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De zaag, het boek en het beeld
De zaag
Bij mijn Open Ateliertentoonstelling van 8 en 9 september vorig jaar had ik mijn beeld La création du
monde (opus 36) een prominente plaats gegeven. Dat had een reden. Drie maanden daarvóór, tijdens
de atelierpresentatie van het opdrachtwerk Tuffo (opus 40, een 7 meter lang beeld van een duikende
man voor het Youngblood Art Centre in Kaapstad) bezochten ook Loek Dijkman, stichter van Beeldengalerij Het Depot, Wageningen) en diens vrouw het atelier. Ze overrompelden me met de mededeling dat ze graag het La création-beeld wilden aankopen voor de entreehal van hun nieuw op te richten
debatcentrum De Idealenfabriek. Dit debatcentrum werd – en is nu – gehuisvest in het monumentale
zestiende-eeuwse Heilige Geest Weeshuis in Leiden. Het bolvormige beeld zou qua thematiek, kleur
en formaat uitstekend passen in de ontvangsthal, er was echter één probleem: de zandstenen gotische
toegangspoort en ook de daaropvolgende deuropeningen waren te smal om het beeld in zijn geheel
doorgang te verlenen. Met de hem kenmerkende oplossingsgerichtheid stelde Dijkman voor de bolconstructie om het kernbeeld in tweeën te zagen. Ik moest even slikken bij dit idee, maar besloot ter
plekke dat ik die ‘aderlating’ voor mijn mecenas-die-niet-zo-genoemd-wil-worden1 wel wilde ondergaan. Daarbij speelde uiteraard ook het zonnige vooruitzicht mee dat het beeld een heel mooie bestemming op een even mooie locatie zou krijgen. (En inkomsten zijn ook fijn…)

Opus 36: La création du monde, 2010-2011, 159 x 175 x 292 cm,
collectie Stichting Het Depot, Leiden
(foto: Reinout van den Bergh)
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‘Operatie Création’, na het doorzagen van tien ribben wordt het kleine deel, dat bevestigd is op een hulpconstructie, weggeschoven van het ‘moederdeel’ (links). Twee van de tien lassen met door houten pennen gezekerde verbindingsplaatjes. De
zaagsnede van anderhalve millimeter is duidelijk zichtbaar (rechts).

Toen ik eenmaal gewend was aan het idee, kreeg ik er plezier in om de ‘Operatie Création’ zo goed
mogelijk uit te voeren. 17 september begon ik met het karwei; ruim honderd werkuren en elf dagen
later was ik zover dat ik Loek en Sylvia onderstaand verslag kon mailen: (Vergeef me de detaillering,
het toont dat heel het leven bestaat uit gedoe en dat juist dat gedoe de essentie vormt van mijn leven.)
De afgelopen elf dagen heb ik het beeld La création du monde (opus 36) opgedeeld tot twee demontabele en 'remontabele' delen. Na een inventarisatie van de maten van de doorgangen in het Heilige
Geest Weeshuis en bestudering van de tekeningen op schaal, had ik een plan van aanpak. Op tien
plaatsen moesten ribben onder een hoek van 77 graden doorgezaagd worden. Om verder zo weinig
mogelijk aan het uiterlijk van het beeld te veranderen koos ik voor een verbinding waarbij de zaagvlakken voorzien werden van sleuven ten behoeve van 10 mm dikke houten plaatjes die met houten
pennen gezekerd worden.
Met de aloude timmermansspreuk "gelijk is ongelijk" in gedachten liet ik de verbindingsplaatjes net 1
mm uitsteken en de pennen enkele millimeters. De zaagsneden van 1.5 mm heb ik gewoon open gelaten. Met andere woorden: de demontabiliteit van het beeld is duidelijk zichtbaar zonder dat dit nou de
zeggingskracht van het beeld heel erg beïnvloedt.
Al het zaagwerk is gedaan met een eenvoudige scherpe handzaag die ik steeds leidde langs met lijmtangen vastgeklemde klosjes.
Om het demontabele deel zonder beschadigingen los te koppelen van het hoofdgedeelte, maakte ik een
steunplaat die met drie multiplex klemmen bevestigd werd aan het te demonteren gedeelte. Deze
steunplaat schroefde ik vast aan een ezelachtige hulpconstructie die over de vloer kan wegschuiven,
weg van het 'moederbeeld'.
Nog voor het zaagwerk boorde ik met een kolomboormachine die ik met lijmtangen haaks op het werk
geklemd had, eerst de twintig gaten voor de pennen.
Toen de beide delen gedemonteerd waren kon ik weer met behulp van geleideklosjes de twintig sleuven zagen. Het kleine deel had ik daartoe losgemaakt van zijn 'ezel' en vastgeschroefd op een bok zodat ik een comfortabele werkhoogte had. Bij het moederdeel ging dat niet, daar moest gezaagd wor2

den vanuit tamelijk onmogelijke hoeken. (Na elke twee sleuven een uurtje pauze!) Nadat ik alles pas
gemaakt had, konden de verbindingsdeeltjes voorzichtig in de sleuven getikt en in het werk doorboord
worden. De houten pennetjes (doorsnede 10 mm) zijn vervaardigd door achthoekige houten staafjes
door het boorgat van een metalen plaatje te slaan.
De nieuwe onderdelen zijn daarna in de blanke vernis gezet.
Een kleine maand later vond het transport plaats vanuit mijn atelier in Dordrecht naar het weeshuis in
Leiden. Met vijf man waren we een flinke dag bezig om sokkel en beelddelen naar de ontvangsthal te
brengen, om vervolgens eerst de twee delen van het beeld te verbinden tot een geheel en om daarna het
‘geheelde’ beeld met hulp van een portaalkraan op zijn sokkel te hijsen.
1. Naast de zes beelden in de collectie van Beeldengalerij Het Depot is La création du monde het zevende beeld dat de
stichting Het Depot aankocht.

Het boek
Ondertussen was ik sinds 6 oktober bezig met het publicabel maken van mijn boek Byzantijnse voetreis / Een verslag in dertien brieven. De kern van het boek bestaat uit de dertien brieven die ik mijn
vriendin Marjoleine Schaap zond vanuit diverse etappeplaatsen tijdens mijn 2.816 km lange voetreis
van Potenza in Zuid-Italië naar Istanbul (18 maart – 2 juli 2015, zie Nieuwsbrief no. 7, jan. 2016). De
brieven heb ik geredigeerd, geannoteerd en voorzien van een uitgebreid voor- en nawoord. Daarnaast
stelde ik uit het beschikbare reisfotomateriaal een selectie samen van 45 foto’s en tekende ik naast het
overzichtskaartje nog elf deelkaartjes van het gebied, waarin ik zo nauwkeurig mogelijk de afgelegde
route weergaf. Van de drie grote profieltekeningen van deze voettocht die ik begin 2016 maakte, tekende ik een vereenvoudigde versie, zodat deze opgenomen konden worden achterin het boek op drie
dubbele pagina’s. Het werd bij elkaar veel meer werk dan gedacht. De noten en de kaderteksten verdubbelden het geschreven corpus. Uiteindelijk zou het een boek worden van 496 pagina’s.
Pas op 25 januari dit jaar had ik het manuscript klaar en zond het naar de vormgever Henny Witjes.
Daarna volgden tot 15 februari zeer tijdrovende correctierondes, die uiteindelijk afgesloten werden
met een laatste driedaagse correctieperiode van de door de drukker geleverde dummy.
Bijkomend probleem bij de vormgeving was de opgave om de tekst van elke noot onderaan dezelfde
pagina als het nootnummer te plaatsen en de kaderteksten zo dichtbij mogelijk bij het verwijsteken.
De week waarin de tekst bij de drukker lag, vulde ik samen met Leintje met lezen, wandelen, vriendenbezoek en de herinrichting van de uitpuilende boekenkast.

