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De maagd staat!
Opnieuw een tussentijdse balans
In de Nieuwsbrieven 12 (september ’19) en 13 (juli ’20) schreef ik uitgebreid over het Choëphoreproject: mijn voorstel aan de Gemeente Dordrecht voor een monumentaal, ruim 21 m hoog beeld van
de stedenmaagd op de punt van de Stadswerven bij het rivierenknooppunt van deze stad. (Roepnaam:
‘Hanneken van Dordt’.)
In de laatste brief deed ik verslag van de totstandkoming van het 1:5 aluminium schaalmodel. Daarbij
markeerde de eerste materiaallevering op 24 februari ’20 de overgang van tweeëndertig weken ‘tekenwerk’ in het achterste atelier naar het handwerk in het voorste atelier.
Ik kon toen melden dat de montage van alle verticale segmentdelen van het basisskelet en de schaalconstructie gereed waren. Het verslag van de montage eindigde met de mededeling dat ik wilde proberen om op 14 november van dat jaar het schaalmodel van beeld en sokkel gerealiseerd te hebben.
Maar – zoals ik al wel vaker heb mogen ervaren – blijkt ook nu weer de praktijk aanzienlijk weerbarstiger dan gedacht. Tweeënhalve maand later ben ik zover dat het schaalmodel van de maagd op eigen
benen kan staan, maar dat terwijl de armen, de schaal en de sokkel nog ontbreken.
Het leek mij het juiste moment om na veertien maanden van onafgebroken werken aan het model (elf,
twaalf uur per dag, afgezien van de zon- en kerstdagen) mijzelf een week vakantie te gunnen. Temeer
omdat mede door de pandemie het beslissingstraject meer tijd vergt dan gehoopt. (Daarover later
meer.)
De vertraging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de laatste fase in het montageproces,
waarvan de tijdsduur nauwelijks van tevoren in te schatten is. Deze ging in op het moment dat alle
onderdelen die op tekening stonden al gemonteerd waren. Vanaf dat moment ging ik als een schilder
te werk in de eindfase van zijn schilderij: daar waar voor mijn gevoel nog ribben ontbraken, voegde ik
deze toe. Daarbij concentreerde ik me in eerste instantie op verhoging van de stabiliteit van de constructie. Met name bij de enkels en onderbenen voegde ik diverse (schoor)ribben toe; en ook daar waar
de hoofdconstructieribben een te grote omweg moesten afleggen richting voeten, bracht ik bypasses
aan.
Daarnaast bracht ik een aantal extra gebogen dwarsribben aan om de indruk van plasticiteit (‘het rondgaan’) van de sculptuur te verhogen. Een aparte categorie werd gevormd door diverse ribben van de
gordel, die ik nog niet op tekening had staan vanwege hun ingewikkelde route langs de taille. (Het op
tekening zetten van deze ribben vergt veel meer tijd dan de fabricage-in-het-werk.)
Tenslotte voegde ik smalle contourribben toe op plaatsen waar de contouren bij de trois quartaanzichten te grof onderbroken werden. (Met name bij de hals en enkels en straks ook bij de armen.)
Al deze ribben werden in het werk opgemeten en passend gezaagd, een tijdrovend karwei omdat deze
vaak uit diverse onderdelen bestaande ribben meestal diagonaal liepen ten opzichte van de basissegmenten. Dus gepruts met kartonnetjes, plakband, geodriehoek, zwaaihaak en dergelijke.
Vrijdag 26 februari was ik zover dat we eindelijk het nog arm- en ‘schaalloze’ beeld met haar voetplateau rechtop konden takelen.
Het was een feestelijk moment: de maagd stond als een huis!
Dit versterkte mijn overtuiging dat we bij de realisering van het uiteindelijke beeld de materiaalbreedte- en diktematen kunnen reduceren tot 80% van de oorspronkelijk beoogde maatvoering.
Een en ander moet dan vanzelfsprekend eerst doorgerekend worden door de constructeur. Maar als
deze geen tegenwerpingen inbrengt wordt het uiteindelijke beeld een stuk ‘luchtiger’ en doorzichtiger
dan het schaalmodel.
Volgende pagina’s: Atelieropnamen, 27 februari, Choëphore 1:5 schaalmodel, hoogte 318 cm; pag 2: onderbenen (het toetermannetje geeft de menselijke schaal weer); pag 3: middel en omgeving; pag 4: torso met hoofd, de armen ontbreken nog.
(foto’s Piet Krijger)
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‘De lange mars’
Begin november vorig jaar schreef ik in een mailbericht dat de besluitvorming rond mijn voorstel aan
de gemeente Dordrecht voor het Choëphore-beeld op de Stadswerven (alias 'Hanneken van Dordt') in
een cruciale fase was beland.
Nu, vier maanden later, geldt die opmerking – mede dankzij Covid-19 – nog steeds. Niettemin zijn er
sindsdien wel een aantal stappen in de goede richting gezet.
Allereerst had zojuist (op 29 oktober) de werkgroep 'Hanneken van Dordt', die zich beijvert voor de
realisatie van het voorstel, zich getransformeerd in een heuse officiële stichting: Stichting Geschenk
Dordrecht 800 (Hanneken van Dordt). Haar website: www.hannekenvandordt.nl.
De eerste actie van de stichting behelsde de indiening van een burgerinitiatief waarin het gemeentebestuur gevraagd wordt de kosten van sokkel en fundering van het beeld voor haar rekening te nemen.
Dit initiatief diende tenminste door driehonderd inwoners van Dordrecht digitaal ondertekend te worden. Deze petitie, getiteld Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk, kon al binnen tien dagen door de
voorzitter en de secretaris van de kersverse stichting (resp. Richard Kraaijeveld van Hemert en Gees-

