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Jubileumeditie
De dialoog tussen beschouwer en maker
Deze vijftiende nieuwsbrief had een dubbeldik kérstnummer moeten worden. Het idee was om bij het
gebruikelijke verslag van mijn activiteiten van de afgelopen driekwart jaar een artikel toe te voegen over
het fenomeen ‘Stedenmaagd’ getiteld Stad en Maagd / Stedenmaagden in de lage landen, oorsprong,
iconografie en Europese context. Maar – en de lengte van de titel suggereert het al – het onderwerp nam
de regie over en ik heb dat laten gebeuren. Een kleine zes weken heb ik me laten meeslepen in dit
onderzoek, terwijl ik nijver het innerlijke stemmetje dat vroeg: “moet jij niet eigenlijk naar je atelier??”
negeerde. Ik vond dat ik me deze zijsprong mocht permitteren na een periode van 2 jaar en acht maanden
(tropenjaren!) vrijwel onafgebroken opgeslokt te zijn geweest door het Choëphore-project.
Uiteindelijk werd het een artikel van vijfenzeventig pagina’s waarvan de helft bestaat uit illustraties. U
vindt de eerste twee inleidende hoofdstukken als appendix bij deze brief. Mocht u het complete artikel
willen lezen, laat mij dit dan even weten, dan zend ik u het graag toe per mail. Het opstel is meteen een
mentale afronding van het eerste deel van het project: het 1:5 schaalmodel van het beeld is klaar, het is
al sinds juli vorig jaar op diverse plaatsen te zien geweest en staat ook nu tentoongesteld. Het voorstel
heeft inmiddels zijn intree gedaan in de gemeentelijke procedure-tredmolen. (Daarover later meer.)
Vanaf nu kan ik me tot nader order gaan wijden aan een volgend beeld.
Omdat deze brief haar vijftiende editie en tweede lustrum beleeft, blik ik even terug naar het begin, naar
de eerste brief van juni 2011. De directe aanleiding voor het ‘lanceren’ van een digitale nieuwsbrief was
ongerustheid. Tot 2008 had ik gedurende een periode van twaalf jaar bijna uitsluitend aan tien opeenvolgende opdrachten gewerkt: het was prachtig, steeds had ik tijdens het werken aan de ene opdracht
een nieuwe in portefeuille. Deze opdrachtenstroom eindigde plotseling met de kredietcrisis, nadat in
september 2008 mijn laatste opdrachtwerk van deze serie, een beeldengroep voor het gemeentehuis van
Rijssen-Holten, onthuld was, kwam er geen vervolg. Ik schreef in Nieuwsbrief no. 1:
“Sinds mijn vestiging in Dordrecht, in 1982, heb ik steeds het adagium gehanteerd: ‘als je maar
stug en gedisciplineerd doorwerkt, dan komt de rest vanzelf wel’. De laatste jaren weet ik dat
niet meer zo zeker. Ruim vijfentwintig jaar werd deze werkwijze van harde labeur en weinig
acquisitie gehonoreerd. Steeds op momenten dat de toekomst wel erg onzeker leek te worden,
kwam er een ‘voorspoedig’ telefoontje of viel er een goed bericht op de deurmat; leek de voorzienigheid zich te ontfermen over mijn lot. Ik koesterde mijn kansen als een hengelaar aan rimpelloos water die meteen reageert op de geringste beweging in het wateroppervlak. Inmiddels
begin ik me gezien het huidige culturele en economische klimaat in Nederland af te vragen of
deze aanpak nog volstaat. Ik betrap me erop dat ik in de beperkte vrije tijd die ik me toesta,
geplaagd word door een lichtjes, maar gestaag ‘apocalyptisch knagen’. Maar ook wanneer ik
in het atelier hard werk aan een nieuw beeld, knaagt onder de hersenpan gedurig de twijfel of
ik niet me veel meer moet inspannen om mijn werk voor het voetlicht te krijgen temeer omdat
niemand anders dat voor mij doet. Waarvan akte.”
In deze brief gaf ik in vogelvlucht een overzicht van mijn werkzaamheden van 1996 tot 2006 en daarna
volgde een gedetailleerde beschrijving van het opdrachtwerk voor Rijssen en de daaropvolgende drie
vrije werken.
Reeds in mijn tweede nieuwsbrief van februari 2012 kon ik melden dat Beeldengalerij Het Depot in
Wageningen twee van de drie recente vrije werken gekocht had! (Daarna zou het museum nóg vijf
beelden van mijn hand toevoegen aan de collectie.)1
Dit succes deed mij dus niet besluiten om na mijn eerste brandbrief maar weer te stoppen met mijn
nieuwsbrief-initiatief. Ten eerste vond ik het natuurlijk veel te leuk om te melden dat het zo goed ging.
Maar daarnaast leek het mij ook aardig om, steeds een hoofdstuk toevoegend, te komen tot een
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bijeengesprokkelde kroniek van een kunstenaarsbestaan, waarbij zij aangetekend dat mijn werkzame
leven zeker niet model staat voor de hele beroepsgroep. (Ik ben nu eenmaal een vreemd, eigenwijs
eendje in de kunstenbijt.)2
Maar er is nog een belangrijk motief om (zolang er lezers zijn) door te gaan met de nieuwsbrieven: het
contact met de waarnemer, het publiek. Sinds ik in 1990 mijn nieuwe atelier aan de Wijnstraat betrok,
heb ik periodiek mijn werkplaats geopend voor publiek tijdens Open Atelierweekends. Het weekend
van 11 en 12 september j.l. was dat voor de drieëndertigste keer. Ondanks de covidbeperkingen bezochten 530 bezoekers het atelier. (Gemiddeld weten in die weekends tussen de 400 en 700 mensen de weg
naar het atelier te vinden.) Elke keer zie ik weer op tegen de voorbereidingen – opruimen, 6 uur stofzuigen, beelden opstellen, tekeningen ophangen etc. – en elke keer kijken we bekaf, maar voldaan terug op
twee enerverende dagen waarbij we zoveel mogelijk bezoekers proberen te woord te staan.
Vanaf datzelfde jaar 1990 heb ik op diverse locaties zesenzestig lezingen verzorgd over mijn werk.
Dat gebeurde regelmatig in het atelier maar ook in bibliotheken, musea, ziekenhuizen, gemeentehuizen
etc., daarnaast ontving ik jarenlang ook tientallen klassen van de PABO en het Insula College in mijn
atelier, of ik gaf ze gastlessen over mijn werk in de klas.
Deze zaken breng ik aan de orde om aan te geven dat ik de band met de waarnemer belangrijk vind en
koester. Een en ander wordt ook ingegeven door de aard en de omvang van mijn werk. Ik ben niet
verbonden aan een galerie, omdat het transport van mijn beelden te kostbaar is en de kans op een verkoop
van het werk gering. Mijn werk onttrekt zich aan de gangbare praktijk van de kunstmarkt en dat betekent
dat niet de galerist, maar ik zelf pleitbezorger moet zijn van mijn werk. Maar belangrijker is toch sowieso
het contact met de beschouwer. De maker is een verhalenverteller en gaat middels zijn werk een dialoog
aan met de kijker, pas als deze reageert is er een gesprek, is de cirkel rond.
De mooiste momenten beleef je als maker wanneer je merkt dat jouw werk direct ontroering teweeg
brengt. Het overkwam mij bijvoorbeeld tijdens de tentoonstelling van het Choëphore-schaalmodel in de
Torenhal van de Grote Kerk. Een oudere man betrad de ruimte, nam het beeld in ogenschouw, ging
zitten op een bank langs de muur, keek nog eens naar het beeld en begon te huilen. Een paar dagen later
bezocht hij de toren weer, verontschuldigde zich voor zijn emotie en gaf me een fles wijn.
Het schrijven van deze brieven wordt mede gevoed door een latent aanwezige behoefte, een vaag verlangen naar een (geïdealiseerde!) laatmiddeleeuwse gildesituatie, waarin de kunstenaar/ambachtsman
vanzelfsprekend onderdeel was van een gilde en het gilde een vanzelfsprekend onderdeel van de stad.
In dit beeld is de toegang tot het atelier laagdrempelig, en het gildelid een gewaardeerd en doodgewoon
radertje in de stadsmachinerie, terwijl hij op gelijke voet staat met de stadsbeiaardier, de edelsmid, de
klavecimbelbouwer, de bakker, de potsenmaker en de magistraat.
Momenteel verdiep ik mij in twee bevriende, gewetensvolle auteurs uit het interbellum: Menno ter Braak
en Edgar du Perron. Over de eerste las ik de veel geprezen biografie van Léon Hanssen3 en nu lees ik
Du Perrons Het land van herkomst. Beiden waren fervente briefschrijvers: er zijn circa 4.500 bieven van
en aan Ter Braak bewaard gebleven; en circa 5.500 van en aan Du Perron. Alleen hun onderlinge correspondentie bestaat al uit 1.230 brieven, geschreven in een tijdsbestek van nog geen tien jaar!4
Het gemak, de gedrevenheid en de souplesse waarmee zij hun epistels vol penden zijn jaloersmakend.
Helaas bezit ik deze niet: bij mij is het meer luctor et (hopelijk:) emergo! Maar de twee zijn inspirerende
voorbeelden van een briefschrijfcultuur die met de komst van de nieuwe media vrijwel verdwenen is.
1. De laatste aankoop van Stichting Het Depot, Opus 36: La création du monde, staat niet in Wageningen, maar in de entreehal
van het Heilige Geest Weeshuis in Leiden, het onderkomen van het debatcentrum ‘Idealenfabriek’.
2. Lang vóór deze nieuwsbrievenserie, verzorgde ik van augustus 1990 tot januari ’94 de uitgave van een donateursbulletin
(Paphos) dat in opzet vergelijkbaar was met deze nieuwsbrieven. De donateurs droegen destijds bij in de atelierhuur.
Eigenlijk schieten mij maar twee kunstenaarsautobiografieën te binnen: Benvenuto Cellini: La Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze, of: Het leven van Benvenuto Cellini – 1500-1571 –
door hem zelf verteld, vert. Henriëtte van Dam van Isselt en Corinne van Schendel, 1969/1985, Querido, Amsterdam; en:
Marc Chagall: Ma vie, of: Mijn leven, vert. Paul Heijman, 2002, Erven J. Bijleveld, Utrecht.
Giorgio Vasari (1511-1574) besluit het zesde boek van zijn beroemde Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori
met een hoofdstuk gewijd aan zijn eigen leven nadat hij al de levens van meer dan 250 collega’s beschreven had. Maar dat
is maar een hoofdstuk, geen echte autobiografie. En dan zijn er natuurlijk de brieven van Vincent van Gogh, zij lezen als
een autobiografie, terwijl de schilder niet vermoed zal hebben dat zijn brieven ooit gebundeld zouden worden.
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3. Léon Hanssen: Menno ter Braak 1902-1940 / Leven en werk van een polemist, 2003, Meulenhoff, Amsterdam.
4. Zoals wellicht bekend, werden beide vrienden niet oud: Ter Braak 38 jaar en Du Perron 40 jaar. Ze stierven op dezelfde
dag en vrijwel op hetzelfde moment: direct nadat de Nederlandse capitulatie bekend gemaakt werd op de radio, 14 mei
1940. Ter Braak door suïcide, Du Perron door een hartaanval.

Opus 42: Choëphore, 1:5 schaalmodel, 2019-2021, aluminium, gespoten, 135 x 193 x 412 cm.
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(foto: Piet Krijger)

De jobstijding
In de vorige twee Nieuwsbrieven no. 13 (juli ’20) en no. 14 (maart ’21) schreef ik over de totstandkoming van het 1:5 aluminium schaalmodel bij het Choëphore-project: mijn voorstel aan de Gemeente
Dordrecht voor een monumentaal, ruim 21 m hoog beeld van de stedenmaagd van verzinkt staal op de
punt van de Stadswerven bij het rivierenknooppunt van deze stad. (Roepnaam: ‘Hanneken van Dordt’.)
In maart ’21 kon ik melden dat het schaalmodel, waarvan de armen en de schaal nog ontbraken, inmiddels rechtop getakeld in mijn atelier stond.
Nog diezelfde maand kreeg ik een telefoontje van wethouder Piet Sleeking. Op verzoek van Rijkswaterstaat had het College opdracht aan TNO gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke radarverstoring van het beeld op de beoogde locatie. De conclusie was dat het beeld inderdaad de vier walradars in
de naaste omgeving van het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa, zou kunnen verstoren. Alleen de plaatsing van een vijfde radarpost (geschatte kosten 1.2 miljoen euro) zou het probleem kunnen
verhelpen. Sleeking meldde dat het college nu zijn steun voor de plaatsing van het beeld op de beoogde
locatie ingetrokken had, maar dat hij hoopte dat het beeld toch op een andere plaats wél gerealiseerd
zou kunnen worden.
Dit was vanzelfsprekend een grote teleurstelling, temeer omdat het beeld echt ontworpen was voor juist
deze schitterende locatie op de punt van de wijk Stadswerven waar de Oude Maas, de Noord, de Merwede en het Wantij samenvloeien. Anderzijds kwam het bericht niet compleet als een donderslag bij
heldere hemel: sinds de bijeenkomst op 4 maart 2020 in het Stadskantoor met een ambtenaar van Rijkswaterstaat wist ik dat er een radarverstoringsonderzoek nodig was voordat het bestemmingsplan gewijzigd kon worden ten behoeve van de plaatsing van de sokkel-en-beeld combinatie, die in juridische
termen opgevat wordt als een ‘bouwwerk’. Een mogelijk negatief advies hing dus als theoretische mogelijkheid al een jaar als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd.
Hoewel er zowel in de lokale media als in gesprekken met betrokken Dordtenaren – en ook bij een
enkele plaatselijke politieke partij – veelvuldig grote vraagtekens geplaatst werden bij de conclusies van
dit onderzoek, leek het mij niet verstandig een tijdrovend en ‘kansarm’ achterhoedegevecht te beginnen
en de conclusie van het College aan te vechten. Ook al omdat het gemeentebestuur zich vanaf mijn
presentatie aan de Raadscommissie Fysieke Ruimte/Grote Projecten (februari ’20) zich zeer coöperatief
opgesteld had en sindsdien een aantal voorbereidende onderzoeken in gang gezet had. Wij, de Stichting
Hanneken van Dordt en ikzelf, waren (en zijn) ons er zeer van bewust dat het project alleen in nauwe
betrokkenheid met (– en met enthousiasme van) het gemeentebestuur kans van slagen heeft.
Omdat stoppen voor mij geen optie was, was de conclusie snel duidelijk: er diende een alternatieve
locatie gezocht te worden voor het beeld ergens op het Eiland van Dordrecht. In de aanloop naar een
oriënterend gesprek hierover van de Stichting met Piet Sleeking en Peter Schoon (directeur van het
Dordrechts Museum en verantwoordelijk voor de kunst in de publieke ruimte) onderzocht ik met fotograaf Piet Krijger middels fotomontages een zestal locaties voor het beeld in of bij het centrum van
Dordrecht (een aantal van deze locaties kreeg ik van diverse stadgenoten aangereikt): aan de Laan der
Verenigde Naties boven de tunnelbuizen van de A16 / bij de Spuihaven, tussen de Spuibrug en het
Achterom of bij het VVV / op het Otto Dickeplein / op de landtong bij de Biesboschhal aan het Wantij
/ aan het Wantij bij de fietsbrug over het Vlij. Het was een soort vingeroefening: een eerste aftasten van
de mogelijkheden en onmogelijkheden van een aantal locaties voor het beeld.
In het voornoemde gesprek gaven Sleeking en Schoon duidelijk te kennen dat het aan de Stichting en
de kunstenaar was om met een initiatief voor een alternatieve locatie te komen.
Het plotselinge bericht van de afwijzing van de oorspronkelijke locatie liet ook de leden van de Stichting
niet onberoerd. De eerste spontane reactie was dat hiermee de bestaansgrond van de Stichting, die toen
nog Stichting Geschenk Dordrecht 800 heette, was komen te vervallen omdat juist de locatie van het
Choëphore-beeld in de statuten vastgelegd was. De stichting zag zich genoodzaakt om met pijn in het
hart het met 1.456 handtekeningen breed ondersteunde burgerinitiatief, waarin het gemeentebestuur gevraagd wordt de kosten van sokkel en fundering van het beeld voor haar rekening te nemen, in te trekken.
Maar al gauw werd besloten tot een doorstart, waarbij de naam gewijzigd werd in Stichting Hanneken
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van Dordt. De naamwijziging werd ingegeven doordat, vanwege de vertraging die samenhing met de
pandemie en de locatiewijziging, het momentum voorbij was voor een koppeling aan de (vanwege covid-19 al een jaar uitgestelde) viering van 800 jaar stadsrechten in 2021.
De stichting werd in juni versterkt met de architect Bertil Dekker van het Dordtse architectenbureau
Stijl Architectuur, hij tekende het verbouwingsplan van de voormalige Bonifatiuskerk naast ons ateliergebouw.

Heen en weer
Via cameraman Fokko van der Straaten ontving ik, kort nadat de gemeentelijke afwijzing van de oorspronkelijke locatie in het nieuws kwam, een mailbericht van Werner Pap, uitgever-in-eigen-beheer van
een boek over de geschiedenis van het transport op het Eiland van Dordrecht:
“[…] De laatste tijd is onze Hanneken veel in het nieuws. Rijkswaterstaat, de omwonenden, de
plek, de hoogte enz., enz.
Soms moet je ook ‘out of the box’ durven denken vind ik. Is het nou een heel raar idee om de
oude kraanbaan als sokkel te gebruiken voor Hanneken? Zou het voor RWS of een schipper uit
hebben gemaakt of er een kraan of een beeld op die kraanbaan staat/stond?
Soms denk ik nog een stapje verder. Als we nou eens rails terugbouwen op die kraanbaan. Dan
zou Hanneken in de loop van de dag langzaam naar de rivier kunnen schrijden om haar offer te
brengen en ’s nachts op d’r gemakkie weer terug richting stad gaan. […]”
Los van de vraag of dit voor Rijkswaterstaat wel een verteerbare optie zou zijn, vind ik het fantastisch
en hartverwarmend dat er zo wordt meegezocht naar een nieuwe plaats voor ‘Hanneken’. Piet Krijger
visualiseerde het laatstgenoemde idee van Pap à la de Italiaanse futurist Giacomo Balla.