De heringerichte boekenkasten in onze huiskamer
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Half maart kreeg ik de boeken binnen, juist op tijd om ze te presenteren bij de Open Atelierroute Dordrecht op 16 en 17 maart.
De echte boekpresentatie was op 6 juni in de overvolle ‘Blauwe Kamer’ van de Stadsbibliotheek van
Dordrecht. Daarbij ging Richard Cozijnsen (1947), psycholoog, psychotherapeut en enthousiast wandelaar, in gesprek met de auteur.
De ontvangst van het boek was bemoedigend, van een aantal snelle lezers ontving ik heel hartelijke
reacties; Arnoud Boerwinkel, hoofdredacteur van OMNES, het halfjaarlijkse magazine van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome schreef in zijn Nieuwsbrief een lovende recensie en op de recensie
van de NBD (Nederlandse Bibliotheek Dienst) Biblion, reageerden veertien openbare bibliotheken –
waaronder die van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen – met de aanschaf van het
boek. In het blad Beeldenmagazine stond een wat zure recensie, waarin de recensent mijn brede interesse voor het detail aanziet voor een vermeende behoefte om indruk te maken op de lezer. En – om
positief te eindigen – van de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst kreeg ik de
uitnodiging om in kasteel Hernen bij Nijmegen een voordracht te houden n.a.v. het boek en de reis.
Naast het werk aan de Byzantijnse voetreis besteedde ik de vrijdagochtenden in samenspraak met websitebouwer Marianne van Kleef aan het ontwerp van mijn geheel vernieuwde website. Vanaf 14 december was www.gerhardlentink.nl online.

Istanbul: Sultan Ahmet Plein, onwennige aankomst bij de Ayasofya (26 juni 2015), foto uit
Byzantijnse voetreis.
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Het beeld
Aan het eind van mijn nieuwsbrief no. 7 (januari 2016) schreef ik dat in de voorafgaande maand in
mijn atelier het model geposeerd had voor een nieuw beeld met de titel Choëphore (= ‘plengofferdraagster’). Het betreft een voorstel aan de gemeente Dordrecht om op de punt van de Stadswerven,
daar waar de Merwede en het Wantij samenvloeien, een bijna zeventien meter hoog beeld te plaatsen
van een offerschaal dragende vrouw die als personificatie van de stad een offer brengt aan de rivier
aan welke zij haar oorsprong dankt. Ik eindigde de brief met de aankondiging dat ik me het volgende
jaar volledig zou wijden aan het Choëphore-project.
Het lot besliste anders: op 20 februari 2016 bezochten Petra Wiese en Roger Jungblut van het
Youngblood Art Centre in Kaapstad mijn atelier wat resulteerde in de hierboven genoemde Tuffoopdracht. Doordat deze opdracht 27 maanden vergde, en omdat de publicatie van de Byzantijnse
voetreis ook de nodige tijd verlangde, begon ik pas 1 maart 2019 – dus ruim drie jaar later met het
ontwerp voor het Stadswervenbeeld.
Mijn aanvankelijke opzet was om eerst een aluminium model (schaal1:5) te vervaardigen, om vervolgens met dit bijna drieënhalve meter hoge schaalmodel aandacht te vragen voor mijn voorstel.
Doordat er tijdens de informatieavond Dordrecht viert 800 jaar stad! (in Schouwburg Kunstmin) het
idee ontstond mijn voorstel voor het Stadswervenbeeld te koppelen aan de viering in 2020 van Dordrecht 800 jaar stad geraakte het project in een stroomversnelling. Vroeger dan gepland, was ik nu
genoodzaakt om eerst met behulp van een inmiddels voltooid voorlopig schaalmodel 1:20, fotomontages en situatietekeningen te onderzoeken of er belangstelling bestaat voor mijn voorstel, of preciezer:
om antwoord te krijgen op de vraag of de gemeente Dordrecht mijn plan – los van de financieringsvraag – ‘omarmt.’ Dat onderzoek is nu in volle gang. Zo kreeg ik afgelopen dinsdag een delegatie van
het Dordrechts Museum, dat verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte in de stad, op
bezoek. De directeur Peter Schoon, Judith Spijksma, conservator moderne kunst en Linda Janssen,
beleidsmedewerker kunst in de publieke ruimte namen met veel belangstelling kennis van mijn voorstel. Het voorstel ligt momenteel bij een hoge ambtenaar, Henk Kranendonk, directeur Stadsontwikkeling, Cultuur en Binnenstad van de gemeente Dordrecht.
Ondertussen ben ik begonnen met de vervaardiging van werktekeningen op ware grootte voor het 1:5schaalmodel. Een drietal vindt u op pag. 23 afgebeeld.
Hieronder volgt nu de inhoud van (de eerste versie van) het presentatieboekje van het Choëphoreproject (delen van de tekst waren al in eerdere nieuwsbrieven opgenomen):

25 mei 2019, intermezzo tijdens het ontwerpproces van de Choëphore: atelierbezoek van de Duitse ambassadeur Dirk
Brengelmann, diens vrouw Brigitte en wederzijdse vrienden Paula Peerboom en Werner Reinhardt. (foto: Werner Reinhardt)
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Choëphore, een beeld voor de Stadswerven
Het verdwenen beeld
Op de stadsplattegrond van Dordrecht die de zeer bekwame cartograaf Jacob van Deventer in 1545 in
opdracht van Philips II vervaardigde, staat ze al prominent afgebeeld: de stadsreuzin Hanneken van
Dordt. Vanaf haar strategische positie op het door drie gemetselde bogen geschraagde oostelijke
bruggenhoofd van de Boombrug (destijds de ‘Groote Brug’ of ‘Brugge van Hanneken van Dordt’)
overzag ze in de late middeleeuwen het drukke scheepvaartverkeer dat via deze brug over de Wijnhaven het inwendige van de stad binnendrong.
Hoog boven het hoofd hield de stedenmaagd het stadsvaandel, ongeveer zoals haar drie, vier eeuwen
jongere zusje de vrijheidstoorts zou heffen boven de rede van New York.
Afgaand op de kaart van Van Deventer waren de afmetingen van het beeld spectaculair: de nabijgelegen Groothoofdspoort , de in 1607 ingestorte Puttoxtoren en de in 1617 gesloopte Hanneken van
Dordttoren zijn nauwelijks hoger.
Hoe de reuzin haar einde vond, is niet geboekstaafd. Wellicht moest het beeld wijken, toen de Groote
Brug in 1617 werd versmald en van huizen voorzien.1

De Boombrug met omgeving, detail van de kopie uit 1674 van de kaart van Jacob van Deventer uit 1545. Van rechts naar
links: de Hanneken van Dordttoren en het beeld van Hanneken van Dordt, de Boombrug, enkele muurhuizen, de
Groothoofdspoort en de Puttoxtoren.
(bron: Van der stede muere, 2000)

1. In dezelfde tijd werd de Groothoofdspoort verbouwd in renaissancestijl, compleet met stedenmaagd in haut-reliëf. Is zij
een incarnatie van de Hanneken die moest wijken voor de ‘stedelijke vernieuwing’? En heeft men het ‘al te heidense’ beeld
van Hanneken wellicht gesloopt om het internationaal gezelschap van vooraanstaande theologen niet voor het hoofd te stoten,
bij hun aankomst in de stad, op weg naar de Nationale Synode van Dordrecht om zich daar zeven maanden lang het hoofd te
breken over de leer van de predestinatie?
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Voorgeschiedenis
In 2002 nodigde Willy Van den Bussche, destijds conservator van het Provinciaal museum voor
Moderne Kunst (PMK) in Oostende, mij uit om samen met Maria Roosen en Henk Vis Nederland te
vertegenwoordigen bij 2003-Beaufort, de eerste editie van een driejaarlijkse groots opgezette
internationale beeldententoonstelling langs de gehele Belgische kust.
De deelnemende kunstenaars werd gevraagd om een locatie te kiezen voor een te realiseren beeld dat
ingaat op het gegeven van de ‘liminaliteit’ dat zo kenmerkend is voor het kustgebied: het
aantrekkelijke terrein van de overgang tussen twee werelden, in dit geval tussen land en water.
Ik koos een locatie in de luwte: een duingebied bij De Panne, niet ver van de grens met Frankrijk.
Voor mijn beeld – Christophorus, opus 28 – ging ik uit van de oude Christelijke liminaliteitslegende
van de reus die pelgrims (en tenslotte ook het Christuskind) over een brede, gevaarlijke rivier droeg.
Het werd een zeven meter hoog vurenhouten beeld van een wadende jongeling die op borsthoogte in
een strandstoel transformeert. De legende is in het beeld gecomprimeerd tot twee basale handelingen:
het lopen (waden) van de reus en het zitten van de passagier.
De manifestatie duurde zes maanden en was een succes, eind september schatte men op basis van het
aantal verkochte tentoonstellingsgidsen het totaal aantal bezoekers op 400.000.
Na afloop startte de organisatie van de triënnale gesprekken met de deelnemende kustgemeenten met
de intentie een aantal werken uit de tentoonstelling te verkopen, opdat deze een permanente plaats
zouden krijgen op het grondgebied van de betreffende gemeente.
Nu bleek dat het Christophorus-beeld door de organisatoren van de triënnale ter overname aangeboden
werd, opperde Hans Spigt, destijds cultuurwethouder van de gemeente Dordrecht, het idee om het
beeld voor Dordrecht te verwerven en te plaatsen op de uiterste westpunt van de Stadswerven, daar
waar de Merwede en het Wantij samenvloeien. Op deze plaats zou het beeld de aandacht kunnen
vestigen op het voormalige scheepswervengebied dat de gemeente wilde ontwikkelen ‘tot het tweede
gezicht van de stad aan het water’.

