel heel anders, nu steeds 

meer stadsimkers met succes hun bijen houden op daken in de 

grote stad.”

Als student Plantenveredeling kwam hij vanzelfsprekend opnieuw 

in contact met bijen. “Zij zijn nodig voor de bestuiving en spelen 

daarmee een belangrijke rol bij de teelt van gewassen als appel, 

courgette en aardbei en de productie van zaaizaad." Een fascine

rende hobby en studie raakten verweven en leidden naar zijn 

levenslange activiteiten als imker.

“Toen ik in 1972 mijn eerste bijenvolk aanschafte, werd ik in  

Wageningen als een soort jeugdlid gezien tussen ervaren imkers, 

die vrijwel allemaal mannen op zeer hoge leeftijd waren”, blikt 

Beek terug. “Het was een spannende tijd, er stond nog veel kool

zaad in de polders, de kasten werden per gammele vrachtauto ver

plaatst naar het fruit in de Noordoostpolder of de moerasandijvie 

langs de Knarredijk. Dat moest ’s nachts in het donker gebeuren, 

als de bijen binnen waren. Er zaten de nodige lekkende kasten  

tussen, die aardig wat steken opleverden. De biologische winkel 

van Pee Pastinakel, nu Buys & Ko, was onze afnemer.”

VoeDselVeiliGHeiD
Martien Beek ging naar Brazilië, waar hij werkte aan de verede

ling van cacao, tarwe en tuinbouwgewassen. Het ging daarbij om 

ziekteresistentie, om zo een bijdrage te leveren aan het ontwik

kelen van nieuwe variëteiten voor boeren en tuinders die daarmee 

minder bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken. Hij deed dat 

onder andere voor de Wereldvoedselorganisatie FAO, bij onder

zoeksinstituten van EMBRAPA in Brazilië. Terug in Wageningen 

verzorgde hij trainingen en deed projectadvisering voor het 

Internationaal Agrarisch Centrum van Wageningen UR dat nu 

Centre for Development Innovation heet. Nog steeds werkt hij als 

consultant en is resistentieveredeling een voorname drijfveer. 

“Met resistente rassen zijn we minder afhankelijk van bestrij

dingsmiddelen, wat bijdraagt aan de voedselveiligheid. Helaas 

wordt in ontwikkelingslanden nog teveel en in vele gevallen met 

de verkeerde middelen gespoten. Na een bezoek aan boeren is mijn 

eetlust vaak snel verdwenen.”

Kasten in Het arboretum De DreiJen
Marianne Huisman van Stichting Het Depot en tuinman Albert 

Zweers van het bij de beeldengalerij behorende Arboretum De 

Dreijen benaderden Beek met het verzoek de bijenstand in de tuin 

van Het Depot te helpen versterken. “Veel volken komen helaas de 

winter niet door ten gevolge van bijenziekten als de varroa mijt 

en mogelijk ook door sommige bestrijdingsmiddelen, waarvan de 

effecten steeds beter onderzocht worden”, legt Beek uit. “Het arbo

retum is natuurlijk een heel bijzondere plek, met zijn diversiteit 

aan plantensoorten”, vervolgt hij enthousiast. “Een bijenvolk heeft 

in het voorjaar wel 40 kilo stuifmeel nodig! De bijen halen vanaf 

deze plek in het arboretum een grote diversiteit aan stuifmeel bin

nen. De bomen en stadstuinen in de omgeving zijn natuurlijk niet 

minder belangrijk. Stuifmeel is soms nog belangrijker voor bijen 

dan de nectar. Je proeft in de honing de aroma’s van de verschil

lende seizoenen. Iedere oogst smaakt net even anders. Verrassend 

was dit jaar de heidehoning die de bijen in augustus vanaf het 

arboretum gehaald hebben. Een bij vliegt zo’n twee kilometer van 

zijn kast vandaan. Dit keer hebben ze het echt verderop gezocht!”

puur natuur
Beek is, met uitzondering van de rustiger winterperiode, tenminste 

een maal per week in de tuin om voor zijn bijenvolken te zorgen. 

“In het voorjaar, als de koningin stevig aan de leg is, wordt een 

volk snel groter om uiteindelijk te gaan 'zwermen'", legt hij uit.  

De bijen splitsen zich dan op in twee of meer volken en vliegen 

weg. De imker probeert het zwermen te verhinderen, want anders 

houdt hij geen bij meer over. Daar heeft hij methoden voor en het 

grappige is dat iedere imker het weer een beetje anders doet.  

Verder moet er regelmatig gekeken worden of de bijen gezond zijn 

en bij langdurig slecht weer of er nog genoeg voer aanwezig is.

 

Het oogsten van de honing is een volkomen natuurlijk proces. 