Opus 42: Choëphore, Voorstel van Werner Pap om het beeld tweemaal per etmaal te laten rijden over de kraanbaan van Goedhart op de Stadswerven. Fotomontage met het 1:20 schaalmodel, gezien vanaf de veersteiger. (foto en montage: Piet Krijger)
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De voltooiing van de ‘Kleine Hanneken’
Omdat de constructie van het schaalmodel al zover gevorderd was, besloot ik, dit beeld eerst te voltooien
voor mij te storten op het onderzoek naar een alternatieve locatie.
Dus ging ik verder met de bekleding van de uit 24 radiaalribben opgebouwde schaal met ruim vijfhonderd 4 mm dikke grenen latjes, onderverdeeld in eenentwintig verschillende typen, afhankelijk van de
plaats op de schaal. Een secuur karweitje: elk latje heeft een parallellogram-vorm met afgeschuinde
uiteinden, waarbij aan de achterkant nog twee uitsparingen gevijld dienden te worden om het precies
sluitend in de aluminium constructie te laten passen. Vervolgens kunnen dan de vier boorgaatjes afgetekend worden, corresponderend met de al aanwezige gaatjes in de ribben. Na tweeënhalve week was
de klus geklaard en kon ik me gaan wijden aan de opbouw van de armen vóórdat deze aan de romp
bevestigd werden. Comfortabel zittend aan de werktafel volgde ik dezelfde werkwijze als bij de opbouw
van de romp: haaks op de tweedimensionale basisskeletdelen worden çontourdelen geplaatst die weer
verbonden worden met dwarsribben die de ronding van de anatomische vorm volgen. Daarna worden
nog extra verstevigingsribben toegevoegd en ook contourribben die nog niet op tekening staan, maar
nodig zijn om de contouren in trois quarts-aanzicht te vervolmaken. Tenslotte worden alle stootnaden
afgewerkt met staalplamuur en na droging geschuurd. Na precies een maand (26 maart-26 april) had ik
twee losse armen kant en klaar, waarvan alleen de handen nog ontbraken.
De onderdelen van die handen, waarvan de vingers perfect de ronding van de schaal moesten gaan volgen, had ik nog niet op tekening staan. Ik vond het te ingewikkeld en tijdrovend om dit allemaal van te
voren in ‘kaart te brengen’. Het was eenvoudiger om de vingers ‘in het werk’ te construeren met behulp
van geïmproviseerde multiplex onderdeeltjes die ik, als de vorm goed was, vertaalde naar werktekeningetjes die de basis waren voor de uitvoering in aluminium. Daarbij had ik eerst het basisskelet van elke
arm gemonteerd op de schaal zodat het mogelijk was de vorm en de positie van de vingers nauwkeurig
te bepalen. Op 18 mei waren ook de handen voltooid. Het beeld bestond nu uit twee delen: de complete
tors met hoofd en benen enerzijds en daarnaast de schaal met daaraan bevestigd twee armen die ik met
hulpribben zo goed mogelijk ten opzichte van elkaar gepositioneerd had.
Deze twee onafhankelijk van elkaar geconstrueerde delen moesten nu precies in elkaar gaan passen! Het
was in wezen de goden verzoeken, maar ik kon geen andere methodiek verzinnen. De volgende dag was
de spannendste van het hele productieproces van het schaalmodel, dat uiteindelijk tweeëntwintig maanden ofwel vijfenhalf duizend uur zou vergen.
Kees Harschel assisteerde en Fokko van der Straaten (film) en Piet Krijger (fotografie) waren aanwezig
om de toenadering/koppeling, vast te leggen.
Het rompgedeelte van het beeld hadden we op de werktafel gepositioneerd in een stabiele rugligging,
de schaal met de beide armen hing hierboven in twee kettingtakels. Nu was het zaak om heel voorzichtig
het gedeelte in de takels zo te manoeuvreren dat bij de oksels de corresponderende voorgeboorde gaten
precies over elkaar kwamen te liggen zodat de te koppelen skeletdelen met metaalschroeven en bouten
met elkaar verbonden konden worden. De operatie slaagde: met een beetje duw- en trekwerk kregen we
alle schroefjes aangedraaid. “The Eagle has landed.” zeiden Kees en ik opgelucht tegen elkaar.
Nu resteerden nog negen dagen waarin de laatste dwarsribben tussen de bovenarmen en de romp aangebracht moesten worden en waarin nog enkele interne verstevigingsribben toegevoegd moesten worden om te zorgen voor de nodige stabiliteit van de aanhechting van de armen aan de romp. (Door het
gewicht van de schaal die zich ver buiten het zwaartepunt bevindt, worden aanhechtingen van de armen
behoorlijk belast. De schaal van het uiteindelijke beeld gaat 2.220 kg wegen.)
Op 30 mei was er weer een filmmoment: we gingen die dag het voltooide beeld rechtop takelen. Het
kwam mooi uit dat juist die dag, behalve de immer aanwezige Fokko, ook een filmploeg uit Zeeland
opnamen kwam maken in mijn atelier. Ik was uitgenodigd om mee te doen aan de ‘Kunstschouw’, een
kunstmanifestatie die op diverse locaties op het eiland Schouwen zou plaatsgrijpen in de week van 12
t/m 20 juni. Helaas moest voor de tweede maal op rij de tentoonstelling afgelast worden in verband met
de toen geldende covid-maatregelen. Ter vervanging maakte de filmploeg een virtuele rondgang langs
het werk van de deelnemers aan deze manifestatie.
Het was een mooi moment: voor het eerst zag ik het voltooide schaalmodel rechtop in het atelier.
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Atelier, 19 mei ’21, Choëphore 1:5 schaalmodel, ‘The Eagle has landed’, montage van het ene beelddeel in de takels (de schaal
met de daaraan bevestigde armen) aan het rompdeel op de werktafel. Rechts: Kees Harschel.
(foto: Piet Krijger)
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De laatste etappe werd simultaan afgewerkt. Het beeld hebben we afgeleverd bij een spuiterij om het
daar te laten spuiten in het zijdemat grijs van verzinkt staal, waarbij alle kleurverschillen die ontstonden
door het plamuurwerk bij de stootnaden genivelleerd werden. Dit was bepaald geen eenvoudig karwei:
de spuiter dient zo egaal mogelijk de verf te verdelen over de duizenden facetten van het beeld zonder
dat daarbij ‘zakkers’ ontstaan. Ricardo Olie van M&I Spuiterij, Dordrecht, was een kundig vakman: als
een astronaut verpakt in zijn beschermende kleding klaarde hij de klus voorbeeldig. Het beeld oogt nu
alsof alle onderdelen niet alleen aan elkaar geschroefd, maar ook gelast zijn. Bovendien waren nu de
hinderlijke reflecties van het aluminium verdwenen.

Atelier, 19 mei ’21, Choëphore 1:5 schaalmodel, eindmontage, bovenaanzicht. Rechts het 1:20 schaalmodel.
(foto Piet Krijger)

Ondertussen begon ik met de bouw van de multiplex sokkel voor het schaalmodel. Omdat de locatie van
het beeld nu zeer waarschijnlijk meer landinwaarts zou komen te liggen, besloot ik de sokkel te verkleinen naar 90 %. De totale hoogte van het beeld inclusief de betonnen sokkel wordt daarmee teruggebracht
van 21.10 naar 20.60 meter. De vormgeving – een dekplaat in vliegervorm gedragen door tien conische
zuilen – liet ik ongemoeid.
Op 23 juni voltooide ik de sokkel in een hectische werkdag van vijftien uur waarin ik ook de fotosessie
voor de volgende dag moest voorbereiden. Het plan was om ten behoeve van de visualisering van een

8

nieuw locatievoorstel het schaalmodel vanuit 16 standpunten te fotograferen, waarbij het beeld bij elke
nieuwe opname steeds 22.5° om haar as gedraaid werd.
De volgende dag hesen en hieven we met vijf man het schaalmodel met veel kunst- en vliegwerk op
haar sokkel. Daarbij konden we niet gebruik maken van de takel omdat de hoogte van de sokkel-enbeeldcombinatie (412 cm) dit niet toeliet. Een over de hijsbalk getrokken hijstouw bracht uitkomst.
De dame stond op haar sokkel en kon gefotografeerd worden!
Op 15 juni werd de nieuwe Prins Clausbrug met behulp van een drijvende bok geplaatst op haar pijlers.
Het bewegende deel van de brug, de ‘klep’, bleef daarna nog wekenlang open staan. Het 260 ton metende brugdeel torende 57 meter boven het wateroppervlak van het Wantij. Dit beeld wakkerde de discussie over de mogelijke radarverstoring van mijn ontwerp weer aan en gaf voeding aan de vraag of de
openstaande brug dan niet radarverstorend zou werken? Ook (oud)schippers en radardeskundigen mengden zich in het debat. Het is niet zo dat er unaniem getwijfeld werd aan de conclusies n.a.v. het TNOrapport: een kleine minderheid, waaronder ook enige deskundigen, toonde begrip voor de beslissing van
de Gemeente. Voor mij was de hele discussie hoe dan ook een demonstratie van de betrokkenheid van
heel veel Dordtenaren bij mijn voorstel voor een ‘nieuwe stedenmaagd’.

Opus 42: Choëphore, montage van het 1:5 schaalmodel op de oorspronkelijk beoogde locatie met geopende Prins Clausbrug.
Opname vanaf het Veerhuis. Het is opvallend dat het beeld als autonome vorm zich naar mijn mening prima weet te handhaven
t.o.v. de bijna drie maal zo hoge, gracieus vormgegeven ‘klep’ van de Prins Clausbrug. In de onmiddellijke omgeving zijn nog
drie bouwblokken gepland met dezelfde hoogte als het 30 m gebouw ‘Americana’ links op de achtergrond.
(fotomontage: Piet Krijger)

Een alternatieve locatie
Twee weken na de voltooiing van het grote schaalmodel kreeg ik Piet Sleeking en Peter Schoon op
atelierbezoek. Ze gaven daarmee gehoor aan mijn uitnodiging om als een der eersten het model te komen
bekijken. Voor het eerst kon ik beide mannen, die gedurende de afgelopen twee jaar vanwege hun functie nauw betrokken waren bij het Choëphore-project, een adequaat inzicht geven in hoe het uiteindelijke
beeld er uit zou komen te zien. Het bezoek verliep in een hartelijke sfeer, beiden onderkenden de potentie van het ontwerp en wilden meewerken om het plan nog meer onder de aandacht te brengen door na
te denken en suggesties te geven over eventuele tentoonstellingslocaties voor het schaalmodel.
Daarnaast benadrukten ze nogmaals dat ik zelf met een voorstel voor een alternatieve locatie voor het
beeld moest komen.
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Met de ervaring van het hiervoor beschreven eerste aftasten naar een nieuwe locatie (begin april ’21) en
aangezet door enkele nieuwe locatiesuggesties die men mij aan de hand deed, besloot ik drie nieuwe
alternatieve locaties voor het beeld op de fiets te onderzoeken.
De eerste locatie, een suggestie van een gemeentepolitica, bevindt zich hemelsbreed op 6.6 km afstand
van het stadscentrum in het recent ontwikkelde natuurgebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Daar ligt
aan de binnenzijde van de Nieuwe Merwededijk een nieuw uitgegraven waterbassin, een ‘bezinkplas’,
waarin zich een tweehonderd meter lange strekdam bevindt, parallel aan de lange oeverzijde. Die strekdam is natuurlijk een prachtige ‘aanloop’ naar het beeld, en qua ruimtelijke structuur is de locatie ook
interessant. Maar het beeld ontbeert op deze locatie de hoognodige oriëntatie. Met andere woorden:
oogmerk en functie zijn onduidelijk, het beeld zou er verloren bij staan als een merkwaardig curiosum.
(Zoals het monumentale Leninbeeld in het Groningse platteland bij Nieuweschans.)
De tweede locatie achtte ik interessanter, ik kreeg deze suggestie van diverse zijden toegespeeld, onder
meer van een architect en een bouwkundig technicus. Het betreft het landtongetje tussen de Moerdijkspoorbruggen en de verkeersbrug aan de Dordtse oever van het Hollands Diep.
Hier zou het beeld wel een duidelijke functie kunnen vervullen als een verwelkoming van de talloze
treinpassagiers en automobilisten bij de entree in de provincies Holland. Het zou dan als tegenhanger
kunnen fungeren van het 18 meter hoge Moerdijkbrugmonument op de Brabantse oever.
Probleem hierbij is de beperkte toegankelijkheid. (Alleen voor fietsers en wandelaars is de locatie toegankelijk.) Daarnaast zou de schaal van sokkel en beeld moeten aangepast worden aan de ruimtelijke
situatie. Dit zou een schaalvergroting betekenen met een factor van minimaal 150%!
Het belangrijkste struikelpunt echter is de beperkte connectie met de stad: de afstand tot het centrum is
10.5 km, de afstand tot de dichtstbijzijnde woonwijk 5.5 km. Een ‘ommetje’ naar het beeld is daarbij
uitgesloten.

‘Van de kop naar het hart’: plantekening van de Stadswerven, Dordrecht. Linksboven de oorspronkelijk beoogde locatie voor
het Choëphore-beeld, in het midden de nieuwe locatie in het water van het Wantij, op het scharnierpunt tussen de Prins Clausbrug in het noordwesten en de Prins Hendrikbrug in het oosten. De afstand tot de dichtstbijzijnde oever bedraagt 38 meter. De
stippellijncirkel om het beeld heeft een radius van 100 meter.
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Opus 42: Choëphore, zijaanzicht, opname vanaf de trappartij ten oosten van Kinepolis. Uiterst rechts de voormalige watertoren,
links daarnaast de scheidingshaag van de tuin van Villa Augustus. In de verte achter de watertaxi naar Hotel New York de
Prins Hendrikbrug, het Binnenvaartmuseum en de Biesboschhal. De bomenrij achter het beeld staat op de landtong die Leefwerf
De Biesbosch scheidt van het Wantij. Uiterst links de gevelwand van de Werf van Schouten.
(foto en montage: Piet Krijger)

Van de kop naar het hart
In mijn uiteindelijke voorstel doet het Choëphore-beeld als het ware een stap terug. Van de kop van de
Stadswerven naar het hart van deze wijk, een stap van precies vijfhonderd meter.
Het beeld blijft zo in de wijk waarvoor het gedacht is. Ik hecht aan het idee dat het beeld verschijnt in
een wijk die nog volop in ontwikkeling is. Daarbij komt dat de voorgestelde locatie nog een duidelijke
relatie behoudt met het stadscentrum: 1.6 km lopen vanaf het station, 1.3 km vanaf het Scheffersplein
(het midden van het stadscentrum) en een visueel contact (500 meter) vanaf het bruggenhoofd van de
Prins Clausbrug aan de rand van het oude centrum van de stad.
De beoogde locatie bevindt zich in het water, op het scharnierpunt van het elleboogvormige deel van
het Wantij tussen de Prins Clausbrug en de Prins Hendrikbrug. Vanaf beide bruggen is het beeld goed
zichtbaar.
De nachtsteiger van de waterbus, die nu nog een hoek van bijna dertig graden maakt met de zuidoever,
verliest binnenkort zijn functie en wordt verwijderd. Daarmee komt een royale ruimte vrij voor het
beeld, zonder dat zij een hindernis wordt voor het scheepvaartverkeer.
De kijkrichting van het beeld is haaks gedacht op de waterlijn langs de achtermuur van de tuin van Villa
Augustus. De afstand van de as van het beeld tot deze oever bedraagt 38 meter. De trappartij ter weerszijden van het bioscopencomplex Kinepolis loopt parallel met de kijkrichting van het beeld. De afstand
trap-beeld bedraagt minimaal 70 meter, dit is een ideale afstand voor de beschouwing van het beeld. De
oevertrap is mede gerealiseerd met het oog op te realiseren evenementen zoals de ‘Dordtse Feesten’.
Het beeld kan zo functioneren als beeldbepalend decor en mascotte. Voorts is er een zichtas op het beeld
vanaf het Energieplein.
De maatvoering van het beeld kan dezelfde blijven als bij de aanvankelijk beoogde locatie op de punt
van de Stadswerven, met dien verstande dat de sokkel verkleind kan worden tot 90%. De totale hoogte
van sokkel & beeld bedraagt dan 20.6 meter. Ter vergelijking: de voormalige watertoren van Villa Augustus (114 m verderop) reikt tot 35.8 meter boven NAP.
De plaatsing van de sokkel op palen in het water is in technische zin overeenkomstig met de oorspronkelijke drassige locatie. Beide locaties zijn het eenvoudigst benaderbaar vanaf het water.
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Samenvattend: de locatie in het hart van de Stadswerven is wat introverter in vergelijking met de locatie
op de kop. Het beeld doet een stap naar achteren, het trekt zich terug in de omarming van de nieuwe
wijk en is daarmee eerder een markant icoon in – dan een boegbeeld van de stad: ‘Hanneken’ staat zo
qua plaatsing dichter bij Kopenhagens Kleine Zeemeermin dan bij New Yorks Miss Liberty. Maar de
relatie met het water – thematisch uitgangspunt van het ontwerp – blijft even innig.

Opus 42: Choëphore, vooraanzicht, opnamestandpunt bij het oostelijke bruggenhoofd van de Prins Clausbrug. De lengteas van
de sokkel loopt rechts langs de zuidwestelijke gevel van de 33 meter hoge voormalige watertoren. De tuin van Villa Augustus
vormt een prachtig fond, van waaruit het beeld tevoorschijn lijkt te treden. Uiterst rechts de tweelinggevel van het bioscopencomplex Kinepolis.

Opus 42: Choëphore, aanzicht trois quarts, opname vanaf de trappartij ten noordoosten van Kinepolis. Rechts de voormalige
watertoren in de tuin van Villa Augustus. Achter het beeld het nieuwe woonwijkje aan de Oranjelaan. De nachtsteiger van de
waterbus links op de foto wordt in de nabije toekomst vervangen voor een pleziervaartsteiger parallel aan de tribune.
(foto’s en montages: Piet Krijger)
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Opus 42: Choëphore, panoramisch achteraanzicht vanaf het voetpad langs de tuinmuur van Villa Augustus. Vanaf dit standpunt
is de wandelaar het dichtst bij het beeld: 45 meter. Links Kinepolis, de parkeergarage, het appartementencomplex Wantijhof
en de hoogbouw aan het Noorderhoofd. Direct links van de sokkel de geopende Prins Clausbrug met daarachter het Zwijndrechtse Noordpark en rechts de nog niet compleet voltooide gevelwand aan de noordoever van het Wantij. De nachtsteiger
van de waterbus (links van de sokkel) komt te vervallen.
(foto en montage: Piet Krijger)

Opus 42: Choëphore, maatverhouding tussen de voormalige watertoren van Villa Augustus en het Choëphore-beeld.
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Relatie voormalige watertoren (35.8 m boven NAP) en het Choëphore-beeld (20.6 m boven NAP), aanzicht vanuit het zuidwesten, de ooghoogte van de beschouwer op het voetpad ligt ± 40 cm onder het niveau van de bovenkant van de sokkel.