Opus 28: Christophorus, collectie gemeente De Panne, België (foto: Gertjan Evenhuis)
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Uiteraard verwelkomde ik het idee van harte, maar tegelijkertijd had ik ook mijn bedenkingen. De
schaal van het beeld was gekozen op basis van het betrekkelijk besloten karakter van de oorspronkelijke locatie, waar een lage met struikgewas begroeide duinenrij een natuurlijk fond vormde voor het
beeld. Een montage op schaal van de Christophorus in een foto van de Dordtse Staartpunt leerde dat
het beeld zonder sokkel verloren zou gaan in de wijdsheid van het enorme wateroppervlak van de
rivierenviersprong van Wantij, Merwede, Oude Maas en Noord.
Elk willekeurig passerend containerschip zou het beeld volledig aan het oog onttrekken.2 Om dit
bezwaar te ondervangen ontwierp ik een trapeziumvormige sokkel van vijf meter hoogte die het beeld
op een aanvaardbare hoogte zou brengen. Deze ingreep had wel weer een ander vormtechnisch nadeel:
de voorstelling is zeer gebonden aan de aarde (de rivierbodem). Het met een sokkel in de lucht
opheffen van de wadende gestalte ontneemt het beeld zijn betekenis.
Op het moment dat ik me dat begon te realiseren, ontving ik het bericht dat de gemeente De Panne na
rijp beraad besloten had het beeld aan te kopen voor de locatie waar het zich al bevond.
Daar was ik zeer content mee: het beeld bleef in de natuurlijke omgeving waarvoor het ontworpen was
en bovendien zou het in de toekomst een rol blijven spelen in – en gezien worden door de bezoekers
van – toekomstige edities van Beaufort. (In 2013 werd het beeld uitgeleend ten behoeve van de
Internationale Sculptuur Biënnale Art Zuid, Amsterdam, met Henk van Os, oud-directeur van het
Rijksmuseum als curator. Men telde 380.000 bezoekers.)
Toch bleef het concept van een monumentaal beeld op de punt van de Stadswerven door mijn hoofd
zweven. Een bezoek aan mijn atelier in oktober 2011 van Lyda Vollebregt en Arie Jaap Warnaar, de
stichters van het kunstcentrum DordtYart in de machinehal van de voormalige scheepswerf De
Biesbosch op de Stadswerven, stimuleerde me om weer na te denken over het idee, temeer omdat er
nu een werkplaats zich aandiende – vlakbij de locatie – waar mogelijkerwijs het ontwerp gerealiseerd
zou kunnen worden. In dezelfde tijd had ik een oriënterend gesprek met Gerrit Willems, op dat
moment directeur van het Centrum Beeldende Kunst en als tentoonstellingsmaker verbonden aan
DordtYart.
Hij wees me op de mogelijkheid van crowdfunding als mogelijke financieringsbron voor het beeld en
adviseerde me hoe dan ook contact op te nemen met Vollebregt en Warnaar.
Om concreter te kunnen zijn onderzocht ik de optimale maat voor een sculptuur op de bewuste locatie.
Daartoe maakte ik een serie fotografische opnamen van de Staartpunt vanaf diverse standpunten:
vanaf de Merwekade, de veersteiger aan het Otto Dickeplein, de Wantijkade, vanaf de waterbus naar
Papendrecht en het Merwehoofd in Papendrecht.
Uit dat onderzoek bleek dat de optimale maat van een ensemble van sokkel en beeld achttien meter
bedraagt. Een dergelijke hoogte kan zich verhouden tot de enorme bouwmassa van het appartementencomplex aan de Riedijkshaven, tot de uitgestrektheid van de omringende watermassa en tot de
maat van de passerende schepen, en draagt er toe bij dat het beeld zou kunnen uitgroeien tot een
merkteken, een icoon van de stad.
Met de neerslag van deze allereerste maatverkenning in de vorm van een aantal simpele projecties van
een verticale gestalte op een slanke rijzige sokkel, geprojecteerd in de verschillende opnamen van de
locatie, toog ik naar de Biesboschhal voor een tegenbezoek aan DordtYart, alwaar Vollebregt en
Warnaar mij rondleidden door de toen nog niet voor publiek geopende machinehal, en met welwillende belangstelling kennis namen van mijn ideeën omtrent een monumentale sculptuur op de
Stadswerven.
Enige tijd later berichtte Arie Jaap Warnaar me telefonisch dat in een onderhoud met wethouder Piet
Sleeking het idee postvatte om het plan voor een monumentaal beeld op de Stadswerven te koppelen
aan de sinds 1974 in onbruik geraakte monumentale kraanbaan van de zand- en grinthandel A.
Goedhart & Zonen. De twaalf meter hoge en vijftig meter lange kraanbaan zou in dit plan een nieuwe
functie krijgen als drager van een beeld in plaats van een hijskraan. Het ensemble van baan en beeld
2. Drie op elkaar gestapelde containers leveren al een hoogte van 7.80 m.
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zou op die manier de transformatie van het gebied symboliseren van scheepvaartgerelateerde
bedrijvigheid naar culturele dynamiek.
Het bewaren en aanmerken van de kraanbaan als industrieel archeologisch monument past in het
streven om de genius loci van de te ontwikkelen Stadswerven als voormalig terrein van scheepsindustriële nijverheid zoveel mogelijk te benadrukken met de intentie dit stadsgebied haar eigen
specifieke identiteit te verlenen die gebaseerd is op de eigen jonge geschiedenis van deze in 1901
kunstmatig opgehoogde gors.
Andere (succesvolle) projecten op en bij de Stadswerven gaven mede vorm aan dit streven: de
renovatie en het hergebruik van de machinehallen van De Biesbosch, van de electriciteitscentrale en de
watertoren die getransformeerd werden tot respectievelijk DordtYart, Energiehuis en Villa Augustus.
Een eerste verkennend gesprek over het concept van een iconisch beeld op de kraanbaan vond plaats
op 20 april 2012 in mijn atelier (Wijnstraat 119). Aanwezig waren Piet Sleeking, Han Bakker,
cultuurintendant van de gemeente Dordrecht, Lyda Vollebregt en Arie Jaap Warnaar. In deze
bijeenkomst kreeg ik volop de gelegenheid mijn plannen omtrent een monumentaal beeld op de
Stadswerven toe te lichten.
In de loop van hetzelfde jaar werd ik door een gemeenteambtenaar namens Piet Sleeking gebeld met
de mededeling dat, mede vanwege de stagnatie in de uitvoering van de ontwikkelingsplannen met
betrekking tot de Stadswerven, het plan – in ieder geval voorlopig – ter zijde gelegd werd.
Dat was vanzelfsprekend een teleurstelling. Maar veel tijd om me hieraan over te geven had ik niet,
daar ik volop bezig was met de voorbereidingen van een grote retrospectieve tentoonstelling van mijn
werk in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen.
Mijn concept voor een beeld op de Stadswerven kreeg daarna – voor mij onverwacht – aandacht van
de locale pers: een verslag van de hierbovengenoemde atelierbijeenkomst in mijn Nieuwsbrief no. 3
van januari 2013 werd een maand later verwerkt in een artikel in De Poorter van Ton Delemarre:
‘Geef Dordrecht zijn Maagd terug’.
Twee jaar later bleek uit het artikel Nu Dordrecht nog… van dezelfde auteur in De Poorter van april
2015 dat de Stichting Beeldenpark Drechtoevers mijn concept omarmde, omdat het naadloos aansloot
bij haar streven naar een beeldenpark dat de diverse Drechtoevers (visueel) met elkaar verbindt.
De journalist Peter Koster van het Algemeen Dagblad ontdekte mijn idee voor een ‘stedenmaagd’ in
de notulen van een vergadering van de SBD en gaf daaraan ruime aandacht op twee pagina’s in het AD
van 6 augustus, waarna op 12 augustus nog een paginagroot interview door Rob van Es volgde in
dezelfde krant. Ook Kees Thies besteedde tot tweemaal toe in zijn column in het AD aandacht aan het
onderwerp (7 en 19 augustus) en Drechtstad FM: Studio De Witt nodigde me 8 augustus uit voor een
radio-interview.
Afgaand op de reacties op deze artikelen leek zich een breed draagvlak te ontwikkelen voor mijn idee.
Een door de SBD ingediende subsidieaanvraag aan de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van
een schetsontwerp voor een monumentaal beeld op de Stadswerven werd evenwel niet gehonoreerd.
Door alle recente aandacht voor mijn concept voelde ik me niettemin gestimuleerd om buiten het opdrachtkader een ontwerp te maken voor deze locatie om dit vervolgens uit te werken in een schaalmodel 1:5. Met dit bijna drieënhalve meter hoge schaalmodel van aluminium en hout zou ik wellicht aandacht kunnen genereren voor het concept voor een iconisch beeld voor de stad.