Beek demonstreert dat in de kelder van zijn huis, waar hij zijn  

apparatuur laat zien. De honingraat wordt eerst ontzegeld met  

een vork, dat wil zeggen van het beschermende waslaagje ontdaan 

en daarna in een soort centrifuge geplaatst. Door handmatig aan 

een slinger te draaien komt de honing uit de raat. De opgevangen

honing wordt eerst door een grove, later door een fijne zeef 

gehaald. “Dat is alles, het is puur natuur.” De potten en etiketten 

staan al klaar in een aangrenzende werkruimte.

Jubileum
Dit jaar bestaat de Wageningse afdeling ‘De Rijnstreek’ van de 

VNB (Vereniging Nederlandse Bijenhouders) honderd jaar, vertelt 

Beek. Hij is met zijn medeimkers aan het nadenken over de acti

viteiten die dit jubileum luister kunnen bijzetten, hopelijk ook in 

Arboretum De Dreijen. “Een mooie gelegenheid om uit te dragen 

hoe leuk het is om met bijen om te gaan.”

Assia Vermeulen
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HUISREGELS
•  Het gebouw is geheel rolstoeltoegankelijk. 

•  Honden of andere huisdieren, met uitzondering van blinde 

geleidehonden, zijn in de vestigingen van Het Depot en in  

de arboreta niet toegestaan

•  Alle gebouwen zijn rookvrij

Niet toegestaan:
•  Gebruik van mobiele telefoons

•  Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties

•  Fotograferen voor commercieel gebruik

FRAGMENT
Wanneer u bij uw bezoek aan Het Depot uw adresgegevens opgeeft 

krijgt u toekomstige nummers van Fragment gratis toegezonden. 

Losse nummers € 7,50.

WINKEL & UITGAVEN VAN HET DEPOT
Bij verschillende artikelen in Fragment ziet u een afbeelding van 

een catalogus, een monografie of een andere uitgave van Beelden

galerij Het Depot. U kunt deze uitgaven in de winkel van Het Depot 

verkrijgen, maar ook via een bankoverschrijving van het verschul

digde bedrag bestellen. Op onze website vindt u bij alle titels de  

nodige gegevens, zoals ISBN en prijs. Zie www.hetdepot.nl.  

Wanneer u een boek via een bankoverschrijving bestelt, wordt  

de bestelling toegezonden nadat de betaling is ontvangen. Het 

rekeningnummer is 65.33.47.065 (ten name van Het Depot,  

Wageningen). Vergeet u niet bij de betaling de titel of het artikel

nummer te vermelden!

OPENINGSTIJDEN BEELDENGALERIJ HET DEPOT
Beeldengalerij Het Depot is geopend van donderdag tot en met 

zondag, van 11.00 tot 17.00 uur; op vrijdag tot 21.00 uur (dit  

laatste geldt niet voor Villa Hinkeloord). Tevens is Beeldengalerij 

Het Depot geopend op eerste en tweede Paasdag, op Koninginne

dag, op Bevrijdingsdag, op Hemelvaartsdag en op eerste en  

tweede Pinksterdag. Rond kerst is Beeldengalerij Het Depot twee 

weken gesloten.

OPENINGSTIJDEN ARBORETA
Arboretum De Dreijen (ingangen aan de Arboretumlaan 4 en  

tegenover Villa Hinkeloord) en Arboretum Hinkeloord (ingang bij  

Villa Hinkeloord) zijn dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

RONDLEIDINGEN EN GROEPSBEZOEKEN
Reserveren per telefoon of email is noodzakelijk.

Het Depot: de maximale groepsgrootte voor rondleidingen is  

20 personen. De kosten bedragen € 80, per rondleiding. 

Locatie Villa Hinkeloord: de maximale groepsgrootte voor  

rondleidingen is 15 personen. De kosten bedragen € 60, per  

rondleiding.

Rondleidingen voor blinden, slechtzienden, en/of rolstoel

gebruikers zijn zowel individueel als in groepjes van maximaal  

4 personen mogelijk. Per persoon is één begeleider en/of blinden

geleidehond toegestaan. De kosten bedragen € 4, p.p.

Gen Foulkesweg

Arboretumlaan

Rhenen
Lawickse Allee Ritzema Bosweg

A12 Ede / Utrecht

N781 Diedenweg

N225
Arnhem A50

N225

1

4

2

3

BEELDENGALERIJ HET DEPOT

LOCATIES
Beeldengalerij Het Depot is gevestigd in drie locaties, met  

elkaar verbonden door Arboretum De Dreijen en Arboretum  

Hinkeloord. Ook deze arboreta horen bij Het Depot. 