Friesland
Het schaalmodel ging al tweeënhalve week na haar voltooiing op transport: bestemming Oldeberkoop
in Friesland. Ik was voor de derde maal uitgenodigd om deel te nemen aan de kunstmanifestatie Open
Stal. Dit keer was het de vijftigste editie. Het hele dorp (1.570 inwoners) stond een maand lang in het
teken van de kunstroute langs 23 locaties met 48 exposanten. Ik kreeg een mooie ruimte toegewezen:
een flink vloeroppervlak in de CAV-fabriek, een voormalige graanmaalderij en veevoederfabriek. Naast
het schaalmodel kon ik eindelijk het beeld Redites-moi des choses tendres (opus 38) tonen buiten m’n
atelier. Maar liefst zeven jaar duurde het voordat dit beeld ‘naar buiten mocht’. Geen ander werk van
mijn hand heeft ooit zo lang moeten wachten op tentoonstelling. Deels komt dit door het formaat van
het werk, deels door de covid-pandemie en sowieso doordat het aantal tentoonstellingsmogelijkheden
beperkt is. Het was dus extra feestelijk dat ik twee ‘primeurs’ kon laten zien. Daarbij kreeg ik genoeg
wandruimte ter beschikking om de 22 panelen van het Viaggio Settentrionale-project (opus 20) weer
eens te kunnen exposeren. Dit project realiseerde ik samen met vriend en collega Gertjan Evenhuis in
Noord-Scandinavië in 1995. Gertjan was zelf in de CAV-fabriek vertegenwoordigd met zijn beeld Het
imperfectum. We konden zo onze langlopende traditie (sinds 1978!) van het-elkaar-assisteren-bij-tentoonstellingen continueren. De jubileummanifestatie was een succes: ondanks de covid-beperkingen
werden er 9.000 bezoekers geteld. Een kleiner werk, Het huis van de danseres (opus 21b), ook aanwezig
op de tentoonstelling, verwisselde van particuliere eigenaar: het gaat naar Den Haag. (Het werk was in
bruikleen afgestaan voor de tentoonstelling door de erven van de vorige bezitter.)

Tentoonstelling Open Stal, Oldeberkoop: 1 aug. 2021, familiebezoek bij het Choëphore-schaalmodel (links) en bij het beeld
Redites-moi des choses tendres (rechts). Op de linker foto zijn ook twaalf panelen van het Viaggio Settentrionale-project (deels)
zichtbaar.
(foto’s: Jan Schaap)
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Componistenhemel
Vlak voor het terugtransport van het werk uit Friesland (17 aug.’21) was ik zover dat ik het nieuwe
locatievoorstel per mail kon presenteren aan Piet Sleeking, Peter Schoon en Edwin van Son, stedenbouwkundig coördinator van de wijk Stadswerven.
Had ik in juli wat gas teruggenomen (vier dagen Ameland, luie dagen lezend op het dakterras), nu werd
het tijd om me bezig te houden met een volgend beeld. Het onderwerp en de titel was al tijdens het werk
aan het schaalmodel ‘ingedaald’: Componistenhemel.
Drie weken hield ik mij bezig met het selecteren van 63 componisten uit de periode 1098-1643, respectievelijk het geboortejaar van Hildegard von Bingen en het sterfjaar van Claudio Monteverdi (beiden
favoriete componisten van ondergetekende). Ik raadpleegde daarbij de Componistenlexicon van Theo
Willemze (1981, Het Spectrum) die in zijn chronologisch overzicht een hiërarchie aanbrengt in vijf
categorieën: grote genieën, genieën, grote meesters, meesters en overige componisten. Daarnaast gebruikte ik een lijst van renaissancecomponisten die ik op het internet vond. Daarna paste ik een zeer
discutabel criterium toe: of ik de naam al kende van de componist. Als de componist op beide lijsten
voorkwam en door Willemze minimaal werd aangeprezen als ‘grote meester’ dan was deze een belangrijk kandidaat. Een laatste doorslaggevend criterium was het al dan niet voorhanden zijn van een portret.
Het gaat dus om vijf eeuwen Oude Muziek van ruim vóór Bach (1685-1750).
Toeval of niet: juist de eerste dag van deze periode viel samen met de vijfhonderdste sterfdag van één
van de beroemdste componisten van de Franco-Vlaamse polyfonistenschool: Josquin des Prez (21 augustus 1521). Deze gebeurtenis kreeg ruimschoots de aandacht op de klassieke radiozender, dus ik had
voortdurend toepasselijke muziek op de achtergrond! Het plan is om met de heel gestileerd vormgegeven portretten een gewelfd houten wandreliëf op te bouwen (zeven rijen van steeds negen componisten).
Het verzamelen van de portretten van de componisten was leuk werk, in feite doorloop je de geschiedenis van de portretkunst: beginnend bij fantasieportretjes in miniaturen van manuscripten5 tot portretten
met individuele trekken, waarvoor de componist duidelijk geposeerd heeft. Van de 63 portretten heb ik
inmiddels lijntekeningen gemaakt die als basis gebruikt gaan worden voor de werktekeningen. Het werk
moet vanzelfsprekend een ode aan de muziek worden, de ‘verhevenste der kunsten’.

Vijf van de 63 componisten in de Componistenhemel, v.l.n.r.: Hildegard von Bingen (1098-1179), Walther von der Vogelweide
(±1170-±1230), Josquin des Prez (±1445-1521), Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en Claudio Monteverdi (1567-1643).

5. Een belangrijk leverancier van Middeleeuwse dichters- en zangersportretten is de Codex Manesse, een prachtig manuscript
uit ca.1304 met addenda tot ca.1340. Het wordt bewaard in de Heidelbergse Universitätsbibliothek. De codex is een bloemlezing van werken van zo’n 135 minnezangers uit het Duitse taalgebied van het midden van de 12 de eeuw tot de vroege
14de eeuw. Van elk van de dichters is een portret in een paginavullende miniatuur opgenomen, gevolgd door zijn liedteksten.
De gedichtenverzameling was aangelegd door Rüdiger Manesse (1252-1304) en zijn zoon Johannes, telgen van een patriciërsgeslacht uit Zürich. Via de databank van de universiteit kun je de 426 bladzijden doorbladeren van dit ongelooflijk
kostbare manuscript dat wel gezien wordt als de Duitse tegenhanger van het Franse getijdenboek Les Très Riches Heures
du duc de Berry uit ca.1410, met de beroemde miniaturen van de gebroeders Van Limburg.
Vier minnezangers uit mijn componistenselectie zijn geportretteerd in de Codex Manesse: Walther von der Vogelweide,
Neidhart von Reuenthal, Reinmar von Brennenberg en Heinrich Frauenlob.
Zie ook: Anna Kathrin Bleuler: Der Codex Manesse / Geschichte, Bilder, Lieder, 2018, Verlag C.H. Beck, München.
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Documentaire
Op 26 augustus werd de televisiedocumentaire Een beeld voor de Stadswerven uitgezonden door de
lokale zender Rtv Dordrecht, met herhalingen op de vier volgende dagen. In deze documentaire van 84
minuten volgt de Dordtse filmer/fotograaf Fokko van der Straaten nauwgezet de laatste zestien maanden
van het wordingsproces van het 1:5 Choëphore-schaalmodel, vanaf het moment van de eerste materiaallevering tot en met de plaatsing van het beeld op haar sokkel. De documentaire werd onlangs (5-7
januari ’22) in drie delen herhaald bij Rtv Dordrecht. Van diverse kanten kreeg ik enthousiaste reacties
op de documentaire: een mooi en kundig voorbeeld van slow documentary. (de reacties heb ik zoveel
mogelijk doorgespeeld naar de maker.) Van der Straatens documentaire is ook te zien via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=W9e6tOgnyeM. Of via mijn website onder het kopje Publicaties
doorklikken naar Documentaires.

Torenkameridylle
Het Open Atelier van 11 en 12 september noemde ik al in mijn inleiding. Het was de eerste publieke
presentatie van het schaalmodel in Dordrecht, maar ik vond eigenlijk mijn atelier hiervoor niet geschikt:
de combinatie van sokkel en beeld had nog maar een luttele tiental centimeters speling met het plafond.
Dat was voor de fotografie geen probleem, maar voor een goede presentatie wél. Om die reden heb ik
geen ruchtbaarheid gegeven aan deze Open Atelierpresentatie, waarbij ik het schaalmodel en de sokkel
los van elkaar toonde. Dat er toch nog 530 bezoekers kwamen vond ik heel verrassend. Een bezoekend
verzamelaarsechtpaar kocht zelfs het 1:20 triplex schaalmodel van het Choëphore-beeld.6 Maar voor de
‘echte’ presentatie van het schaalmodel én mijn nieuwe locatievoorstel had ik een andere ruimte op het
oog. Ik zocht een ruimte van minimaal zes, zeven meter hoogte in de binnenstad van Dordrecht, die ik
het liefst uitsluitend voor deze presentatie kon aanwenden. Dit ‘profiel’ leidde al heel snel naar de mooist
denkbare locatie voor de presentatie van de ‘Kleine Hanneken’: de 23 meter hoge Torenhal van de Grote
Kerk Dordrecht. Half augustus had ik een eerste verkennend gesprek met de zeer behulpzame kosteres
Marianne Rietveld. (We kenden elkaar nog van de tentoonstelling van het werk Walters Huis (opus 30)
dat niet lang nadat het aangekocht was door de Gemeente Dordrecht in 2006 een half jaar opgesteld is
geweest in het Onze Lieve Vrouwekoor van de Grote Kerk.)
Het weerzien met de roomwit gesausde Torenhal bevestigde mijn vermoedens: dit was dé ideale ruimte
voor de presentatie van het schaalmodel. Ik nam wat maten op van het interieur en maakte nog dezelfde
dag, met behulp van een folder voor de torenbeklimming, de hier afgebeelde montage op schaal van de
doorsnede van de Torenhal met het 1:5 model en een plattegrond.
De beide tekeningen zond ik mee bij mijn nieuwe locatievoorstel aan Piet Sleeking en Peter Schoon. De
laatste zond me twee dagen vóór het Open Monumentenweekend (11 en 12 september) een mail dat het
schaalmodel welkom was in de Torenhal (sinds Napoleon gemeente-eigendom) gedurende dat weekend.
Dat was een mooi bericht, maar het was onmogelijk om op zo’n korte termijn een en ander te realiseren,
daarvoor had ik minimaal twee weken voorbereiding nodig. Tegelijkertijd was er haast geboden omdat
elke week vertraging meer kou zou opleveren in de onverwarmde torenkamer voor de bezoekers én de
dienstdoende suppoost (mijzelf). In een lange telefonademiddag nam ik contact op met de diverse betrokkenen die hun instemming dienden te verlenen aan het initiatief: de verantwoordelijke ambtenaar
bij het Gemeentelijk Vastgoedbedrijf, de kerkmeester, de koster, de stadsbeiaardier, de organist en de
wisselklokkenluider. De respons was van alle kanten heel hartelijk: ik kreeg toestemming om een tentoonstelling in te richten voor de periode 25 september t/m 17 oktober! (De presentatie zou daarna nog
met vier dagen verlengd worden tot 22 oktober.)
Na het Open Atelier restten me nog elf hectische lange dagen om de presentatie op poten te zetten. Elf
dagen voor een affiche-ontwerp, een persoonlijke en algemene uitnodigingsmailing, de verspreiding per
fiets van 500 affiches in de stad,7 de vervaardiging van een bodemplaat onder de sokkel, een rijplaat
voor rolstoelers en tentoonstellingspanelen, het transport en de inrichting ter plaatse.
Bij de plaatsing van het schaalmodel op haar sokkel werd ik geassisteerd door Kees Harschel, collega
Albert Zwaan, Paul de Kok en zijn zoon Harm Jan. De laatste twee hadden de afgelopen twee jaar hoog
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in de toren een stalen klokkenstoel, een ‘wisselluidersgelui’, met tien diatonisch gestemde klokken geinstalleerd. Bij deze werkzaamheden gebruikten ze een elektrische takel om de diverse materialen en de
klokken door de hijsluiken naar de voormalige uurwerkzolder te hijsen. Met de hulp van deze op 37
meter hoogte bevestigde takel was het plaatsen van het schaalmodel op haar voetstuk een fluitje van een

Opus 42: Choëphore. Links: doorsnede van de Torenhal van de Grote of O.L.Vrouwekerk, Dordrecht, met daarin getekend het
1:5 schaalmodel, aanzicht vanuit het westen. Op de achtergrond het deurportaal naar het kerkinterieur, daarboven de omloop
achter het orgel. Rechts: ter vergelijking het vooraanzicht van het uiteindelijke beeld op dezelfde schaal. Dit beeld zou qua
hoogte in de 23 meter hoge torenkamer passen maar niet qua diepte (8.88 m tegen 9.67 m), de schaal zit dan in de weg.
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cent. Paul bediende de takel hoog in de toren en volgde via zijn mobieltje de aanwijzingen van het
‘grondpersoneel’. Na het karwei trakteerde Paul ons die donderdagavond op een nachtelijke excursie
door de geheimzinnig verlichte torenverdiepingen naar zijn troetelkind: het onlangs voltooide wisselluidersgelui.8 De volgende dag kon ik na een laatste inrichtingsdag van veertien uur met een tevreden
gevoel om middernacht de monumentale deur van de Torenhal achter me dichttrekken. ‘Hanneken’ en
ik waren gereed om de volgende morgen de visite te ontvangen.

Affiche Choëphore-presentatie in Torenhal
(ontwerp en foto: Piet Krijger en Gerhard
Lentink)

Paul de Kok in zijn ‘wisselluidersgelui’ op de voormalige uurwerkzolder in de
Grote Kerkstoren Dordrecht, de klokken staan in hun ruststand, met de ‘mond’
omhoog.
(foto: Anton Dommerholt)

Ik zag een maand lang voor suppoost spelen in de kille torenkamer bepaald niet als een straf. Ik stelde
het me voor als een soort kluizenaarsretraite in een gotische reuzencel met muren van drie(!) meter
doorsnee. De tentoonstelling was een prachtig excuus om een maand lang te vertoeven in deze gewijde
ruimte. Onvermijdelijk ga je je dan verhouden tot haar architectuur en haar eeuwenoude geschiedenis
die teruggaat tot in de 12de eeuw.9 Je leest op een zerk opgenomen in het plaveisel van de vloer in gotisch
schrift (16de eeuw?):
Hier.leyt.begravē.Angenet[a]
Willems.dochter.huysvrou…
was.van.Adriaen.Spruy[t]…
aus.3.ende.sterf.den.e…
september.a°…

Omloop uitgespaard in de drie meter dikke zijmuur
van de Grote Kerkstoren Dordrecht t.h.v. het orgel.
.

Op internet vind ik een Adriaen Spruyt die voor 1590 geboren is, zijn zoon Teunis was woonachtig in Dubbeldam,
en dan stopt het spoor.
Op een andere grote incomplete grafsteen met een moeilijk te ontcijferen randschrift is in het centrum een driepas
afgebeeld met een aan een stok gehangen wapenschild
met vier horizontale banden met tien klavertjes drie. Het
familiewapen van Drakenborch? Verder diverse steentjes
met prachtige steenhouwersmerken en een fragment van
een grafsteen met het jaartal 1652, en een met het opschrift Simon Klaase Braat. Een vloer met snippers geschiedenis.
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Torenhal Grote Kerk Dordrecht, presentatie Choëphore-schaalmodel aan burgemeester Wouter Kolff, 15 oktober 2021. “Dit
beeld verdient de mooist denkbare plek in onze stad.”
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Mijn haast om de presentatie zo snel mogelijk te laten beginnen had, naast de kou (met de toegangsdeur
naar buiten wijd open) en het momentum van het loslaten van de covidbeperkingen, nóg een reden –
een sentimentele –: de tweede dag van de tentoonstelling zou ik vijfenzestig worden en ik wilde heel
graag die gebeurtenis stilletjes vieren in de strenge, plechtige ambiance van de Torenhal, om daar gezeten in een hoekje mijn zonden van de afgelopen vijfenzestig jaar stilletjes te overdenken. (Dit te lezen
in de geest van Gioachino Rossini’s Péchés de vieillesse.)
Dat is niet helemaal gelukt: Martin Bloemendal van de Stichting Hanneken van Dordt had de nodige
flessen wijn laten bezorgen en enkele Dordtse vrienden waren vooraf ingelicht, zodat die zondag omstreeks sluitingstijd toch een feestelijk staartje kreeg met een vijftiental verjaardagsgasten.
Erg veel tijd om mijn krantje te lezen kreeg ik niet: in de 24 openingsdagen telde ik (zo goed en zo
kwaad als dat ging) zo’n 2.400 bezoekers, waarvan ongeveer de helft van buiten de regio (en daaronder
weer circa 10% buitenlandse toeristen. Er hing een enthousiaste sfeer in de Torenhal; iedereen leek blij
dat de anderhalvemeter- en de mondkapjesplicht ingetrokken waren. Daarbij betoonde het gros van de
bezoekers zich heel enthousiast over het schaalmodel en het te realiseren beeld. Zesenveertig bladzijden
van het gastenboek werden gevuld met vaak heel lovende opmerkingen (zie appendix 3). En zo’n vijfhonderd bezoekers lieten een mailadres achter om het project te kunnen blijven volgen.
Ik vond het heerlijk om over Choëphore te vertellen, en dat begon me ook op den duur niet te vervelen.
Wellicht was het een reactie op de laatste jaren waarin de sociale contacten op een laag pitje stonden
door het werk en door mijn voorzichtige omgang met de pandemie.