Choëphore 1:5 schaalmodel, gezicht vanuit respectievelijk het zuidwesten, het westen en het zuidoosten; hoogte 318 cm.
(NB: armen, schaal en sokkel ontbreken nog.)
(foto’s Piet Krijger)
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ken Bloemendal – ter Horst) aangeboden worden op het Stadskantoor aan burgemeester Kolff. Op dat
moment hadden reeds 1300 mensen de petitie ondertekend!1
Naar aanleiding van dit burgerinitiatief was er voor 3 maart opnieuw een presentatie gepland in het
Stadskantoor aan de Raadscommissie Fysieke Ruimte & Grote Projecten. (De vorige presentatie was
op 18 februari vorig jaar.) Deze presentatie is tot nader order uitgesteld omdat het College eerst de
uitslagen van een aantal voorbereidende onderzoeken intern wil bespreken dan wel afwachten.
De uitslagen van enkele onderzoeken zijn mij inmiddels bekend. Een bodemonderzoek op twee punten
op de locatie van het beeld wees – als ik de grafieken goed gelezen heb – uit dat de heipalen tot op een
diepte van 21/22 meter geslagen moeten worden. Het zichtlijnen onderzoek, i.v.m. visuele hinder voor
het scheepvaartverkeer leverde een gunstig resultaat op waarna de Gemeente TNO de opdracht kon
verlenen voor een onderzoek naar mogelijke radarverstoringshinder. De uitslag is inmiddels bekend
bij de Gemeente, de opdrachtgever, maar nog niet bij mij.
Voorts schijnt het dat er ook een flora&fauna-rapportage dient te worden opgesteld. Daarbij wil men
ook – naast de door de Stichting ingediende begroting - zelf intern een kostenraming maken van de
vervaardiging van de sokkel en de fundering.