De stad als levend organisme
Vanaf het moment dat simpele nederzettingen van boeren, vissers en handelslieden uitgroeiden tot
steden (in Nederland vooral tijdens de hoge en late middeleeuwen) ontstond er, mede uit concurrentieoverwegingen, een behoefte zich te profileren ten opzichte van naburige steden die meestal op
ongeveer een dagmars (30 km) van elkaar verwijderd lagen. Men gaf de stad een eigen identiteit: het
kreeg een wapen met de eigen heraldische kleuren, een eigen vaandel en soms zelfs een eigen munt en
vanzelf onstond er ook een eigen dialect.
In dat proces van individuatie werd de stad gaandeweg steeds meer gezien als een levend organisme.
Het is ook nu nog zichtbaar in het taalgebruik: de stad bezit een kloppend hart, ze ademt, ze bloeit, ze
9

heeft een gezicht, ze kijkt uit over het water, ze reikt haar vleugels uit, ze kan welkom heten, ze heeft
een ziel, ze verzwelgt, ze omarmt et cetera.
Het eindpunt in dat individuatieproces is de allegorische voorstelling van de stad als mens: de
stedenmaagd. Ze is vrouw omdat de stad voortbrengt, produceert en creëert. Ze is maagd omdat de
stad kwetsbaar is en we haar graag ongeschonden zien. Het woord stad is niet voor niets in heel veel
talen vrouwelijk.
De eerste Dordtse stedenmaagd kreeg vermoedelijk rond 1450 haar plaats in de dan nog middeleeuwse
Groothoofdspoort, de belangrijkste – want aan het water gelegen – toegang tot de stad. Daarvoor
bestond ze als allegorie in de overlevering: de burgers van Dordrecht zouden de maagd ter gelegenheid
van de verwerving van de felbegeerde stadsrechten in 1220 ten huwelijk hebben gevraagd. Na de
verbouwing van de poort in renaissancestijl werd ze vervangen door het door Gilles Huppe
vervaardigde beeld dat zich nog steeds in een grote mandorla boven de doorgang bevindt, gezeten in
haar hortus conclusus die de bloeiende ommuurde stad representeert, getooid met lauwerkrans en
voorzien van stadswapen en palmtak. Het laatste attribuut was in de oorspronkelijke christelijke
iconografie voorbestemd voor maagdelijke martelaressen, maar is hier in een uitbreidende betekenis
symbool voor haar ongehuwde staat.
Vanaf het allereerste begin is de Stad Dordrecht dus verbonden geweest met het beeld van haar
Maagd.

Stad en beeld
Wanneer men de haven binnenvaart van de Siciliaanse stad Messina, passeert men eerst de Colonna
Votiva, een hoge zuil met daarop het vergulde beeld van de Madonna della Lettera (‘Madonna met de
brief’), de patrones van de stad.
Het beeld van de Heilige Maagd en de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst door de
legende waarin de Maagd Maria op een kritiek moment in de geschiedenis van de stad verschijnt als
‘reddende engel’ en vervolgens door haar niet te missen beeltenis hoog op de zuil aan het einde van de
havenpier.
Het beeld is het beeldmerk van de stad, haar icoon. Messina heeft daarmee een gezicht.
Verschillende andere (haven)steden in de wereld bezitten een zelfde onmiskenbare relatie met een
pregnant aanwezig beeld, waarbij stad en beeld tot een onafscheidelijke twee-eenheid samensmelten.
In Nederland zien we dat bij Rotterdam met het beeld van de De verwoeste stad van Ossip Zadkine,
bij Leeuwarden het beeld van Us Mem van Gerhardus Jan Adema en in Groningen Het Peerd van Ome
Loeks van Jan de Baat. Bij Amsterdam is het beeld al diffuser: De Dokwerker van Mari Andriessen,
Het Nationaal Monument op de Dam van John Raedecker of toch Het Lieverdje van Carel Kneulman?
Wellicht dat de in 2010 geplaatste, zesentwintig meter hoge Crouching Man van de Engelse
beeldhouwer Antony Gormley (1950) zal uitgroeien tot een icoon voor Lelystad. Ook dit beeld staat
op het einde van een havenpier.
Dezelfde beeldhouwer maakte in 1998 voor Gateshead, een voorstad van Newcastle zijn bekende
Angel of the North. Deze gevleugelde man staat markant op een heuvel, zijn rechthoekige vliegtuigvleugels 54 meter uitgespreid in een beschermend gebaar naar de stad.
Een aantal buitenlandse voorbeelden van steden die versmolten zijn met hun icoon schieten me te
binnen: Brussel met het Atomium (1958), Kopenhagen met de Kleine Zeemeermin (1913), Lissabon
met het monument voor Hendrik de Zeevaarder, het Monument der ontdekkingen (1960), Kijev met
het even reusachtige als bombastische Het Moederland (1981), Rio de Janeiro met haar Cristo
Redentor (‘Christus de Verlosser’, 1931) en natuurlijk New York met het Vrijheidsbeeld (1886).
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Een beeld voor de Stadswerven, baken en icoon
Met de verlegging van een aantal culturele voorzieningen van het historische centrum naar het gebied
op en bij de Stadswerven heeft het gemeentebestuur van Dordrecht een gewaagde stap gezet. Waar
eerst cultuur en geschiedenis als vanzelfsprekend samenvielen in het oude centrum, onstaat nu het
fenomeen van de tweepolige stad: in het Westen het historisch centrum en stroomopwaarts langs de
Merwede het nieuwe culturele zwaartepunt van de stad op en om de Stadswerven. Tussen de
Groothoofdspoort, gevoelsmatig (mede door de massale kaalslag in de Bleijenhoek in de jaren zestig)
de oostgrens van de oude stad en de westpunt van de Stadswerven ligt hemelsbreed een afstand van
vijfhonderd meter. De afstand over de weg naar het Energiehuis bedraagt ruim het dubbele.
De belangrijkste navelstreng tussen beide kernen is de Merwekade. De gevelwand van deze licht
gebogen kade ontneemt grotendeels het zicht op de Stadswerven. Pas halverwege de kade komt het
gebied in beeld. Op dát moment zou een monumentaal beeld op de Stadswerven de wandelaar/
bezoeker kunnen wenken en verleiden om door te lopen en via de brug over de Riedijkshaven de weg
te vervolgen naar het Energiehuis en de andere culturele bestemmingen in de omgeving.
De locatie op of bij de westpunt van de Stadswerven is dan ideaal, het beeld is dan prominent
zichtbaar vanaf de Merwekade en wordt op zeer korte afstand gepasseerd door de veerponten naar
Rotterdam, Papendrecht en Sliedrecht.
In de documentaire De Ziel van de Stad, waarin Annemarie Strijbosch en Evelyn Jansen via interviews
op zoek gaan naar het essentiële wezenskenmerk van de stad Dordrecht, vertelt een Dordtse
binnenvaartschipper dat hij elke keer weer een warm gevoel van thuiskomen krijgt wanneer hij de
opvallende witte tweelinghuisjes van Teerlink Motoren bij de ingang van de Kalkhaven in het oog
krijgt.
Een dergelijke functie van stadsbaken aan het water stond mij ook voor ogen bij een sculptuur voor de
Stadswerven: een beeld dat de uit het achterland komende schepen met hun binnenvaartschippers en
een jaarlijks uitdijende menigte cruise-toeristen verwelkomt en de oostwaarts varende schepen
uitzwaait. Een beeld ook waar Dordtenaren verknocht aan raken omdat het onlosmakelijk verbonden is
met het profiel van de stad.
Bij het ontwerp van een sculptuur op de punt van de Stadswerven dacht ik aan een vrouwelijke
gestalte in een geometrische vormentaal.
Het werken en spelen met die dualiteit tussen de ’mannelijke’ mathematische constructie en het
‘vrouwelijke’ aaibare organische, is mij zeer vertrouwd. De dualiteit tussen berekening en intuïtie,
houdt mij al gedurende m’n gehele zevenendertigjarige loopbaan als beeldend kunstenaar bezig, het
verveelt niet, ik voel me thuis tussen die beide polen.