Torenhal Grote Kerk Dordrecht, presentatie Choëphore-schaalmodel, links: een opname vanuit het voorplein van de toren;
rechts: gezicht op het grote torenraam in de westgevel, het poortje links in het midden geeft toegang tot de omloop t.h.v. het
orgel. Op deze opname is duidelijk te zien dat de toren naar rechts helt. Zij staat 2.25 meter uit het lood, minder dan de vier
meter van de Toren van Pisa, maar wel aanzienlijk! De met een ondergronds betonblok strakgespannen staalkabel links van
het raam diende lange tijd om de uitwijking van de toren te kunnen volgen. Sinds de omvangrijke restauratie van 1953-’73 is
de verzakking tot staan gebracht. De tegelvloer die toen opnieuw gelegd werd, is waterpas, wat mij noopte om aan één kant
onder de vloerplaat van het beeld keggen aan te brengen om het beeld iets meer te laten sporen met de scheve verticalen in de
toren. Op de linkerfoto is boven het kleine 1:20 werkmodel een van beide prachtige gotische trompen zichtbaar die de schuine
wanden van het kerkportaal aan de bovenzijde begrenzen.
(foto links: Piet Krijger, rechts en pag 21: eigen opname)
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Torenhal Grote Kerk Dordrecht, presentatie Choëphore-schaalmodel, opname in de late namiddag, op het mooiste moment van
de dag wanneer het zonlicht het grote raam op de noordgevel projecteert: elke keer weer een ‘geluksmoment’! Hoog in het
gewelf is nog net het hijsluik zichtbaar, voorzien van een geschilderde windroos. Rechts de orgelomloop met het stadswapen.
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De eerste bezoeker die meteen zaterdagochtend 25 september om tien uur bij het begin van de tentoonstelling zijn entree maakte, was wethouder Rik van der Linden (CU/SGP) die juist de cultuurportefeuille
van zijn net vertrokken collega Piet Sleeking had overgenomen. Ik vond het een prachtig gebaar van
interesse en betrokkenheid dat hij de lange rij van bezoekers opende. (Ik had bewust niet geopteerd voor
een officiële opening van de tentoonstelling omdat ik juist het bezoek wilde spreiden.) We hadden een
interessant gesprek over waarheidspretentie en (het gebrek aan) zelfrelativering en – als ik mij niet vergis
– de rol van humor in het intermenselijk verkeer. Maar Rik van der Linden was niet de enige stadsbestuurder die de Torenhal bezocht: op één wethouder na gaf het hele College gedurende die weken acte
de présence. Burgemeester Wouter Kolff arriveerde op een rustig moment tijdens de middagpauze, hij
betoonde zich zeer geïnteresseerd en schreef in het gastenboek: “Geweldig project en prachtig beeld.
Dit verdient de mooist denkbare plek in onze stad.”
Naast het College wisten ook een flink aantal raadsleden (15), plaatselijke columnisten, radiomakers en
cameramensen de weg naar de Torenhal te vinden, en niet te vergeten de mensen van het eerste uur: Piet
Sleeking, Peter Schoon, Linda Dekkers (ambtenaar kunst in de openbare ruimte), Henk Kranendonk
(directeur Stadsontwikkeling, Cultuur en Binnenstad) en de bestuursleden van de Stichting Hanneken
van Dordt. Ook een vijfkoppige delegatie van Villa Augustus betoonde zich in twee bezoeken zeer
ingenomen met hun nieuwe ‘buur’ (wat natuurlijk fantastisch is!).
En daarnaast waren er de gesprekken met talloze interessante bezoekers. In die vier weken heb ik geen
kritische commentaren gehoord, maar wel heel veel enthousiasme ontmoet! En dat ook van diverse
(toekomstige) bewoners die uit gaan zien op het beeld.
Wel vond een groot deel van de regionale bezoekers dat het beeld 'gewoon op de punt van de Stadswerven moet komen', maar dikwijls had men toch ook waardering voor de nieuwe locatie.
Kortom: ik blik met enorm veel plezier terug op deze tentoonstelling in de Torenhal. De doelstelling:
het zo goed mogelijk presenteren van het plan voor het Choëphore-beeld in de Stadswerven aan de
stedelijke overheid én aan een groot publiek uit Dordrecht en daarbuiten, mag geslaagd heten.
Bij het stadsbestuur proefde ik een consensus in de opvatting dat de stad een grote kans laat liggen indien
zij niet zou participeren in dit project. Daarbij werd ik bij heel veel mensen uit de regio een bereidheid
gewaar om een steentje bij te dragen. Er meldden zich in de laatste tentoonstellingsweek zelfs twee
personen (die anoniem wensen te blijven) met de toezegging om met een grandioos bedrag de realisering
van het beeld te steunen! Ik stond perplex: ongevraagd was er al een prachtig startkapitaal toegezegd.
6. Het model werd na de aankoop door de kersverse eigenaren meteen genereus in bruikleen afgestaan aan de thematentoonstelling Dordt verbeeld in het SBK Dordrecht (19 sept. – 21 nov.’21). De tentoonstelling, waarbij Dordtse kunstenaars
uitgenodigd werden te reflecteren op hun stad, werd geopend door Piet Sleeking, die daarmee zijn laatste officiële handeling
verrichte als cultuurwethouder. Twee dagen later nam hij afscheid met een receptie in Khotinsky.
Circa 1.700 mensen bezochten de expositie.
7. ‘Een hondenbaan’: als een colporteur aanbellen bij huizen met geschikte ramen en binnenlopen bij winkels en café’s, en
steeds vragen om een gunst. Zo afschuwelijk, dat ik dat niemand anders wilde aandoen. Dus zelf vier dagen lang op de
fiets gestapt om het stadscentrum en de uitvalswegen te voorzien van affiches. Naast de ‘afwijzingen’ waren er ook heel
veel hartelijke reacties, ik werd uitgenodigd op de thee/koffie/wijn en misschien wel de helft van de mensen die ik sprak
bleek al van het bestaan van ‘Hanneken’ te weten.
8. Het wisselluiden, change ringing, is een typische Engelse traditie ontstaan in de Middeleeuwen, maar de bloeitijd lag in de
17de en begin 18de eeuw, toen gold het als een rijkeluissport. Daarna raakte het in verval, maar thans is het weer actueel en
wordt het in ruim 5.500 klokkentorens in Engeland weer toegepast. De klokkenluiders staan in een cirkel in een torenkamer
onder de klokkenstoel en luiden de klokken volgens dalende toonladders in diverse combinaties. Bij tien klokken zijn er
zoveel combinaties mogelijk dat het hele spel meerdere uren kan duren. Het wisselluiden vereist de uiterste concentratie
van de deelnemers.
Paul de Kok bouwde met zijn zoon ook een oefengelui in ’t Klockhuys aan de voet van de Grote Kerkstoren. De twee
change ringing-installaties zijn bijna uniek op het Europese continent. Gedurende de tentoonstelling kreeg het wisselgelui
zijn vuurdoop: Engelse wisselluiders uit diverse landen op het continent – Engeland zat op slot vanwege covid – waren
ingevlogen om de nieuwe klokkenstoel te beproeven. Paul nodigde me uit om ’s avonds te komen luisteren in ’t Klockhuys,
waar nog wat door de deelnemers ‘nageluid’ werd. Ik vond het fascinerend: trance-achtig met een verontrustende ondertoon.
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9. In zijn monografie De Groote Kerk te Dordrecht (1927) schrijft de stadsarchivaris J.L. van Dalen: “Wat den toren aangaat,
weten we uit het Calendarium van Pieter Michielsz. dat er in 1168 reeds een aanwezig was.”
De dikte van de muren van de torenhal, die dateren van ca.1450, getuigt van het voornemen om de toren op te bouwen tot
een hoogte van 108 meter, maar omdat de toren vroegtijdig begon te verzakken, heeft men afgezien van de achthoekige
natuurstenen bovenbouw met opengewerkte spits, zoals deze afgebeeld is op een kopie door Aart Schouman uit 1745 naar
een verloren gegaan schilderij.

Enige data bij het aluminium 1:5 schaalmodel
Afmetingen incl. sokkel:
Aantal aluminium onderdelen:
Totale hoeveelheid aluminium:
Aantal grenen delen schaal:
Totale hoeveelheid grenen:
Aantal metaalschroefjes ø 2mm:
Periode realisering schaalmodel:
Benodigde arbeid:
Medewerkers:

135 x 193 x 412 cm
ca. 5.900 delen
463 strekkende meter
505 delen
40 strekkende meter
19.000 stuks
23 augustus 2019 – 24 juni 2021
5.497 uur
Kees Harschel – productie en techniek
Piet Krijger – fotografie en montages
Fokko van Straaten – filmreportage
Rob en Michiel van der Wolf, Ricardo Olie – M&I Spuiterij
Marjoleine Schaap – sortering onderdelen en algehele ondersteuning

Ricardo Olie (M&I Spuiterij Dordrecht) in actie in de spuitcabine, 16 juni ’21. filmstill uit de
documentaire Een beeld voor de Stadswerven van Fokko van der Straaten.

Recente ontwikkelingen
Omdat ook het nieuwe locatievoorstel voor het Choëphore-beeld in het water van het Wantij getoetst
moest worden door de Nautische Afdeling van Rijkswaterstaat werden op 12 november10 en 14 december twee vergaderingen belegd op het Stadskantoor, respectievelijk in het Dordrechts Museum, waarin
ik, terzijde gestaan door Linda Dekkers, online het voorstel presenteerde aan de ambtenaar van RWS
West Nederland Zuid. Bij de tweede vergadering was er een akkoord van de kant van RWS met dien
verstande dat het beeld niet op 45 meter maar op 38 meter afstand van de kade achter de tuin van Villa
Augustus geplaatst wordt. (Dit betekent dat de afstand tot de steiger van de watertaxi naar Hotel New
York nu 22 meter bedraagt, wat de kans dat men met speedboten om het beeld heen gaat ‘scheuren’
verkleint.)
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Nu moet het plan eerst besproken/getoetst worden binnen het Ontwikkelplan Wantij-West, voordat het
voorgelegd kan worden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Daartoe zal er begin dit jaar een
presentatie vinden van het Choëphore-plan aan de werkgroep door de Stichting Hanneken van Dordt en
mijzelve.
De ambtelijke werkgroep die zich met het Ontwikkelplan Wantij-West bezighoudt, coördineert, onderzoekt en stimuleert de diverse initiatieven die er voor het Wantijgedeelte tussen Villa Augustus en de
Prins Clausbrug bestaan. De intentie is om in dit gebied een 'Waterplein' te creëren dat bruist van de
water-gelieerde activiteiten. Een belangrijke factor is het idee om alle rondvaartboten en georganiseerde
pleziervaart te laten vertrekken en aankomen bij de aanlegsteiger parallel aan Kinepolis. Nu is een plein
pas een echt plein als er een monumentaal beeld staat, in die zin loopt de 'terugtreding' van het
Choëphore-beeld van de punt naar het hart van de Stadswerven parallel aan de visie van het Ontwikkelplan, waarin men probeert de Dordtse binnenstad naar het oosten uit te breiden met het 'Waterplein'.
Pas na de zomer zal deze werkgroep een advies uitbrengen aan de nieuwe Gemeenteraad. Voor mij
voelde dat in eerste instantie als een enorme vertraging, maar in een gesprek met Edwin van Son, lid
van de werkgroep, werd duidelijk dat in deze periode alle noodzakelijke vooronderzoeken afgerond
kunnen worden zodat meteen na een positief advies en de instemming van het stadsbestuur gestart kan
worden met de financiering van het beeld.
Deze hele ambtelijke machinerie die doorlopen moet worden is voor mij Terra Incognita, nooit eerder
ben ik in mijn werkzame leven hiermee geconfronteerd geweest. Dit heeft alles te maken met én het
formaat van het beeld (‘een bouwwerk’) én het gegeven dat het hier om een voorstel gaat in plaats van
een opdracht.11 Soms is de gedachte aan Kafka niet ver weg, maar over het algemeen beschouw ik het
maar als een leerzame excursie naar de wonderlijke wereld van overleg, polder en consensus, die verantwoordelijk is voor het uiterlijk en de inrichting van ons bestaan.

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Centrale Hal: sinds 15 december ’21 de nieuwe tentoonstellingslocatie van het
Choëphore-schaalmodel. De vloer van het ‘middenschip’ is een ontwerp van de Amerikaanse beeldhouwer/schilder Sol LeWitt
(1928-2007), in de verte is nog net het beeld/stiltekapel Walters Huis (opus 30) zichtbaar, rechts een portrettententoonstelling
van Mandy Sharabani.
(foto: Fokko van der Straaten,)
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Ondertussen heeft het schaalmodel voor een periode van acht maanden een nieuw onderkomen gevonden in Dordrecht. Zij was van harte welkom in de Centrale Hal van het Albert Schweitzer Ziekenhuis
(locatie Dordwijk). Sinds 15 december verwelkomt ze de gasten en de gebruikers van het ziekenhuis en
houdt ze het beeld Walters Huis (opus 30) gezelschap, dat daar al sinds 2012 een functie vervult als
stiltekapel. Ik hoop met deze presentatie bij nog meer mensen uit Dordrecht en de regio draagvlak te
creëren voor mijn initiatief. Eind augustus dit jaar verhuist het schaalmodel naar het Gemeentehuis van
Zwijndrecht in het kader van de viering van 25 jaar Stichting Beeldenpark Drechtoevers. Dus het model
blijft voorlopig ‘onder de mensen’.
Bij de presentatie in de Torenhal ontmoette ik leden van het collectief Sprits Concepten. Onder de noemer ‘Dwaalspoor’ organiseerden zij in het kader van de ‘Dordtse December Dagen’ een lichtjesroute
door het centrum van Dordrecht met projecties op gevels bij twaalf bruggen in de binnenstad. De Boombrug werd daarbij gereserveerd voor een projectie van een om haar as draaiende ‘Hanneken’. De hoogte
van dit lichtbeeld bedroeg precies de helft van de hoogte van het nog te realiseren beeld. Volgens de
meest voorzichtige schatting bezochten 30.000 mensen de lichtjesroute.

Zijgevel Hotel Bellevue, Dordrecht: projectie Hanneken van Dordt – stadsreus (15de eeuw-vóór 1618) door Sprits Concepten
als onderdeel van ‘Dwaalspoor’, 2 december ’21-9 januari ’22. Links de Boombrug, rechts de rivier de Oude Maas. Vanaf de
plek waar ruim vier eeuwen het reusachtige houten beeld van ‘Hanneken van Dordt’ stond, werd het Choëphore-beeld 10.30
meter hoog geprojecteerd op de gevel van het hotel, exact de halve hoogte van het nog te realiseren beeld. De projectie was
een animatie waarbij het beeld langzaam om haar as draaide van links naar rechts en weer terug. Sprits maakte daarbij dankbaar
gebruik van de door Piet Krijger bewerkte opnamen die hij afgelopen zomer gemaakt had in het atelier.
(foto: Fokko van der Straaten)
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Over aandacht voor het Choëphore-project in de lokale media had ik ook de afgelopen driekwart jaar
niet te klagen: sinds begin maart ’21 (de datum van mijn vorige nieuwsbrief), werd er alleen al in het
Algemeen Dagblad elf maal aandacht besteed aan de voortgang van het project, waaronder tweemaal
een hele pagina en een maal een halve. Kees Thies bleek ook nu weer een trouw pleitbezorger: maar
liefst vijf columns wijdde hij aan ‘Hanneken’ in deze periode. Verder waren er artikelen in de PZC, De
Telegraaf, Dordt Centraal en ‘doelgroepbladen’ als de Binnenvaartkrant, Nieuwsblad Transport en
Dordrecht Monumenteel. Ook de lokale omroep liet zich niet onbetuigd: vier keer was ik welkom bij
Ben Corino in Studio De Witt, de documentaire van Fokko van der Straaten werd zoals gemeld gedurende vier dagen uitgezonden en later nog weer herhaald door Rtv Dordrecht en deze zender zond ook
vele nieuwsitems uit over het project. Vanzelfsprekend juich ik die aandacht van harte toe. Zij is een
belangrijke stepping stone op weg naar de realisering van het ideaal dat ik voor ogen heb.
Een andere belangrijke ‘stapsteen’ is de Stichting Hanneken van Dordt. Graag wil ik ook op deze plaats
de bestuursleden bedanken voor hun inzet en uithoudingsvermogen! Met plezier noem ik hun namen:
Voorzitter: Richard Kraaijeveld van Hemert
Secretaris: Geesken Bloemendal – ter Horst
Penningmeester: Lex van der Hoek
Bestuurslid: Bertil Dekker
Bestuurslid: Joes van Lenten
Bij die namen voeg ik graag: Martin Bloemendal, ex-bestuurslid en nog steeds zeer betrokken bij ‘Hanneken’.
Beste Lezer, het was mijn bedoeling om deze brief te besluiten met een nieuwjaarswens. Daarvoor is
het eigenlijk te laat, maar ik doe het toch: Veel liefde, gezondheid, vrede en energie in 2022!

Gerhard Lentink

13 januari 2022

Opus 21b: Het huis van de danseres, 1995. Het beeld
wisselde van eigenaar, het bevindt zich nu in een
particuliere collectie in Den Haag. (foto: Carine Bex)

10. Diezelfde dag brachten de fractievoorzitter en twee raadsleden van de lokale VVD een bezoek aan mijn atelier, ze spraken
hun enthousiasme uit voor ‘Hanneken’ en overhandigden mij een oorkonde als ‘Dordtenees van de Week’.
11. Dat ik met een voorstel kom, is uit nood geboren: sinds de neoliberale kabinetten van Rutte 1 t/m 4 bestaat er geen opdrachtenbeleid meer bij de overheid inzake beeldende kunsttoepassingen in de openbare ruimte, daarmee wordt onze beroepsgroep gedwongen zelf initiatieven te ontplooien, en deze onder de aandacht te brengen.
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In memoriam Johannes (Joop) de Vries
13 juni 1933 - 11 januari 2022
Magelang - Zutphen
Joop de Vries was in ’69-’71 mijn wiskundedocent en
klassenleraar op het Baudartius College in Zutphen.
Hij was pacifist en vredesactivist.
Van hem heb ik geleerd dat het hebben van idealen
en daarnaar leven de enige weg is.
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Appendix 1

MOCHT U HET COMPLETE ARTIKEL WILLEN LEZEN, LAAT MIJ DIT
DAN EVEN WETEN, DAN ZEND IK HET U GRAAG TOE PER E-MAIL.
EEN BERICHTJE MET DE TEKST ‘STAD EN MAAGD’ VOLSTAAT!

