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NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 13                        juli 2020 
 

 

Veertienduizend schroefjes 
 

Het dubbelspoor 

 

Vorig jaar september schreef ik in Nieuwsbrief 12 uitgebreid over het Choëphore-project: mijn voor-

stel aan de Gemeente Dordrecht voor een monumentaal, ruim 21 m hoog beeld op de punt van de 

Stadswerven bij het rivierenknooppunt van deze stad. (Choëphore, Grieks, betekent: ‘plengofferdraag-

ster’.) 

Nog in diezelfde maand presenteerde ik het project tijdens een Open Atelierweekend (14-15 sept.) aan 

het publiek. Centraal stond een 1:20 maquette van een monumentaal plateau met trappartij en helling-

baan met daarop het beeld van een vrouw met offerschaal, uitgevoerd als een open staalconstructie. 

Daarnaast waren er fotomontages, panoramatekeningen en werktekeningen te zien. 

Naar schatting bezochten zo’n zeshonderd mensen het atelier, waarbij vrijwel zonder uitzondering –

ook door omwonenden – zeer enthousiast gereageerd werd op het plan.    

 

Sindsdien bewegen mijn werkzaamheden zich over twee sporen: enerzijds de heel arbeidsintensieve 

realisering van het aluminium 1:5 schaalmodel van het beeld op een sokkel naar een recenter ontwerp 

(totale hoogte 4.22 m), anderzijds de voorbereidende activiteiten die uiteindelijk moeten uitmonden in 

de totstandkoming van het beoogde beeld op de Stadswerven. 

 

Omdat ik halverwege het project, waaraan ik vanaf 1 maart 2019 bijna zonder onderbreking gewerkt 

heb, behoefte had aan een tussentijdse balans, maakte ik aan de hand van mijn agendaatjes een ‘calen-

darium’ van mijn Choëphore-werkzaamheden. Ik werd al schrijvende met terugwerkende kracht 

doodmoe van de schier eindeloze reeks van besprekingen, atelierbezoeken, presentaties, interviews, 

mails en dergelijke! De tijd die deze ‘secundaire’ activiteiten in deze wordingsgeschiedenis vergden 

had ik in een aparte kolom genoteerd. Tot mijn geruststelling (en verbazing) bleek na het tellen der 

uren dat slechts 6½ % van mijn werkzaamheden het tweede spoor betroffen (3.983 uur tegenover 280). 

 

 

Het schaalmodel 

 

Op 23 augustus vorig jaar was het ontwerp zodanig uitgekristalliseerd dat ik kon beginnen aan het 

grote schaalmodel van het Choëphore-beeld. Deze maquette is een laatste noodzakelijke stap op weg 

naar de uiteindelijke realisering. Ze biedt mij de mogelijkheid om tot in detail vormproblemen op te 

lossen en daarbij ook de stabiliteit van de constructie te beproeven. Daarnaast kan dit schaalmodel een 

belangrijke rol spelen bij de werving van de benodigde financiën en mogelijkerwijs kan zij ook als 

tastbare leidraad dienen bij de constructie van het uiteindelijke beeld. Tenslotte kan het schaalmodel 

ook gebruikt worden bij een symbolische overdracht van het beeld aan het stadsbestuur op het moment 

dat de financiering rond is en overgegaan kan worden tot de opdrachtverlening aan de uitvoerder(s).      

 

Het eerste hoofdstuk in dit proces is de vervaardiging van een vijftiental werktekeningen op ware 

grootte van de diverse onderdelen van het beeld: de 13 segmenten van het basisskelet dat bestaat uit 

verticale, parallel naast elkaar geplaatste raamwerken die opgebouwd zijn uit driehoeksconstructies 

van hoekprofielen. Daarnaast de 43 haaks op het basisskelet geplaatste ‘contourdelen’ (langgerekte 

raamwerken die de lichaamscontouren van voor- en achteraanzicht weergeven) en tenslotte de talloze 

veelal horizontaal geplaatste dwarsribconstructies die de contourdelen met het basisskelet verbinden. 

De werktekeningen van de schaalconstructie had ik al veel eerder tijdens de eerste ontwerpfase ver-

vaardigd (zie: Nieuwsbrief 12, pag 14). 

Deze handmatig met potlood en fineliners vervaardigde werktekeningen zijn bij de realisering van het 

uiteindelijke beeld ook het uitgangspunt bij de vervaardiging van een digitaal 3D-model (Tekla) door 
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Opus 42: Choëphore, montagefoto van het 1:20 schaalmodel met ‘abri-sokkel’ op de beoogde locatie, gezien vanaf de veer-

steiger.               (foto: Piet Krijger) 

 

de constructietekenaar. Aan de hand van dit 3D-model levert de constructeur de statische berekening 

die bepalend is voor de definitieve maatvoering van de stalen hoekprofielen.  

De assemblage van het uiteindelijke beeld geschiedt middels lasverbindingen, in tegenstelling tot het 

aluminium model, waarbij de diverse hoeklijnen onderling met in totaal 14.000 metaalschroefjes en –

moertjes bevestigd worden op verbindingsplaatjes (schetsplaten).        

 

Pas op 7 december ’19– na ruim 800 uur tekenwerk – legde ik de laatste hand aan de werktekeningen. 

Daarna kon de inventarisatie van de ruim 5.200 onderdelen beginnen; elk onderdeel kreeg een code-

nummer, waarna de lengte aangegeven werd en de hoeken van beide uiteinden met een nauwkeurig-

heid tot op één-tiende graad. 

Al deze gegevens heb ik daarna verwerkt in Google spreadsheet voor het ontwerp van een ‘zaagcho-

reografie’ die moest leiden tot een zo efficiënt mogelijke volgorde van het zaagwerk.  

(Speciaal voor de verwerking van het – voor mij ongebruikelijke – aluminium had ik een metaalband-

zaag met verstekmogelijkheid, een lintzaagmachientje, een vaste schuurschijf en een speciaal zaagblad 

voor mijn afkortzaag aangeschaft.)    

In deze zaagchoreografie maakte ik zoveel mogelijk koppelingen van complementaire hoeken, zodat 

bij één zaagbeweging onder een bepaalde hoek tegelijk twee uiteinden onder de juiste hoek gezaagd 

konden worden. (Bijvoorbeeld de combinatie 53⁰ en 127⁰, steeds: x⁰ en 180-x⁰). Daarnaast formeerde 

ik clusters van onderdelen die onder hetzelfde verstek gezaagd moesten worden, steeds per kwart 

graad oplopend van 30⁰ naar 150⁰ (= het bereik van de bandzaagmachine). Dit alles om het aantal tijd-

rovende zaaginstellingen tot een minimum te beperken.   

De inventarisatie maakte het mogelijk om een materiaalbestelling op te stellen. Op 24 februari, dit 

jaar, werd de eerste partij aluminiumhoekprofielen en strips afgeleverd. De complete bestelling be-
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sloeg 409 strekkende meter. Dat lijkt heel veel, maar bij elkaar zag het eruit als een armzalig hoopje. 

Hier gold hetzelfde principe als bij de totale lengte van de bloedvaten in het menselijk lichaam: 

100.000 km!   

      

 
 

Choëphore, wertekeningen voor het 1:5 schaalmodel, no. 12 en 13, 2019. Links contourdelen van het rechteronderbeen, 

schouders en tenen, de voetplaat en dwarsribben van voet en onderbeen. Rechts: contourdeel taille en dwarsribben van ar-

men, hals, borst en taille.              (foto: Piet Krijger)    
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Slechts één ‘corveekarweitje’ van 420 uur bond mij nog aan het achterste ‘schone’ atelier: het opteke-

nen van de duizenden onderdelen op het aluminium. De zaagsneden werden gemarkeerd met dubbele 

viltpenlijntjes op de bovenkant van het profiel, en daartussen schreef ik op een papieren plakkertje de 

zaagopdracht: code, lengte, hoek A, hoek B. De vorm van de schetsplaten en de plaats van de boorga-

ten bracht ik met behulp van calqueerpapier over op de aluminium strips.  