Materialen
Voor het ontwerp zou ik uitgaan van het principe van een skelet van thermisch verzinkt staalprofiel,
zoals men dat aantreft bij de constructie van hoogspanningsmasten. Aanvankelijk had ik het idee dit
skelet te bekleden met onderhoudsvrije houten planken die op den duur zilvergrijs verkleuren
(bijvoorbeeld iroko). Deze materiaalkeuze maakt het mogelijk om met relatief weinig massa (en dus
relatief geringe kosten) een duurzaam monumentaal beeld op te bouwen.

Choëphore
Het concept kreeg vorm en inhoud toen ik ontdekte dat elk van de kariatiden van het Erechtheion op
de Akropolis oorspronkelijk een bronzen schaal droeg. In mijn boek Byzantijnse voetreis / Een verslag
in dertien brieven 3 schreef ik in Brief IX-1 over mijn hernieuwde ontmoeting – na veertig jaar – met
de kariatiden:
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In het nieuwe Akropolismuseum staan ook vijf van de zes originele kariatiden, (de zesde staat
in het British Museum). Ze zijn uit het Erechtheion verwijderd om ze goed te kunnen conserveren voor het nageslacht. In het Erechtheion wordt nu het dak van de zuidelijke uitbouw gedragen door zes kopieën. Dat was even schrikken, maar deze transformatie bood wel de gelegenheid om de beelden van heel dichtbij te bekijken en voor het eerst de prachtige detaillering
aan de achterzijde te bewonderen. Vooral de fijnzinnig uitgewerkte volumineuze kapsels vond
ik heel mooi.
Onder een stel om het achterhoofd opgestoken vlechten, golft het haar in dikke gevlochten
strengen als een kolkende rivier naar beneden. Hoog op de rug zijn deze strengen losjes bijeengebonden en waaieren daaronder uit in een woeste waterval. Deze volumineuze kapsels
hadden de functie om de nek te verstevigen, het zwakste punt in de vrouwenzuil.
Alle zes kariatiden zetten heel subtiel een been iets naar voren waardoor het lijkt alsof ze als
in een processie naderbij schrijden. Daarbij hielden ze, als de choëphoroi (offerplengsters) uit
de Orestestrilogie van Aeschylos, elk een bronzen schaal voor hun lichaam, wat een ongelooflijk imposant totaalbeeld moet hebben opgeleverd. Die onderarmen en schalen zijn helaas niet
bewaard gebleven. Wat is het soms verschrikkelijk jammer dat de tijd niet alle wonden heelt.
In één klap kreeg ik de vorm voor mijn stedenmaagd op een presenteerblaadje aangereikt: de gepersonifieerde stad brengt een offer aan de rivier aan welke zij haar oorsprong dankt. Dat beeld verenigt
dankbaarheid, maar ook gastvrijheid: ze treedt de beschouwer/passant niet met lege handen tegemoet.
Tegelijkertijd vind ik het ook heel Bijbelse concept van ‘het offer’ wel mooi aansluiten bij de calvinistische traditie van de synodestad.
De associatie met de Orestestrilogie verleende mij de titel voor het beeld: Choëphore (fonetisch:
Koëfore met de klemtoon op de eerste ‘ë’).
In de week voor de kerst 2015 poseerde in mijn atelier het model voor de Choëphore. Via de mail
zette ik haar vooraf mijn intentie uiteen:
Bij het beeld heb ik een jonge tengere vrouw voor ogen die zorgvuldig een grote schaal (50 cm
diameter) vóór zich in evenwicht houdt en met het rechterbeen een kleine pas voorwaarts zet,
alsof ze 'schrijdt'. Daarbij moet ze iets 'priesterlijks' hebben. In feite is het dus een heel archetypisch beeld, met voorlopers in het Oude Egypte, Kreta, Mycene en Mesopotamië. Ze draagt
een heel strakke lange rok, die de anatomie van de benen niet verhult, blootvoets en bloot bovenlijf.
Bij de uitvoering denk ik aan een skelet van staalprofiel dat bekleed wordt met planken die op
den duur zilvergrijs worden.
Het beeld dat ik voor ogen had werd prachtig door haar ingevuld: tijdloze eenvoud en gratie.
Juist toen ik van plan was me volledig te wijden aan de Choëphore kreeg ik in maart 2016 een grote en
eervolle opdracht: het realiseren van een monumentaal beeld voor de vide van het Youngblood Art
Centre in Kaapstad. Het werk aan dit ruim zeven meter lange, aan vier staalkabels bevestigde beeld
van een duikende man (‘Tuffo’, opus 40) ging nu voor. De opdracht vergde inclusief het verblijf in
Zuid-Afrika zevenenentwintig maanden. Na thuiskomst hervatte ik het werk aan de ook al vooruitgeschoven uitgave van mijn boek Byzantijnse voetreis / Een verslag in dertien brieven.3
Nadat het boek drukklaar was, kon ik begin maart 2019 eindelijk het werk aan de Choëphore
beginnen.

3. Byzantijnse voetreis / Een verslag in dertien brieven verscheen in maart 2019. Het is het verslag van een voetreis van
2.816 km van Potenza (Zuid-Italië) naar Istanbul, die ik in de lente van 2015 ondernam.
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Opus 42: Choëphore, werkmodel schaal 1:20.

(foto: Piet Krijger)
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Van Lego naar Meccano
Tijdens het ontwerpproces begaf ik mij deels op onbekend terrein: voor het eerst ging ik bij de benadering van de anatomische vorm uit van een constructie van onbuigzaam, rechtlijnige stalen hoekprofielen die middels bouten en moeren met elkaar verbonden worden. Met andere woorden elke organische
curve van het menselijk lichaam diende vertaald te worden naar een cluster van rechte lijnstukjes. Het
was alsof ik als ervaren Lego-bouwer opeens met Meccano ging spelen, een overgang van plasticiteit
naar lineariteit.4 Ik begon met het meest concrete element van het beeld: de schaal, die de vorm heeft
van een ‘bolsnede’, met een diameter van 89 cm in mijn 1:5-maquette en 4.44 m in het uiteindelijke
beeld. De schaal telt 24 straalsgewijs geordende ribben die elk uit vijf met elkaar verbonden lijnstukken bestaan en die elkaar ontmoeten in de schaalbodem. De ribbenboog beslaat een zesde deel van een
cirkelomtrek. De schaal telt zo 120 trapeziumvormige facetten – min of meer gelijk aan de honderden
met koper of zink gedekte moskeekoepels die ik aan het einde van mijn ‘Byzantijnse voetreis’ in Istanbul zag. Deze trapezia worden in mijn ontwerp bekleed met vijf horizontale planken met een onderlinge afstand van 10 mm, zodat zich geen regenwater kan verzamelen in de schaal en de wind zonder
al te veel weerstand vrij door de schaal kan blazen.
Daarna begaf ik mij op gladder ijs. In de geest van Gustave Eiffel die voor het Vrijheidsbeeld de inwendige stalen constructie ontwierp begon ik met het tekenen van een uit driehoeken opgebouwd binnenskelet dat op diverse hoogtes horizontale veelhoekige ringen zou dragen, die op hun beurt bekleed
moesten worden met planken.
Bij het maken van een lijntekening schaal 1:20 van een zijaanzicht van het beeld, riep het resultaat
gaandeweg zoveel weerstand bij mij op, dat ik besloot het roer om te gooien. Ik koos ervoor om –
afgezien van de schaal – de plankenbekleding te laten vervallen en het lichaam van de offerdraagster
uitsluitend uit een open, transparante staalconstructie te laten bestaan, op zoek naar een ‘hijskraanesthetiek’ die zou resulteren in een efemere verschijning, als een driedimensionaal glas-in-loodraam
zonder glas, of als een ruimtelijke pentekening.
Terug naar de vorm en vandaar weer verder…
Nu ik het roer omgegooid had, voelde ik de behoefte om eerst terug te keren naar de plastische vorm.
In een kleine drie weken (26 apr-14 mei) vervaardigde ik uit lagen verlijmd multiplex een 84 cm hoog
werkmodelletje dat in uiterlijke vorm vrij dichtbij het ‘levende model’ bleef. Toen het af was, bezag ik
met verbazing het resultaat: “Had ik dat gemaakt?” Het leek op een elegant neoclassicistisch beeldje
uit de late 18de eeuw van Thorvaldsen of Canova. Alleen het materiaal was eigentijds: geen marmer,
maar het gelaagde multiplex dat het beeld van een verrassend heldere lineatuur van hoogtelijnen voorzag. De door fotograaf Piet Krijger vervaardigde fotomontage van dit werkmodel op de beoogde locatie aan de voet van de strekdam, bij de punt van de Stadswerven, leerde mij twee dingen: allereerst dat
de keuze voor een vertaling van het beeld naar een open staalconstructie juist was: de elegantie van het
werkmodel zou bij een twintigvoudige vergroting omslaan in bombast en holle retoriek; en daarnaast
gaf de montage mij het inzicht dat het beeld inclusief haar eigen sokkel vijf meter boven het wateroppervlak geplaatst moesten worden.
Op 15 mei begon ik aan een nieuw schaalmodel (weer 1:20), een opengewerkte versie van het werkmodel, uit triplex en minuscule boutjes en moertjes, waarbij ik met de decoupeerzaag uit het triplex
een zo fijn mogelijke filigrainconstructie probeerde te zagen. Dat lukte maar ten dele, verder dan een
ribbenbreedte van 3 mm durfde ik niet te gaan. In dit nieuwe ontwerp ‘citeerde’ ik de lineatuur van het
werkmodel door het beeld te denken in verticale, parallel naast elkaar geplaatste raamwerken die
steeds in kleine lijnstukjes de lichaamscontouren volgen. Deze negen secties leveren samen in zijaanzicht al een ‘leesbaar’ profiel. Het voor- en achteraanzicht bleef daarentegen nog heel abstract en vormeloos. Om ook onder deze gezichtshoek het beeld leesbaar te laten zijn plaatste ik haaks op de bestaande raamwerken langgerekte uit driehoeken opgebouwde contourlijnen en deze verbond ik ver-