STAD EN MAAGD
STEDENMAAGDEN IN DE LAGE LANDEN,
OORSPRONG, ICONOGRAFIE EN
EUROPESE CONTEXT
MET EEN DORDTS APPENDIX

Gerhard Lentink

MMXXI
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Stad en Maagd
Inleiding
Tijdens de presentatie van het Choëphore-schaalmodel in de Torenhal van de Grote Kerk in Dordrecht
bemerkte ik in gesprekken met bezoekers dat niet iedereen vertrouwd is met het begrip ‘stedenmaagd’.
Met name bij de buitenlandse toeristen die de tentoonstelling bezochten was het begrip onbekend. Toen
ik in woordenboeken zocht naar een accurate vertaling in het Duits, Engels en Frans bleek dat het woord
‘stedenmaagd’ in deze talen niet bestond. Stadtjungfrau bijvoorbeeld is geen gangbaar Duits, en town
maiden of city virgin staan ook niet in de Engelse Van Dale. Evenmin is vierge de la ville of pucelle de
la ville een gangbare uitdrukking in het Frans. Als deze uitdrukkingen al gebruikt worden, dan is dat
vaak ter aanduiding van het Nederlandse ‘Stedenmaagd’, of er wordt – bij vierge de la ville – iets anders
bedoeld (n.l. de als patrones met de stad verbonden Maagd Maria).
Het maakte mij nieuwsgierig: waar komt dat onlosmakelijk aan de personificatie van de Nederlandse en
Vlaamse stad verbonden maagdelijkheidsconcept vandaan? En waarom worden de allegorische voorstellingen van Europese steden buiten de Lage Landen aangeduid met termen als personification, allegory en dergelijke? Dat die verpersoonlijkingen overal, dus ook buiten de Nederlanden, zonder uitzondering vrouwelijk zijn, dat vermoedde ik al wel.
Alsof het onderwerp al in de lucht hing, verscheen dit jaar bij de Walburgpers De Nederlandse Maagd
/ Een ontdekkingsreis naar de bron van een nationaal symbool van Lina van der Wolde. De schrijver is
directeur van Museum Atlas van Stolk in Rotterdam. De Atlas van Stolk is een verzameling van bijna
250.000 prenten, tekeningen en kaarten over de Nederlandse geschiedenis. Deze gedigitaliseerde collectie bood de auteur een basis voor haar onderzoek naar de oorsprong en de diverse verschijningsvormen van de Nederlandse Maagd.
Van der Wolde toont in haar boek aan dat de beeldontwikkeling van de Nederlandse Maagd begint ten
tijde van de opstand van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer Philips II in 1566 (de Beeldenstorm). En wel bij de Dordtse stedenmaagd, die overigens tot 1618 de ‘Hollandse Maagd’ genoemd
werd. Deze maagd, zoals afgebeeld in een reliëf aan de Dordtse Groothoofdspoort, heeft een iconografische verwantschap met twee laatmiddeleeuwse topoi: De Dame met de Eenhoorn en Maria in de besloten tuin: de hortus conclusus. (Daarover later meer.)
Vanuit de Hollandse Maagd ontwikkelt zich parallel aan de culturele en politieke geschiedenis van Nederland een drietal typen: achtereenvolgens het Pallas Athena-type (periode van de verlichting), de Vrijheidsmaagd (periode van de revoluties) en – met de kroning van Wilhelmina als omslagpunt – heel
verrassend: het kaasmeisje (bijvoorbeeld in het affiche van Opland tegen nieuwe kernwapens in Europa
uit 1984).
De lezing en het bekijken van dit aantrekkelijke kijk- en leesboek riep als vanzelf de vraag op: en hoe
zit het nu met het zusje van de Nederlandse Maagd, de Stedenmaagd?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, ‘leende’ ik de methodiek die Van der Wolde gebruikte voor
haar boek. Dus: eerst inventariseren, dan rubriceren (chronologie, type, medium) en daarna proberen te
komen tot enige duiding.
Toevallig had ik kort geleden, gezeten achter mijn laptop i.v.m. een vooronderzoek voor mijn volgende
beeld, al gebladerd door diverse laatmiddeleeuwse manuscripten die, dankzij de zoekfuncties van databanken van beroemde bibliotheekcollecties overal ter wereld, zomaar voor iedereen toegankelijk geworden zijn.
Het inventariseren is een tijdrovende, maar spannende en bijna verslavende bezigheid. Op mijn virtuele
reis door Nederland en daarbuiten wandelde ik door steden, bezocht ik bibliotheken, kerken en musea,
bekeek ik penningen- en prentencollecties en betrad ik de deftige woonhuizen van de aristocratie. Tegelijkertijd was dit een reis door de geschiedenis, en een bewustwording van typologische fluctuaties en
constanten. En het was – meer dan ik verwachtte – een confrontatie met de vergankelijkheid der dingen
en met mijn gevoeligheid daarvoor: dingen, gebouwen, beelden die met aandacht en liefde gemaakt zijn
mogen niet gesloopt worden, het uitgummen van de (lees: onze) geschiedenis bijvoorbeeld ter wille van
de ‘vooruitgang’ is in laatste instantie een verraad aan onszelf. Dynamiek is belangrijk en ook noodzakelijk, maar aarzeling en reflectie zijn onmisbare grootheden bij het in goede banen leiden van deze
dynamiek, opdat zij niet verwordt tot een ongeleid projectiel.
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Nicolaes Berchem: Allegorie op de uitbreiding van Amsterdam (detail), ca 1663, Amsterdam Museum. De plattegrond van
Amsterdam die de stedenmaagd vasthoudt is gemaakt door Daniël Stalpaert in 1662-’63. Links Abundantia met de hoorn des
overvloeds, in het midden de Vrede met een olijftak en rechts de Waarheid met een zandloper en een appel.

Een kalverliefde voor de geboortestad
Allereerst: waarom boeit mij de in de geschiedenis steeds terugkerende combinatie van stad en vrouw?
In een recent interview-met-publiek in de nieuwe Centrale Bibliotheek van mijn geboortestad Deventer
vroeg gespreksleider Rob Smolders mij naar mijn verhouding tot die stad.1 Ik vertelde toen van mijn
verhuizing als achtjarig jongetje met het gezin van een buitenwijk, de Zwolsewegbuurt, naar het centrum
van de oude binnenstad, nog geen honderd meter van de plaats van het gesprek.
Vanaf dat moment tot aan mijn middelbare schooltijd heb ik met uitgebreide wandelingen, al dan niet
samen met mijn jongere broertje, de Deventer binnenstad verkend. Het gaf mij de sensatie van een
avontuurlijke ontdekkingsreis, alles was nieuw, vreemd en aantrekkelijk! Die verkenningen te voet waren de bron van mijn interesse in geschiedenis – Huizinga’s ‘historische sensatie’ – en van mijn groeiende trots op mijn geboortestad. Een stad die ontstond in een diep verleden, twaalf eeuwen terug in de
tijd, stadsrechten omstreeks 1025! Ik hield van die wandelingen weg uit de benauwende midden30

standshectiek van het ouderlijk huis aan de Graven, ik hield van het warme rood van de kloostermoppen
en van hun licht-moerassige geur. Nauwkeurig tekende ik de stadsplattegrond na en bracht alle historische gebouwen in kaart. Steeds beter leerde ik de stad kennen, ik was er thuis en was niet alleen trots
op haar, ik hield van haar! Dat was in een levensfase waarin ik zo verlegen was dat ik nauwelijks de
leuke meisjes in mijn klas van de Wilhelminaschool durfde aan te kijken. In het interview met Smolders
hoorde ik mijzelf voor het eerst het woord ‘kalverliefde’ gebruiken ter definiëring van mijn gevoel voor
de stad. En dan geplaatst op een voetstuk zoals Charlotte Mutsaerts dat deed in haar boek Rachels rokje
(1994), waarin ze de hevige, niet aan hem verklaarde liefde beschrijft van haar bijna dertienjarige hoofdpersoon Rachel Stottermaus (wat een prachtnaam voor een verlegen pubermeisje!) voor haar leraar Nederlands Douglas Distelvink.
Kortom, de band met mijn geboortestad was en is vergelijkbaar met de unieke sensatie van de eerste
liefde, die per definitie onherhaalbaar is, of ze nu geconsumeerd is of niet; daarna volgt al dan niet een
grotere of kleinere liefde die het predicaat ‘eerste’ moet ontberen.
Wellicht is deze maagdelijke kalverliefde, deze aantrekkingskracht tot de genius loci van mijn geboortestad, wel een reden voor mijn fascinatie voor het verschijnsel ‘stedenmaagd’.
Daarnaast ben ik mijn hele werkzame leven al geboeid door de combinatie van mens en ding, wat te
maken zal hebben met het spanningsveld waarin de beeldhouwer zich begeeft. Hij mag zich naar mijn
mening pas kunstenaar noemen wanneer het dode ding dat onder zijn handen vandaan komt, zich in de
ogen van de beschouwer weet te verbinden met het leven.
In de topos ‘stedenmaagd’ wordt het hele complexe amalgaam van straten, pleinen, huizen, godshuizen,
paleizen, kanalen, rivieren, vijvers en parken én de mensen die zich daarin, daarop, daartussen bevinden
en die zich ieder afzonderlijk verhouden tot al deze elementen en tot elkaar, samenvattend gepersonifieerd in de gestalte van een vrouw, vaak met een of meerdere attributen die haar als zodanig herkenbaar
maken. Deze vrouw kan zich uiten, ze weet haar emoties kenbaar te maken, ze geeft en ontvangt, ze is
bezorgd, verontrust, opgelucht, zelfbewust of ontroostbaar.
En juist deze expressiemogelijkheden maakten haar sinds mensenheugenis populair bij dichters, prentenmakers, schilders en beeldhouwers om uiting te kunnen geven aan de verbondenheid van burgers met
hun stad.
1. Rob Smolders: Het levende beeld, lezingenreeks in de Centrale Bibliotheek Deventer, 22 september 2021-16 maart 2022.
Zie ook zijn blog: altijdvandaag.nl van 1 november 2021: Gerhard Lentink / Een plaats veroveren.

De ontwikkeling van de stadsallegorie: van de Nippurklacht tot de Mainzer Peregrinatio
Helaas! Lierdichters en zangers bezingen mij mijn droevig hart!
Nu is de droefheid veel te groot voor mij;
dat lot bezingen zij voor mij in tranen.
Helaas de pijn die mij doorwondt,
de smart ervan vertolken zij voor mij.
Mijn bitter lot, mijn stukgereten hart,
mijn zachte “Ach!” zetten zij in tranen om.
Turmemuna of De Nippurklacht, vert. Herman Vanstiphout.
De oorsprong van een vrouwenfiguur als allegorische verbeelding van de stad is volgens de Nederlandse
latinist Piet Schrijvers in zijn artikel De Stad als Vrouw te vinden in deze Sumerische stadsklacht uit de
Oudbabylonische periode, rond 2000 v.Chr., “toen historische klaagzangen, waaronder die over de stad
Nippur, op tabletten werden neergeschreven naar aanleiding van de verwoestingen die de Sumerische
steden ondergingen. Tot een vast bestanddeel van dergelijke klachten behoorde een monoloog van de
gepersonifieerde stad, die zich in een klacht vereenzelvigt met de lijdende bevolking.”2
Het lijkt er dus op dat de vroegste vormen van personificaties van de stad te vinden zijn in Zuid-Mesopotamië, het gebied waar rond 3500 v.Chr. ook de eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden als
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Uruk (de stad van het Gilgamesh-epos) en Nippur, de stad die in
het aangehaalde gedicht betreurd wordt. Nippur lag aan de toenmalige loop van rivier de Eufraat, bezat een ziggurat (van koning
Ur-Nammu) en was ommuurd. De bibliotheek van de stad was de
belangrijkste bron voor de huidige kennis van de Sumerische literatuur.
Schrijvers vervolgt: “De nu vierduizendjarige geschiedenis van het
beeld van de Stad als Vrouw lijkt een voorbeeld van acculturatie
te zijn: door culturele overheersing en geografische nabijheid verspreidde in de loop van de tijd het gebruik van dit beeld zich vanuit
het Nabije Oosten naar het Westen.”3
In zijn artikel stelt Schrijvers enkele hoofdmomenten van deze culKoningin. Assur-Surrat, 7de eeuw v.Chr.,
turele verspreiding door ruimte en tijd aan de orde.
Pergamon Museum, Berlijn.
Als eerste de klaagliederen van Jeremia (6de eeuw v.Chr.), wiens
eerste klaaglied over de ondergang van Jeruzalem duidelijk verwant is aan de Nippurklacht (al spreekt
hier niet de stad, maar de dichter):
Hoe zit zij eenzaam neder,
de eens volkrijke stad;
als een weduwe is zij geworden,
die machtig was onder de volken;
de vorstin onder de landschappen
is onderworpen aan herendienst.
Bitter weent zij des nachts,
tranen vloeien langs haar wangen;
niemand is er, die haar troost
onder al haar minnaars;
al haar vrienden werden haar ontrouw,
tot vijanden zijn zij haar geworden.4
Klaagliederen 1:1-2, vert. Nederlandsch Bijbelgenootschap 1951.
Via de Hellenistische stadsepigrammen uit het negende boek
van de Anthologia Palatina die vaak beginnen met een stereotiepe vraagzin als ‘Waar, waar is je schoonheid (je volk, je
huizenpracht etc.) gebleven?’, maar waarbij ook wel de stad
als klagende spreker opgevoerd wordt, voert Schrijvers de lezer naar het eerste plastische beeld in mijn verhaal: het door
Eutychides van Sicyon omstreeks 300 v.Chr. vervaardigde
beeld van Tyche (Fortuna) van Antiochië, wellicht het bekendste voorbeeld van de kunst van de Seleuciden.5
Zij draagt een zogenoemde ‘muurkroon’ of ‘stedenkroon’ (corona muralis) op haar hoofd: een hoofdtooi in de vorm van
een vestingmuur met kantelen, al dan niet met een aantal torens. Dit attribuut blijft de stedenmaagd in afbeeldingen de
eeuwen door als meest typerende accessoire vergezellen tot
op de dag van vandaag.
De muurkroon heeft volgens de Duitse klassiek archeoloog
Marion Meyer een Voor-Aziatische oorsprong.6 Zo draagt koningin Assur-Sarrat, vrouw van de Assyrische koning Assurbanipal (r. 668-631 v.Chr.) een muurkroon op een reliëf in het
Pergamon Museum in Berlijn.
Eutychides van Sicyon: Tycho van Antiochië, aan
Ook de in Phrygië, diep in Anatolië, vereerde vruchtbaar- haar voeten de rivier de Orontes, ca 300 v.Chr.,
heidsgodin Kybele werd vaak afgebeeld met een muurkroon. Musei Vaticani, Rome.
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Later zou haar cultus zich verspreiden over het hele Romeinse Rijk, waar haar verering zou voortduren
tot in de 5de eeuw n.Chr.
Nog één keer citeer ik Schrijvers: “Vergilius droeg [in zijn epos Aeneis] in een epische vergelijking de
verschijning van de Phrygische moedergodin getooid met torenkroon over op de stad Rome en wel in een lofprijzing, zodat de stadsgodin vanaf die tijd in een tweevoudige toepassing haar entree in de
literatuur en beeldende kunst kon maken, zowel klagend (beklaagd)
om haar neergang als jubelend (bejubeld) om haar opgang. De sleutelpassage bij Vergilius, waarin vader Anchises de toekomst van
Rome voorspelt, luidt aldus:”7
Weet wel, Aeneas: door zijn macht* zal eens een roemrijk Rome
op aarde heersen, Romes kracht zich tot Olympus’ top
verheffen, zeven heuvels zal het met één muur omvatten,
trots op zijn helden – even trots als Cybele, de moeder
der goden met haar torenkroon, die rondreist door de steden
van Phrygië, gezegend om haar godenzoons, omringd
door al haar telgen, allen hooggetroonde hemelingen.

Kybele, 50 n.Chr., Paul Getty Museum.

*de macht van de oorlogsgod Mars.
Vergilius, Aeneis 6:781-787, vert. Marietje d’Hane-Scheltema.

De vroegst bekende verering van de met een muurkroon getooide godin Dea Roma (Roma turrita) was
in Smyrna in 195 v.Chr. In de stad Rome werd zij als ‘Roma’ tijdens de regeringsperiode van Keizer
Augustus (27 v.Chr.-14 n.Chr.) de officiële beschermgodin van de stad. Zij werd nu meestal afgebeeld
als een klassieke Pallas Athena (Minerva) met helm, lans en soms
met een kleine figuur van de gevleugelde Victoria op haar hand.
Dat de muurkroon inmiddels haar iconografische intrede in het hart
van het Romeinse Rijk had gedaan, bewijst een bas-reliëf uit 160
n.Chr. dat niet ver van de Via Appia, de Romeinse heerweg die
Rome met de haven van Brindisium verbond, gevonden werd, uit de
collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Het toont drie stedenmaagden, alle drie getooid met een muurkroon, terwijl ze op weg
zijn naar een ontmoeting met een legeroverste die teruggekeerd is na
de verovering van een vijandige stad.
Ook in het oudste bekende verluchte manuscript dat aangeduid
wordt als de Chronograaf van 354, staan vier ‘Tyches’, die vier beTetradragme, Smyrna, 160-150 v.Chr.
langrijke steden representeren, afgebeeld. Het gaat hier om een soort
almanak, opgebouwd rond een kalender uit de tijd van het Romeinse keizerrijk, dat vervaardigd werd
door de kalligraaf Furius Dionysius Filocalus in opdracht van de Romeinse senator Valentinus. Het
origineel zelf is helaas niet bewaard gebleven, we kennen het handschrift van afschriften van kopieën
uit de periode van de Karolingische renaissance. De illustraties met de stedenmaagden zijn meteen na
de opdrachtpagina opgenomen. Ze representeren de steden Rome, Constantinopel, Alexandrië en
Trier.
De stad Rome wordt verbeeld als een vrouw met een gepluimde helm, gezeten op een troon, met op haar
rechterhand de aardbol met de gevleugelde Fortuna, en in haar linkerhand een speer.
Constantinopel wordt voorgesteld als een staande dame met muurkroon, in haar rechterhand houdt ze
een lauwerkrans en in haar linkerhand – evenals Rome – een speer. Boven haar hoofd bevindt zich een
door twee putti opgehouden lauwerkrans.
De Alexandrijnse ‘maagd’ bezit een weelderige haardos waarin drie korenaren gestoken zijn. In haar
rechterhand heeft ze een olijftak – teken van vrede – in haar linkerhand een boeketje met korenaren,
granaatappels en olijftakken. Ter weerszijden van haar hoofd zien we twee zeilschepen.
Elk van deze drie personificaties verkeren in het gezelschap van putti die een brandende kaars dragen.
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Dea Roma, 83-96 n.Chr., Piazza Campidoglio, Rome. Romeins bas-reliëf: De drie Tychae, ca 160 n.Chr., Musée du Louvre.

Furius Dionysius Filocalus: ‘De Chronograaf van 354’: v.l.n.r. Constantinopel, Alexandrië en Trier, 354 n.Chr., kopie uit 1620
naar Karolingische kopie (de ‘Luxemburgensis’), Bibliotheca Apostolica Vaticana, Rome.

Treberis (Trier) draagt ook een gepluimde helm, in haar linkerhand (die leunt op een schild) houdt ze
een speer. Met haar rechterhand grijpt ze een geboeide barbaar bij de haren. Boven de barbaar zweven
een jachthoorn, een schaal en twee drinkbekers.
We verlaten de antieke wereld en komen terecht bij het in het klooster van Reichenau vervaardigde
evangeliarium van de Rooms-Duitse keizer Otto III. Deze Otto III werd op driejarige leeftijd in 983
gekroond als koning van Duitsland en regeerde van 996 tot aan zijn vroege dood in 1002 over het Heilige
Roomse Rijk der Duitse Natie.
In dit rijk verluchtigde handschrift uit 990-1012, dat bewaard wordt in de Bayerische Staatsbibliothek
München, bevindt zich een dubbelminiatuur met rechts de tronende keizer omgeven door rijksvorsten
en bisschoppen; links bieden Sclavinia, Germania, Gallia en Roma de keizer eerbewijzen aan. Deze vier
dames representeren de vier delen van zijn rijk. In hun handen houden ze respectievelijk de aardbol, een
hoorn des overvloeds, een olijftak en een schaal. Hoewel in deze miniatuur alleen de gehelmde Roma
als stedenmaagd beschouwd kan worden dragen juist Sclavinia – zij is de personificatie van de Slavische
volken in het oostelijke gedeelte van het rijk – en Germania een stedenkroon.
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Evangeliarium van Otto III: Sclavinia, Germania, Gallia en Roma bieden keizer Otto III eerbewijzen aan. Reichenau, 9901012, Bayerische Staatsbibliothek, München.