 

Eindelijk, na ruim tweeëndertig weken ‘witte-boordenwerk’ in het achterste atelier, mocht ik weer 

eens mijn handen gebruiken in het zonnige voorste atelier. Ik voelde me als een lammetje dat voor het 

eerst de wei in mocht! Het was 7 april, Nederland zat al een paar weken op het Covid19-slot, maar ik 

genoot van de stilte op straat, de lentezon en de paradijselijke vogelconcerten… en des te meer van de 

vrijheid van het kunstenaarsbestaan. Misschien is de na 1933 gemunte term innere Emigration ook 

hier van toepassing. De term betreft de Duitse auteurs die als nazi-tegenstander er toch voor kozen om 

na de machtsovername in Duitsland te blijven en zich (uit lijfsbehoud?) terugtrokken in een binnenwe-

reld van de geest zonder zich in het openbaar te verzetten tegen het nieuwe regime.     

Hoe dan ook: de door de pandemie veroorzaakte bewegingsbeperking gaf mij een enorme energie – 

niet eerder ervoer ik zo intens de immense geestelijke bewegingsvrijheid die inherent is aan de positie 

van beeldend kunstenaar. 

 

 
 

Atelier, 25 mei, Choëphore 1:5 schaalmodel, alle 5.200 onderdelen, door Marjoleine op codenummer gerangschikt. Op de 

linker tafel de segmentonderdelen, op de rechtertafel de onderdelen voor de contourdelen en dwarsribben.   (foto Piet Krijger) 

 

In zeven weken van 70-75 uur was de zaagklus geklaard. Daarbij werd het tempo nu en dan afgeremd 

door gebroken band- en lintzagen, soms trage levering van nieuwe zaagbladen en reparaties aan het 

zwaar belaste lintzaagmachientje. 

In deze periode kreeg ik bijna dagelijks assistentie van vriendin Marjoleine. Op grote, geïmproviseerde 

tafels sorteerde ze de pas gezaagde onderdelen op codenummer. 

Bij het boren van de gaten in de schetsplaatjes kreeg ik eveneens assistentie: gepensioneerd gymnas-

tiekdocent Kees Harschel bood zich aan voor dit karwei: hij voorzag de honderden schetsplaatjes van 

duizenden gaatjes van 2 mm doorsnee. 

Aansluitend op deze productiefase kon op 25 mei begonnen worden met de assemblage van de diverse 

onderdelen. Voor dit doel had ik een speciale vlakke werktafel gemaakt die de maat heeft van het 

grootste basisskelet-segment. Voor de montage van deze segmenten gebruikte ik de 1:1 werktekenin-

gen als ondergrond voor een contramal die opgebouwd werd uit multiplex blokjes die, vastgeschroefd 

op de tafel, samen de buitencontour vormden volgens de werktekening. Met behulp van extra blokjes  
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werden alle aluminium hoekprofielen en schetsplaten klemgezet tegen de contramal, waarna vervol-

gens de gaatjes in de schetsplaten met een handboormachine doorboord werden in de hoekprofielen. 

Dan volgde de assemblage van de buitencontour van het segment, waarbij we met magneetjes de mi-

nuscule moertjes op de schroefjes draaiden. Vervolgens werden de slankere verstevigingsribben met 

klemmen bevestigd, ‘doorgeboord’ en tenslotte eveneens met schroefjes en moertjes bevestigd. 

Ook bij de montage assisteerde Kees dikwijls. (Fijn tafereel, twee jongetjes, spelend met de meccano.)  

Inmiddels zijn zowel de schaal als de dertien segmenten van de basisconstructie geassembleerd. 

(En daarmee werd het tijd voor deze Nieuwsbrief.)    

  

 
 

Atelier, 4 juni, Choëphore 1:5 schaalmodel, assemblage segment 2b: rechterheup en –bovenbeen. Tegen de contramal, die 

vastgeschroefd is op de werktekening, worden de aluminium onderdelen, nadat deze exact passend gemaakt zijn, met klosjes 

vastgeklemd, waarna de al geboorde gaten van de schetsplaatjes doorgeboord kunnen worden in de hoekprofielen.  

                        (foto Kees Harschel) 

 

Op verzoek van Edwin van Son, stedenbouwkundig coördinator van het Stadswervengebied, schreef ik 

–  in nauwe samenspraak met twee leden van de werkgroep ‘Hanneken van Dordt’ (zie hieronder) – 

een paar dagen geleden een tijdpad (de ideale versie!) voor de realisering en plaatsing van het 

Choëphore-beeld dat zich uitstrekt tot december 2021. Daarin hebben we tot 14 november dit jaar de 

tijd om het schaalmodel van beeld en sokkel te voltooien. We gaan het proberen! 
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Atelier, 22 juli, Choëphore 1:5 schaalmodel, de segmenten van het basisskelet. Op de voorgrond de schaalconstructie, deze 

wordt bekleed met 504 grenen latjes. In het radiale skelet zijn twee boogvormige raamwerken opgenomen die verbonden 

worden met de armdelen rechts- en linksboven.   

In een later stadium worden de segmenten onderling op een afstand van 8 cm (hart op hart) aan elkaar gekoppeld door middel 

van driehoekvormige verbindingsconstructies.        

  

 

 

 



7 

 

De lange aanloop (I)   

 

Zoals ik al eerder schreef, ontstond tijdens de informatieavond Dordrecht viert 800 jaar stad! 

(Schouwburg Kunstmin, 10 juli ’19) het idee om mijn voorstel voor het beeld op de Stadswerven te 

koppelen aan de viering dit jaar van Dordrecht 800 jaar stad.  

Het was Joes van Lenten die het idee opperde om het Choëphore-beeld als verjaarscadeau van burgers 

en bedrijfsleven uit de Drechtsteden te schenken aan ‘De Stad’. 

Met ‘De stad’ worden dan niet alleen de Dordtse burgers en bedrijven bedoeld, maar ook het geografi-

sche begrip stad: het architectonische in acht eeuwen organisch gegroeide conglomeraat dat zich ook 

na onze dood verder ontwikkelt. 

In die zin schenken de burgers het beeld niet alleen aan het gemeentebestuur en zichzelf, maar laten ze 

ook een substantieel ‘erfstuk’ na aan de toekomstige stad.    

 

Korte tijd later formeerde zich rond de persoon van Geesken Bloemendal-ter Horst, evenals Joes een 

actieve medeburger, een werkgroep van zes enthousiaste Dordtenaren die – ieder vanuit de eigen dis-

cipline – bereid zijn hun schouders te zetten onder de verwezenlijking van mijn voorstel. 

De overige leden van de werkgroep zijn: Martin Bloemendal, Lex van der Hoek, Richard Kraayeveld 

van Hemert, Joes van Lenten en Antoin Peeters. 

De werkgroep heeft het voornemen om zodra de gemeente zich officieel gecommitteerd heeft aan het 

voorstel en zij bereid is te participeren in de realisering via ‘infrastructurele ondersteuning’, over te 

gaan tot de oprichting van de ANBI-stichting ‘Hanneken van Dordt’. 

De stichting ontleent haar naam aan het reusachtige houten beeld van de Dordtse stedenmaagd dat in 

de late Middeleeuwen aan de ingang van de Wijnhaven de wacht hield. Het beeld werd in de volks-

mond ‘Hanneken van Dordt’ genoemd. Grappig genoeg heeft dit fenomeen zich vier eeuwen later 

herhaald: omdat ik in de presentatie van het Choëphore-beeld verwees naar haar historische voorgan-

ger aan de Wijnhaven kreeg al heel snel mijn nog niet eens gerealiseerde beeld van pers en publiek de 

roepnaam Hanneken van Dordt (zie ook Appendix 1, pag 15).  

(Omdat ik elke illusie wil vermijden dat mijn ontwerp een historisch verantwoorde replica zou behel-

zen van haar laatmiddeleeuwse pendant, houd ik me zelf aan de oorspronkelijke naamgeving. Het 

historische Hanneken-beeld was niet de aanleiding of het uitgangspunt van mijn ontwerp. Tegelijker-

tijd verzet ik mij niet tegen een groepsdynamiek die juist die verbondenheid met de geschiedenis be-

nadrukt. Integendeel: eerlijk gezegd vind ik het heel complimenteus dat een nog niet gerealiseerd 

beeld van mijn hand nu al getooid wordt met een roepnaam.)                  

