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NIEUWSBRIEF GERHARD LENTINK no. 16              september 2022 
 

 

Veertig jaar 
 

Het atelier als klooster 

 

Onlangs viel er een uitnodigingskaart op de deurmat ondertekend door de Dordtse wethouders Maarten 

Burggraaf en Chris van Benschop met de tekst: 

 

  Geachte Jubilaris, 

 

Gefeliciteerd! Uit de administratie van de kamer van Koophandel is gebleken dat uw bedrijf 

dit jaar een 25-, 40-, 50-, 75-, 100-, 125- of zelfs 150-jarig jubileum viert. 

Ondernemers zijn voor Dordrecht het kloppende hart van de stad. Als uw bedrijf een van de 

bovengenoemde mijlpalen heeft behaald, is uw onderneming inmiddels een vaste waarde bin-

nen de gemeente. Wij nodigen u graag uit om hierop samen met andere jubilerende onderne-

mers te proosten [datum, tijdstip] in het Stadhuis te Dordrecht. 

 

‘Ondernemer’? ’Bedrijf’? Zo kijk ik niet naar mezelf. Maar ik kan het niet ontkennen – en ook de 

Dordtse journalist Hans Berrevoets memoreerde dit 30 juni j.l. al op Dordrecht.net in zijn artikel: Ger-

hard Lentink veertig jaar beeldhouwer en omgevingskunstenaar vanuit Dordrecht – inderdaad vestigde 

ik mij begin 1982 samen met mijn liefde-van-dat-moment in Dordrecht, waarna ik, na het opknappen 

van de gehuurde woning-met-atelier aan de Voorstraat, in november van dat jaar begon met de vervaar-

diging van beeldend werk. 

Ruim tien jaar eerder besloot ik als vijftienjarige VWO-leerling van het Baudartius College in Zutphen, 

op het moment dat we moesten bepalen met welk vakkenpakket we de bovenbouw zouden ingaan, dat 

ik zou proberen beeldend kunstenaar te worden, en wel een fijnschilder! Het was een vrij rationele 

keuze: ik bezag waar mijn talenten lagen en kwam toen tot de slotsom dat ik, in tegenstelling met mijn 

klasgenoten, niet een wetenschappelijke studie zou volgen aan een universiteit, maar dat ik na mijn 

eindexamen naar de kunstacademie wilde. 

 

Vanaf dat moment richtte ik mijn leven zo in dat ik zicht hield op de verwezenlijking van dat ideaal. Ik 

had dus geen last van keuzestress: intuïtief voelde de vijftienjarige al aan dat het belangrijker was dát je 

een keuze maakte dan wélke keuze. Die keuze werd mede ingegeven door een vage romantische notie 

van het vrije kunstenaarschap, dat post vatte door het lezen van kunstenaarsbiografieën, geleend uit de 

Openbare Bibliotheek aan de Brink in Deventer of – wat later – gekocht bij de Slegte in Arnhem van 

het geld van vakantiebaantjes: boeken uit de serie Portraits of Greatness, De Groten van Alle Tijden, 

Die Impressionisten etc.        

De keuze was niet heel specifiek: Rafaël, Michelangelo, Da Vinci, Dürer, Rembrandt, Goya, Manet, 

Degas, Rodin, Maillol, Koch, Dali, Escher…dat soort werk.      

Het begrip kunstenaar was zoveel als een eretitel, niet de aanduiding van een beroepsgroep: de geschied-

schrijving zou in de toekomst pas uitmaken of deze of gene (postuum) in aanmerking zou komen voor 

dit predicaat. Nog altijd voel ik een zekere aarzeling om mijzelf ‘beeldend kunstenaar’ te noemen.  

Uiteindelijk is het idee om ‘fijnschilder’ te worden op de Bredase Academie Sint Joost geëvolueerd naar 

een bestaan van beeldhouwer. Nu na veertig jaar durf ik te stellen dat ik wel de regie heb gehouden over 

de inrichting van dat beeldhouwersbestaan. De eigen persoon is de belangrijkste opdrachtgever/regis-

seur. Dat impliceert dat je jezelf doelen stelt. Niet lang na mijn start in Dordrecht stelde ik mijzelf als 

doel om ten minste zoveel (monumentale) beelden te maken als het destijds aan Johannes Vermeer 

toegeschreven aantal schilderijen: vijfenveertig. Bevriende collega’s barstten uit in een homerisch ge-

lach toen ik hen dat vertelde, maar voor mij werkte het – zoals een kloostergelofte richting geeft aan de 

juist intredende novice: momenteel werk ik aan Opus 43.  

De vergelijking met het monastieke leven is wat mij betreft in meerdere opzichten adequaat. Zowel het 

klooster als het atelier staan voor een vereenvoudiging van het menselijke bestaan met oogmerk om 
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door de buitensluiting van trivialere bijkomstigheden door te dringen tot de kern, tot het wezenlijke: het 

atelier als een vreedzaam oord van concentratie en bezinning. Het romantische ideaal dat mij als jonge-

ling vaag voor ogen stond en dat gelieerd was aan de connotatie van ‘volledige, onbelemmerde overgave 

aan de eigen scheppingsdrang’ bleek in de praktijk pas realiseerbaar door mijzelf de nodige beperkingen 

op te leggen: het calvinistische ‘werken in het zweet uws aanschijns’ impliceerde een beperkt sociaal 

leven, het afzien van een gezin met kinderen en een gedisciplineerde dagindeling. (Zoals de monnik zijn 

dag indeelt met metten, lauden, sext, noon, vespers en completen, zo deel ik globaal mijn werkdag in in 

vier intervallen van elk tweeënhalf uur en een laatste van één uur: ontbijt – koffie – lunch/dutje – ‘zesuur-

tje’ – avondmaal – leesuur.) Het aanvaarden van dit vrije leven veronderstelt in mijn geval ook een 

bereidheid tot eventuele armoede en soberheid. Maar er is op één punt een zeer belangrijk onderscheid 

tussen het monastieke bestaan en dat van ondergetekende: het celibaat. 

Geworteld in een gereformeerd nest ben ik opgegroeid in een atmosfeer waarin geest en taal (‘de tale 

Kanaäns’) sterk prevaleerde boven het lichaam en lichamelijkheid. Ik heb mijn ouders elkaar nooit zien 

aanraken. De kennismaking met het Grieks en de Griekse cultuur op het gymnasium was voor mij een 

bevrijding: hier werd met een weldadige vanzelfsprekendheid het menselijk lichaam ‘gevierd’ als ge-

lijkwaardig aan de geest. Kalos kai agathos: ‘het schone en het goede’ vormden een onverbrekelijk, 

elkaar versterkend paar. Enigszins gechargeerd zou je kunnen stellen dat het herstellen van deze twee-

eenheid, die zo pijnlijk ontbrak in mijn jeugd, het centrale motief is geweest van mijn veertigjarige 

werkzaamheid als beeldenmaker. Dit proces kent vanzelfsprekend ook een innerlijke equivalent: naast 

de bezwerende ritus van het steeds weer produceren van beelden, die gezamenlijk het grote verhaal 

vertellen van de toenadering, de aanraking, de streling, de tederheid, is er de poging om zelf als persoon 

te evolueren naar een humanistisch ideaal: de toestand waarin geest en lichaam in een volwaardige ba-

lans verkeren. In die poging word ik vergezeld en gestimuleerd door de vrouw die ik al bijna vijfendertig 

jaar ‘mijn lief’ mag noemen en die op een prachtige, zuivere wijze het kalos kai agathos-ideaal beli-

chaamt: Leintje. 