In hetzelfde Rooms-Duitse rijk prijkt vanaf de 13de eeuw in het stadswapen van de Hanzestad Maagdenburg de stedenmaagd, staande tussen de torens en boven de ingang van de burcht. Het gaat hier om een
zogenoemd ‘sprekend wapen’, waarin de afbeelding verwijst naar de naam van de drager ervan. (Etymologisch schijnt ‘magde’ afgeleid te zijn van het Germaanse magaþ, ‘groot’, ‘machtig’, maar daar had
het stadsbestuur destijds geen weet van of geen boodschap aan.)
De maagd werd aanvankelijk afgebeeld als een adellijke blonde jonkvrouw met opgeheven armen waarover lange mouwslippen afhingen. Zo verschijnt ze op de oudste zegels van de stad, waarvan al in 1244
melding gemaakt werd.
Pas later wordt zij weergegeven met een krans als symbool van haar maagdelijkheid in haar geheven
rechterhand. Zo verschijnt zij ook op de putdeksels die in 2005 ter gelegenheid van de viering van het
1200-jarig bestaan van de stad in de straten van het stadscentrum te vinden zijn.

Stadszegel Maagdenburg: SIGILLVM.BVRGENSIVM.IN.MAGDHEBVRCH, 13de eeuw en putdeksel met stadswapen, 2005.
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In 1483-’84 maakte Bernhard von Breydenbach, kanunnik van de kathedraal van Mainz,
een pelgrimage naar Jeruzalem in het gezelschap van de Utrechtse tekenaar, boekdrukker
en cartograaf Erhard Reuwich (zijn familie
kwam oorspronkelijk uit Reeuwijk).
Ze reisden over land naar Venetië, namen de
boot naar Corfu en via Methone (Peloponnesos) en Rhodos – alle drie Venetiaanse kolonies
– bereikten ze de Heilige Stad. Vandaar ging de
reis naar de berg Sinaï en Caïro, waarna de reizigers via Rosetta tenslotte per schip koers zetten naar Venetië.
Twee jaar later zag ’s werelds eerste geïllustreerde reisgids het licht: Peregrinatio in terram sanctam, uitgegeven door Bernhard von
Breydenbach.
Erhard Reuwich bezorgde de eerste editie in
het Latijn, die rijkelijk geïllustreerd was met 28
houtsneden van zijn hand. Op de eerste paginavullende illustratie staat de stedenmaagd van
Mainz met en vreemdsoortig hoofddeksel, gekleed in een lang gewaad op een stenen sokkel.
Aan weerszijden wordt zij geflankeerd door
respectievelijk een heraldische gevleugelde
wolf en door een heraldische gevleugelde
Erhard Reuwich: Peregrinatio in terram sanctam, illustratie met
leeuw, die beiden een wapenschild bekronen.
Mainzer stedenmaagd, 1486, Picryl.
Het boek werd een regelrechte bestseller; het
werd de volgende drie decennia dertien(!) maal herdrukt, waaronder herdrukken in Spanje en Frankrijk,
waarvoor de houtsnede-blokken verzonden werden naar lokale drukkers. De eerste Duitse vertaling
werd nog in 1486 gedrukt, vertalingen in het Frans, Nederlands en Spaans verschenen nog vóór 1500.
Tot zover een reis met zevenmijlslaarzen in ruimte en tijd langs plaatsen waar stedenmaagden ‘opdoken’
in de periode van haar eerste verschijning in het tweestromenland tot 31 oktober 1517, de dag waarop
de Duitse monnik en theoloog Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen (welleswaar niet aan de
deuren van de slotkapel van Wittenberg nagelde, maar wel degelijk) poneerde in zijn brief aan aartsbisschop Albrecht van Brandenburg.
Deze gebeurtenis markeerde het begin van een explosieve groei van het aantal verbeeldingen van de
stadsmaagd, eerst in de handelssteden van Noordwest Europa, die de nieuwe leer van Lutheranisme en
Calvinisme toegedaan waren, daarna – in de periode van de Verlichting – over heel Europa. Tijdens en
na de revoluties van 1789 en 1848, toen het concept van de zelfbewuste nationale natiestaat overal
weerklank vond, zou je zelfs bijna kunnen spreken van een woekering van stedenmaagden in de grote
steden van Europa, die deze idee in combinatie met nationale symbolen moesten uitdragen en bestendigen.
De stadsmaagd die het begin inluidde van deze ‘postlutheraanse’ ontwikkeling was afgebeeld in een
reliëf aan een stadspoort. Zij keek uit over de samenvloeiing van drie breede rivieren die traag door
oneindig laagland gingen (en nog steeds gaan): de Oude Maas, de Noord en de Merwede.
Maar eerst keren we nog even terug naar de late Middeleeuwen, naar de periode waarin de iconografische oorsprong van deze maagd te traceren is.
2. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw, artikel in het digitale platform Rozenberg Quarterly, november 2021.
3. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw.
4. Het lied is in 1663 prachtig verklankt door de Duitse barokcomponist Matthias Weckmann, 1619-1674: Wie liegt die Stadt
so wüste…
5. Het beeld bevindt zich in de collectie van het Museo Pio-Clementino, Vaticaanstad.
6. Marion Meyer: Die Personifikation der Stadt Antiocheia. Ein neues Bild für eine neue Gottheit, 2006.
7. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw.
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Appendix 2

Op 1 augustus 2020 zond Kees Sigmond, bouwhistoricus, historisch onderzoeker en publicist
(vooral over het Dordrecht van de 15de en 16de eeuw), mij onderstaande mailbericht, waarin hij aan
de hand van archiefonderzoek overduidelijk aantoont dat het houten beeld ’Hanneken van Dordt’
bij de ingang van de Wijnhaven – in tegenstelling met wat ik aanvankelijk dacht – niet een stedenmaagd verbeeldde, maar dat het hier een mannelijke reus betrof:

Beste Gerhard,
Met veel interesse heb ik je laatste nieuwsbrief [no. 13] gelezen, over het Choëphore-project. Een prachtig idee, maar met alles wat er aan vast zit, valt de realisering duidelijk niet mee. Ik hoop dat het gaat
lukken, het zou een verrijking van het Dordtse stadsgezicht zijn en een nieuw icoon van de stad vormen.
Op pagina 7 van je nieuwsbrief schrijf je, dat het beeld geïnspireerd is op een reusachtig houten beeld
van de Dordtse stedenmaagd, dat in de late Middeleeuwen aan de ingang van de Wijnhaven de wacht
hield. Hoewel je schrijft, dat het historische Hanneken-beeld niet de aanleiding of het uitgangspunt van
je ontwerp is geweest, toch een kanttekening hierbij. Of dit beeld de 'Dordtse stedenmaagd' was, is namelijk helemaal niet duidelijk. Het is zelfs niet zeker of het beeld een man of een vrouw moest voorstellen. De vrouwennaam 'Hanneke' werd in die tijd niet gebruikt: dat werd altijd Janneke/Jannetje enz.,
bij deftige dames eventueel Johanna. Als mannennaam lijkt de naam eerder Duits dan Nederlands: afgeleid van Hans, een naam die destijds in Holland bijna niet voorkwam.
Op de kaart van Jacob van Deventer (1545) is Hanneken van Dort getekend als banierdrager. Dat laatste
lees ik ook in de stadsrekening van 1501: een zekere Wouter die verwer ontving een vergoeding van
Hanneken van Dorts stander ende wimpel te verwen ende hem te vercieren. Deze post is voor zover ik
weet niet eerder door historici ontdekt en werpt een ander licht op het beeld.
In 1554 stond het beeld er nog: in de stadsrekening van de reparatiën ontvangen twee mannen een vergoeding van Hanneken van Dort te setten & vast te maecken. Een ander wordt betaald van dat vaenken
te stellen aen Hanneken van Dort.
Misschien moet je bij dit historische beeld dus meer denken aan een 'Roland', zoals die in vele Duitse
steden nog aanwezig is. Dat zijn grote stenen beelden van ridders, symbolisch voor de bescherming van
de stad. In dat verband is een tekening in een van de Dordtse keurboeken interessant: de klerk heeft
daarin twee tekeningen gemaakt van 'ridders'. Bij de ene tekening heeft hij de naam Bamberg opgeschreven: zie bijlage. Of deze ridder identiek was met Hanneken van Dort is onbekend. Er is namelijk
ook nog de legende van de twee Dordtse stadsreuzen, te vinden in het Groot Dordts volksverhalenboek van Ruben Koman uit 2005 (p. 89-97).
Kortom, het geslacht van Hanneken van Dort zou ik maar in het midden laten. Een verwijzing naar de
'Dordtse stedenmaagd' (zoals afgebeeld op de Groothoofdspoort) is vrijwel zeker niet correct. Veel succes met je project.
Groeten,
Kees Sigmond

De ‘ridder’ Bamberg, 1564, Dordts
keurboek, fol. 115v.

Jacob van Deventer: Stadsplattegrond Dordrecht, 1545, kopie uit 1674 (detail), V.l.n.r.:
de stadsmuur aan de Kuipershaven, de Puttoxtoren, de Groothoofdspoort, de Boombrug,
het beeld van Hanneken van Dordt en de Hanneken van Dordttoren.
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Appendix 3

Opmerkingen in gastenboek presentatie Choëphore-schaalmodel in Torenhal Grote Kerk
[25-9 t/m 22-10-21]
Wat een verrijking voor de stad, geweldig. Zijn er stil van.
Wat een prachtig kunstwerk!

[Trudy en Jos]
[Onno en Margreet, Dordrecht]

Prachtig!! Verdient mooie plek in Dordrecht.

[Len en Berthy]

Geweldig! Doen!!

[Gert van Dooren, Dordrecht]

Geweldig. Mooi.

[Addie van Houten]

Geweldig Kunstwerk.

[J. Addink, Amsterdam]

Ik hoop dat het gerealiseerd wordt!

[Hans Vis, Dordrecht]

Mooie kerk.

[Ria en Roger, Mol, België]

Fantastisch beeld.

[John Joosten, Dordrecht]

Prachtig beeld.

[Dini Augustinus, Dordrecht]

Geweldig.

[Geertje van Buren]

Héél erg mooi beeld/object.

[Truus v/d Werken, Dordrecht]

Mooi beeld, jammer dat het beeld niet op de punt van de Stadswerven mag staan. Als oud koopvaardij
officier is die hele radardiscussie in mijn optiek een farce. Maar ook de 2de locatie zal zeker mooi zijn.
[Maarten van der Knaap, Dordrecht]
Prachtig beeld. Wij hopen dat het doorgaat.

[Joop en Tiny Wesenbeek]

Geweldig beeld, ’n toegevoegde waarde aan Dordrecht. Doet ons denken aan de Moleculenman in de
Spree, Berlijn!!
[Ruud]
Een heel mooie kerk, mooier dan die van ons in Langeraar. Het beeld is heel erg mooi en prachtig! En
het kompas is ook heel mooi! ♥
[Féline Kok ♥♥♥, Ter Aar]
Hup Gerhard. Het is een schitterend beeld. Dordt verdient dit!
Prachtig beeld! Moet er zeker komen!

[Ciska en Arjan]
[Aedske en Koos, Dordrecht]

Uniek beeld dat past bij Dordt!

[T. v/d Broek, Dordrecht]

Wat een prachtig beeld Gerhard! Ik kijk uit naar het grotere exemplaar! Succes!
[Paula de Hoog, Hendrik-Ido-Ambacht]
Wat een adembenemend prachtig beeld! Een groots geschenk voor Dordrecht! Ik verheug me erop!
[Gerda Ulbrich, Dordrecht]
Zo mooi en bijzonder, hoop de realisatie nog mee te maken (81).
Hopelijk kunnen we je beeld gauw bewonderen bij ons.

[Henk op der Heijde]
[Leo en Linda]

Heel indrukwekkend, zowel het beeld als de weg er naar toe. Ik hoop dat we het echte beeld in Dordrecht
mogen bewonderen. Chapeau.
[Sandra]
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Fantastisch werk, ik hoop dat het een plaats krijgt in de stad. Zowel het beeld als de stad verdienen
elkaar.
[Patent??]
Een prachtig beeld voor een unieke stad en geschiedenis! Dit verdient ook een unieke plek in onze stad!
[José en Martin]
Prachtig.

[H.H. Visser]

Wat een statig en gepast verjaardagscadeau! Jou, ‘meester Gerhard’, 65 te zien worden in deze toren,
waarin jij en Choëphore tot hun volle recht komen! Proficiat!
[Werner Reinhardt, Hendrik-Ido-Ambacht]
Wat geweldig, het beeld in deze ruimte! Succes met het vervolg! Groet. [Henk en Elseline, Dordrecht]
Wat een bijzonder beeld en wat een werk!

[Willie Heubers]

Een expositie van niveau.

[Valentijn Drexhage, Dordrecht]

Hopelijk komt het beeld op de originele plek.

[G. den Toonder, Dordrecht]

28.9.21 Succes met de realisatie van dit mooie, inspirerende project.
Gemeente Dordrecht: Doen!

[Eveline Brand]
[N.N.]

Goed plan!

[Manet en Gert van Montfrans, Amsterdam]

Onwaarschijnlijk mooi beeld. Het verdient de beste (originele) plek.

[R. Vink, Dordrecht]

Uniek en inderdaad onwaarschijnlijk mooi. Toch strijden voor markante plek aan de rivier.
.
[Loek Hoek, Dordrecht]
Prima. Succes!

[Karla Kaper, Dordrecht]

Wat mooi! Hoop het nog eens in het water te mogen aanschouwen.

[Mirjam Mosman]

Enorm onder de indruk. Dit doet wat!!!

[Albert Greveling]

Prachtig! Hopelijk komt het snel aan het water te staan. Ook de kleinkinderen zijn onder de indruk…
.
[Astrid Sluijs, Jan Willem Boezeman, Jelle en Fedde, Dordrecht]
Hopelijk toch op de oorspronkelijke plek.

[Jan]

Het is een gematerialiseerde droom. Prachtig.

[Gerard Schwencke, Dordrecht]

Prachtig beeld, jammer dat het niet op de oorspronkelijke plek mag staan. De Prins Clausbrug is ook
van metaal, dat is moeilijk uit te leggen voor de gemeente Dordrecht.
[N.N.]
Fantastisch! Met zo’n mooi beeld op een prominente plek heeft Dordrecht iets om de komende 100 jaar
over te praten! Een goede locatie lijkt mij cruciaal en geld minder belangrijk. Gewoon doen!
[K. v/d Berg]
29.9.21 Beste Gerhard, Een genot om het hele proces van Hanneke te volgen. Het zou prachtig zijn als
het toch nog op de oorspronkelijke locatie haar thuis kan krijgen waar zij iedere voorbijganger en bezoeker van ons mooie Dordrecht mag verwelkomen en mag dragen in haar kom, veilig en warm. Heel
veel succes met de bewerkstelliging van deze mooie vrouw! Hartelijke groet, [Fangky Lim, Dordrecht]
Museale kwaliteit. Verdient zeker een mooie plek aan de Dordtse waterkant.
[Hans Bollebakker en Ineke Vink, Dordrecht]
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Zomaar op een wandeling langs. Geweldig ontwerp, perfect bedacht door de kunstenaar. Verdient echt
een plek hier op het kruis van de rivieren!
[A.O.]
Een icoon voor de stad op een plaats waar het past en Dordt er trots op kan zijn!

[Peter van Dorst]

Geweldig om te zien! Een unieke bijdrage aan de faam van Dordt.

[Chris Rozier, Dordrecht]

Indrukwekkend!

[O. de Keijzer, Dordrecht]

30.9.21 Prachtig doordacht ontwerp op geweldig zichtpunt te Dordrecht in harmonie met de omgeving.
.
[Mart Hurkmans]
Hoe krijg je het voor elkaar? Knap, vakmanschap en nu nog het gemeenschappelijk vertrouwen. Succes!
[Cock van Etten, Zwijndrecht]
New York heeft het Vrijheidsbeeld, Parijs heeft de Eiffeltoren, Londen de London Bridge en DORDRECHT ‘Hanneken’. Maar dan dus wel op een prominente plaats!
[Kees van Netten]
Beeld is mooi, alleen de sokkel past er niet bij.

[N.N.]

Indrukwekkend en geweldig. Langs de rivier hoogspanningsmasten, bruggen enz. en dit prachtige beeld
is dan een probleem???
[Wim Huijzers, Dordrecht]
Prachtig!!

[Theun en Ank Beekhoven]

Heel mooi en indrukwekkend. Hopelijk krijgt het beeld een passende plek in Dordt. Het zou het eerste
standbeeld van een vrouw in de stad zijn!
[Gerda Bosdriesz, Dordrecht]
Prachtig beeld, mooi als het in Dordt zou komen tot eer van de stad!

[Paul Wansink, Dordrecht]

Hopelijk vindt dit prachtige beeld DE plaats die het verdient.
We moeten dit kunstwerk de beste plaats geven.

[Pieter Zaunbrecher]
[John Leijdsman, Dordrecht]

Toi toi, dit móet toch lukken!

[Sharon Bruins]

Een prachtige bijdrage aan 800 jaar Dordrecht. Iconisch, monumentaal, uniek. Lever graag ook een
bijdrage voor de crowdfunding.
[Jan Wind, Dordrecht]
Overweldigend! Zien er naar uit Hanneke als buurvrouw te mogen verwelkomen!
Zelfs de sokkel is prachtig. Een aanwinst voor de Tempel der Beschaving!
Prachtig!!

[Leander]
[Elisa]
[Ina]

Verrast door het materiaal, geen hout maar aluminium, een nieuwe ontdekking?!

[Marjen]

Amazing work!! Hope it will be build…it would be of great value fort he entire city!

[Helen?]

Ik vind het geweldig, ik ga haar natekenen, ga zo door. Gr.

[Annemaaike]

Van harte hoop ik dat het lukt en wel op de oorspronkelijk beoogde locatie. Het zou een geweldig ‘landmark’ en van symbolische betekenis voor Dordrecht kunnen worden, en een prachtige herinnering aan
de 800 jaar geleden gestarte welvaartspositie van de stad. Good luck Gerhard.
[Hans Kreek, Ede]
Beste Gerhard, Als ik met wie dan ook Het Depot bezoek in Wageningen proberen we elke keer een
stukje te ontrafelen, echt inspirerende werken. Dank en maak nog maar veel mooi werk!
.
[Ellen Roggeband, Veenendaal]
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3.10.21 Lieve Gerhard, Wat een pracht vrouw heb je nu weer gecreëerd! Met alle voorbereiding, berekening en vooral je hart volgend kun je in alle geval heel blij zijn! En wij natuurlijk met jou en Marjoleine samen. Liefs & Dank.
[Steve Hallauer, Guusje van der Schot, Diego & Emily, Gouda]
We wensen van harte voor Dordrecht en al zijn inwoners dat dit prachtige initiatief kan gerealiseerd
worden. 800 jaar Dordrecht verdient dit zeker. Een beeld dat werkelijk symbool kan staan voor de bewogen en rijke geschiedenis van deze warme stad! Oprechte groet uit Vlaanderen,
[Guido Hoons en H. Goossens]
Fantastisch.