Uiteraard vond – en vind – ik het fantastisch dat spontaan, zonder dat ik daarom gevraagd had, een 

groep daadkrachtige Dordtenaren zich aandiende, die bereid is om een wervingscampagne op te zetten 

met als werktitel Hanneken terug in Dordt!   

Op zulke momenten doemt het begrip Voorzienigheid op in mijn hoofd. 

 

In tegenstelling tot de voor mij gebruikelijke conceptie van een vrij werk, waaraan je gewoon kunt 

beginnen op het moment dat de eerste idee uitgekristalliseerd is tot een afgerond ontwerp, begin je bij 

een concept met de monumentale omvang als dat van de Choëphore, als initiator al meteen met een 

handicap: het betreft een voorstel waarbij de indiener afhankelijk is van heel veel anderen om dit gere-

aliseerd te krijgen. Het gaat ook nog om een voorstel waar niemand om gevraagd heeft en waarop in 

eerste instantie niemand staat te wachten. Er is dus vooraf geen enkele urgentie. Dat gevoel van urgen-

tie, of tenminste: het gevoel van ‘een aantrekkelijk visioen’, moet vanaf niveau nul opgebouwd wor-

den bij het publiek, de media en niet in de laatste plaats: het stadsbestuur.  

Dat is een proces dat tijd vergt. De aanlooptijd bij dit project was (en is) aanzienlijk: zoals ik al eerder 

schreef, begon het al in het najaar van 2009 toen ik het nog vormloze concept van ‘Een monumentaal 

beeld van een stedemaagd op de kop van de Stadswerven’ onder de aandacht bracht van de stichters 

van het kunstcentrum DordtYart, Lyda Vollebregt en Arie Jaap Warnaar, en van de toenmalige direc-

teur van het CBK, Gerrit Willems. (Het CBK is inmiddels opgegaan in het Dordrechts Museum.) 

Deze gesprekken resulteerden een half jaar later in een bijeenkomst in mijn atelier met o.m. cultuur-

wethouder Piet Sleeking en cultuurintendant Han Bakker. Dit gesprek kreeg geen vervolg, misschien 

wel omdat mijn voorstel nog een concrete vorm ontbeerde. 
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Niettemin werd er in de volgende jaren door de lokale media met enthousiasme en nieuwsgierigheid 

ruim aandacht besteed aan het concept. 

Nadat ik aan het einde van de ontwerpperiode maart-augustus 2019 een concreet presentabel plan kon 

tonen met een maquette, fotomontages, panoramatekeningen, ontwerp- en werktekeningen en een 

presentatieboekje, was de tijd rijp om contact met de gemeente te zoeken om opnieuw mijn voorstel, 

maar nu met een concrete invulling, onder de aandacht te brengen.     

 

Tot mijn opluchting toonde de gemeente zich welwillend om kennis te nemen van mijn voorstel: de 

reeks van verkennende gesprekken en presentaties begon op 12 augustus ’19 met een atelierbezoek 

met de hierboven genoemde stedenbouwkundige Edwin van Son. Daarna bezocht een delegatie van 

het Dordrechts Museum het atelier (3 sept) en op 14 september, voorafgaand aan het Open Atelier, 

ontving ik de zes leden van de werkgroep ‘Hanneken van Dordt’. 

Op 5 oktober bezocht werkgroeplid Richard van Hemert wederom het atelier en een dag later bezocht 

ik in Nijmegen collega Andreas Hetfeld, die op dat moment nog werkte aan het beeld De Uitkijk, een 

vergelijkbaar project aan de Waal. (Na deze voor mij heel leerzame ontmoeting reden we diezelfde 

dag gezamenlijk naar Beeldengalerij het Depot, Wageningen, om de opening bij te wonen van de ten-

toonstelling De Vier Elementen, waarin we beiden participeerden.) 

Diezelfde maand nog, op 29 oktober, kwam de werkgroep voor het eerst bijeen samen met ondergete-

kende.  

     

Op 25 november ’19 ontving ik opnieuw Peter Schoon, directeur van het Dordts Museum, nu in gezel-

schap van cultuurwethouder Piet Sleeking. Naar mijn gevoel was dit een cruciaal moment: na dit be-

zoek had ik het idee dat er een zekere politieke bereidheid ontstond om de totstandkoming van het 

beeld te faciliteren.  

Op 5 december viel een eerste besluit bij – opnieuw – een atelierbezoek ditmaal van een vijfkoppige 

gemeentedelegatie: Schoon, Sleeking, van Son, Henk Kranendonk (directeur Stadsontwikkeling, Cul-

tuur en Binnenstad) en Mark Benjamin (Bestuursvoorlichting). Het vijftal besloot tot een positief ad-

vies aan het College, maar mét het verzoek aan de kunstenaar om een veel minder omvangrijke sokkel 

te ontwerpen.            

  
 

Atelier 30 juni, met segment 4.           (foto: Marjoleine Schaap) 
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Tekentafelintermezzo: de ‘abri-sokkel’ 

 

Direct nadat ik op 3 januari van het nieuwe jaar de materiaalbestelling voor het schaalmodel geplaatst 

had, begon ik aan het ontwerp van een nieuwe sokkel voor de 15.70 meter hoge ‘plengofferdraagster’.   

Om een zwaar, gesloten volume te vermijden kwam ik uit op een abri-achtige constructie (hoogte 5.20 

m) in de vorm van de boeg van een schip. (De Choëphore gedacht als boegbeeld van de stad.) De be-

tonnen sokkel bestaat uit een dekplaat van 40 cm dikte, die rondom gesteund wordt door een archi-

traaf. Deze wordt gedragen door tien naar beneden taps toelopende zuilen van 416 cm hoogte. De bin-

nenruimte die zo ontstaat heeft een bodemoppervlak van ruim 16 m2 bij een hoogte van 4.80 meter.  

De sokkel wordt gedragen door tien in het verlengde van de zuilen geplaatste heipalen. De basis van 

elke zuil bevindt zich 60 cm boven NAP.   

De zuilen zijn op onderling gelijke afstand geplaatst, dit resulteerde in een vliegervorm met een 

(scherpe) hoek van 36.87 graden. Door de vliegervorm heeft de sokkel vanuit diverse kanten steeds 

een ander karakter, waarbij de doorzichtigheid voortduren varieert van heel open naar bijna gesloten. 

Op het sokkeldek is een 20 cm hoog plateau geplaatst dat de contouren volgt van de beide voeten van 

de Choëphore. Deze verhoging zorgt ervoor dat ook voor de nabije beschouwer het beeld meer los-

komt van de sokkel, dat het beeld lichtvoetiger oogt. 

De 'industriële' en monumentale vormtaal sluit aan bij het karakter van het beeld, ze 'knipoogt' tegelij-

kertijd naar de vormgeving van de vroegere hefinstallatie van de spoorbrug over de Oude Maas.  

Het voordeel van dit ontwerp is dat, mede door de naar buiten hellende wanden, het beeld – in tegen-

stelling tot het ‘stadsbalkon’ zo goed als onbereikbaar is voor kwaadwillenden. Daarbij lijkt het mij 

een prachtig gezicht wanneer bij hoog water de tien zuilen rechtstreeks uit het water oprijzen. 

 

 

 
 

Opus 42: Choëphore, montagefoto van het 1:20 schaalmodel met ‘abri-sokkel’ op de beoogde locatie, gezien vanaf de veer-

steiger. De kraanbaan op de achtergrond wordt in de toekomst grotendeels aan het zicht onttrokken door 30 meter hoge be-

bouwing.              (foto: Piet Krijger) 
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Het door het Utrechtse landschapsarchitectenbureau OKRA getekende ontwerp voor de publieke ruim-

te van de Stadswerven accordeert vrijwel volledig met dit nieuwe sokkelontwerp. Alleen de loop van 

het voetpad, dat vanaf het geprojecteerde podium rondom de kopbebouwing van de wijk via een mo-

numentale afdalende trappartij bereikt kan worden, dient iets gewijzigd te worden. 