 

 

Een rite de passage  

 

Sinds de voltooiing van het 1:5 schaalmodel van het Choëphore-beeld (‘Hanneken van Dordt’) voor de 

Stadswerven in Dordrecht (waarover later meer), de daaropvolgende presentatie van het model in de 

Torenhal van de Dordtse Grote Kerk en het schrijven van de publicatie Stad en Maagd, keerde ik eind 

januari van dit jaar terug naar mijn atelier om te beginnen aan een nieuw beeld: Hortus Conclusus (opus 

43). Dat lijkt een vertrouwd ritueel: de lichte gespannenheid bij het fotograferen van het model, de 

ontwerpfase, de daarbij horende tekeningen, het vinden van een passende titel, de vervaardiging van de 

werktekeningen, de daaropvolgende houtbestelling, de verhuizing naar het voorste stoffige atelier, za-

gen, verlijmen, hakken etc. Het zijn mij zeer vertrouwde handelingen, maar deze keer voelde het anders. 

Hoe anders? Daar weet ik niet precies de vinger op te leggen.  

Misschien was het een zekere vermoeidheid – fysiek en mentaal –, een verhevigd bewust zijn, een door-

voelen van alle fysieke inspanning die ik die vier decennia geleverd heb om de 42 voorgangers van dit 

Hortus Conclusus-beeld tot stand te brengen. Wellicht ervoer ik ook een terugslag na de drie ‘tropenja-

ren’ (maart 2019 – november 2022, ruim 8000 uur) van het Choëphore-project. Mogelijk speelt de on-

voltooidheid van dit project ook een rol: het beeld staat er immers nog niet. Het feit dat het plaatsen van 

een eenentwintig meter hoog beeld een politieke dimensie kent, was voor mij een nieuwe ervaring. En 

dat was ook de traagheid (om niet te spreken van stroperigheid) bij de totstandkoming van een politieke 

beslissing over dit beeld. Het is een compleet ander verhaal dan de praktijk die ik tot dan toe kende in 

opdrachtsituaties: op basis van het bestaande werk word je uitgenodigd om tegen een vergoeding een 

schetsontwerp te leveren voor een bepaalde locatie. Is men content dan volgt er de definitieve opdracht. 

Na voltooiing van het bewuste opdrachtwerk wordt de opdrachtgever uitgenodigd om in het atelier zijn 

goedkeuring uit te spreken, waarna het beeld geplaatst op de bedoelde locatie. Simple comme bonjour! 

(Bij het meest recente opdrachtwerk: Tuffo (opus 40, 2016-’18), een zeven meter lang beeld voor het 

Youngblood Art Centre in Kaapstad, vergde het hele proces 28 maanden. 

 

Een andere mogelijke factor in de veranderde beleving van mijn werkzaamheid is wellicht zoiets banaals 

als ouderdom. U kent waarschijnlijk mijn fascinatie voor mathematica, voor haar filosofische dimensie, 
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en, als afgeleide, de fascinatie voor het getal. In het verlengde hiervan ben ik ook zeer geboeid door het 

verschijnsel leeftijd en ouder-worden. De cyclus van opbloei, rijping en verval vind ik een van de meest 

intrigerende facetten van de menselijke conditie. Biografieën, overlijdensadvertenties… ik ben er dol 

op! Het idee dat míjn grootvader van 1897, als hij niet gestorven was, de oudste man ter wereld zou zijn, 

vervult me van trots. Bij het bekijken van portretfoto’s inde krant voel ik altijd de neiging om de leeftijd 

te achterhalen van de persoon in kwestie. Vaak voel ik bij ontmoetingen met leeftijdgenoten dat ze van 

hetzelfde bouwjaar zijn (het jaar van de Hongaarse Opstand). Het lijkt me denkbaar dat ik niet ongevoe-

lig ben voor die mijlpalen: de ‘Dreesleeftijd’, veertig jaar werk, AOW (volgend jaar juli!). 

Het is een gevoeligheid die vergelijkbaar is met die voor het passeren van een grensovergang tussen 

twee landen. (Als ‘de wereld’ heeft bepaald dat op juist déze plek zich de grens bevindt tussen Nederland 

en Duitsland dan kan ik deze niet voorbijgaan zonder een zeker gevoel van opwinding.) 

Van nu af aan zijn bijna alle professionele beslissers, machthebbers, directeuren, artsen, politici, trans-

porteurs, productiemedewerkers, al die mensen die een samenleving moeten laten functioneren (en het 

voortbestaan van een leefbare wereld moeten bewerkstelligen) jonger dan jij bent! Jou rest de morele 

plicht tot door ervaring gevoede wijsheid, jou rest de taak om zo nu en dan te roepen langs de zijlijn, 

waarbij je moet hopen dat er nog iemand is die je woorden interessant genoeg vindt. 

Voor de duidelijkheid: ik ga natuurlijk door met het maken van beelden, het is de bevoorrechte positie 

van de vrij opererende kunstenaar om niet afhankelijk te zijn van een werkgever om te kunnen functio-

neren. Dat betekent wél dat ik, ook met een AOW, werken moet blijven verkopen c.q. opdrachten moet 

zien te verwerven om mijn atelier aan te kunnen houden.   

Afgelopen zomer heb ik vanwege de hitte steeds gewerkt met de deuren naar de gang en de straat geo-

pend. Dit had als gevolg dat er zo nu en dan nieuwsgierige voorbijgangers een kijkje kwamen nemen. 

Ik merkte dat het mij niet hinderde, als een echte ‘pensionado’ nam ik alle tijd voor een praatje.   

Zo kwam ook de oorlog op bezoek: twee voor het geweld gevluchte Oekraïense vrouwen liepen nieuws-

gierig binnen om mijn werk te bekijken. 

Wat is je rol als beeldend kunstenaar in dezen? Ik kan niet méér doen dan in mijn werk de eeuwige 

waarden van liefde, zachtheid, respect en humaniteit te laten schemeren. Henriëtte Roland Holsts zachte 

krachten, die ‘zeker zullen winnen’.1 

In dagblad Trouw stond een cartoon van Til Mette (getekend voor het blad Stern): “Um Energie zu 

sparen, haben wir das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet.”  We laveren tussen hoop en vrees.  

 
1.  De eerste strofe van dit sonnet van Henriëtte Roland Holst (1869-1952) luidt:  

 

  De zachte krachten zullen zeker winnen 

  in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren 

  in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

  alle warmte zou verstarren van binnen. 

 

 
 

Opus 42: Choëphore, trois quarts, opname vanaf de trappartij bij Kinepolis. Rechts de voormalige watertoren, daarvoor de 

scheidingshaag van de tuin van Villa Augustus. Links in de verte de Prins Hendrikbrug, het Binnenvaartmuseum en de Bies-

boschhal. Afmetingen beeld + sokkel: 6,75 x 9,65 x 20,60 m.            (foto en montage: Piet Krijger) 
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Hoe gaat het met ‘Hanneken’? 