[Kok Herremans, Papendrecht]

Ik hoop dat de locatie Wantij door kan gaan.

[Dirk Zwijnenburg, Zwijndrecht]

Here from America to visit our relatives.

[Nancy & Gerrit Vaessen]

Bijzonder om te zien. Plek bij Augustus lijkt mij mooi.

[Joke Vendel]

Wij allen hopen van harte dat ‘Choëphore’ binnenkort tot uitvoering komt. Véél succes Gerhard!
[Bas, Gloria & Kelly Verhey, Dordrecht]
Prachtig geschenk voor Dordrecht.

[Klaaske en Han van Kuijk]

Bijzonder en prachtig.

[Wijnand en Sanny]

Geweldige Plek! [de torenhal] Kan het er niet blijven staan??

[Ina Boiten, Dordrecht]

Prachtig kunstwerk. Verdient een heel mooie plek in het water.

[Jac]

Geweldig mooi kunstwerk, chapeau!

[Sybren]

Dordrecht mag blij zijn met dit beeld en zijn schepper!
Het komt hier prachtig tot zijn recht!

[Christine en Kees Rovers, Dordrecht]
[Jannie Oldenziel, Dordrecht]

Op advies van schoonzoon hier naar toe gegaan. Prachtig. We zijn blij het te zien. Nu nog aan de rivier
een mooie plek zien te krijgen. Wij hopen het. H.G.
[Dick en Riek]
Heel mooi beeld. Het zal een verrijking zijn voor Dordrecht.

[Maaike Brongers]

Graag realisering van dit beeld op een geschikte plek in de stad!

[N.N.]

Zou mooi zijn als het beeld er komt. Erg de moeite waard, aanwinst voor Dordrecht.

[Vera]

9.10.21 A great inspiration showing how man’s imagination and determination can lead to great works
of inspiration and art. Thank You,
[Nils Beuls]
Mooi kunstwerk voor Dordrecht.

[S. Gommers]

Een unieke en bijzondere aanwinst voor de mooie, unieke en door het water omringde stad Dordrecht!
.
[M. Meijer-Sengers – sinds 1998 wonend in Dordrecht – met groot genoegen]
Wat een schoonheid!!! Kunnen niet wachten tot het beeld op ware grootte geplaatst wordt.
.
[Dick en Yvonne Ubbink]
Terug naar de oorspronkelijke locatie!

[Cristine de Jongh]

Chapeau, wat een schitterend beeld. Moet hier blijven staan, past hier helemaal!

[Ine Struijk]

Veel succes.

[Dineke en Jack Nijsse, Hilversum]

Felicitation.

[Onleesbare handtekening]
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Succes! Ik hoop vurig dat het beeld er komt!

[C.G.S. Ykema(?) v/d Steenhoven]

Prachtig!

[N.N.]

Wat een prachtig project! Veel succes.

[Henk en Nancy Witsen Elias, Dordrecht]

Wat fantastisch, licht, lucht, ruimte. Ik wil dol graag dat dit beeld er komt. Een aanwinst! Heel veel
succes.
[Henk en Riekje Bezemer, Den Haag]
Geweldig project! We hopen dat het lukt om het te realiseren in het Wantij.
.
[Kees Sigmond en Coby Jasperse, Dordrecht]
Prachtig, een landmark in het water!

[Cees van der Lee]

Dordrecht plaats dit beeld, zet jezelf met Hanneke op de kaart! Zo mooi!

[Liza van Dorp, Dordrecht]

Prachtig beeld! Aanwinst!

[Els van Hove]

Een geweldig mooi beeld, hopelijk gaat het naar de plek dat het verdient.

[Marga]

Dit kunstwerk mag toch niet verdwijnen?!

[N.N.]

Krachtig! Prachtig.

[Marie Louise]

Indrukwekkend en ontroerend.

[Imke Plattel, Amsterdam]

Hoop dat het zal spiegelen in het water!

[Ineke Vink, Dordrecht]

10.10.21 Ik verheug me er erg op om het echte, grote beeld in Dordrecht te komen bewonderen!
[Adèle Janssen-Peeters, Asten (N.B.)]
Een echte landmark met oog voor de historie. Wij zijn vol verwachting.
Veel succes uit de Zandweert.

[Gerrit Janssen]
[Herbert en Thijs]

Zalig project! Gaan ervoor.

[Joy]

Succes met het project.

[Onleesbare handtekening]

Een icoon voor Dordt.

[Jean van Wageningen]

Succes.

[Yolande Spiering]

Veel succes.

[Jo en Maria Willems]

Geweldig beeld. Zorg voor ’t geld voor de extra radar, want dit beeld hoort op de kop van de Stadswerven! Op de originele plek komt het voor Dordrecht pas echt uit!
[Dick Ubbink, Papendrecht]
Ik ben onder de indruk van het mooie beeld! Ik wens Hanneke een goede staanplaats!
Dit wordt een aanwinst voor Dordt.

[Frans. Bl.]
[N.N.]

14.10.21 Mooi Gerhard!

[Farley Müller, Dordrecht]

Heel mooi en bijzonder interessant. Veel dank voor tekst en uitleg door de kunstenaar zelf!!!
[Loes Vorster-Versteeg, Zwitserland]
Prachtig beeld.

[Wendy en Simone]

Spreekt zeer aan.

[Dolly Leliaert]
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Geweldig project en prachtig beeld. Dit verdient de mooist denkbare plek in onze stad.
[Wouter Kolff, Burgemeester van Dordrecht]
Dit beeld móet er echt komen! Prachtig!

[Renée Dekkers]

Prachtig. Veel succes.

[Yvonne van Rhoon, Zwijndrecht]

We zien uit naar de komst van het grote beeld! Het moet er komen.

[David en Tanya]

Wat een ode aan de vrouw! Vredig en volmaakt.

[Jacinta]

Een ode aan gastvrijheid voor alle aankomenden: Welkom.

[Hub en Mai]

Wat een prachtig project! Wij hopen op veel steun & realisatie.
[The magnificent five: Sandra, Lilian, Simone, Ivonne en Annemarie, Assendelft]
Zo veel meer dan een ‘beeld’. Dank voor deze waardevolle toevoeging aan onze stad!
[Ingrid Klein-Hendriks, Dordrecht]
Zeer indrukwekkend, een aanwinst voor de kunst.

[N.N.]

Dordrecht kan trots zijn op Gerhard Lentink!

[N.N.]

Indrukwekkend.

[N.N.]

Schitterend, een waar boegbeeld voor Dordrecht!

[N.N.]

Chapeau! En moet komen op de juiste plek.

[G. Hietbrink]

Wat een prachtig inventief ontwerp.

[Onleesbare handtekening]

Prima.

[C.d.T?]

Prachtig & moedig project!

[Meike v/d Linde, Soest]

Spectaculair! Dank aan Paul en HJ [=Paul en Harm-Jan de Kok]

[S. Brekelmans en N. Niedorp]

Zeer mooi beeld en prachtig verhaal! Succes & Groeten uit Kampen, Overijssel
Wat een prachtig, elegant beeld. Een aanwinst voor Dordt!

[Maartje en Minke]

Onverwachts een mooi kunstwerk gezien! Groetjes,
Een mooi sympathiek project.

[N.N.]

[Ton en Will]
[Onleesbare handtekening]

Wanneer Hanneken te water gaat kom ik terug uit Vlaanderen! Succes.

[Els]

Het zal een aanwinst zijn voor Dordrecht als Hanneken haar plek krijgt.

[Andere Els]

Mooi project!

[Dominique]

Veel succes met het project. Komen we eens bezichtigen binnen een paar jaar.

[Magali]

Ik kijk uit naar het finale resultaat!

[Koen]

Succes! En ik hoop dat het beeld tóch op de kop van de Stadswerven kan komen!
[Tekeningetje van het hoofd van ‘Hanneken’]

[M.]

[Cornelis van Chastelet]

Geweldig.

[Jac Versteeg]

Prachtig! Dordt is klaar voor een muze aan het water.
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[Gino]

Mee eens!

[Frank]

Geweldig. Een verrijking voor Dordt!

[Ruud Klomps, Dordrecht]

Ze is prachtig! Hoop haar in het water terug te zien.

[Martine Klomps, Dordrecht]

Je kunt op mijn steun rekenen.

[Ben]

Heel mooi project. Succes!

[Marie-Louise]

Heel mooi! We hopen zó dat het gaat lukken. Succes!

[Koos Hersman en Wienie Veth]

Schitterend beeld. Jammer dat de grote ‘Hanneken’ niet op de punt van de Stadswerven komt. Het
zal/zou een bijzonder mooi herkenningspunt van deze prachtige stad zijn!
[Anne]
Zij zal komen te staan DAAR waar gedacht!

[Onleesbare handtekening]

Heel mooi.

[Onleesbare handtekening]

Ik zeg op de kop van de Stadswerven ermee, prachtig landmark!
.
[Janneke van Baethen en Cees den Bakker]
Er is maar 1 optie: ‘Hanneken’ op de punt! Uitleg overbodig!

[J. Pluimert]

Er is maar één plek, dat is de eerste gedachte op de punt. Internationaal wordt Dordrecht nog bekender
door het beeld welke alleen maar tot haar recht komt op de punt.
[Onleesbare handtekening]
Prachtig, heel veel succes.

[Inky Menssink]

Indrukwekkend, stevig en verfijnd tegelijk. En natuurlijk op nr. 1 de punt. Nr. 2 Wantij kan altijd nog.
.
[S.E.L. Doelen]
Fantastisch beeld wat zo de plek verdient! Het moet er komen!

[Huib Kooyker, Dordrecht]

Wij, vier dagbezoekers uit Alphen a/d Rijn, zijn zeer onder de indruk van deze Godin aan de haven van
Dordrecht. Dat de openheid van dit beeld een symbool van gastvrijheid voor een ieder mag zijn! Dank
voor het mogen bewonderen van dit beeld.
[Gerda, Wim, Liesbeth en Pim, Alphen aan den Rijn]
Ik zou het op de Lijnbaan plaatsen, vlak waar de ark stond! Groetjes,

[Jacqueline]

Prachtig beeld en een verrijking voor Dordrecht. Ik hoop dat het op de locatie komt die je op het oog
hebt.
[Jos van Lingen Gileman]
Indrukwekkend beeld. Hopelijk krijgt het de plek dat het verdient.
Mooi beeld. We hopen het ‘ooit’ in het echt te zien.
Ik vind het mooi van jou!

[Sjane de Haan]
[Barry Lems]
[Arjen?]

Heel mooi beeld.

[Iven]

Een prachtig werk, dat op een prachtige plek tot z’n recht moet komen!

[Hans en Wilma]

Prachtig transparant en toch aanwezig beeld! Veel succes. We duimen!

[N.N.]

Dordrecht, ik zeg: doen!!! Groetjes van

[Hanneke (van Delft), Delft]

Wauw. Doen! Groetjes,

[Familie Has, Zaandam]

Mooi werk! Indrukwekkend!

[Onleesbare handtekening]
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Buitengewoon dat de maker zich geróepen voelt. Oók om zijn werk te verantwoorden.
.
[Dick van Dijk, Dordrecht]
Indrukwekkend beeld met een mooi verhaal!

[Cock en Nienke Vonk, Voorburg]

Zeer fraai, laat het een plek krijgen dat het tóekomt.

[Johan Lourens, Zwolle]

Zo prachtig!

[Thea van Irsen]

Prachtig kunstwerk dat een mooie plek verdient!

[Hans en Yvonne]

In één woord fabuleus, dit moet wel in Dordt een geweldige indruk maken. [Onleesbare handtekening]
Bedankt voor alle informatie! Heel veel succes!!!

[N.N.]

Voor mij verdient het beeld een plaats op de kop van de Staart.

[Onleesbare handtekening]

Een prachtig beeld, met een mooie historie. We hopen dat het een mooie plek krijgt aan de haven.
[Yvonne en Wim, Heemstede]
Muy bonito. Wonderful.

[Sylvi Calderón]

Prachtig initiatief en mooi beeld. Hoop dat we het over 3 jaar kunnen komen bekijken.
.
[Saskia Verhoog]
Zo indrukwekkend. Kijk uit naar het metalbeeld!

[N.N.]

So wonderful!...Zo wonderbaar!...Si merveilleux!

[Renée & André, België]

Opmerkingen in bezoekerslijst (hier zonder straatnaamvermelding)
Mooi!

[Arij Dekker, Maasdam]

Fantastisch; gaat lukken.

[Piet Gilhuis, Dordrecht]

Het zou mooi zijn als het beeld op de oorspronkelijke locatie zou staan.
Mooi.

[Attie de Jong, Dordrecht]
[L.O.M.H. Dordrecht]

Goed idee, prachtig.

[A.G. van de Werken, Dordrecht]

Prachtig.

[T. Hasert, Dordrecht]

Erg mooi!

[M. v.d. Kam, Dordrecht]

Bijzonder.

[Remmie Booij]

Prachtig.

[Marit Booij]

Moet doorgaan!!

[Philip Elzerman, Dordrecht]

Prachtig.

[Jet van Tienen, Nijmegen]

Dit is een aanwinst voor Dordt.

[Louis Verhoeff, Dordrecht]

Bitte genehmigen Sie den Entwurf!

[Peter Kielstropp, Achim, Duitsland]

Mooi! Heel mooi!

[Feline Kok, Ter Aar]
[Dick in ’t Veld, Dordrecht]

Geweldig beeld.
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[Marja in ’t Veld, Dordrecht]

Prachtig.
Super.

[E. Wolkenfelt, Dordrecht]

Geweldig!

[Aedske Bonnema, Dordrecht]

Top!

[Janny Broekhuizen, Lisse]

Prima.

[Aart de Bruin, Dordrecht]

Mooi!!

[Cees de Graaf, Dordrecht]

Prachtig!

[Hans Vis, Dordrecht]

Geweldig! Dit moet doorgaan.

[Klaas de Klerk, Zwijndrecht]

!!!

[F. van Dalen, Hendrik-Ido-Ambacht]

Fantastisch! Op een mooie plek.

[B. van Buren, Oud-Alblas]

1ste keusplaats nog steeds de beste!
Midden in het water.

[Cokkie de Groot, Dordrecht]
[Dick en Liesbeth Theunisse-v.d. Sijden, Zwijndrecht]

Indrukwekkend.

[Annet den Boer, Rijswijk]

Verdient de originele plek!

[R. Vink, Dordrecht]

Realisatie gewenst.

[Loek Hoek, Dordrecht]

Fantastisch! Hoe mooi! Een Dordtse kunstenaar. Schippers verbazen zich over de bezwaren van RWS.
.
[Hans en Riet Bruggeman-Barth, Dordrecht]
Prachtig!

[Ans Huiskens, Dordrecht]

Zuivere liefde, oerkracht, scheppend!

[Jan Hofland, Dordrecht]

Aanwinst voor de stad.

[Lea van Burgsteden, Den Haag]

Prachtig!

[Brit Raaijmakers, Dordrecht]

Indrukwekkend, vooral als ’t aan de kop van de Stadswerven komt!

[Ellen van der Gijp, Dordrecht]

Dat beeld komt er.

[Jim Louisse, Zonnemaire]

Zeer indrukwekkend beeld.

[Graham Tuck, Etten-Leur]

Prachtig.

[Rob Heugens, Dordrecht]

Prachtig!!

[H. Donker Duyvis, Dordrecht]

Geweldig.

[J.M. Barth, Dordrecht]

Enorm.

[Wim Huijzers, Dordrecht]

Prachtig!

[C. Mooij, Heiloo]

Indrukwekkend!

[W. van Loenen, Heiloo]

Geweldig.

[R. van Dort, Dordrecht]

Indrukwekkend.

[Peter Scheffer, Dordrecht]

Prachtig.

[Karin Robertz, Ter Aar]
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Mooi!

[Gerda Bosdriesz, Dordrecht]

Geweldig.

[Cora Boele]

Indrukwekkend.

[Willy de Kok, Alblasserdam]

Mooi gebaar!

[Gijs van Ginkel, Ede]

Heel erg mooi.

[H. Welten, Helmond]

Imposant.

[Van den Boogaard, Helmond]

Indrukwekkend.

[Hans Boekhout, Hekelingen]

Warme uitstraling!

[H. van de Burg, Harderwijk]

Prachtig beeld!
drecht]

[Piet

Geweldig, imposant.

Borsje,

Dor-

[Albert en Gerdine, Capelle aan den IJssel]

Super!

[Gülten Yanit, Dordrecht]

Prachtig, hopelijk komt het op de juiste plaats.

[Thea de Miranda, Dordrecht]

Prachtig, hopelijk komt hij op de juiste plek!

[M.M. Schep-v.d. Boogaard, Papendrecht]

Prachtig!

[Dorine de Vos, Rotterdam]

Top!

[Andrea Piersma, Dordrecht]

Prachtig, mooi voor Dordt.

[Jan Niestern, Dordrecht]

Hopelijk wordt het gerealiseerd.

[G.J. Mijnster, Dordrecht]

Prachtig!

[Barth en Janet Brugman, Dordrecht]

Moet er komen.

[Pieter Zaunbrecher, Dordrecht]

Prachtig!!

[Conny van den Heuvel, Eemnes]

Heel bijzonder.

[Ditte Puppels, Nijverdal]

Heel gaaf!

[W. Puppels, Woudenberg]

Veel succes!

[J. Clijsters]

Beeld moet er komen!

[P.M. van der Kooij, Sliedrecht]

Doen!

[Roger Jungblut, Kaapstad, Zuid-Afrika]

Een absolute promotie van de stad.

[Werner Reinhardt, Hendrik-Ido-Ambacht]

Please, this sculpture has to be build!

[Petra Wiese, Kaapstad, Zuid-Afrika]

Gewoon doen!

[Sylvia van Leeuwen, Dordrecht]

Pakken die kans!

[Ton Haring, Dordrecht]

Doen!!

[Bas den Hartog, Papendrecht]

Doen!!

[Margreet de Vlak, Papendrecht]

Doen!!

[Bert Slomp, Papendrecht]
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Succes!

[J. König, Dordrecht]

Succes!

[Jacqueline van Gink, Dordrecht]

Doorgaan!

[Hans van Gink, Dordrecht]

Fantastisch.