Inmiddels heeft Roeland Meek van OKRA een ontwerp getekend voor een pad van stalen roosterele-

menten dat door het wetland met zijn rietkragen voert naar de achtergevel van de sokkel en vervolgens 

doorloopt tussen de twee achterste centrale zuilen door. In de abri wordt het pad met een trede omlaag 

versmald om via de voorste twee centrale zuilen uiteindelijk aan te komen bij het scheidingsbaken op 

de kop van de vijfendertig meter lange strekdam tussen het Wantij en de Merwede.   

Het lijkt mij voor de wandelaar een mooie sensatie om via de monumentale trappen de stadswijk ach-

ter zich te laten, het beeld – met daarachter de contouren van de oude stad – aan de achterzijde te nade-

ren en vervolgens onder haar door te lopen naar de kop van de strekdam om tenslotte zich om te draai-

en om de voorzijde van het beeld in ogenschouw te nemen.  

 

 

De lange aanloop (II)     

 

Nog in november vorig jaar benaderde ik drie constructiebedrijven in de regio met de vraag om een 

offerte in te dienen voor de uitvoering van het beeld in verzinkt staal en de plaatsing op een door der-

den uitgevoerde betonnen sokkel. In de daaropvolgende maanden ontving ik in totaal vijfmaal de di-

recteuren van de constructiebedrijven in mijn atelier en bracht op mijn beurt de drie bedrijven een 

tegenbezoek.  

Het waren – opnieuw – heel leerzame ontmoetingen: in de langdurige gesprekken die we voerden ver-

scherpten zich de contouren van de te volgen aanpak bij een eventuele uitvoering van het beeld.  

 

Met de ondertussen vervaardigde 1:20 maquettes van de abri-sokkel en een slankere variant toog ik op 

20 januari naar het Stadskantoor voor een voortgangsbespreking met Henk Kranendonk en Vincent 

Wiegerinck, juridisch adviseur van de Gemeente Dordrecht. 

Wat later zond Wiegerinck mij de teksten van de externe adviezen die het College had gevraagd met 

betrekking tot mijn voorstel. Het ene betrof een door Peter Schoon ondersteund advies van Nils van 

Beek, deskundige op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In het advies werd het college geïn-

formeerd over de (inter)nationale statuur van de kunstenaar (advies positief) en over de artistieke kwa-

liteit van het ontwerp (advies positief). Daarnaast was er een wat dualistisch Stedenbouwkundig ad-

vies, opgesteld door het Q-team van de Stadswerven. In dit advies wordt aanvankelijk nogal korzelig 

gereageerd op mijn voorstel, waarna in de tweede helft van dit schrijven gesteld wordt dat “het steden-

bouwkundig echter niet ondenkbaar [is] dat beide elementen [beeld en Prins Clausbrug] naast elkaar 

kunnen staan” gelet op de “hoogstedelijke uitstraling” van het gebied. 

 

Op 5 februari werd er in Schouwburg Kunstmin een feestelijke startbijeenkomst Dordt 800 jaar ge-

houden. Belangrijkste onderdeel van het programma was een speciaal voor de gelegenheid gecompo-

neerde muziektheatervoorstelling met onder meer dansers van de Amsterdamse choreograaf Leine 

Roebana. Frapperend onderdeel was een scene waarin een danseres een glazen kom water als een 

plengoffer uitgoot in een grote transparante glazen cilinder gevuld met water. Opeens zag ik een le-

vende Choëphore voor mij op het podium! 

 

Omstreeks deze tijd werd ik uitgenodigd door de raadsgriffie om in het Stadskantoor op 18 februari 

een powerpointpresentatie te houden van mijn voorstel voor de Raadscommissie Fysieke Ruimte & 

Grote Projecten. Mijn presentatie werd aangevuld met een korte toelichting van Edwin van Son die 

een in opdracht van de gemeente vervaardigd animatiefilmpje toonde van het beeld en haar directe 

omgeving. (Bij de productie van deze animatie werd gebruik gemaakt van de al door het bureau 

HIA3D gerealiseerde animatie van de Prins Clausbrug.*)  

Het was niet de bedoeling dat de diverse raadscommissieleden meteen hun oordeel zouden ventileren, 

de bijeenkomst had een informatief karakter, maar niettemin gaven een aantal commissieleden duide-

lijk blijk van hun waardering voor het voorstel. Gelijk na deze presentatie volgde een dubbelinterview 

door RtvDordt met cultuurwethouder en kunstenaar. 
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Ik beschouwde deze uitnodiging als een hernieuwde illustratie van de serieuze opstelling van het Col-

lege ten opzichte mijn voorstel. Vanwege de zeer markante locatie van het voorgestelde beeld achtte 

het college een brede instemming van de gemeenteraad noodzakelijk.        

 

Vier dagen later had ik naar aanleiding van mijn presentatie samen met Ingrid Klein-Hendriks, ge-

meenteraadslid van de Christen Unie, een uitgebreid radio-interview door Ben Corino (Drechtstad 

FM: Studio De Witt). Het werd een interessant gesprek, juist omdat Klein-Hendriks tijdens mijn pre-

sentatie de reserves van haar achterban verwoord had. Tijdens het nagesprek met haar en haar echtge-

noot in de studio nodigde ik haar en haar CU/SGP fractie uit mijn atelier te bezoeken. 

Op 2 maart vond dit atelierbezoek plaats in een hartelijke sfeer waar met aandacht kennis genomen 

werd van de diverse standpunten (zie: Appendix 2, pag 16). 

 

 
       

Atelier, 11 juni, Choëphore 1:5 schaalmodel, Kees Harschel bij de montage van segment 1, de rechterarm. (foto Piet Krijger)

  

Weer twee dagen later werd ik opnieuw ‘ontboden’ naar het Stadskantoor voor een bijeenkomst met 

Vincent Wiegerinck en Peter Drent, medewerker Beheer en Planmatig Onderhoud bij Rijkswaterstaat. 

Deze bijeenkomst werd belegd omdat voor de plaatsing van het beeld, dat juridisch beschouwd wordt 

als een bouwwerk, een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd moet worden. Bij een derge-

lijke aanvraag voor een locatie in de onmiddellijke nabijheid van een van de drukst bevaren rivieren 

van Nederland, is instemming van RWS een voorwaarde. In het gesprek werd duidelijk dat er in ieder 

geval een radarverstoringsonderzoek uitgevoerd moet worden door TNO.  

In het gebied van de rivierenviersprong Wantij, Merwede, Oude Maas en Noord staan vier radarposten 

die gezamenlijk het scheepvaartverkeer in dit gebied in kaart brengen. Het is niet ondenkbaar dat de 

staalconstructie van het Choëphore-beeld en/of de betonnen sokkel de radarwaarneming zou(den) 

kunnen beïnvloeden. Op verzoek van Linda Janssen (Dordrechts Museum) heb ik contact opgenomen 

met Onno van Gent, TNO (windturbines en radarhinder). Inmiddels hebben we een offerte voor dit 

onderzoek ontvangen. 

 

De geplande raadscommissievergadering van 17 maart werd vanwege Covid-19 uitgesteld. In deze 

vergadering zouden de diverse fracties hun standpunten over mijn voorstel uiteenzetten. Inmiddels zijn 

deze standpunten schriftelijk overgebracht aan de raadsgriffie. Het resultaat was zeer bemoedigend: 

slechts twee eenmansfracties keerden zich tegen het voorstel, alle andere fracties omarmden het voor-

stel al dan niet met restricties en voorwaarden. 

 
*) Youtube-link: https://www.youtube.com/watch?v=86oIZmWluCk 
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Op 1 mei maakte het stadsbestuur bekend dat vanwege de coronacrisis de activiteiten van Dordrecht 

800 jaar stad worden doorsgechoven naar 2021. Heel goed nieuws! Het betekent dat de wervingsacti-

viteiten van de Stichting ‘Hanneken van Dordt’ eveneens worden doorgeschoven naar het volgende 

jaar. Het biedt mij de ruimte om het schaalmodel klaar te hebben bij aanvang van de campagne Han-

neken terug in Dordt!     