 

In mijn vorige nieuwsbrief (no.15, januari ’22) vertelde ik dat, nadat mijn voorstel aan de gemeente 

Dordrecht voor de realisering van het Choëphore-beeld op de punt van de wijk Stadswerven was afge-

ketst op de mogelijke verstoring van de vier walradars in de directe omgeving, de gemeente mij verzocht 

om een voorstel te doen voor een alternatieve locatie. Deze nieuwe locatie bevindt zich in het water, op 

het elleboogvormige scharnierpunt van het Wantij tussen de Prins Clausbrug en de Prins Hendrikbrug, 

het zo genoemde ‘Waterplein’. Ik schreef ook dat deze nieuwe locatie voor het beeld de goedkeuring 

kreeg van de Nautische Afdeling van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid en dat het plan daarna eerst 

besproken/getoetst moest worden binnen het Ontwikkelplan Wantij-West, voordat het voorgelegd kan 

worden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  

Sindsdien was er op 25 januari een raadscommissievergadering, waarbij onder meer mijn voorstel de 

revue passeerde. Namens de Stichting Hanneken van Dordt was Bertil Dekker aanwezig om het reeds 

bij de raad bekende plan zo nodig toe te lichten. Ook dit keer betoonde de raad, zich evenals bij mijn 

eerste presentatie van 18 februari 2020, in de breedte welwillend positief. Overigens zonder dat er kno-

pen doorgehakt werden: het plan lag immers ter toetsing bij de ambtelijke werkgroep van het ‘Ontwik-

kelplan’.  

Om alle initiatieven voor het bewuste gebied te coördineren schakelde het College twee externe steden-

bouwkundigen in: Edwin van Uum (UUM) en Marjolein Peters (Studio Scale). 

Samen organiseerden ze diverse bijeenkomsten in de stad met als doel uiteindelijk tot een breed gedra-

gen voorstel te komen voor de inrichting van het ‘Waterplein’ en haar naaste omgeving. Op 14 april was 

er een door Edwin van Uum geleid Thema-atelier, waarbij namens de Stichting H.v.D. bestuurslid Joes 

van Lenten aanwezig was. Daarna volgden een ‘Brede bijeenkomst Stadswerven’ met bewoners en ini-

tiatiefnemers (30 mei) en nog twee Thema-ateliers: een als raadscommissievergadering (21 juni) en één 

voor uitsluitend initiatiefnemers (4 juli). Bij deze drie bijeenkomsten was ook ik aanwezig, Bertil en 

Joes gaven 30 mei en 4 juli namens de Stichting acte de présence. Een laatste ‘Omgevingsdialoog’ volgt 

op 22 september, ook daar zullen we weer aanwezig zijn om ons voorstel te propageren. 

Tijdens de Thema-ateliers werd gepoogd om via in vakken verdeelde plattegronden te komen tot een 

gedetailleerde stedenbouwkundige visie voor het stadsdeel, waarbij steeds de vraag was welke accenten 

er gelegd moesten worden inzake het karakter, de beleving en uitstraling van elk deelgebied. Een be-

langrijk element is de behoefte aan een doorlopende wandelroute, een ‘rondje Stadswerven’ rond het 

‘Waterplein’. Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een stedenbouwkundig totaaladvies dat het Col-

lege zal voorleggen aan de Gemeenteraad. 

Het was mooi om tijdens deze bijeenkomsten te merken dat ‘Hanneken’ bij alle deelnemers bekend was 

en dat er bij de aanwezigen sprake was van een consensus dat het beeld er sowieso moest komen. 

Erwin van Uum verzekerde  mij dan ook dat het beeld in ieder geval opgenomen zal worden in het 

advies van de beide stedenbouwkundigen. Dit advies zal, als alles volgens plan verloopt, rond november 

dit jaar gepresenteerd worden aan de Raad, ervan uitgaand dat het College als opdrachtgever onverkort 

het advies van de stedenbouwkundigen overneemt.  

 

Ondertussen zagen de Stichting en ondergetekende zich gesteld voor een nieuwe uitdaging: nam cul-

tuurwethouder Piet Sleeking op 21 september ’21 afscheid, op 28 april dit jaar volgde ook Peter Schoons 

afscheid als artistiek directeur van het Dordrechts Museum. Beiden waren door hun functie de afgelopen 

jaren nauw betrokken bij de formulering van mijn voorstel aan het Stadsbestuur, daarnaast betoonden 

ze zich ook warme pleitbezorgers van ‘Hanneken’. In het College en de Raad doken eveneens naast 

oude getrouwen nieuwe namen op. Het was dus zaak om ook bij de nieuwkomers enthousiasme te kwe-

ken voor het Stadswervenbeeld. Een extra complicerende factor is vanzelfsprekend dat College en Raad 

ook nog de nodige urgentere zaken aan het hoofd hebben. 

Niettemin is de Stichting Hanneken van Dordt druk doende om de bestaande contacten met de diverse 

wethouders en raadsleden van de verschillende fracties te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan.                            

De nieuwe wethouder van cultuur, Rik van der Linden (Christen Unie / SGP) ontmoette ik afgelopen 

najaar al als eerste bezoeker van de tentoonstelling van het 1:5 schaalmodel in de Torenhal, en een week 

geleden (25 augustus) had ik in het atelier samen met Geesken Bloemendal, secretaris van de Stichting, 

een eerste kennismakingsgesprek met Femke Hameetman, de nieuwe directeur van het Dordrechts Mu-

seum. Het werd een hartelijke ontmoeting waarbij zij zich zeer belangstellend toonde.   
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Hanneken in de Trinitatis (foto Ben Corino) 

   
 

30 augustus ’22, demontage en transport van het Choëphore-schaalmodel uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis.     (eigen foto’s) 

 

Eergisteren (30 augustus) hebben we het aluminium schaalmodel van Choëphore gedemonteerd in de 

Centrale Hal van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, waar ze na acht maanden inmiddels een vertrouwde 

verschijning geworden was. We brachten haar naar haar nieuwe locatie, een kleine vier kilometer naar 

het noordwesten: de Centrale Hal van het Gemeentehuis van Zwijndrecht. Daar figureert ze t/m 19 ok-

tober in het kader van de tentoonstelling Vooruitzien, samen met werken van collega’s die in de belen-

dende tentoonstellingsruimte KunZt in het oude Raadhuis en op het Raadhuisplein opgesteld staan. Deze 

manifestatie markeert het 25-jarig jubileum van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. 

Het Gemeentehuis is ná haar tentoonstelling vorig jaar in Oldeberkoop, inmiddels de vijfde locatie in 

de regio Drechtsteden waar ‘Hanneken’ opduikt. Ik hoop dat er zich na 19 oktober weer nieuwe locaties 

aandienen. We zijn in gesprek!   

 

Ook het 1:20 werkmodel van het Choëphore-beeld dook twee dagen daarvóór even op in de Dordtse 

binnenstad en wel in de Trinitatiskapel. Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk organiseerden oud-

gemeenteraadslid Theo Oostenrijk en zijn vrouw een vanwege covid al twee maal uitgesteld concert 

verzorgd door heel verre familieleden Pauline en Jan Wouter Oostenrijk op resp. hobo/piano en gitaar. 

De opbrengst was voor de Stichting Hanneken van Dordt! Een fantastisch gebaar, waarvoor we Theo 

en zijn vrouw heel dankbaar zijn. Na de donaties van twee anonieme schenkers (goed voor twee maal 

een toezegging van € 50.000,-!) tijdens de presentatie in de Torenhal, is dit opnieuw een prachtig blijk 

van enthousiasme, terwijl de wervingscampagne nog niet eens begonnen is! 

  

Het eerste cruciale moment in het proces naar de uiteindelijke 

realisering van het beeld behelst nu de presentatie van het Ont-

wikkelplan Wantij-West door Van Uum en Peters aan het Col-

lege in november, daarna weten we weer wat meer! 