4. Als kleuter en lagere-schooljongetje in Deventer was ik een fanatiek legospeler; met Meccano kwam ik in aanraking bij
mijn vriendje Marc Blom, waar we bouwden aan de Waalbrug bij Nijmegen.
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Locatiestudie: montagefoto van het werkmodel op de beoogde locatie. Op de achtergrond de kraanbaan.

(foto: Piet Krijger)

volgens met dwarsribben aan de hoofdraamwerken. Tenslotte plaatste ik waar ik dat nodig achtte nog
extra verbindingsribben ter aanduiding van details in het gelaat, de zoom van de rok, sleutelbeenderen
et cetera. Het geheel rijst op uit een naar voren toe smaller wordende sokkel in een vliegervorm, die de
hoek van de punt van de stadswerven kopieert: 39.6⁰.
Op 6 juli voltooide ik dit schaalmodel. Ondanks de relatieve grofheid van het materiaal, en daardoor
ook van het model, was ik er niettemin wel tevreden mee: het bood genoeg houvast om met vertrouwen aan het vijf maal grotere aluminium schaalmodel te beginnen.
Maar eerst maakte ik een ontwerp van een vliegervormig plateau dat als basis zou dienen voor het
beeld met haar sokkel. Het drie meter hoge plateau zou tot aan de sokkel van het beeld via 15 waaiervormige treden beklommen kunnen worden. Daarbij ging ik ervan uit dat dit ‘podium’ geplaatst zou
worden op maaiveldniveau, in dit geval 2.00 meter boven de waterspiegel. Daarmee zou het hele ensemble van plateau, sokkel en beeld 21.90 meter boven het watervlak rijzen.
Ook van dit plateau maakte ik in de vertrouwde 1:20 schaal een model. Toen ik het beeld op het plateau plaatste, was ik niet tevreden. Als je als wandelaar naar het beeld klimt, wil je er ook omheen
kunnen lopen en aan de voorkant van het rivierenknooppunt Wantij, Merwede, Oude Maas en Noord
genieten!

Achthonderd jaar stad
Het schaalmodel van het plateau was bijna klaar toen ik op uitnodiging van Geesken Bloemendal op
10 juli de informatieavond Dordrecht viert 800 jaar stad! in Schouwburg Kunstmin bijwoonde. Zij
gaf me de suggestie dat het wellicht mogelijk zou zijn mijn plannen voor het beeld op de Stadswerven
te koppelen aan de viering van de stadsverjaardag in 2020. De avond werd massaal bezocht, wat al een
zeker dynamiek genereerde. In gesprekken met diverse bezoekers en sprekers (waaronder cultuurintendant Han Bakker en wethouder Piet Sleeking) leerde ik opnieuw dat er draagvlak bestond voor mijn
idee en dat bij een aantal Dordtenaren de bereidheid bestond om eventueel hun schouders te zetten
onder het streven naar de uiteindelijke realisering ervan!
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Opus 42: Choëphore, schaalmodel 1:20.

(foto: Piet Krijger)

Tegelijkertijd leerde ik die avond dat ik, als ik mijn plan wilde koppelen aan de viering van 800 jaar
stad (zoals ik in de zomer van 2015 al opperde in mijn projectbeschrijving), de werkzaamheden moest
omgooien en eerst opnieuw moest onderzoeken of met de voortschrijding van de stedenbouwkundige
ontwikkeling van de Stadswerven en het denken hierover mijn plan überhaupt nog bestaansrecht had.
Voorlopig moest ik bij de presentatie van mijn plannen het ‘ruwe’ 1:20 model gebruiken.

Het beeld in haar omgeving
De belangrijkste vraagstelling hierbij was: hoe verhoudt mijn voorstel qua maat en verschijning zich
tot de elementen in de directe omgeving van de voorgestelde locatie?
De belangrijkste actoren in dit verhaal zijn:
1. De Prins Clausbrug, een beweegbare voetgangers- en fietsersbrug over het Wantij die aansluit
op de voetgangersbrug over de Riedijkshaven. De brug, ontworpen door René van Zuuk Architecten, Almere, wordt in 2020 geplaatst. Het wordt een visitekaartje van de stad, in de
woorden van de architect: Omdat de nieuwe brug slechts vijf meter boven het water ligt en
een onbeperkte doorvaarthoogte gewenst is, is er gekozen voor een uniek constructieprincipe;
een basculebrug met een draaibare ballastmast.
De mast steekt dertig meter in de lucht en wordt verticaal gehouden door een belaste pendel.
Door de draaibare ballastmast wordt het openen en sluiten van de brug een happening. Een
prachtige beweging waarbij de mast eerst voorover buigt en daarna weer terug komt. Dat be16

tekent dat de ballastmast bij opening naar het val toe beweegt en dan samen met het bewegende val tot stilstand komt op 85 graden. Bij sluiting blijft de ballastmast de eerste 45 graden
van de beweging bij het val waarna de mast zich majestueus opricht.
In gesloten toestand meet de brug 15.50 x 145.60 x 32.87(h) m.
De afstand van Prins Clausbrug tot het Choëphore-beeld bedraagt hart-op-hart 48.5 m.
2. Het appartementencomplex Riedijkshaven. Deze zestien verdiepingen tellende kolos verheft
zich 53 m. boven NAP, het grondvlak is 51 x 79 m. De afstand tot het beeld bedraagt 120 m.
3. De kraanbaan van Goedhart & Zonen. Dit betonnen gevaarte van 8 x 52 x 12(h) m is inmiddels gerestaureerd, zij staat, deels verzonken in het tot vier meter verhoogde maaiveld, dwars
op de lengteas van de Stadswerven. De afstand tot het beeld bedraagt 130 m.
4. De dichtstbijzijnde geplande bebouwing op de Stadswerven heeft een maximale hoogte van 35
m boven NAP, en een oppervlak van 33 x 62.5 m. De afstand van de westgevel tot het beeld
bedraagt 60 m.
5. Het scheidingsbaken op de kop van de strekdam tussen Merwede en Wantij heeft een hoogte
van 8.15 m boven NAP. De afstand tot het beeld is 37.5 m.
6. De enorme waterplas van de rivierenviersprong. De Papendrechtse oever is 330 m verwijderd
van het beeld.
De belangrijkste en voor mij ook spannendste vraag was: Hoe verhoudt de toekomstige Prins Clausbrug zich tot het door mij voorgestelde Choëphore-beeld?
Om die verhouding in rechte aanzichten (panorama’s) te kunnen visualiseren benaderde ik telefonisch
de architect van de brug, René van Zuuk. Na hem ingelicht te hebben over mijn voorstel, vroeg ik hem
of hij bereid zou zijn om de schaaltekeningen van zijn ontwerp naar mij te mailen. Hij betoonde zich
heel coöperatief en zond mij de benodigde tekeningen. Daarbij adviseerde hij om contact op te nemen
met Edwin van Son, de stedenbouwkundige die in dienst van de gemeente de ontwikkeling van de
Stadswerven coördineert. Ook deze betoonde zich geïnteresseerd: per omgaande zond hij mij het
meest recente stedenbouwkundig plan van het betreffende gebied en bood aan om direct na zijn vakantie in mijn atelier dit plan nader toe te lichten.
Met deze gegevens die nog gecompleteerd werden met de bouwtekeningen van het Riedijkshavencomplex die ik bij de gemeente had opgevraagd, was ik nu in staat om diverse panorama’s te tekenen
van het beeld en haar directe omgeving.