                 

Nadat de covidrestricties wat versoepeld waren, werden op 24 juni en 20 juli weer twee bijeenkomsten 

belegd in het Stadskantoor. Dit keer met Roelof Nolles (Ingenieursbureau Dordrecht), Edwin van Son, 

Roeland Meek (OKRA), Linda Janssen (20 juli) en twee leden van de werkgroep. Belangrijkste on-

derwerp van deze besprekingen waren de inpassing van sokkel en beeld in het inrichtingsplan van 

OKRA. Daarnaast werden de verantwoordelijkheden bij de totstandkoming van het beeld afgebakend 

en werd ik verzocht om in samenspraak met de werkgroep een tijdpad voor het project op te stellen.  

 

 

Publiciteit, documentaire, atelierbezoeken en andere activiteiten 

 

Ik heb niet te klagen gehad over de aandacht van de lokale media: sinds 28 februari werd ik vijf maal 

voor de TV en vier maal voor de radio geïnterviewd over het Choëphore-project, of was het project 

het gespreksonderwerp. 

Ook de kranten lieten zich niet onbetuigd, hieronder, in volgorde van opkomst, een bloemlezing van 

de koppen van de dikwijls ruim bemeten artikelen: 

 

 Komt Hanneken van Dordt weer terug? (Augustijner Courant/Dordrecht Monumenteel,1-1-19)  

 Gerhard Lentink wil 18 meter hoog beeld maken (De Stem van Dordt, 6-3-19) 

    Megabeeld Stadswerven als ‘icoon voor de stad’ (AD/De Dordtenaar, 12-9-19)  

 Een soort van ‘Kolossus van Rhodos’ in Dordrecht? (De Stem van Dordt, 13-9-19) 

 Lentink wil megagroot standbeeld op Stadswerven (Dordt Centraal, 13-9-19) 

 …en we noemen haar… Hanneken (AD/De Dordtenaar, 25-9-19)  

 Politiek maakt kennis met ‘Hanneken’ (Dordt Centraal, 21-2-20) 

Choëphore / Soms is iets zo mooi dat het juist helemaal geen uitleg nodig heeft (AD/De Dordtenaar 

26-2-20) 

 ‘Wat weten we écht over Hanneken?’ (AD/De Dordtenaar, 29-2-20) 

 Choëphore, Hanneken van Dordt, of Marie… (b2b-krant voor Dordrecht e.o., 3-20) 

 

De laatstgenoemde bijdrage is een column van Jan Wind. Hij besluit met: 

 

Gemeentebestuur van Dordrecht, neem een positief besluit en inspireer bewoners en ondernemers 

om Dordrecht een prachtig icoon te geven. 

Blijft er nog heel lang iets moois zichtbaar na het 800-jarig bestaan van onze mooie stad.  

Gek hé, nu ik er weer langs loop [langs de plek waar Wantij, Merwede, Noord en Oude Maas el-

kaar ontmoeten] mis ik het beeld al…  (Zie voor het hele artikel: Appendix 4, pag 21). 

 

Sinds 24 februari  komt Fokko van Straaten met een zekere regelmaat ‘aanwaaien’ om de voortgang 

van het Choëphore-project te filmen en de maker te interviewen. Dit alles ten behoeve van een docu-

mentaire over het project.       

Naast atelierbezoeken van verschillende leden van de werkgroep, verzorgde ik op 7-12-19 een atelier-

presentatie voor de bezoekers van Inloophuis Helianthus en op 10 maart dit jaar ontving ik zeven me-

dewerkers van Beeldengalerij Het Depot, Wageningen, ‘grootafnemer van mijn werk’. Ik deed dat met 

veel plezier: zij zijn verantwoordelijk voor de humane, gastvrije atmosfeer van het museum. (Tot mijn 

spijt is Het Depot i.v.m. met het virus tot nader order gesloten. Maar misschien vinden de beelden het 

wel fijn: eindelijk een moment voor henzelf, eindelijk niet onbeschaamd aangegaapt worden door de 

talrijke bezoekers, niet betast worden…. Of zouden ze de aandacht missen?) 

 

Wat de schaarse andere activiteiten van de afgelopen periode betreft kan ik kort zijn: Op 16 februari 

hield ik in het Middeleeuwse Kasteel Herven (bij Nijmegen) een lezing over mijn vorig jaar versche-
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nen boek Byzantijnse voetreis voor de Vrienden van de Orthodoxe Kunst. De tweede helft van de le-

zing ging over de verwijzingen in mijn werk naar de (voor)christelijke iconografie. 

Daarnaast waren er twee uitnodigingen om te komen exposeren, ten eerste in Zeeland op twee locaties: 

de Corneliuskerk in Noordwelle en De Drie Wilgen in Ellemeet in het kader van de manifestatie 

Kunstschouw 2020 (Deze tentoonstelling is verschoven naar de zomer van 2021.) Daarnaast werd ik 

uitgenodigd om deel te nemen aan de jubileumeditie (50 jaar!) van de manifestatie Open Stal (17 juli 

t/m 15 aug. 2021).    

 

 

De hamvraag 

 

Op de vraag: “Gaat het door, je beeld op de Stadswerven? kan ik zelf antwoord geven. Dat antwoord 

luidt: “Ik weet het niet. Ik hoop het.” 

Ik kan ook het commentaar citeren van een aantal atelierbezoekers die na het zien van de maquette vol 

overtuiging uitriepen: “Dat beeld komt er gewoon!” 

Bij mijn Open Atelierpresentatie van de Choëphore liep er een oudere dame naar het schaalmodel, 

toverde haar filigrain pendel tevoorschijn, hield deze vlak bij het model, volgde de beweging van het 

kleinood en concludeerde vervolgens zonder een spoor van twijfel: “Dat beeld komt er!”  

 

Wat zeker is: het beeld kan alleen gerealiseerd worden wanneer de benodigde financiën bijeengebracht 

zijn. In de eerstvolgende nieuwsbrief maak ik graag ruim baan voor de oproep van de Stichting! 

 

 

 

Gerhard Lentink                 26 juli 2020         

 

 

 

 
 

Atelier: 18 juni                                  (foto Kees Harschel) 
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Agenda 

                 

OPEN ATELIER GERHARD LENTINK 
 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 10.00-18.00 UUR 

ZONDAG     13 SEPTEMBER 2020 10.00-18.00 UUR 
 

Centraal staat het Choëphore-schaalmodel in wording, fotomontages, panoramatekeningen, ontwerp- 

en werktekeningen, daarnaast zeven beelden uit de eigen collectie. 

 

Beperkte toegang, reservering verplicht i.v.m. Covid-19 (Nadere details volgen nog.)      
 

Atelier Gerhard Lentink 

Wijnstraat 119 

3311 BV Dordrecht 

info: www.gerhardlentink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Covid-19 in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht. Electrische kaarsjes bij het beeld WaltersHuis.   (foto: Jan Schaap)   

 

 

 

 

http://www.gerhardlentink.nl/
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Appendix 1 

 

Zaterdag 29 februari 2020 zond de werkgroep ‘Hanneken van Dordt’, deze brief aan de raadsgriffie 

van Dordrecht ter attentie van het College en de gemeenteraad:   

 

 

Beste mensen, 

 

  In 2020* staan we stil bij de viering van 800 jaar stadsrechten in Dordrecht. 

U, als gemeenteraad stimuleert de burgers hier actief bij betrokken te zijn. 

Een gedachte die wij van harte ondersteunen. 

In de raadscommissie van 18 februari presenteerde de Dordtse kunstenaar Gerhard Lentink 

een ontwerp voor een kunstwerk op de kop van de Stadswerven. 

De eerste reacties uit commissie en de stad waren vrijwel alle positief. 

De raadscommissie Fysieke Leefomgeving & Grote Projecten brengt in de eerstvolgende 

commissievergadering (17 maart) een advies uit aan het college inzake het Choëphore-beeld, 

in de volksmond al ‘Hanneken van Dordt’ genoemd. 