Veel bezoekers aan mijn atelier en aan de tentoonstellingen van 

het schaalmodel verzekerden me met grote stelligheid: “Dat 

beeld, dat komt er!” Ik gun ze van harte hun gelijk.       
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De nieuwe locatie voor het Choëphore 1:5 schaalmodel: Centrale Hal Gemeentehuis Zwijndrecht. Net na de plaatsing in ge-

sprek met Peter Koster van het Algemeen Dagblad / De Dordtenaar.      (foto Stichting Beeldenpark Drechtoevers) 

 

 

Hortus Conclusus 

 

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik begonnen was met het ontwerp van een nieuw werk met de 

titel Componistenhemel: een soort retabel met 63 portretten van componisten uit Middeleeuwen en Re-

naissance. Maar al gauw realiseerde ik me dat dit weer een heel omvangrijk project zou worden. Na de 

Kaapstadopdracht en het werk aan Choëphore voelde ik de behoefte om te gaan werken aan een minder 

omvangrijk werk, een beeld van middelgroot formaat waaraan ik niet veel langer dan een jaar zou gaan 

werken, een ‘vluggertje’. 

De zes weken dat ik me vermeide met het schrijven van het opstel Stad en Maagd, leidden me als vanzelf 

naar het ontwerp van een beeld dat ik de titel Hortus Conclusus (‘Omsloten Tuin’) meegaf. In dit opstel,  

dat al heel snel na zijn voltooiing door Jan Willem Boezeman van het Kenniscentrum Augustijnenhof 

werd uitgegeven in een printing-on-demandversie2, komt herhaaldelijk de corona muralis of ‘muur-

kroon’ ter sprake als het belangrijkste attribuut van de steden-

maagd. De muurkroon of stedenkroon is een hoofdtooi in de vorm 

van een vestingmuur met kantelen, al dan niet met een aantal to-

rens.  De muurkroon heeft volgens de Duitse klassiek archeoloog 

Marion Meyer een Voor-Aziatische oorsprong. Zo draagt koningin 

Assur-Sarrat, vrouw van de Assyrische koning Assurbanipal (r. 

668-631 v.Chr.) een muurkroon op een reliëf in het Pergamonmu-

seum in Berlijn (zie afbeelding hiernaast).     

In mijn ontwerp Hortus Conclusus projecteer ik de muurkroon niet 

op het hóófd van een dame, maar op het lichaam van een vrouwe-

lijke gestalte dat zich als een landschap horizontaal uitstrekt, gele-

gen op een kunstmatige rotsformatie dat reminiscenties vertoont 
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met het glacis, het omhooglopende terrein, om een 17de-eeuws vestingwerk. Het ontwerp is opgebouwd 

volgens een sandwichprincipe. Het vrouwenlichaam wordt boven en onder omsloten door een artificiële 

constructie. Aan de bovenzijde volgt als een Chinese Muur (of: als een minnaar) een vestingwal met 

twintig torens de organische vormen van het vrouwenlichaam. Aan de onderzijde volgt – in bovenaan-

zicht – het glacis als de stralenkrans van een Marianum de buitencontour van het lichaam.  
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Opus 43: Hortus Conclusus, ontwerptekening: vier zijaanzichten (pag. 7) en het bovenaanzicht (pag. 8). 
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Opus 43: Hortus Conclusus, ontwerptekening. Vogelvlucht (axonometrie), collectie Werner Reinhardt, Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

De onregelmatige stervorm van het glacis werd bepaald door de kammen van de hellingen in bovenaan-

zicht steeds te laten ontspringen vanuit het middelpunt van elke toren. Het glacis is trapsgewijs opge-

bouwd uit zeven even dikke lagen (42 mm) die naar binnen steeds 3 mm verspringen. Zo ontstaat een 

horizontale lineatuur in het oppervlak van het glacis (alleen zichtbaar in de werktekening op pag. 11 ). 

Op zeven plaatsen heb ik tussen de vlakken van het glacis, steilere driehoekige wandvlakken aange-

bracht om een betere aansluiting te vinden bij de lichaamscontour, bij voorbeeld aan weerszijden van 

de rechter elleboog, aan weerszijden van de rechtervoet en daar waar de vestingmuur even geen steun 

vindt op het lichaam: tussen de vingertoppen van linker- en rechterhand en tussen de linker elleboog en 

linker knie. De gekanteelde vestingmuren volgen verticaal de organische lichaamscontour maar zijn in 

bovenaanzicht rechtlijnig. Evenals bij de Muren van Theodosius in Istanbul (zie hieronder) plaatste ik 

de vestingtorens zo ver mogelijk naar buiten ter verlevendiging van de vorm. Hierdoor ontspringen de 

torens aan de buitenkant op een veel lager niveau dan de muren.    
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Het linker bovenbeen, de romp en de linker bovenarm van de vrouwenfiguur omsluiten een driehoekig 

‘binnenpleintje’ waarop zich een hartvormig tempeltje, het ‘tempietto’ verheft dat geplaatst is op een 

conische plint. De muren van dit bouwwerk zijn op drie niveaus onderbroken door 48 boogvensters. De 

randen van het zadeldak volgen de contour van de muur waardoor er in bovenaanzicht onbedoeld een 

vulvavorm ontstaat.  

Ik had kinderlijk plezier in het ontwerpen van de vesting, waarbij ik zorgvuldig de plaats van de torens 

bepaalde met de intentie een zo harmonisch en regelmatig mogelijke plattegrond te creëren. Het bracht 

een vroege herinnering naar boven waarin ik met een matchbox autootje over het (geklede) lichaam reed 

van elk van de aanwezige volwassenen. Bij de vormgeving van de vesting nam ik het Toscaanse stadje 

Montemassi op het prachtige fresco uit 1328 met de roemruchte ridder Guidoriccio da Fogliano door 

Simone Martini in het Sienese Palazzo Pubblico als voorbeeld. De kantelen en de vensters zijn regel-

rechte citaten. Daar waar de torens een scherpere knik in de vestingmuur markeren maakte ik de torens 

vijfhoekig. Ze herinneren aan de veelhoekige torens die ik in 2015 aantrof aan het einde van mijn ‘By-

zantijnse’ voetreis in de in 412-422 gebouwde muren van keizer Theodosius II, die Constantinopel aan 

de landzijde beschermde tegen vijandige aanvallers.3 Ze zijn een klein souvenir aan de mij zo dierbare 

voettocht van Zuid-Italië naar Istanbul in honderdzeven dagen. 

Het hele ontwerp is sowieso sentimenteel: mijn liefde voor de vestingbouw4, de stedenbouw, geschie-

denis en voor mijn lief komen samen in dit beeld. Ik stelde mijzelf de opdracht dat er uit al deze gevaar-

lijk op het randje van de afgrond van weekhartigheid balancerende sentimentele elementen een krachtig, 

solide beeld gevormd moest worden. Eerlijk gezegd ben ik er lang niet zeker van of me dat gaat lukken 

– het zal moeten blijken – maar ik heb hoe dan ook veel plezier gehad in het ontwerpen van dit beeld. 