Choëphore 1:5 schaalmodel, gezicht vanuit respectievelijk het noorden, het oosten en het zuiden; hoogte 318 cm. (NB: armen, schaal en sokkel ontbreken nog.)
(foto’s Piet Krijger)
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Ondertussen zitten (achter de schermen) de bestuursleden van Geschenk Dordrecht 800 niet stil. Er
zijn contacten gelegd met een marketingbureau, met een groep van bouwondernemers er is een ‘hotline’ met het gemeentebestuur en de directeur van het Dordrechts Museum.
Daarnaast gaf de stichting aan Bureau HIA3D de opdracht om een nieuw presentatiefilmpje te produceren met daarin het nieuwe sokkelontwerp en gesproken tekst plus ondertiteling. Medio januari was
het animatiefilmpje gereed. (Link naar: https://vimeo.com/499146621/42067305f2 of kijk op mijn
website: www.gerhardlentink.nl onder het kopje Hanneken van Dordt.)
Voorts worden er strategieën bedacht en bediscussieerd aangaande de publiciteit en de fondsenwerving zodat er zodra het momentum zich voordoet de campagne kan beginnen.
Dat momentum wordt door twee factoren bepaald: enerzijds een akkoord van het College en anderzijds de mate van versoepelingen van de covidrestricties.
Pas wanneer men elkaar ook groepsgewijs weer vrijelijk ontmoeten kan, kan men met vertrouwen in
een goede afloop de wervingscampagne starten.
Door die koppeling aan het verloop van de pandemie zou je de plaatsing van de Choëphorestedenmaagd bijna kunnen vergelijken met de oprichting van een pestzuil in de 17de eeuw in katholiek
Centraal-Europa. Deze pestzuilen werden - vaak in het centrum van de stad – opgericht uit dankbaarheid voor het gevrijwaard gebleven zijn, dan wel verlost zijn van de pest, of als afweermiddel tegen
nieuwe uitbraken.2
Het lijkt me denkbaar dat de fondsenwerving kan profiteren van het postcovid-elan dat ongetwijfeld
zal opbloeien wanneer eenmaal het coronavirus met succes bestreden zal zijn.
Parallel aan de activiteiten van de Stichting laat ik met een zekere regelmaat op uitnodiging mijn gezicht zien / mijn stem horen op de lokale media. Zo was er op 3 september ’20 een Zomergastenachtig interview met Gertjan Kleinpaste voor zijn radioprogramma Via Cultura, op 14 november een
radiogesprek met interviewer Ben Corino en Paul Wansink, dominee van de hervormde Grote Kerk in
Dordrecht; dit naar aanleiding van hier en daar geuite bezwaren uit de meer bevindelijke hoek in het
religieuze spectrum. In het gesprek opperde Wansink het idee om een gesprek te organiseren tussen de
overkoepelende Raad van Kerken in Dordrecht, bestuursleden van de Stichting Geschenk Dordrecht
800 en ondergetekende. Wordt vervolgd!3
Twee dagen later had ik een interview met Jan Wind voor zijn bedrijvenkrant (b2b-krant Dordrecht en
omstreken) en op twee december volgde een stevig televisie-interview met Ad van den Herik voor
RtvDordt. (Dit is de link: https://www.rtvdordrecht.nl/kunstenaar-hanneken-van-dordt-hopelijk-in2022/nieuws/item?1168387.)
Eerder dat jaar opende ik in het kader van de Open Monumentendagen op 12 en 13 september gewoontegetrouw mijn atelier voor het geïnteresseerde publiek. Daartoe hadden we (Kees Harschel en
ik) het 1:5 schaalmodel provisorisch gemonteerd en opgericht om de bezoeker alvast enig idee te geven van het beeld.
Ondanks de beperkingen (slechts zes bezoekers tegelijkertijd!) telden we toch nog in totaal 250 bezoekers. Het publiek hield zich keurig aan de looproute en afstandsregels. Door de prachtig gespreide
drukte konden Marjoleine en ik met vrijwel iedere bezoeker een gesprekje aanknopen.
Tot zover deze ‘tussenstand’. Hopelijk gaan wij allen een stralende lente tegemoet!

Gerhard Lentink

7 maart 2021

1. De overige bestuursleden zijn: Lex van der Hoek (penningmeester), Joes van Lenten en Martin Bloemendal. De petitie is
op dit moment 1448 keer ondertekend.
2.

Bekende barokke pestzuilen bevinden zich in Wenen, Linz, Pilsen, Olomouc, Klagenfurt, Möding en Lecce.

3. Het lijkt me een aardig idee om, in het geval deze ontmoeting plaats vindt in de Grote Kerk, het College van B&W, eigenaar van de kerktoren, te vragen om de prachtige rijzige torenkamer op de begane grond die dag beschikbaar te stellen voor
de expositie van het 1:5 schaalmodel.

7

Even ‘voor het idee’: provisorische montage van het nog incomplete Choëphore 1:5 schaalmodel op haar sokkel tegen een
blauwe lucht.
(foto Piet Krijger)
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Appendix
Naar aanleiding van zijn artikel ‘Twee reuzen en een maagd’ in Dordrecht Monumenteel / Cultuurhistorisch Magazine no
77, januari 2021, zond ik auteur en (stads)historicus Herman A. van Duinen, onderstaand mailbericht: De link naar het
artikel:https://www.augustijnenhof.nl/dm-archief/dordrecht-monumenteel/dordrecht-monumenteel-dordts-geboren-nr-77.>16