In de komende weken spreekt u hier intern in uw partij over. 

Om ook in uw overwegingen mee te nemen berichten wij u het volgende: 

 

   

  ‘HANNEKEN VAN DORDT’ (2020)*  

 

  ‘Wij zijn trots op onze mooie stad die dit jaar haar 800-jarig bestaan viert. 

Wij bewonderen het werk van beeldhouwer Gerhard Lentink inclusief zijn ontwerp opus 42 in 

wording Choëphore, in de volksmond ‘Hanneken van Dordt’. 

Dit beeld zou op de punt van Stadswerven een prachtig icoon van en voor Dordrecht kunnen 

worden. 

Dat bracht ons op het idee de jarige stad dit beeld aan te bieden als geschenk van de inwoners 

van Dordrecht. 

Fondsenwerving daarvoor wordt voorbereid en uitgewerkt. 

Ondernemingen ‘aan de waterkant’ en Dordtse bedrijven staan op de lijst naast naburige over-

heden en organisaties, bewoners van aangrenzende wijken, grote Dordtse verenigingen, lande-

lijke culturele fondsen enz. alsook een inzameling onder de inwoners van Dordrecht. 

Een ANBI-stichting “Hanneken van Dordt” wordt opgericht zodra goedkeuring en acceptatie 

van het ca 20 m hoge beeld op punt Stadswerven door Gemeente Dordrecht is bevestigd. 

Alleen in dit feestjaar 2020* achten we deze krachtsinspanning uitvoerbaar en haalbaar. 

 

  ‘Lang leve onze prachtige stad DORDRECHT!’ 

 

Met vriendelijke groet namens de stichting Hanneken van Dordt i.o. 

 

 

Enkele inwoners van Dordrecht:  

   

  Lex van der Hoek,        

  Richard Kraayeveld van Hemert,  

  Joes van Lenten,  

  Antoin Peeters,  

  Geesken & Martin Bloemendal-ter Horst 

 

  geesken@bloemendal.net 

    

 
*) 2020: nu dus 2021! 
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Appendix 2 

 

Naar aanleiding van de reserves die Ingrid Klein-Hendriks (CU) uitte bij mijn presentatie van het 

Choëphore-project aan de Raadscommissie Fysieke Ruimte, nodigde ik haar, en vier andere leden van 

de CU/SGP-fractie in de Dordtse gemeenteraad, uit in mijn atelier op 2 maart 2020. 

Dat zij zich de moeite getroostten een avond vrij te maken, stel(de) ik zeer op prijs. 

Bij dit bezoek gaf ik de fractieleden deze tekst mee, die min of meer mijn betoog van die avond samen-

vat: 

 

Bij veel schrijvers en beeldend kunstenaars vormen de herinneringen aan hun vroegste jeugd een rijke 

bron waaruit overvloedig geput kan worden. Bij mij is dat niet anders. Mijn jeugd – ik ben van ’56 – 

speelde zich af in Deventer, waar ik opgroeide in een gereformeerd gezin. Op zondagochtend werd er 

gekerkt en ook op de kleuterschool werden de verhalen uit de Bijbel verteld of voorgelezen. 

Bij elke kerkdienst werden ons vóór de preek de Tien Geboden ingeprent: Gij zult u geen gesneden 

beeld maken noch enige gestalte... Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen... 

De verschillende interpretaties van dit tweede gebod leidde al in de 7
de

 en 8
ste

 eeuw in het Byzantijnse 

Rijk tot hevige twisten tussen de iconodulen (‘beeldenvereerders’) en de iconoclasten (letterlijk: 

‘beeldenbrekers’), een richtingenstrijd die in de Nederlanden een late echo kende in de beeldenstorm 

van 1566, waarbij protestantse geloofsfanaten het katholieke artistieke erfgoed onherstelbare schade 

toebracht. (Mijn onderwijzer kon prachtig vertellen hoe die dappere lieden de hele paapse santenkraam 

kort en klein sloegen. Wij – de leerlingen – vonden het prachtig!) 

De verschillen in interpretatie van het tweede gebod spitsen zich toe op de vraag of de twee hierboven 

aangehaalde regels van het tweede gebod ‘uitbreidend’ dan wel ‘nevenschikkend’ gelezen dienen te 

worden, dus: ‘je mag hoe dan ook geen beelden maken en je mag ze al helemaal niet als een god ver- 

eren’ tegenover: ‘je mag geen afgodsbeelden maken’. 

De beeldenstorm, die zich kennelijk baseerde op de eerste lezing, heeft sindsdien ingrijpend het artis- 

tieke landschap in de Noordelijke Nederlanden bepaald. Beeldhouwers vonden hier geen emplooi, de 

zeer getalenteerde Adriaen de Vries (ca 1556-1624) zocht zijn heil elders in Europa aan de vorstenho- 

ven in Turijn, Praag en Denemarken. Pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog bloeide de beeld- 

houwkunst in Nederland weer op, er waren volop monumenten nodig om de slachtoffers van deze 

gruwelijke episode te gedenken! 

Toen ons gezin in ’64 naar de Deventer binnenstad verhuisde, kerkten we in de Smedenstraatkerk, een 

typische ‘tentdakkerk’ uit 1936. Ook in deze kerk stond het Woord centraal, maar de beide zijgevels 

waren versierd met elk zes schitterende glas-in-loodramen, links de oudtestamentische profeten, rechts 

de evangelisten en Petrus en Paulus. (Ze zijn ontworpen door Schrier en De Ru.) Hier rustte blijkbaar 

geen taboe op het afbeelden van menselijke gestalten. Ze staan in mijn geest gegrift, die ramen: ik zie 

ze nu, vijftig jaar later, zo voor mij. 

 

Tijdens mijn gymnasiumtijd in Zutphen (er was wel een openbaar maar geen protestants-christelijk 

gymnasium in Deventer) kwam ik in aanraking met een heel nieuwe verhalencyclus: die van de Griek- 

se mythologie. Inmiddels had ik de kerk als instituut de rug toegekeerd, maar de fascinatie voor de 

verhalen – zowel de Bijbelse als de Mythologische – bleef. Voor mij hadden ze een vergelijkbare zeg- 

gingskracht: in deze verhalen wordt het menselijk drama, de condition humaine, op het scherpst van 

de snede getoond. 

Het grote onderscheid tussen de werelden van het (protestantse) christendom en die van de Griekse 

Oudheid was de plaats van het menselijk lichaam. In mijn opvoeding was lichamelijkheid, en in haar 

kielzog seksualiteit, een zwaar taboe: het kwam niet aan bod, er werd niet over gesproken. Mijn ouders 

raakten elkaar niet aan waar de kinderen bij waren. Dat lichamelijke taboe gaf ruim baan aan de 

Schaamte. De Oudheid kende een schaamteloze verheerlijking van het menselijk lichaam (als spiegel 

van het Goddelijke). Kalos en Agathos, ‘het schone’ en ‘het goede’ stonden zij aan zij. Voor mij was 

het een openbaring! 

 

In mijn studietijd aan de Academie Sint Joost in Breda zag ik in de kunstgeschiedenislessen dat tot op 

het heden de Bijbel en de mythologie van de Oudheid bijna inwisselbaar thema’s leverden voor beel- 
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dende kunstenaars. Ook leerde ik dat na de Oudheid de Kerk van Rome vanaf de 13
de

 eeuw (met schil-

ders als Cimabue en Giotto), aanvankelijk als enige opdrachtgever, aan de wieg stond van de professi- 

onalisering van de kunsten. Om uit te kunnen groeien tot een brede volkskerk had Rome plaatjes nodig 

voor de ongeletterden. 

 

Toen ik mij in 1982 in Dordrecht vestigde, begon ik te werken aan een oeuvre van monumentale hou- 

ten beelden. Terugblikkend naar de 41 werken die er sindsdien ontstaan zijn, kun je vaststellen dat er 

in deze werken altijd sprake is van een dualiteit, steeds is er het streven naar een verzoening van uiter- 

sten, naar een verzoening van de organische vormen van de menselijke anatomie met de rechtlijnig- 

heid van de mathematische constructie, naar een balans tussen lichaam en geest en naar een verzoe- 

ning van woord en beeld. Dat laatste tegenstellingenpaar weerspiegelt wellicht ook de dualiteit tussen 

de door het Woord gedomineerde gereformeerde jeugd en de op het beeld geconcentreerde studie aan 

een in naam katholieke(!) academie. 