De titel Hortus Conclusus is ontleend aan een ander attribuut van de Hollandse stedenmaagd. Ik koos 

deze titel enerzijds vanwege haar landschappelijkheid (hortus) en anderzijds vanwege het ‘omsloten 

zijn’ (conclusus) door de vestingmuur. Maar ook de aanduiding ‘(bloeiende) tuin’ (waar je heerlijk in 

kunt verdwalen) voor het vrouwenlichaam vind ik mooi. De Hortus Conclusus is als attribuut van de 

Moeder Gods oorspronkelijk een maagdelijkheidsymbool, maar in uitbreiding laat dit epitheton zich 

ook interpreteren als een symbool voor zuiverheid. En die zuiverheid moet beschermd worden: vandaar 

die muur eromheen!      

 
2.  Gerhard Lentink: Stad en Maagd / Stedenmaagden in de Lage Landen, oorsprong, iconografie en Europese context, 2022, 

Augustijnenhof, Dordrecht. Paperback, 78 pag., 183 afb. waarvan 119 in kleur. Te bestellen bij: www.dordtsebestseller.nl of 

bij boekhandel Vos & Van der Leer, Dordrecht. 

 

3.  Bijna acht eeuwen hielden de muren stand tegen vijandige belegeringen. Pas in 1204 slaagden ridders van de Vierde Kruis-

tocht erin Constantinopel te veroveren door een bres te slaan in de (lagere) zeemuur van Leo I langs de Gouden Hoorn.   

 

4.  Een van de grote charmes van de middeleeuwse vestingstad is de abrupte, heldere overgang van stad naar platteland. Reizend 

door het sinds het loslaten door het kabinet-Balkenende III (2006-’07) van de centraal geregelde ruimtelijke ordeningspolitiek 

hopeloos verrommelde Nederland voel ik een pijnlijk heimwee naar de inrichting van Nederland ten tijde van het pre-industriële 

tijdperk. Zie bijvoorbeeld de steden- en gewestenkaarten van Willem Janszoon Blaeu (1571-1638).   

 

 
 

Opus 43a: Hortus Conclusus, werkmodel, 2022, multiplex, 29 x 71 x 17 cm                  (foto: Piet Krijger) 

https://www.dordtsebestseller.nl/site/?r=userwebsite/bookdetails&id=290461
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Simone Martini: Guidoriccio da Fogliano, 1328, fresco in het Palazzo Pubblico, Siena  

 

 
 

Simone Martini: Guidoriccio da Fogliano, 1328, fresco in het Palazzo Pubblico, Siena, detail met de stad Montemassi.  

 

 

Uitvoering 

 

Nadat ik 19 februari de ontwerptekeningen had voltooid, begon ik twee dagen later met de vervaardiging 

van een multiplex werkmodel van het vrouwenlichaam, opgebouwd uit horizontaal verlijmde lagen mul-

tiplex van 15 mm dikte. De elf lagen corresponderen op schaal met de opbouw uit 42 mm dikke lagen 

merbau van het uiteindelijke beeld. In tegenstelling met de gebruikelijke aanpak besloot ik dit keer tot 

een horizontale opbouw om het landschappelijke karakter van het beeld te onderstrepen. Ik had behoefte 
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om vóórdat ik zou beginnen met de vervaardiging van de vijf 1:1 werktekeningen (vier zijaanzichten en 

een bovenaanzicht) eerst dit ruwe werkmodel te maken vanwege de complexe dynamische vorm van de 

vrouwenfiguur, met haar getordeerde romp, het naar rechts neigende hoofd en de ‘ineengevlochten’ 

onderbenen. (De houding doet in de verte een beetje denken aan Aristide Maillols laatste meesterwerk: 

La Rivière, ook in dit werk wordt het vrouwenlichaam landschappelijk opgevat.) Op 9 maart voltooide 

ik het werkmodel, waarna ik vanaf 21 maart doende was met de 1:1 werktekeningen. Nadat deze klaar 

waren kon ik de houtbestelling afgeven op 7 mei. Het moment van het overhandigen van de houtbestel-

ling heeft altijd iets feestelijks. Het markeert de overgang van de ‘wittenboordenperiode’ van het teken- 

en ontwerpwerk in het schone achterste atelier aan de Schrijversstraat, naar het lijm-, zaag-, hak- en 

schuurwerk in het stoffige voorste atelier direct aan de Wijnstraat. Ik neem dan altijd de waterbus naar 

Sliedrecht, waar mijn vaste houtleverancier Piet van der Knaap gevestigd is. Bij het wegvaren van de 

Merwekade schieten dan steevast de eerste beelden van Visconti’s Death in Venice (1971) door mijn 

hoofd. 

Bijna twee weken later werd het hout afgeleverd in het atelier (de van tevoren aangekondigde prijsstij-

ging bleek 100% te bedragen t.o.v. de vorige houtlevering voor het Tuffo-beeld.) 

De laatste twee weken van mei besteedde ik aan het optekenen van de circa negenhonderd onderdelen 

op de diverse geschaafde balken. Vanaf 2 juni nam het zaagwerk aan de lintzaag een aanvang. Pas op 

10 juli waren alle genummerde onderdelen gezaagd, machinaal geschuurd en exact op maat gebracht. 

(Ondertussen had ik ook al de versterkte onderste laag van het glacis verlijmd en afgewerkt. Deze laag 

vormt de basis van het totale beeld.) Ruim twee weken later was het lijmwerk van de figuur voltooid 

(zie foto pag. 15). 

Het hakwerk kon beginnen! Op dit moment is de onderkant van de figuur, dus daar waar het lichaam 

overgaat in het glacis, op de beide handen na, voltooid. Het als een archeoloog vrij leggen van de vorm 

is in dit geval geen sinecure: door de denkbeeldig doorsníjding van glacis en figuur is het niet mogelijk 

om ‘lekker door te hakken’: de organische vorm stokt bij de samenkomst met het glacis. Hindernishak-

ken, zoiets als hordenlopen, maar dan met hamer en beitel!           

  

 

 
 

Opus 43a: Hortus Conclusus, werkmodel, 2022, multiplex, 29 x 71 x 17 cm (foto: Piet Krijger) 
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Opus 43: Hortus Conclusus, 1:1 werktekening bovenaanzicht, het vrouwenlichaam als topografische kaart. 
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Opus 43: Hortus Conclusus, 1:1 werktekening bovenaanzicht, detail met links alle vestingmuurdelen onder elkaar  
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Atelier 22 juli ’22, verlijming Hortus Conclusus: laag 10, de op één na onderste laag van het figuur                          (eigen foto) 
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Atelier 24 augustus ’22, het uithakken van de figuur aan de onderzijde, daar waar de vrouwenfiguur overgaat in de stervorm 

van het glacis, links op de voorgrond. Onder mijn linkerarm de driehoekige ‘restruimte’ die plaats biedt aan het ‘tempietto’. 

N.B.: Het beeld ligt met de onderzijde naar boven.          (foto: Piet Krijger)  

 

Overige activiteiten 

 

Op 3 maart bezochten Klaas Hielkema (de zoon van mijn docent Grieks op het Zutphense Baudartius 

College) en zijn vrouw Miep mijn atelier. Ze kochten toen het triplex werkmodelletje van het Tuffo-

beeld. Aan het eind van die maand nam ik de trein naar Bergen op Zoom om het werk te overhandigen 

en er een plaatsje voor te zoeken. 

Een week later bezochten John Hagel en Henke Baars het atelier. Ze zijn de curatoren/initiatiefnemers 

van het project IJlandenrijk, een ambitieus zomer-cultuurproject bij en op de eilanden van de Randme-

ren, die zich uitstrekken van Pampus tot de Roggebotsluis bij Kampen. Ze nodigden mij uit om een 

bestaand landschapswerk uit te voeren op het Knarland, een voormalig werkeiland in de Wolderwijd 

vlak bij Harderwijk.  