Geachte heer Van Duinen,
Hartelijk dank voor uw artikel Twee reuzen en een maagd. Ik heb het met interesse gelezen en het doet
me plezier dat u zich zo betrokken voelt bij de naamgeving van mijn ontwerp voor een beeld op de
punt van de Stadswerven.
Graag wil ik voor de duidelijkheid enige kanttekeningen plaatsen bij uw artikel.
1. De officiële naam van mijn ontwerp is en blijft Choëphore. Het betreft inderdaad een naam ontleend
aan de Griekse Oudheid. Dat ik mijn ontwerp zo noem betekent niet dat het daarmee een 'Grieks beeld'
wordt. Het betreft een beeld van een dame met een schaal ontworpen door een Nederlandse / Dordtse
beeldend kunstenaar.
2. Bij het ontwerpproces heeft mij altijd een personificatie van de stad voor ogen gestaan. Het gaat dus
om een hoogst persoonlijke en - uit de aard der zaak - eigentijdse invulling van het historische begrip
Stedenmaagd.
3. Het enige historische aan mijn ontwerp is dat het reflecteert op de eeuwenoude verwevenheid van
de stad Dordrecht met de haar omringende rivieren.
4. Bij het denken over een beeld op de Stadswerven stuitte ik op het gegeven dat er in de Late Middeleeuwen aan de kop van de Wijnhaven zich een monumentaal houten beeld bevond, dat 'Hanneken van
Dordt' genoemd werd. Inderdaad zag ik in het figuurtje een vrouw, maar dat is niet van belang. (Dat is
mijn vooringenomenheid: ik kijk nu eenmaal graag naar vrouwen.)
De enige relatie van mijn ontwerp met Hanneken van Dordt is een vormrelatie: een monumentaal
beeld aan de oever van de rivier dat door zijn afmetingen een beeldbepalend element is in het profiel
van de stad. Voor het overige heb ik geen enkele aansluiting gezocht met dit Middeleeuwse beeld.
Niet dan dat ik het een aardig motief vond in mijn presentatie naar het gemeentebestuur; in de geest
van: "Ooit stond er vlak aan de rivier een monumentaal beeld. Wat zou het mooi zijn om na vijf eeuwen het stadprofiel opnieuw te verlevendigen met een monumentaal icoon."
5. Dat nog vóórdat ik mijn concept volledig had uitgewerkt in de media gewag gemaakt werd van een
'(Nieuwe) Hanneken (van Dordt)' omdat de door mij gekozen naam te 'tongbrekend' werd bevonden,
gebeurde buiten mij om en was voor mij onverwacht. Overigens beschouwde ik deze ontwikkeling als
een goed teken: het beeld werd hiermee door de Dordtse burgers en media verwelkomd, het beeld
werd 'ingeburgerd'! Dat men daarmee het achtervoegsel 'ken' als een vrouwelijke verkleiningsuitgang
van 'Hans' interpreteerde lijkt mij een begrijpelijke inschattingsfout. Ook dit soort interpretatiefouten
horen bij de levende geschiedenis, net zoals geleidelijke woordbetekenisverandering borg staat voor
het voortbestaan van een levende taal. Wellicht is de geslachtsverwarring wel tekenend voor deze tijd
van 'gendervervaging'.
Dat de Stichting Geschenk Dordrecht 800 de spontaan ontstane roepnaam overnam voor haar wervingscampagne ligt voor de hand. Een naam die ingeburgerd geraakt is, ga je niet meer wijzigen. Wél
hechtte ik eraan dat in het presentatiefilmpje de naam Hanneken van Dordt gepresenteerd wordt als
róépnaam. Bij realisering van mijn ontwerp komt er op het naamplaatje gewoon de door mij gegeven
officiële naam te staan: Choëphore.
In de hoop dat ik hiermee mijn intenties wat verhelderd heb,
Met hartelijke groet,
Gerhard Lentink
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Agenda
KUNSTSCHOUW: De Drie Wilgen, Ellemeet/ NH kerk, Noordwelle
12 T/M 20 JUNI 2021 10.00-17.00 UUR (Noordwelle: zondags vanaf 13.00 uur)
Op deze twee locaties van de kunstroute van actuele kunst op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland toon
ik een aantal beelden uit mijn bezit, waaronder Opus 38: Redites-moi des choses tendres.
Info: www.kunstschouw.nl.
OPEN STAL: CAV fabriek, Heerenveenseweg 16, 8421 PJ Oldeberkoop (Friesland)
17 JULI T/M 15 AUGUSTUS 13.00-18.00 UUR
Het is de vijftigste editie van deze kunstroute, ook hier toon ik Opus 38 en enkele andere werken.
Info: www.openstal.nl.

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, 4 maart 2021, vrienden Yvonne de Roon en Werner Reinhardt poseren bij het beeld
Walters Huis, dat fungeert als stiltekapel. De tekst op de foto rechts luidt:
Steek een lichtje aan
Voor iemand die je kracht toewenst
Voor iemand die je kent
Voor mensen die eenzaam zijn
Mensen die het zwaar hebben
Mensen die vergeten worden
Mensen die ziek zijn, de mensen die hen lief zijn
Voor jezelf, of je collega, omdat iedereen nou eenmaal weleens een lichtje kan gebruiken
Met elkaar geven we licht, energie, kracht en hoop door
(Bij deze!)
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