Voorplecht en stadsbalkon
Maar eerst maakte ik, nu aan de hand van de mij toegezonden Stadswerven-plattegrond, een nieuw
ontwerp voor een drie meter hoog stadspodium (5 meter boven NAP) dat zich als de voorplecht van
een schip voegt naar het stedenbouwkundig plan en de inrichting van de openbare ruimte. Dit plateau
is opnieuw vliegervormig, maar biedt nu de wandelaar en de rolstoeler de mogelijkheid het podium te
betreden om het ‘boegbeeld’, de Choëphore, van alle kanten van nabij te bekijken en uit te kijken over
de rivierenviersprong. De wandelaar betreedt daartoe een monumentale luie trap waarvan de treden
aan de rechterzijde haaks staan op de Merwede-oever, terwijl ter linkerzijde de treden zich in een uitgerekte torsie verbreden zó dat de laatste (vijftiende) trede haaks staat op de Wantij-oever.
Omdat ik in het stedenbouwkundig ontwerp van de openbare ruimte, dat gekenmerkt wordt door een
spel met diverse niveaus die variëren van twee tot vijf meter boven NAP, en die onderling verbonden
worden door diverse trappartijen, zag dat – zoals het hoort – overal ook voorzien was in rolstoeltoegankelijkheid, betrok ik mijn voorplecht-ontwerp ook een hellingbaan voor rolstoelgebruikers. Omdat
het bouwvoorschrift een maximale hellingshoek van 1:20 voorschrijft, was ik genoodzaakt deze hel-
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Opus 42: Choëphore, schaalmodel 1:20 met het ‘stadsbalkon’.
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(foto: Piet Krijger)

Montagefoto van het schaalmodel met ‘stadsbalkon’ op de beoogde locatie gezien vanaf het veerhuis.

(foto: Piet Krijger)

lingbaan twee maal ‘om te vouwen’ om de zestig meter lange baan in te passen in het ontwerp. In het
ontwerp is een gesloten balustrade voorzien van een meter hoog, waardoor de sokkel van het beeld van
buitenaf voor het grootste deel aan het zicht onttrokken wordt.
Vanzelfsprekend ben ik me bewust van de complicaties die gepaard gaan aan het streven om beeld en
‘voorplecht’ toegankelijk te maken voor publiek. Maar die problematiek is hoe dan ook oplosbaar en
daardoor in dit stadium nog niet relevant.
Ook van dit nieuwe voorplecht-ontwerp vervaardigde ik een maquette 1:20. De netto maten bedragen
21.40 x 34.60 x 6.00(h) m.

Brug en Beeld
Bij mijn onderzoek naar de visuele verhouding tussen de Prins Clausbrug en mijn ‘boegbeeld’ ging ik
uit van de lengteassen van beide. Deze vormen een onderlinge hoek van 24⁰; de gezien vanuit de
Stadswerven globaal westwaarts georiënteerde brug neigt iets naar het zuidwesten, het eveneens naar
het westen schouwende beeld wijkt lichtjes af naar het noordwesten. Deze onderling verschillende
oriëntatie is mijns inziens een gelukkig gegeven. Zij onderschrijft dat het hier gaat om twee onafhankelijke fenomenen.
In de perspectiefloze panorama’s van de brug-en- beeldcombinatie koos ik blikrichtingen die parallel
aan- of juist haaks op respectievelijk de brug en het beeld staan.
Bij de panorama’s vanuit het westen, frontaal naar het beeld (tekening 1)* en met de blikrichting
evenwijdig met de lengteas van de brug vanuit het westen (tekening 4) en vanuit het oosten (tekening
5) zien we dat brug en beeld zich onafhankelijk van elkaar harmonieus verhouden, waarbij de ballastmast anderhalf maal hoger is dan het beeld. Wanneer de brug bij het openen haar kunsten vertoond, en
daarbij met het verticale wegdek reikt naar een hoogte van zestig meter, reduceert ze het beeld tijdelijk
tot een ‘kleinduimpje’. Dat lijkt me geen probleem: een bewegend beeld wint het per definitie van een
statisch gegeven. Alle aandacht gaat dan terecht naar het bewegingstheater van de brug.
* N.B.: Deze tekeningen staan niet afgebeeld in deze nieuwsbrief.
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Montagefoto van het schaalmodel met ‘stadsbalkon’ op de beoogde locatie, gezien vanuit het oosten.

(foto: Piet Krijger)

In de noord-zuid panorama’s waarbij de contouren van brug en beeld elkaar aansnijden, verhouden
brug en beeld zich duidelijk tot elkaar, zonder dat de ‘leesbaarheid’ van elk afzonderlijk tenietgedaan
wordt. Het lijkt hier alsof de ballastmast van de brug in een beschermend, bijna teder gebaar als een
baldakijn neigt naar de rug van het beeld (tekening 4 en 5).
Inhoudelijk vindt in dit brug-beeldtandem de letterlijke functie van de brug: overbruggen, verbinden,
een echo in de beeltenis van de stedenmaagd die met haar plengoffer de verbintenis van de stad met
het water bezegelt. In meer Freudiaanse zin vertegenwoordigt het beeld in de combinatie schaal en
maagd de vrouwelijke, horizontale component en de naar grote hoogte reikende brug het mannelijke,
verticale element; ze zijn in die zin complementair.
Mijn voorzichtige conclusie luidt: brug en beeld zijn beiden krachtige onafhankelijke merktekens in
het stadsprofiel, ze verkeren in elkaars nabijheid, maar dat eerder in een bezield verband, dan in een
conflictueuze verhouding. In andere woorden: daar is wat loos bij de kop van de Stadswerven!5