Ik koos meteen voor het Mezalocha-project dat Reinout van den Bergh en ik lang geleden (in 1984) 

realiseerden op de bodem van het stuwmeer Pantano de Mezalocha nabij de Spaanse stad Zaragoza. 

Met behulp van een zware multiplex mal, vervaardigden we in een vierkantformatie 149 vooroverlig-

gende levensgrote vrouwengestalten. Reinout fotografeerde vervolgens het project van diverse zijden. 

Twee jaar later werden de vrouwen weggevaagd doordat het stuwmeer weer vol liep.  

Diezelfde dag nog ging ik enthousiast aan de slag. Een week later had ik een aan de geografische situatie 

van het eiland aangepast ontwerp met 284 afdrukken, gerangschikt volgens een amfitheater, voltooid. 

Helaas kreeg ik eind juli te horen dat het hele project in ieder geval dit jaar geen doorgang kon vinden 

doordat de organisatie de financiering niet rond kreeg. Dat was vanzelfsprekend een teleurstelling. Ik 

zou met veel plezier afgelopen zomer de regie gevoerd hebben bij de totstandkoming van een Neder-

landse versie van het Mezalocha-project. Achtendertig jaar later sta ik nog vierkant achter dit werk! 
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30 maart ’22: installatie werkmodel opus 40: Tuffo      Opus 4: Mezalocha,1984, aarde, 21 x 21 m, Spanje   
                                                    

                               

Mezalocha II, ontwerptekening voor een landschapsproject op het Knarland bij Harderwijk in het kader van de manifestatie 

IJlandenrijk: 284 levensgrote mensfiguren van aarde gerangschikt volgens een amfitheater.  
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Op 29 april bezocht Jan Bom, hoofdredacteur van het P+ magazine, mijn atelier voor een lang interview. 

Directe aanleiding was de confrontatie met mijn Sappho-beeld (opus 37) in de collectie van Beeldenga-

lerij Het Depot in Wageningen. In zijn 23 pagina’s lange artikel Kunstbijbel negeert hout / Een correctie 

op de kunstgeschiedenis5 schrijft hij een beknopte kunstgeschiedenis uitsluitend aan de hand van houten 

beelden en artefacten, beginnend bij het in Rusland gevonden 11.600 jaar oude Shigir Idool tot en met 

werken van Giuseppe Penone, Jeff koons en Stephan Balkenhol. 

Volgens de auteur zijn kunstenaars die werken in hout gemarginaliseerd in het officiële kunstcircuit, 

omdat het zestig jaar oude en steeds weer herdrukte standaardwerk History of Art van de Duits-Ameri-

kaanse kunsthistoricus Horst Waldemar Janson slechts heel summier aandacht besteed aan houten arte-

facten uit de kunstgeschiedenis: nog geen dertig illustraties in de 1.200 pagina’s dikke kunstbijbel. 

‘Rehabilitatie is dringend gewenst. Daarom deze P+ Special met een correctie op de kunstgeschiedenis 

vanuit het perspectief van beeldhouwers in hout.’ aldus Bom.      

Het artikel heeft als inleiding het interview met mij, waarna de auteur langs de volgende tussenstations 

aan zijn alternatieve gang door de kunsthistorie begint6: het Mannetje van Willemstad (5400 v.Chr,), de 

Schatkist van Ur, de Egyptische sarcofagen en de portretbuste van Koningin Tiy (1353 v.Chr.), het Ose-

bergschip in Oslo (834 n.Chr.), het Gero Crucifix in Bonn (970), de Calvarie van Claus Sluter (±1350-

1406). Vervolgens geraken we via de uit buxushout gesneden miniaturen van Adam Dircksz (actief in 

1500-1530) en De das van Grinling Gibbons (1648-1721) plots in de 20ste eeuw: het Fietswiel van Mar-

cel Duchamp (1913), Constantin Brancusi’s de Oneindige zuil (1918), Der Geist unserer Zeit van Raoul 

Hausmann (±1920),  Pelagos van Barbara Hepworth (1946) en Pablo Picasso’s Tête in het MOMA 

(1958) om tenslotte te besluiten met het Balinese Art Deco houtsnijwerk en de drie hierboven genoemde 

kunstenaars. In het artikel zijn, naast een portretfoto, maar liefst zes foto’s van mijn werk, waaronder 

vier afbeeldingen van Sappho, opgenomen. 

Eerlijk gezegd weet ik niet of Jan Boms stelling hout snijdt, maar het heeft zijn charme om de kunstge-

schiedenis vanuit een ongebruikelijk perspectief te benaderen. Zijn artikel doet mij denken aan het 

hoogst sympathieke boek De Ezel van het archeologenechtpaar Ruud Conens en Annet van Wiechen, 

waarin een uitgebreide Europese cultuurgeschiedenis verteld wordt aan de hand van verbeeldingen van 

– en vertellingen over de ezel.7 

  

5.  P+ People Planet Profit Marktboek 9, Jaargang 20, nummer 2, 2022, Jan Bom, Nederhorst den Berg. 

 

6.  De auteur leunt bij zijn alternatieve gang wel zwaar op Janson’s History of Art, de meeste voorbeelden ontleende hij aan dit 

boek. Het is hem niet aan te rekenen, een echt diepgravende kunsthistorie aan de hand van houten beelden en artefacten zou 

een jarenlange studie vergen. 

 

7.  Ruud Conens & Annet van Wiechen: De Ezel / archeologie, geschiedenis, cultuur, kunst, literatuur, Conens & Van Wiechen 

2014. (Ruud Conens heeft de uitgave van zijn boek niet mee mogen maken, hij overleed in 2010.) 

 

 

Ellemeet en Noordwelle 

 

Na vanwege covid-19 twee maal te zijn uitgesteld kon eindelijk mijn dubbeltentoonstelling in het kader 

van Kunstschouw 2022 doorgang vinden. Gedurende de derde week van juni werd op 34 locaties op 

Schouwen het werk van 175 beeldend kunstenaars getoond. Ik kreeg als eerste locatie het afgesloten 

koor van de 15de-eeuwse Corneliuskerk aangewezen. De kerk is gebouwd op een met gras begroeide 

lage ‘terp’, centraal in het piepkleine dorpje. Een mooie serene locatie voor de presentatie van drie 

vroege beelden en een levensgrote werktekening van Sappho (opus 37). Een van die vroege werken is 

het beeld Möbius. Het is een werk dat ik destijds in 1980 voor mijn eindexamen aan de kunstacademie 

Sint Joost te Breda maakte, waar het tentoongesteld werd in Cultureel Centrum De Beyerd. Voor deze 

gelegenheid – een comeback na tweeënveertig jaar – vervaardigde ik een nieuwe open sokkel, die veel 

meer recht doet aan het luchtige, beweeglijke karakter van het beeld. (Het werk toont wel enige ver-

wantschap met het hierboven genoemde Pelagos van Barbara Hepworth.)   

In de tweede locatie, de ‘Drie Wilgen’, een monumentale recent gerenoveerde 18de-eeuwse boerderij net 

buiten de dorpskern van Ellemeet, kreeg ik opnieuw de mogelijkheid om, na de tentoonstelling vorige 

zomer in het Friese Oldeberkoop, het beeld Redites-moi des choses tendres (opus 38) te exposeren. 