Beeldengalerij Het Depot
Arboretumlaan 4, 6703 BD  Wageningen

•  Wisselende tentoonstellingen

•  Tentoonstellingen over de arboreta

•  Lezingen en symposia

•  Winkel

•  Restaurant Linnaeus

Villa Hinkeloord
Generaal Foulkesweg 64, 6703 BV  Wageningen

•  Permanente tentoonstelling van het werk van Eja Siepman  

van den Berg

•  Wisselende solotentoonstellingen

Kinderatelier Villa Vleermuis
Arboretumlaan 4, 6703 BD  Wageningen

•  Educatiecentrum voor beeldhouwkunst en natuur

•  Alleen geopend voor scholen, na overleg

CONTACT
T 0031 (0)317 467 720 

F 0031 (0)317 467 738

E beeldengalerij@hetdepot.nl

I www.hetdepot.nl

1   Beeldengalerij Het Depot

  Arboretumlaan 4
2   Het Depot locatie Kinderatelier Villa Vleermuis

  Arboretumlaan 4
3   Het Depot locatie Villa Hinkeloord

  Generaal Foulkesweg 64
4   Arboretum De Dreijen

  Ingangen Arboretumlaan 4 en tegenover Villa Hinkeloord

De activiteiten van Stichting Het Depot worden mogelijk gemaakt 

door Stichting Utopa. De doelstelling van Stichting Utopa is het 

actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, 

daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen 

kans krijgt. Zie ook www.utopaacademie.nl.

STICHTING HET DEPOT
Stichting Het Depot ondersteunt beeldhouwers van torsen en 

fragmenten, waarbij de ontplooiingskans van de kunstenaar  

centraal staat. Beeldengalerij Het Depot is een particulier  

initiatief van Stichting Het Depot, op een particulier terrein.  

De toegang is gratis. Zie ook www.hetdepot.nl.

ACTIVITEITEN
Stichting Het Depot ontwikkelt onder meer de volgende  

activiteiten:

•   Tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwkunst van torsen 

en fragmenten

•   Permanente tentoonstelling van het werk van Eja Siepman van 

den Berg in de locatie Villa Hinkeloord

•  Educatieve rondleidingen

•  Lezingen en symposia 

•  Het aankopen van werk van hedendaagse beeldhouwers

•  Het geven van opdrachten aan beeldhouwers

•  Het uitgeven van monografieën van beeldhouwers

•  Het verstrekken van beurzen aan beeldhouwers

•  Het uitgeven van het tijdschrift Fragment

•  Kinderatelier Villa Vleermuis: educatieve programma’s over 

beeldhouwkunst en natuur

•  Restaurant Linnaeus, gevestigd in Beeldengalerij Het Depot

•  Tentoonstellingen over Arboretum De Dreijen en Arboretum 

Hinkeloord

1 2

3 4
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Pépé Grégoire, Happy View

2005, brons, 350 cm

STICHTING UTOPA

Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan 
periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de 
stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.
De geschiedenis leert dat bij het nemen van beslissingen 
economische argumenten vaak de doorslag geven. Achteraf 
blijkt dat die argumenten soms eenzijdig, discutabel of zelfs 
onjuist zijn. De stichting wil met de haar ter beschikking 
staande middelen deze eenzijdige waardebeoordeling enig-
szins compenseren en als katalysator fungeren in een beoogd 
veranderingsproces. Tegelijkertijd wil de stichting de betrek-
kelijkheid van ons tegenwoordige bestel benadrukken zonder 
direct een beter (utopisch) alternatief voorhanden te hebben.

Een utopie
De naam van de Stichting Utopa past wonderwel binnen de 
Topa-Groep. Deze naam roept natuurlijk ook associaties op 
met Utopia, het in 1516 door Thomas More gepubliceerde 
boek waarin hij een volmaakt gelukkige staat beschreef. Een 
utopie...... Na Thomas More volgden er nog vele utopisten, 
ook in Nederland. Ondanks de verschillen van inhoud hadden 
alle utopieën door de eeuwen heen betrekking op de relatie 
van de mens tot zijn omgeving, op de verhouding van mens 
tot mens, van de mens tot de natuur en van de mens tot zijn 
werk. In het perspectief van deze verhoudingen is de Sticht-
ing Utopa werkzaam waarbij het historisch besef steeds een 
terugkerend element is.

Aandachtsgebieden
Binnen verschillende aandachtsgebieden wordt door de 
stichting voortdurend een segment gekozen dat extra aan-
dacht en ondersteuning behoeft. Waar mogelijk ondersteunt 
de stichting educatieve activiteiten die een verband hebben 
met de geselecteerde aandachtsgebieden.
 