5. Er bestaat een rijk scala van voorbeelden van geslaagde brug-beeldcombinaties in Nederland; zoals in de brugarchitectuur
van de Amsterdamse School, waarbij beeld en architectuur letterlijk in elkaar opgaan (ik denk aan de bouwbeeldhouwkunst
van Hildo Krop en consorten, bijvoorbeeld de Amsterdamse Kinderbrug met Krops beeld De onbevangenheid der mensen
tegenover het leven). Een ander voorbeeld is de Herebrug in Groningen met het ruim drie meter hoge bronzen beeld Landbouw en veeteelt (in de volksmond beter bekend als Blote Bet) van Wladimir de Vries. Of de van oorsprong 13 de-eeuwse Sint
Servaasbrug met de eveneens drie meter hoge beeltenis in graniet van de naamgever door Charles Vos. Een recenter voorbeeld is het 185(!) m lange Maasbeeld van Auke de Vries, opgehangen tussen de Rotterdamse Willemsbrug en een pijler van
de oude spoorbrug. Buiten Nederland denk ik meteen aan de Karelsbrug in Praag met haar dertig beelden, de Ponte
Sant’Angelo in Rome met haar tien engelenbeelden door leerlingen van Bernini en de Mainbrücke in Würzburg met twaalf
barokke heiligenbeelden.
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Het beeld in het stadsprofiel
De verhoudingen met de andere hierbovengenoemde beeldbepalende elementen zijn in letterlijke zin
wat afstandelijker. Alleen het scheidingsbaken op de kop van de strekdam bevindt zich relatief dichtbij
de locatie van het beeld. Met zijn acht meter hoogte ‘dwingt’ deze de hoogte van het plateau af zodat
baken en beeld niet een rijtje vormen. De geplande maximaal 35 meter hoge bebouwing in de rugzijde
van het beeld verschaft het een stevig fond en vormt met haar massa een mooi contrapunt ten opzichte
van de massale hoogbouw aan de Riedijkshaven. De verder naar achteren gelegen kraanbaan wordt in
veel blikrichtingen voor een deel aan het oog onttrokken door de geplande hoogbouw, in andere gevallen is de onderlinge afstand van 130 meter te groot om direct de aanzichten van baan en beeld te beïnvloeden. Wel is er sprake van een onderling ritmisch spel van de genoemde beeldbepalende elementen: samen vormen ze een speelse cluster van steeds subtiel wisselende oriëntaties: de lengteas van elk
element heeft zijn eigen richting
De oude stad eindigt bij het bruggenhoofd van de fiets- en voetgangersbrug over de Riedijkshaven bij
het Otto Dickeplein. Vanaf dit punt, terzijde van het voormalige veerhuis (Brasserie Downtown) heeft
het hiervandaan 156 meter verwijderde Choëphore-beeld met haar bijna tweeëntwintig meter hoogte
een duidelijke presentie. Dat geldt ook voor het scheepvaartverkeer over de Merwede en de Oude
Maas. Hier fungeert het beeld als een prominent aanwezig icoon die de stad markeert en schipper en
passagiers begroet.
Vanaf de Papendrechtse Merwedekade is op een afstand van 330 meter het beeld nog wel zichtbaar,
maar van een directe beleving is dan geen sprake meer. Hier resteert de notie van een monumentaal
beeld dat wellicht uitnodigt tot nadere beschouwing.
Inmiddels heeft Edwin van Son mijn atelier bezocht en kennis genomen van mijn plannen. Hij toonde
mij de voorstellen en de gedachtes over het gebied van het landschapsarchitectenbureau dat gevraagd
is om een plan op te stellen voor de publieke ruimte van de Stadswerven.
Hij is een warm voorstander van integratie van beeldende kunst in de openbare ruimte, en zeker als dat
al in een vroeg stadium geschiedt op het moment dat men plannen maakt voor de inrichting van die
ruimte.
Van Son zond me foto’s van het Four Freedoms Park (Louis Kahn's Roosevelt Memorial Park) in
New York vanwege de vergelijkbaarheid van de geografische situatie en als voorbeeld van een geslaagde integratie van het manshoge portretbeeld van Roosevelt met het sculpturaal vormgegeven
plein op de uiterste zuidwestpunt van het Roosevelt Island in de East River, terzijde van Manhattan.
Hij besloot zijn bericht met de opmerking: “De samenhang tussen het beeld en het plein is mijn inziens een belangrijke uitdaging.”

Het stappenplan
Voor de realisering van mijn voorstel is het vanzelfsprekend van doorslaggevend belang dat de gemeente Dordrecht mijn plan inhoudelijk ‘omarmt’.
Daar bedoel ik mee dat, los van de financieringsvraag, het gemeentebestuur de potentie van het idee
erkent en onderschrijft.
Pas als dit ondubbelzinnig duidelijk geworden is kan er verder onderzocht worden – het gaat tenslotte
om een invulling van de publieke ruimte – of er bij burgers en bedrijfsleven van de stad er een breed
draagvlak gevonden kan worden voor dit idee. Wat betreft dit laatste ben ik optimistisch gezien de
vele positieve reacties die ik tot nu heb ontvangen. (Die positieve receptie geldt ook voor de andere
twee werken in de Dordtse openbare ruimte: Walters Huis (opus 30) in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Maria/Medea (opus 31) in de Spuihaven.)
De maquette schaal 1:5 van het Choëphore-beeld hoop ik in de loop van 2020 te voltooien. In deze
bijna drieënhalve meter hoge maquette – eigenlijk een beeld op zich – wordt het ontwerp tot in de
kleinste details uitgewerkt. Zij wordt het ‘voertuig’ in gesprekken met constructeurs en uitvoerders, en
bij de opstelling van een begroting.
Daarnaast kan deze maquette een belangrijke rol spelen in eventuele wervingsacties.
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Zo kan zij wellicht een rol gaan spelen bij de viering van Dordrecht 800 jaar stad. Het streven is
vooralsnog dat de gemeente in dit jubeljaar tot het principebesluit komt mijn voorstel te realiseren.
De financiering zal tenminste voor een belangrijk deel kunnen geschieden door crowdfunding.
Voor die tijd, liefst nog in dit jaar, kan er bij een nihil obstat van het gemeentebestuur, een stichting in
het leven geroepen worden met als doelstelling de totstandkoming van het beeld, en begonnen worden
met het formeren van een comité van aanbeveling et cetera.
Het lijkt me een fantastisch idee dat de stad Dordrecht naar aanleiding van de viering van haar achthonderdjarig bestaan in 2020 zou gaan beschikken over een waardige eigentijdse opvolger van het
verloren geraakte beeld van Hanneken van Dordt. Als een nieuw icoon voor een eeuwenoude stad.
Het moet mogelijk zijn om in vijf jaar dit visioen te verheffen tot realiteit.
Gerhard Lentink,

18 augustus 2019
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Choëphore, werktekeningen op ware grootte voor het 1:5 schaalmodel, segment 7, 6 en 5. Het ‘toetermannetje’ op de middelste tekening geeft de menselijke maat weer.
(foto: Piet Krijger)
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Tenslotte
Op 28 juni dit jaar werd eindelijk – na een afwezigheid van ruim drie(!) jaar de beeldengroep Maria /
Medea (opus 31) teruggeplaatst in de Spuihaven Dordrecht.
Deze beeldengroep realiseerde ik in 2004-2006 in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta, dat
het werk als afscheidscadeau schonk aan de gemeente.
Omdat door omstandigheden de jaarlijkse onderhoudsbeurt was overgeslagen, én vanwege een moedwillige beschadiging, werd een restauratie in de gemeentewerkplaats noodzakelijk. Op mijn aandringen werden de beelden nu teruggeplaatst op een constructie van drie heipalen nét onder het wateroppervlak in plaats van op de oorspronkelijke drijvers die door vogeluitwerpselen en nesten van meerkoetjes steeds snel vervuild raakten.

Herplaatsing van de beeldengroep Maria / Medea (opus 31) in de Spuihaven, Dordrecht.

(foto: Victor van Breukelen)

Vier (kunst)bladen gaven het afgelopen jaar ruim aandacht aan mijn werk: naast Fragment (nr’s 16 en
17), het lijfblad van Beeldengalerij Het depot, stonden ook in Pandora, tijdschrift voor kunst & literatuur nr. 2/2019 (4 pag. en omslagafbeelding) en Beeldenmagazine 4#2018 (2 pag.) reportages over
persoon en werk. In het lijvige eerste nummer van Andersland, het tijdschrift van de Idealenfabriek,
werden vier pagina’s ingeruimd voor het beeld La création du monde.
Gerhard Lentink

september 2019
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Agenda
OPEN ATELIER GERHARD LENTINK
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 10.00-18.00 UUR
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 12.00-18.00 UUR
Centraal staat het Choëphore-ontwerp: schaalmodellen, fotomontages, panoramatekeningen, ontwerpen werktekeningen, daarnaast zeven beelden uit de eigen collectie.
Atelier Gerhard Lentink
Wijnstraat 119
3311 BV Dordrecht
info: www.gerhardlentink.nl

DE VIER ELEMENTEN
6 OKTOBER T/M 22 MAART 2019
do t/m zo 11.00-17.00 uur
De vier elementen water, vuur, aarde en lucht zijn al sinds mensenheugenis ingebed in ons denken,
onze taal, en de manier waarop we betekenis geven aan onze wereld. In de tentoonstelling De Vier
Elementen werkt Het Depot samen met ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studenten van de opleiding beeldende kunst en vormgeving maakten elk een vierkante meter kunst, welke op de tentoonstelling gecombineerd worden met beelden uit de collectie van Het Depot.
In deze tentoonstelling vertegenwoordigt mijn beeld Immer leiser wird mein Schlummer (opus 22) het
element water.

BEELDENGALERIJ HET DEPOT
Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
info: www.hetdepot.nl

Opus 22: Immer leiser wird mein Schlummer, 1996,
129 x 491 x 181 cm. (foto: Carine Bex)
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