Dankzij de heel hoge zijingang van de deel kon het beeld van buiten af met de ‘manitou’, vakkundig be- 
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Noordwelle, het koor van de 15de-eeuwse Corneliuskerk: solotentoonstelling van vroeg werk in het kader van Kunstschouw 

2022 met v.l.n.r. Iconomneme (opus 14), Sedes Maternica (opus 2) en Möbius (1980). (foto’s Kees van Buren en Piet Krijger)  

 

      
 

Ellemeet, ‘De Drie Wilgen’, plaatsing Redites-moi…(opus 38).      Möbius, eindexamenwerk Sint Joost, 1980.  
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tuurd door de buurman, op haar gereedstaande sokkel gemanoeuvreerd worden. Ook de maquette van 

Orpheustreppe II (opus 39b) kreeg hier een plaats. Helaas waren er te veel kunstenaars (zeven, acht?) 

voor deze locatie aangewezen, waardoor met name de binnenruimte een wat rommelige aanblik bood. 

Dat werd gecompenseerd door de hartelijke gastvrije ontvangst van de eigenaars, die me tijdens de 

transport- en inrichtingsdagen logies aanboden. Ik ontmoette daar ook het inspirerende Nijmeegse kun-

stenaarsduo Meg Mercx en Rob Verwer. De tentoonstellingen werden gedurende die negen dagen goed 

bezocht:1600 bezoekers in Noordwelle en 3700 in Ellemeet.  

(In diezelfde junimaand ‘begroette’ mijn in december 2018 door Marianne van Kleef compleet ver-

nieuwde website haar dertigduizendste bezoeker. Ik heb geen idee of een jaargemiddelde van nu elfdui-

zend bezoekers een relatief hoge score is, maar het is een aardig idee dat van over de hele aardkloot tal 

van mensen kennis nemen van mijn werk.) 

 

 

De beeldhouwer en zijn model 

 

Ook voor het Hortus Conclusus-beeld stond Leintje model. Terugblikkend in mijn totale oeuvre is de 

conclusie helder: zij is met afstand het favoriete model: sinds 1988 stond, lag of zat zij maar liefst dertien 

keer model voor een werk. Het betreft – in chronologische volgorde – de volgende werken: Kariatide, 

Sacre, Domus, Immer Leiser wird mein Schlummer, La nageuse, La berceuse (2x), De Circassische, 

Und so mit großen Fernen überladen, Zwei Seelen ach, La création du monde, Redites-moi des choses 

tendres en Hortus Conclusus. Zo op een rij gezet lijkt de opsomming wel een gestameld liefdesgedicht, 

waarin de minnaar langs allerlei ingangen tracht door te dringen tot het wezen van de geliefde.  

De keuze voor Leintje heeft alles te maken met haar natuurlijke ongekunstelde schoonheid. Ook al zijn 

we zo’n vijfendertig jaar samen… ik blijf naar haar kijken. Elke dag geniet ik weer van haar soevereine 

tred, haar terloopse gratie, haar warmte, haar klaarte en haar gevoel voor schoonheid. En ik heb geluk: 

het stoort haar niet het minst dat ik zo van haar geniet! 

Steeds blijken de poses die ik vooraf bedenk voor een beeld bij het poseren veel mooier uit te pakken 

dan ik voor ogen had. Wellicht heeft dat ook te maken met haar balletachtergrond: vanaf haar vijfde 

totdat ze begon te puberen, zat ze op ballet. In elke pose lijkt die ervaring door te schemeren. 

 

      
 

Leintje, links, als achtjarige tijdens een balletuitvoering, ± 1973.        Atelier, 22 juli '22, Hortus Conclusus, laag 11 in losse 

Ook toen al een schatje!                                         (foto: Jan Schaap)     onderdelen op de werktekening.              (eigen foto)
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Leintje model in (van links naar rechts en van boven naar onder). opus 12, 17, 18, 25a / 22, 25b / 26, 33, 34, 38, / 24, 36, 43 
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De bronnen 

 

Hoewel met enige regelmaat gasten in het atelier bij de eerste kennismaking met mijn werk lichtelijk in 

verwarring uitroepen “Zoiets heb ik nog nooit gezien!”, heb ik geen originaliteitspretenties. Ik ben al 

tevreden indien het werk een zekere ‘eigenheid’ toegedicht wordt. Te zeer ben ik mij bewust van de 

schatplichtigheid aan mijn voorgangers: aan hen die binnen de canon van de kunstgeschiedenis hun 

plaats hebben gekregen en aan hen die zich minder opvallend in de plooien van die canon bevinden én 

daarbij natuurlijk aan de nog levende collega’s in het kunstenveld.   

Ik heb het altijd al een plezierige bezigheid gevonden om te proberen te achterhalen welke werken en 

welke kunstenaars uit het al dan niet recente verleden mogelijkerwijs van invloed zijn geweest bij het 

ontwerpproces van een nieuw beeld. Het gaat dan meestal om een reconstructie achteraf. 

Het creatieve moment in het scheppingsproces ligt in mijn geval helemaal aan het begin, op dát moment 

worden de beslissende keuzes gemaakt die voor een groot deel de uiteindelijke vorm van een werk 

bepalen. Die keuzes geschieden intuïtief: ik denk visueel, in beelden, de taal komt pas daarna.   

Ik noemde hier eerder al enkele associaties die bij het concipiëren van het beeld Hortus Conclusus een 

rol gespeeld kunnen hebben. Zoals het werk La Rivière van Aristide Maillol (pag. 12). In de Deventer 

bibliotheek van de jaren ’70 stond een wel 6 cm dikke monografie over deze kunstenaar, die ik herhaalde 

malen geleend heb. Het boek stond daar hoog, links in de bibliotheekkast onaantastbaar autonoom te 

wezen. Het was voor de ontvankelijke jongeling meteen een standaard: zo hoorde een beeldhouwwerk 

er uit te zien: sereen, solide, onafhankelijk en puur! Een soeverein in zichzelf gekeerd spel van volumes, 

holtes, licht en donker. Deze beelden hadden geen kijker nodig om te bestaan, ze bestonden gewoon, ze 

waren universeel en hengelden niet naar de gunsten van de beschouwer. De laatste mocht blij zijn dat 

hij het geluk had even oog in oog te staan met het eeuwige, het boventijdelijke! 

Maillols beeld toont de gestolde beweging, de sculptuur lijkt familie van de slachtoffers van Pompeii 

die door de lavastroom gevangen werden in hun vlucht. De houding van het Hortus-beeld toont in haar 

asymmetrie en torsie verwantschap met La Rivière, maar ze is minder dynamisch, landschappelijker, je 

zou kunnen zeggen dat de twee zich verhouden als rivier en bedding. 

 

 

     
 

Aristide Maillol: La Rivière, 1938-’43, lood 128 x 220 x 166 cm, Jardin de Tuileries, Parijs en diverse andere locaties.   
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Jan van Steffeswert: Marianum, 1524, Aken,        Joan Blaeu: Toonneel der Steden: Deventer, 1652, Universiteit Groningen.  

Dom, eikenhout, 178 x 94 x 34 cm (beeld).           Duidelijk is het glacis zichtbaar rond de buitengracht rechts en rechtsboven.  

 

Zoals ik hierboven al aangaf vertoont de kunstmatige rotsformatie onder de liggende Hortus-vrouw een 

gelijkenis met het glacis rond een vesting zoals bijvoorbeeld te zien is op Joan Blaeu’s kaart van De-

venter uit diens Toonneel der Steden, 1652. Ook met deze stadsplattegrond was ik al vroeg vertrouwd: 

ik herinner me dat in mijn middelbare schooltijd deze plattegrond in zwart-wit in flink formaat gedrukt 

was op het inpakpapier van de lokale boekhandel Praamstra. 