[Tommie Nijhoff, Dordrecht]

Prachtig.

[Naomi Nijhoff, Dordrecht]

Veel succes!

[Tonny Huizinga, Dordrecht]

Heel knap!

[Bea de Witte, Dordrecht]

Succes!

[Sybe en Pleunie de Lint, Dordrecht]

!

[Ron Meijer, Zaventem, België]

Prachtig.

[Rita Desmet, Zaventem, België]

Geweldig.

[Annemaaike Sytsema, Wageningen]

A great project!

[Nel Pavicevic, Surrey B.C. Canada]

Ik ben fan!

[Ellen Roggeband, Veenendaal]

Heel mooi.

[Michel van Ameyde, Zwijndrecht]

Mooi, succes!

[Geert Ketelaars, Rotterdam]

Op naar de realisering!

[Paul Vesters, Hilversum]

We wachten op Choëphore.

[Sietske van Voorthuijsen, Dordrecht]

Veel succes!

[Gea Klaassen, Rotterdam]

Prachtig, succes.

[Nelle de Jong, Rotterdam]

Succes.

[B. Noordzij, Rotterdam]

Erg mooi!

[Tiena Berghuis, Dordrecht]

Willen Hanneken héél graag op nieuwe locatie.

[Boshoven, Dordrecht]

Succes!

[Guusje van der Schot, Gouda]

In verbinding met de stad en het water.

[Mark Benjamin en Jur Sigmond, Dordrecht]

We wensen van harte voor Dordrecht dat dit kan gerealiseerd worden!
.
[Guido en Mia Moons-Goossens, Zaffelare, België]
Fantastisch project.

[José Drissen, Apeldoorn]

Nu nog het beeld!

[Herman Boerman, Enschede]

Mooi project.

[Edwin Singerling, Bodegraven]

Geweldig.

[Bas Venus, Dordrecht]

Prachtig.

[Jannie Groen, Zwolle]

Succes.

[Jacqueline Heebink, Silvolde]
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Beauty.

[Carla Köster, Hoorn]

Doen!!

[Elvera Meussen, Nijverdal]

Aanwinst!!

[David Joseph, Nijverdal]

Imposant.

[Kapiteijn, Hillegom]

Realiseren nu!!

[H. Bouw, Dordrecht]

Een kado voor de stad!!

[Paula van Buul, Vlijmen]

Zo snel mogelijk realiseren.

[Basia en Jean Foudraine]

Mooi beeld. Doen.

[Angel Hadders, Papendrecht]

Verdient een plaats aan de rivier.

[Hans Bollebakker, Dordrecht]

Groots!!! Dank je.

[Fam. Versteeg]

Een sieraad voor de Stad!

[Bianca van den Bosch]

Gewoon doen!

[M. van Boheemen, Woerden]

Succes.

[Wil Ooijen, Woerden]

Prachtig! Doen!

[O.W. Bovenlander, Dordrecht]

Deserves to be build in the city.

[Benoit Combes, Nancy, Frankrijk]

Doen!

[Fred Venus, Dordrecht]

Mooi.

[Monique Linthorst, Dordrecht]

Doen!

[Evert Versluis, Nijkerk]

Mooi.

[Robert de Miranda, Dordrecht]

Helemaal prima!!

[A. van Ameijden, Dordrecht]

Doen.

[Maaike Brongers, Dordrecht]

Doen.

[J.A. Brongers, Dordrecht]

Zeker!

[Lia van de Kerkhof, Dordrecht]

Prachtig.

[Chris Versluys, Maldegem, België]

Zeker.

[Adri van Leeuwe, Dordrecht]

Bijzonder.

[J.K. Sturm, Vlissingen]

Doen.

[L. Sturm, Waalre]

Zeker doen.

[Trudi Bakker, Dordrecht]

Beslist doen.

[F. de Haan, Dordrecht]

Go!

[Oege Boonstra, Dordrecht]

Go!

[Judith van Gilst, Dordrecht]

Ga door!

[Van Hamond]
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Doen.

[Vera van der Velde, Dordrecht]

Go.

[Van Kampenhout, Dordrecht]

Go.

[Pronk, Dordrecht]

!!

[J. Isarin, Dordrecht]

Doen!

[Bellaart, Dordrecht]

Prachtig.

[Paulien Schalk, Dordrecht]

Prachtig! En ja, vrouwen!

[Hanneke Bruggeman, Veenendaal]

Troostend.

[Karin van Haaren, Tilburg]

De plek voor het beeld in de buurt van Villa Augustus lijkt me een goed alternatief.
.
[Margriet Weijtens, Dordrecht]
Dordrecht. Doen!

[Lydia Bongenaar, Eindhoven]

Doen!

[Nikol van de Goor, Sint Oedenrode]

Prachtig.

[J. Voogd, Dordrecht]

Bijzonder.

[E. Hoogendijk]

[Ik] hoop dat het gaat lukken

[Ruud Boelaars, Geertruidenberg]

Wauw!

[Stef Verhoeven, Varik]

Dit moet er komen!!

[Henk Bezemer, Den Haag]

Prachtig!

[Sharon de Haas, Dordrecht]

[Ik] hoop dat het gaat lukken.

[Chiel Verwaal, Dordrecht]

Prachtig beeld.

[A.A. Beukhof, Beuningen]

Plaatsen zou ik zeggen.

[R. Beukhof, Wilp]

Veel succes!

[S.G. van der Werve, Beuningen]

Good luck.

[Ch. Paulsen, Hamburg, Duitsland]

Schönes Wahrzeichen!

[H. Radloff, Hamburg, Duitsland]

Succes!

[T. de Jong, Dordrecht]

Een must voor Dordrecht.

[Anke en Len Munnik, Dordrecht]

Succes met de realisatie!!

[Frans van Santvoort, Den Bosch]

Moet er komen!

[Jan Kooiman, Dordrecht]

En nu snel een bevestiging.

[Herman Mulder, Dordrecht]

Moet er komen.

[W.H. Hoegee, Dordrecht]

Op kop Stadswerven.

[R. Hoegee, Dordrecht]

Prachtig werk.

[F. Reulen, Westmaas]

Heel mooi, indrukwekkend.

[Nic en Annemarie Vos de Wael, Dordrecht]
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Geweldig!

[Annette Bon, Rotterdam]

Zou er moeten komen!

[A. op ten Noort, Rotterdam]

Doen!!

[Joost van Lee, Dordrecht]

Doen!!

[Ingrid Mols, Dordrecht]

Het moet er komen!

[Liza van Dorp, Dordrecht]

Doen.

[Cees van der Sar, Dordrecht]

Prachtig

[Carla Coppoolse]

Ga zo door!

[Henk Komduur, Eindhoven]

Goed zo!!

[J.A.H. van Hove, Dordrecht]

Zou aanwinst voor de stad zijn.

[Sandra Veenendaal]

Great!!

[Nicole Schuffert, Keulen, Duitsland]

Toll!!!

[Gerda Schuffert, Reichshof, Duitsland]

Super.

[Markus en Renate Leibrock, Karlsruhe, Duitsland]

Prachtig.

[Wies Smits, Rotterdam]

Succes.

[Koos van den Bosch, Zwijndrecht]

Het komt er!

[Gertjan Kleinpaste, Dordrecht]

Welkom Hanneken.

[Vera Barendse, Ooij]

Hanneke moet er komen!!!!

[Paula Barendse, Scheveningen]

Veel succes.

[Nella du Puy, IJzendijke]

Prachtig beeld!!

[E. de Bruijne, Dordrecht]

Succes!

[P. Filippo, Middelburg]

Prachtig beeld.

[S. van Heijgen, Den Haag]

Geweldig.

[S. Puttman, Rijswijk]

Prachtig.

[Minkema, Wageningen]

Fantastisch, moet doorgaan.

[Smaal, Wageningen]

Geweldig.

[Ad Thomassen, Horn]

Mooi, plaatsen!

[Lisanne Thomassen, Horn]

Voor!!

[Astrid Driesprong, Dordrecht]

Prachtig!

[Ria van Wijnen, Tiel]

Naar de realisatie van het grote beeld voor Dordt!

[Corrie Volker, Breda]

Doen.

[W. Verhoef, Dordrecht]

Doen.

[P. Beyer, Dordrecht]
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Fantastisch.

[Johannes Mirck, Landsmeer]

Prachtig!

[Kees de Hond, Dordrecht]

Schitterend.

[Martin Bloemendal, Dordrecht]

Schitterend.

[C. Colijn, Dordrecht]

Heel mooi.

[T. Goverde, Roosendaal]

Super mooi.

[J. Goverde, Roosendaal]

Super mooi.

[D. Peters, Dordrecht]

Succes.

[J. Diem, Alphen aan den Rijn]

Prachtig!

[B. Wetzelaer, Houten]

Prachtig.

[Ria Hoefnagel, Sliedrecht]

All the best for future developments.

[Clare Keogh, Barendrecht]

Top!!

[Ank Schaap, Dordrecht]

Succes!

[Dolores Vilaseca, Bergschenhoek]

Veel succes.

[J. Keur, Bergschenhoek]

Top!

[C. Schenkel, Dordrecht]

Indrukwekkend.

[Wendelina van Brakel, Dordrecht]

Erg mooi, super leuk.

[B. Swart, Dordrecht]

Mooi, succes.

[Willie Geurts, Nijmegen]

Aanwinst!

[Jan Wever, Nijmegen]

Prachtig initiatief.

[Sicco van Dijk, Vierhuizen]

Schitterend beeld gebaseerd op een mooi verhaal.

[Anja van de Graaf, Alblasserdam]

Zeer indrukwekkend, top.

[Leliaert Stapert, Leusden]

Prachtig.

[Arnold Stapert, Leusden]

Bouwen!!

[Ad van Vuuren, Lelystad]

Aanwinst.

[Brigit Kops, Nuenen]

Prachtig.

[Fam. Zomer, Zuidoostbeemster]

Succes!

[J. van de Vrie, Dordrecht]

Prachtig!

[Ellen Nederlof, Dordrecht]

Succes!

[Marinus Bos, Dordrecht]

Geweldig.

[Riet van der Laan, Dordrecht]

Succes.

[A. Groenendijk, Dordrecht]

Echt Dordts!

[David Schalken, Dordrecht]
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Succes!

[Ineke van Putte, Dordrecht]

Heel mooi!

[Lonneke Hanewinckel, Dordrecht]

Bijzonder!

[D. Alblas, Sleeuwijk]

Heel mooi. Groetjes aan Marjolein.

[Els Dijkmans, Oudenbosch]

Erg indrukwekkend.

[Teun Federer, Bosschenhoofd]

Dordrecht op de kaart! Wat moet dit een meer dan geweldig schouwspel voor Dordrecht geweest zijn
in de oorspronkelijke gedachte.
[Nico Federer. Bosschenhoofd]
Indrukwekkend!

[Hanze Bakker, Best]

Prachtig!

[Majda Buha, Wijk bij Duurstede]

Super!

[Ina van Heukelem, Ridderkerk]

Prachtig beeld.

[Frans Kilian, Dordrecht]

Geweldig project.

[Ad Snijders, Ridderkerk]
[Raymond ‘Swingie’ van Wingerden, Dordrecht]

Chapeau!

[C. Hietbrink, Dordrecht]

Prachtig beeld.

[Marcelle Leone, Tilburg]

Geweldig!

[Pien Kuijpers, Tilburg]

Prachtig!

[Hans en Wilma Elderhorst]

Héél mooi.

[Els van Eijde, Voorburg]

Prachtig!

[T. Udo, Dordrecht]

Doen!

[Hugerien van Steenis, Dordrecht]

Doen!

[Ruud en Manon, Dordrecht]

Zeker doen!

[Gail Groen, Tiel]

Zou een verrijking zijn voor de stad!

[Anke van Lith, Tiel]

Zet hem (=haar) op!

[Henk Kroeze, Naarden]

Durf een datum te kiezen – ‘make it real’.

[Meike van der Linde, Soest]

Uitvoeren!

[Enno de Kroon, Rotterdam]

Heel mooi…Doen!

[G. Kalter, Kampen]

Prachtig, indrukwekkend.

[Van Haelen, Elst]

Mooi project!

[Ben Remis, Hellevoetsluis]

Prachtig.

[Ron van Dijk, Dordrecht]

Mooi.

[J. Visser, Grave]

Prachtig.

[H. Bongers, Grave]
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Heel mooi.

[R. Visser, Grave]

Komen we voor terug!

[Marijke van der Venne, Grave]

Een reden om nog eens terug te komen.

[Mirjam van Unen, Grave]

Heel mooi project.

[N. Dolman, Dordrecht]

Prachtig idee.

[Els Oude Nijeweme, Wanneperveen]

Liefst op originele plek Stadswerven!

[J.D. Herrewijn, Dordrecht]

Idem!

[M. de Rijke, Dordrecht]

In Wantij oké.

[R. van Dijl, Dordrecht]

Doen!

[Cock van Hooff, Dordrecht]

Doen!

[Frank van Dommele, Dordrecht]

Mooi!

[J.A. van den Wittenboer, Dordrecht]

Doen!

[Karin van der Aa, Dordrecht]

Intens.

[M. van der Hoog, Dordrecht]

Neerzetten!

[Vera Rijlaarsdam, Dordrecht]

Moet daar komen!

[B.C. van Maaren, Dordrecht]

Doen!

[Philip Zwanen, Dordrecht]

Aanwinst voor de stad.

[M.S.F. Lambers]

Hoort echt op de punt.

[J. Bijlsma]

Een bijzondere man met een bijzondere boodschap.
Veel succes!!

[Gerjan en Marja Apeldoorn, Heiloo]
[Sandra van den Dool, Ede]

Hoort bij Dordt op de punt.

[H.J. de Groot, Dordrecht]

Zeker doen!

[Sabine Noten, Beek]

Snel plaatsen.

[Jan de Krijger, Arnhem]

Veel succes!!

[Y. en R. Renema, It Heidenskip]

Succes!

[Herman Bavinck, Dordrecht]

Succes!

[Fam. Den Ouden, Rhoon]

Doen!

[Janet, Vlaardingen]
[Herman Tjepkema, Hilversum]

Success!!!

[Thomas Hinzmann, Viersen, Duitsland]

Prachtig!

[André Ubels, Leusden]

Bouwen!

[Elly de Jong, Leusden]

Prachtig!

[Betty Smit, Enkhuizen]
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Moet natuurlijk in het ‘echt’ verschijnen!

[Kitty van den Bos, Apeldoorn]

Eens!

[Marjo Smeman, Rotterdam]

Boeiend! Doen!

[Anja Roozeveld, Muiden]

Geweldig!

[Toussaint-San, Uithoorn]

Doorgaan!

[M. Admiraal, Limmen]

Dit moet er komen.

[Gerda Hendriks, Arnhem]

Prachtig!

[Paulien Harmes, Tel Aviv, Israël]

Heel mooi, succes

[Han Kok, Bern, Zwitserland]

Succes.

[Martin Verbeek, Gouda]

Moet er komen te staan!!

[Marianne Willems, Zwolle]

Wat een blikvanger.

[Jos Stolwijk, Zwolle]

Mooi!

[Ivo, Faas en Ellen Pieters, Leiden]

Prachtig

[Inez van der Ree, Dordrecht]

Geweldig, moet er komen.

[Lia Oraison, Dordrecht]

Idem.

[Andries Deelstra, Hoogeveen]

Zeker doen!!

[Tina Balk-de Bruin, Werkhoven]

Doen!

[Marianne van Haastrecht, Delft]

Schitterend.

[Jolande Reynders, Delft]

Doen!

[Hanneke ter Maat, Delft]

Doen!

[Fam. Wubbels, Emmen]

Verrijking voor Dordt!!

[Ineke Rijsdijk, Dordrecht]

Heel Mooi!!

[C. van Walraven, Oegstgeest]

Moet er komen.

[J.A. Bunk, Rotterdam]

Wauw! Doen!

[Melle Has, Zaandam]

Indrukwekkend.

[Tineke Hekking, Rotterdam]

Prachtig!

[Willem Pon, Amsterdam]

Imposant!

[Gemma Broekmeulen, Amsterdam]

Prachtig!

[Ceciel Drost, Amsterdam]

Heel geschikt, prachtig.

[Alice Lanzing, Rijswijk]

Doen!!

[Rob Addink, Amsterdam]

Mooi, doen!

[Henk Bauer, Zutphen]

Mooi!

[Veronica Ormans(?), Almen]
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Schitterend.

[G. Hamming, Haarlem]

Doen!!

[Arthur Hoogduin, Zwijndrecht]

Prachtig!

[E.A. Plaisier, Dordrecht]

Prachtig.

[G.R. van Frankfoort, Amsterdam]

Prachtig!

[Leoni Fintelman, Amsterdam]

Doen!

[Cock Vonk, Voorburg]

Doen!

[Ivo Kuypers, Utrecht]

Doen! Mooi.

[H. Overbeek, Utrecht]

Doen!

[Johan Bregman, Dordrecht]

Moet er komen.

[Lily Tocila, West-Terschelling]

Op de punt van de Stadswerven!

[Fam. Van Burg, Dordrecht]

Prachtig!!

[Gerda en Aad Hamoen, Alphen aan den Rijn]

Schitterend. Plaats het als een baken.

[Monique en Fieneke van den Broek, Eindhoven]

Geweldig knap!

[Bert IJzerman, Hardinxveld-Giessendam]

Plaatsen!

[Hans Wamsteeker, Amsterdam]

Vóór Augustus!

[Melanie Apers, Amsterdam]

Bijzonder!

[Petra Das, Utrecht]

Prachtig beeld!

[Audrey Lankhorst, Haarlem]

Een mooie aanwinst voor Dordt!

[Truus Bultje]

!!!

[Marco en Janny Buma, Gouda]

Supermooi beeld!

[Julia de Jong, Dordrecht]

Supermooi! Succes!!

[Simone Endert, Amsterdam]

Prachtig!

[Patrick Vales, Amsterdam]

Erg mooi.

[Saskia Verhoof, Amsterdam]

Mooi!

[Trudi van der Heijden, Utrecht]

Prachtig.

[E. Freriks, Amsterdam]

Mooi en bijzonder!

[Kloverveld, Boskoop]

!

[Jeanelle Onweren, Zeist]

!!!

[Peter Kriekaard, Houten]

!!!

[Arie Gelderblom, Houten]

Prachtig!

[Rosa Hunziker, Zeist]

Heel mooi.

[Bas Hunziker, Zeist]
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Schitterend mooi

[Cees en Alma Zigterman, Obdam]

Prachtig!

[Edwin Boonstoppel, Veenendaal]

Bijzonder!

[Roelien Middelveld, Hoogeveen]

Mooie betekenis.

[Jan de Heer, Hardinxveld-Giessendam]

Opus 42: Choëphore, werkmodel, 2019, collectie kunstenaar.
(foto: Piet Krijger)
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