De maatvoering van mijn werk is evenals het uiterlijk uitgesproken fysiek. Zij beweegt zich tussen de 

menselijke maat en die van de architectuur: de maker verhoudt zich tot zijn werk als een kind tot een 

volwassene. 

 

Het maken van beelden is te beschouwen als het scheppen van een mythe, van metaforen. 

Elk beeld vertelt naar ik hoop een verhaal, om die reden streef ik naar universaliteit, naar een algeme- 

ne geldigheid die niet aan plaats en tijd gebonden is, een universaliteit die insluit in plaats van uitsluit. 

Die universaliteit impliceert een uitnodiging naar de kijker om zíjn specifieke verhaal te lezen, en 

daardoor ‘beroerd’ te worden. 

 

Daarom vind ik het fijn dat er een aantal van mijn werken hun plaats gevonden hebben in ziekenhui- 

zen. Een ‘universeler’ publiek is moeilijk denkbaar. Zo staat mijn beeld Walters Huis in het Albert 

Schweitzer Ziekenhuis. Misschien kent u het. Het gaat hier om een demontabele houten kapel, waar- 

van de wanden volledig bestaan uit tekst. De tekst is het liefdesgedicht van de Franse dichter Paul 

Éluard dat hij opdroeg aan zijn vrouw Nusch. Het beeld knipoogt naar mijn jeugd: het is een kapel 

opgebouwd uit letters. (Mijn vader was etaleur en vervaardigde duizenden letterborden.) 

Bij de montage van het kapelletje in de hal van het ziekenhuis kwam een Turkse man met zijn zoontje 

naar mij toe. Hij was ontroerd: in de vervlochten kalligrafie van de kapelwanden herkende hij de ver- 

sieringen van de moskeeën uit zijn jeugd. Het werk sloeg op dat moment een brug tussen zijn geboor- 

teplaats in Turkije en mijn jeugd in Deventer. 

Walters Huis fungeert als stiltekapel. Met enige regelmaat schieten mensen mij aan om te vertellen dat 

ze in periodes dat een dierbare opgenomen was, ze na afloop van het bezoek altijd een kwartiertje 

‘namijmerden’ in het liefdestempeltje. 

 

Ik neem deze lange aanloop naar mijn ‘opus 42’ (Choëphore) omdat ik sterk de behoefte voel om juist 

u, die vanwege uw christelijke overtuiging aarzelingen heeft bij mijn voorstel, de wereld te tonen 

waaruit ook dit werk voortgekomen is. Die wereld is voor een deel de uwe. 

In de gesprekken met een eveneens kritische Dordtenaar, hadden we het over de keuzes die ieder indi- 

vidu maakt op de drempel van de volwassenheid. Daarbij bekroop mij het beeld van de kerk (en het 

geloof) als een uitwendig skelet als bij een schildpad. De kerk biedt houvast, structuur en bescherming 

die de agnost en ongelovige moet missen. De laatsten moeten uitsluitend varen op hun innerlijk kom- 

pas, het geweten, dat volgens de traditie zetelt in het hart. 

Ik prijs mij gelukkig dat ik opgegroeid ben in de rijke (woord)cultuur van de gereformeerde kerk, de 

eerste piketpaaltjes die de ruimte van mijn bestaan bepalen, zijn daar geslagen. Voor mij was het on- 

vermijdelijk om dit instituut te verlaten om vervolgens, vertrouwend op het eigen geweten, een zelf- 

standige koers te varen. Daarbij gooi ik het kind niet met het badwater weg: te zeer ben ik mij bewust 

dat het christendom een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in wie u en ik geworden zijn. 

 

Zoals u in mijn presentatieboekje bij mijn voorstel voor een beeld op de Stadswerven hebt kunnen 

lezen, speelde de gedachte aan een monumentaal beeld op die locatie al jaren door mijn hoofd. Eigen- 

lijk sinds wethouder Hans Spigt in 2003 voorstelde om mijn Christophorus-beeld op die locatie te 
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plaatsen. Dit 7 meter hoge beeld bleek in een fotomontage veel te klein op die plaats (het werd boven- 

dien kort daarop gekocht door de gemeente De Panne in België.) 

Nadat ik ontdekte dat ooit bij de ingang van de Wijnhaven in de Late Middeleeuwen een monumentaal 

houten beeld van de stadsreuzin opgesteld stond, rees het idee om vier eeuwen na de sloop van het 

beeld van deze Hanneken van Dordt een nieuwe stedenmaagd te vervaardigen op een prominente 

plaats aan het water (nu aan de rivierenviersprong van Wantij, Merwede, Oude Maas en Noord). 

 

Die gedachte kreeg vorm toen ik in 2015 in Athene ontdekte dat elk van de zes kariatiden van het 

Erechtheion op de Akropolis oorspronkelijk een bronzen schaal droeg. Dat moet een prachtig gezicht 

geweest zijn: zes in lange plooirijke gewaden gehulde vrouwen langzaam voortschrijdend in een 

plechtige processie, elk behoedzaam een offerschaal voor zich houdend. 

Dat beeld van de gecompleteerde kariatide riep verschillende associaties op die ik heel passend vond 

voor een ontwerp van de ‘Dordtse Stedenmaagd’: Dankbaarheid, Toenadering (het beeld doet een 

stap voorwaarts naar de beschouwer), Offervaardigheid, Gastvrijheid. 

 

De titel voor het beeld – Choëphore – ontleende ik aan het tweede deel van de Orestestrilogie van 

Aeschylos: Choëphoroi (‘offerplengsters’) dat ik ooit in het antieke theater van Syracuse (Sicilië) op- 

gevoerd heb gezien. 

Het is een naam, niet meer dan dat, zoals Nederlandse ouders hun kind Philomena zouden kunnen 

noemen. In dit geval onthult de naam iets over de totstandkoming van het idee voor dit beeld. 

(Overigens heet het beeld nu al – nog voor haar realisatie – in de volksmond ‘Hanneke(n) van Dordt’) 

 

Het beeld van de stedenmaagd die een plengoffer brengt aan de rivier beschouw ik als een metafoor 

van dankbaarheid. Het is een emblema van de verbondenheid van de middeleeuwse stad die haar be- 

staan en bloei dankt aan haar geografische ligging aan de rivier. Let wel: dit beeld verbeeldt níet een 

‘heidens’ offerritueel, het beeld is een aan de Oudheid ontleende metafoor, vergelijkbaar met bijvoor- 

beeld het beeld van ‘Vrouwe Justitia’, het emblema van onpartijdige rechtvaardigheid, of - in het 

spraakgebruik – : ‘muze’, als aanduiding van een persoon die de kunstenaar inspireert. 

 

Het gebruik van metaforen is ook de Bijbel niet vreemd: in het mijns inziens mooiste Bijbelboek 

Hooglied leidt een letterlijke lezing tot de conclusie dat het hier gaat om zeer aardse, archaïsche lief- 

despoëzie van de aanstaande bruidegom die staat te popelen om zijn lief in de armen te sluiten. Pas na 

een ‘metaforische lezing’ kan men stellen dat het lied de hunkering van de gelovige naar God bezingt. 

 

Ik zou u willen vragen om, zoals de gelovige lezer van het Hooglied, ook mijn ontwerp te willen ‘le- 

zen’ als een metafoor. In dit geval als een symbool van dankbaarheid en toenadering, in de gedaante 

van een ruimtelijk glas-in-loodraam zonder glas. 

Daarna kan het beeld beoordeeld worden op haar merites in termen van mooi of lelijk. 

 

Mijn intentie was een universeel beeld te ontwerpen waarin alle burgers van de stad zich zouden kun- 

nen vinden. Dat is vanzelfsprekend ijdele hoop. 

Maar de intentie is gemeend. 