Beeldengalerij Het Depot in Wageningen
www.hetdepot.nl

Arboretum De Dreijen in Wageningen
www.botanischetuinen.wur.nl/dreijen

Het Orgelpark in Amsterdam
Het Orgelpark heeft als doel het orgel door een nieuwe pre-
sentatie te integreren in het muziekleven. www.orgelpark.nl

Het Weeshuis in Leiden
In dit project wordt het Kinderrechtenhuis Nederland  
gefaciliteerd. www.kinderrechtenhuis.nl

Utopa-Academie
www.utopa-academie.nl

Het ontstaan
De Stichting Utopa ontleent haar naam aan de Topa-Groep. 
Een groep ondernemingen die werkzaam is op het gebied 
van transportverpakken, met accenten op handel, productie, 
technologie, onderzoek en nascholing.

De stichting werd in 1988 opgericht en bezit vanaf dat jaar 
alle aandelen van de Topa-Groep. De inkomsten van de sticht-
ing bestaan onder andere uit de dividenden die de stichting 
op dit aandelenbezit ontvangt. Hoezeer de Stichting Utopa en 
de Topa-Groep door de eigendomsverhouding ook met elkaar 
zijn verbonden, de commerciële zeggenschap over de Topa-
Groep berust niet bij de stichting. De samenhang tussen de 
Stichting Utopa en de Topa-Groep is als bij een munt: twee 
zijden die elkaar niet zien maar toch bij elkaar horen. Twee 
verschillende gezichten die samen een eenheid vormen.

Een visie
De belangrijkste beweegreden van de toenmalige eigenaar 
van de Topa-Groep, Loek Dijkman, om zijn bezit in de Sticht-
ing Utopa onder te brengen was zijn visie dat de onderneming 
een rol in haar omgeving vervult die verder gaat dan het 
verschaffen van werk en het maken van winst. De gedachte 
hierbij is dat de onderneming haar “overwinst” niet aan 
aandeelhouders uitkeert maar aan haar omgeving waaraan 
zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend 
voor het algemeen nut.

De geschiedenis herhaalt zich
De constructie om het vermogen van een onderneming in een 
stichting onder te brengen, alsmede het idee dat er aan ten 
grondslag ligt, is niet nieuw. Al in 1889 richtte Ernst Abbe in 
Duitsland in Jena de Carl Zeiss Stiftung op. Voor Abbe gold 
zijn persoonlijke overtuiging dat “ondernemingseigendom 
aan strengere ethische maatstaven dient te voldoen en als 
openbaar goed wordt behandeld, voor zover dat uitgaat  
boven de maatstaf van een passend loon voor werk”. In ons 
eigen land bestonden rond 1900 utopische bewegingen rond  
Frederik van Eeden en Nescio. Bij de Van Leer-Groep, 
eveneens een verpakkings bedrijf, werd in 1972 het onder-
nemingsvermogen ten behoeve van ideële doeleinden in een 
stichting ondergebracht.

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting Utopa is: Het ac-
tualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, 
daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan 
ook, geen kans krijgt. Onze samen  leving legt zwaar de na-
druk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in 
de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te 
leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. 



Het Orgelpark is een uniek  
internationaal concertpodium  
in Amsterdam voor organisten,  

componisten en andere kunstenaars. 

Het Orgelpark heeft als doel het orgel door een nieuwe presentatie te integreren in het muziekleven.
kaarten: bel 020 51 58 111 of kijk op www.orgelpark.nl • Gerard Brandtstraat 26, Amsterdam
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Fotografie /afbeeldingen
Erik en Petra Hesmerg (Venus van Milo), Reinout van den Bergh 

(Walters Huis, tekening Sappho, Christophorus, Sebastiaan 

Martyr, Noetpoort (foto pag. 54), Kariatide, Iconoclast (foto pag. 

58), Iconomneme (foto pag. 62), Elegieënengel – Die Stadt der 

Gedanken, Immer leiser wird mein Schlummer (foto pag. 67), 

Madonna der dagen (foto pag. 73), La création du monde), Museum 

Het Valkhof (Tiel Bergakker), Loek Dijkman (portret Gerhard  

Lentink pag. 94), Gerda van de Goor (foto's arboretum pag. 98),  

Oof Verschuren (foto's pag. 110 en 111). Alle overige fotografie is 

van John Stoel.

De redactie heeft geprobeerd van alle afbeeldingen de recht

hebbenden te achterhalen. Niet in alle gevallen is dat gelukt.  

Wie kan aantonen recht te hebben op een of meer afbeeldingen  

in dit nummer zonder door de redactie te zijn benaderd, wordt  

verzocht zich bij de redactie te melden.
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Stichting Het Depot

Arboretumlaan 4

6703 BD  Wageningen
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