Zoals de 17de-eeuwse vestingwerken de laatmiddeleeuwse stad omkransten, zo werden de ruggelings 

geplaatste Mariabeelden van een Marianum omgeven door een stralenkrans. Bij de vervaardiging van 

de bovenaanzicht-werktekening (pag. 13) moest ik bij het construeren van het glacis denken aan de 

Marianums van de laatgotische meesters van het Luiks-Limburgse Maasland als de Meester van Elsloo 

en de Maastrichts beeldensnijder Jan van Steffeswert (voor 1470-na 1525). Aan het werk van deze laat-

ste was in 2000 een omvangrijke tentoonstelling gewijd in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.8 Daar 

maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen ‘Marianum’: een vrijhangend beeldhouwwerk be-

staande uit twee ruggelings tegen elkaar geplaatste Mariabeelden met het Christuskind, omgeven door 

een stralenkrans. Vaak wordt de Mariafiguur staande op een maansikkel of op een wolk afgebeeld. Een 

Marianum hangt hoog als een hemelse verschijning aan het kerkgewelf, meestal halverwege op tussen 

het koor en het middenschip, zodat beide zijden van het beeld te zien zijn. 

Een prachtig exemplaar is het Marianum van Jan van Steffeswert in de Dom van Aken. 

 

 
 

Istanbul, de veelhoekige torens in de Muren van Theodosius II: Yedikule, 412-422 n. Chr. De vijfhoekige torens in het Hortus-

beeld zijn een herinnering aan mijn wandeling langs deze vestingmuren aan het eind van mijn voetreis van Zuid-Italië naar   

Istanbul (2816 km) in 2015.8                        (foto: Els van Eijk)           
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Westfaals meester: Maria in de hortus conclusus,          Virgo Dortrajectina, prent in A. van der Werff: Carmen Dordrectense 

1410, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.                   perpetuum, 1835, detail.       (beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)    

 

De twee afbeeldingen hierboven ontleende ik aan mijn opstel Stad en Maagd. Links zien we een ‘Maria 

lactans’ (ze staat op het punt het Christuskind de borst te bieden) in haar hortus conclusus, het traditio-

nele maagdelijkheidssymbool. In de rechter afbeelding is de Dordtse stedenmaagd eveneens afgebeeld 

in een hortus conclusus, maar hier is het motief van de besloten tuin geëvolueerd naar een territoriaal 

symbool dat de onafhankelijkheid (van de Spaanse koning!) van de stad symboliseert. De Dordtse 

Maagd draagt haar kenmerkende corona muralis, de muurkroon, in dit geval een ronde burcht met vijf 

of zes hoektorens. In het ontwerp voor het Hortus-beeld laat ik beide attributen samensmelten: de muur-

kroon wordt een vesting die de vrouwenfiguur omkranst zoals de wilgentenen omheining op beide af-

beeldingen de Heilige Maagd en de Virgo Dortrajectina omsluit.  

Tenslotte: hieronder een foto van Donato Bramantes Tempietto di San Pietro in Montorio te Rome 

(1510). Dit beroemde ronde kerkje op de nauwe binnenplaats van de San Pietro in Montorio-kerk vindt 

een echo in het van alle kanten omsloten tempeltje in mijn ontwerp. 

Bramante heeft zich bij zijn ontwerp behalve door de tien boeken van Vitruvius (De architectura libri 

decem) ook laten inspireren door de nog volop aanwezige architectuur van het Oude Rome. Zo zou de 

Tempel van Vesta op het Forum Romanum (7de eeuw v.Chr.) als voorbeeld gediend kunnen hebben. In 

tegenstelling tot Bramantes ontwerp heeft de Vestatempel een conisch dak. Die dakvorm koos ik voor 

mijn hartvormige ‘tempietto’ dat eveneens de driedeling plint-opstand-dak kent; maar in mijn ontwerp 

ontbreken de zuilen. Daarvoor in de plaats zijn er achtenveertig vensters die vanuit de veilige beschut-

ting van het vrouwenlichaam uitzicht bieden op deze grimmige wereld en wellicht op het jonge groen 

dat aarzelend ook buiten de omsloten tuin zijn weg zoekt.   

 

 

Gerhard Lentink                  3 september 2022   

 
 

 

8.  Ik ontdek nu dat juist víjfhoekige torens ontbreken: er bevinden zich wel zes-, zeven- en achthoekige torens in de stadsmuur. 

 

9.  Peter te Poel (red): Op de drempel van een nieuwe tijd: de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert / voor 1470 – na 

1525,  Bonnefantenmuseum, Maastricht, 2000.  
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Het ‘tempietto’ in de Hortus Conclusus, vogelvlucht…          en in bovenaanzicht.                  
 

          

      
 

Donato Bramante: Tempietto di San Pietro in Montorio,  Tempel van Vesta, Forum Romanum, Rome (7de eeuw v.Chr.). 

te Rome (1510).       (reconstructie van Lasha Tskhondia) 
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Agenda 

 

OPEN ATELIER GERHARD LENTINK 

 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 10.00-18.00 UUR 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 11.00-18.00 UUR 

 

Centraal staan het Hortus Conclusus-beeld in wording met ontwerp- en werktekeningen en het beeld 

Redites-moi des choses tendres, daarnaast het Choëphore-project (‘Hanneken van Dordt’) en de overige 

beelden uit de eigen collectie.  

N.B.: Naast het eigen atelier zijn ook de ateliers van Albert Zwaan, Kim van den Enden en Rinus Blom-

maert opengesteld voor publiek.  

 

Atelier Gerhard Lentink 

Wijnstraat 119 

3311 BV Dordrecht 

info: www.gerhardlentink.nl 

    www.hannekenvandordt.nl 

 

 

JUBILEUMTENTOONSTELLING ‘VOORUITZIEN’  

 

17 SEPTEMBER T/M 16 OKTOBER 2022 

 

Tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers 

In het Gemeentehuis van Zwijndrecht, op het Raadhuisplein en in de tentoonstellingsruimte KunZt in 

het oude Raadhuis aan het Raadhuisplein in Zwijndrecht. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. 

 

In de Centrale Hal van het Zwijndrechtse Gemeentehuis staat het Choëphore 1:5 schaalmodel (‘Hanne-

ken van Dordt’) opgesteld. Het beeld is ook nu al te zien tijdens kantooruren. 

 

Op het Raadhuisplein zijn werken te zien van Rob Schreefel en Arianne Moerman. 

 

In de tentoonstellingsruimte KunZt in het oude Raadhuis zijn beelden van vijfentwintig kunstenaars te 

zien, bijeengebracht door curator Piet Augustijn. 

 

Daarnaast: land-art van Johan Sietzema en Roel Teeuwen in het Noordpark langs de oevers van de 

Noord en de Oude Maas, eveneens in Zwijndrecht. 

 

Gemeentehuis Zwijndrecht 

Raadhuisplein 3 

3331 BT Zwijndrecht 

info: www.beeldenparkdrechtoevers.nl 

                                                                        

 

 

 

 

http://www.gerhardlentink.nl/
http://www.hannekenvandordt.nl/
http://www.hannekenvandordt.nl/
http://www.beeldenparkdrechtoevers.nl/
http://www.beeldenparkdrechtoevers.nl/