 

 

Gerhard Lentink 1 maart 2020 
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Appendix 3 
 

In september 2019 werd ik lid van het Dordtse literair genootschap ‘Diversa Sed Una’. Het genoot-

schap heeft een eerbiedwaardige leeftijd: sinds 6 februari 1816(!) – Het onafhankelijke Koninkrijk der 

Nederlanden was nog een peuter – komen elke eerste dinsdag van de maand vierentwintig Dordtse 

mannenbroeders van diverse pluimage bijeen om te luisteren naar de voordracht van een van de le-

den. Sinds kort is in het programma (weer?) plaats ingeruimd voor het ‘literaire moment’: een korte, 

niet te zware bijdrage van een van de leden als afsluiting van de avond.  

Ik ga met veel plezier naar deze avonden (oktober t/m maart), niet in de laatste plaats omdat het is 

alsof je even een voet zet in de negentiende eeuw, een kleine versie van Huizinga’s ‘historische sensa-

tie’. Aan het slot van de avond van 14 januari ’20 hield ik het volgende praatje: 

    

 

De monnik en het meisje 

 

Op een stralende oktoberdag, vorig jaar, bezochten vriendin Marjoleine en ik de beroemde abdijkerk 

van Sint Benedictusberg bij Vaals. De uiterst sobere, streng ascetisch ogende basilicabouw die vol-

tooid werd in 1968, wordt beschouwd als het meesterwerk van de benedictijnse architect-monnik Dom 

Hans van der Laan (1904-1991), telg uit een Leids architectengeslacht. Vader Jan en broers Leo en 

Nico waren eveneens architect; met hun vieren waren ze de gezichtsbepalers van de katholieke Neder-

landse architectuur in de twintigste eeuw. 

Onder de indruk van de serene tijdloosheid van Dom Van der Laans abdijkerk, waarin op een bijna 

achteloos vanzelfsprekende manier de vroege middeleeuwen met het modernisme van de twintigste 

eeuw met elkaar verbonden werden, las ik meteen na thuiskomst de monografie van Michel Remery  

over de vier architecten van de Van der Laanfamilie.
1
 Zo kwam ik meer te weten over het leidende 

principe dat Hans van der Laan in al zijn werk hanteerde en dat hij in samenwerking met zijn jongere 

broer ontwikkeld had tot een compleet architectonisch maatsysteem dat hij het ‘plastisch getal’ noem-

de en dat als een driedimensionale tegenhanger opgevat kan worden van de gulden snede.    

Zijn hele leven heeft de architect-monnik gewijd aan de perfectionering van dit systeem dat voor hem 

gold als hét toegangsportaal naar een allesomvattende universele schoonheid. In zekere zin was deze 

zeer godsvruchtige architectuurtheoreticus een fundamentalist in de provotijd.   

 

In Remery’s boek trof mij een prachtige passage die verhaalt van een bezoek van Dom Van der Laan 

aan Parijs in het gezelschap van zijn abt. Een passage die, naar ik meen, feilloos de protagonist portret-

teert. De twee ontdekken in een tuin bij het Louvre een aantal beelden van de ook door mij zeer be-

wonderde Franse beeldhouwer Aristide Maillol. Van der Laan voelt zich onmiddellijk gegrepen door 

deze beelden van voluptueuze naakte mediterrane vrouwen; beelden die meteen bij een eerste aanblik 

al de titel van Ernst Gombrich’s standaardwerk oproepen: Eeuwige Schoonheid!   

De monnik nam eerst alle tijd om rond de beelden te lopen en deze aandachtig in zich op te nemen. 

“Vervolgens” – zo schrijft Remery – “haalde hij vanonder zijn zwarte benedictijnse gewaad zijn duim-

stok tevoorschijn en legde deze langs de meer dan levensgrote beelden. Het moet voor de omstanders 

een bijzonder schouwspel zijn geweest om deze monnik zo vol overgave bezig te zien met de bestude-

ring van de proporties van het vrouwelijk naakt zonder oog voor zijn omgeving of de gevoelens van 

zijn beschaamde abt.”
2 

 

Het paradoxale van dit voorval ontroert mij en roept vragen op: de monnik met zijn kuisheidsgelofte, 

zijn obsessie voor het getal en de maat  (‘maat’ doet meteen denken aan Ma’at,  de Egyptische godin 

van de kosmische orde, van harmonie, waarheid en rechtvaardigheid). De monnik die als een twintig-

ste-eeuwse kruisridder zijn duimstok trekt. Is meten weten? 

De schoonheid van het getal, en het getal dat de schoonheid definieert. De lijn van Pythagoras via 

Vitruvius, Palladio, Le Corbusier naar Van der Laan. Daarnaast de schoonheid die zich níet laat defi-

niëren, die zich níet laat meten.  

Alle bouwwerken, gewaden, vaatwerk, meubels en typografie die Dom Van der Laan ontwierp dien-

den één doel, de perfecte uitvoering van de liturgie, waarin de Godheid zich openbaart aan de mens, 

als een eerste stap naar de Unio mystica. Die perfectie is een voorwaarde, een conditio sine qua non.   
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In dat streven was Van der Laan een rücksichtslose regisseur van een liturgisch totaaltheater, die zich 

om die reden de ‘kleine unio mystica’ ontzegde, maar gewapend met zijn duimstok wel tot de conclu-

sie kwam dat zijn God zich ook kon openbaren in de schoonheid van een vrouw.   

 

 
1) Michel Remery: Katholieke architectuur in de twintigste eeuw / De vier architecten van de Leidse familie Van der Laan, 

2018, Verloren, Hilversum 

 
2) Het citaat heb ik in deze bijdrage ter wille van de cadans enigszins bewerkt, zonder de strekking te wijzigen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier, 4 juni, Choëphore 1:5 schaalmodel, assemblage segment 4.             (foto: Kees Harschel) 
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Appendix 4 

 

Voor de b2b-krant voor Dordrecht e.o. van maart 2020 schreef Jan Wind deze column: 

 

Choëphore, Hanneken van Dordt, of Marie… 

 

Heb je dat ook? Je blijft naar iets kijken omdat je niet anders meer kunt…? Als wandelende Dord-

tenaar kom ik vaak langs de plek waar Wantij, Merwede, Noord en Oude Maas elkaar ontmoeten. Het 

drukst bevaren knooppunt van West-Europa. Laatst zag ik onderstaande fotomontage in Dordt Cen-

traal. Dit beeld liet mijn netvlies niet meer los. Knap als je dat lukt. De Dordtse kunstenaar Gerhard 

Lentink krijgt dat voor elkaar. Het Dordtse gemeentebestuur beslist per 17 maart of het beeld er mag 

komen. Daarna kunnen wij als bewoners en ondernemers bijdragen naar vermogen. Nou, ik doe heel 

graag mijn duit in het zakje. Waarom? Dit beeld is zo universeel én persoonlijk. Het staat voor Dor-

drecht aan het water. Je kunt en mag er zelf ook van alles in zien. Volgens Gerhard zelf is het 

Choëphore die een plengoffer draagt. Ik geloof hem onmiddellijk. Voor een ander is het ‘Hanneken 

van Dordt’, onze stadsmaagd die rond 1545 bij de Boombrug de wacht hield. Ook goed. Voor mijn 

part zie je het wat volkser en noem jij haar ‘Marie die de soep brengt’. Geen probleem. Juist omdat zij 

voor iedereen herkenbaar is mag Dordrecht deze kans niet missen. De wat al te hoekige bebouwing op 

achtergrond kan haar stevige en sierlijke gratie goed gebruiken. Bovendien we hebben we wat goed te 

maken. Aan de westkant rot het beeldbepalende schandpand ‘Teerlink’ al jaren richting ondergang. 

Helaas beschermen regels de egocentrische bezitter. Samen kunnen we aan de oostkant laten zien hoe 

het wél kan… Gemeentebestuur van Dordrecht, neem een positief besluit en inspireer bewoners en 

ondernemers om Dordrecht een prachtig icoon te geven. Blijft er nog heel lang iets moois zichtbaar na 

het 800-jarig bestaan van onze mooie stad. Gek hé, nu ik er weer langs loop mis ik het beeld al… 


