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In deze rubriek dit keer iemand met een vraag naar aanlei-
ding van de Hildo Krop-Fietsroute in Amsterdam.*

Deze Krop-liefhebber schreef: “Ik heb met veel plezier 
de fietsroute gedaan en het beeld ‘Fortuna’ op de Munt 
gezien. Maar nu zie ik een soortgelijk beeld bovenop de 
school in de Gerrit van der Veenstraat. Op de website van 
het Digitaal Kenniscentrum noemen jullie die ‘Amor’. Maar 
ze lijken erg veel op elkaar. Weten jullie meer?”

Het beeld van For-
tuna op de brug 
van het Muntplein 
in Amsterdam is 
een bronzen kunst-
werk van Hildo 
Krop uit 1946-48. 
Het verbeeldt de 
Romeinse godin 
Fortuna. Dit vrouw-
figuur staat op 
een ronde kogel 
(het geluk kan alle 
kanten uit rollen) 
en achter haar 
een opbollend zeil, 
waarmee ‘de wind 
in de zeilen’ wordt 
bedoeld.

Om deze Ro-
meinse godin te 
eren stichtte koning 
Servius Tullius in 
Rome twee tem-
pels. De ene werd 
gebouwd op het 

Forum Boarium, de tweede lag op één mijl afstand van de 
stad aan de rechteroever van de Tiber, waar de godin de 
bijnaam had van Fors, en dus Fors Fortuna heette. Met 
name deze Fors Fortuna beschouwde men als de geefster 
van alle geluk. Vooral het gewone volk kwam naar deze 
tempel om de vervulling van hun wensen af te dwingen. 
Dat was de aanleiding voor Krop om deze godin te kiezen 
voor zijn brugbeeld. Het gewone volk kon zo vlak na de 
oorlog wel wat geluk gebruiken.

Op de toren van het Gerrit van der Veen College, het voor-
malige Gemeentelijke Middelbare Meisjesschool aan de 
Gerrit van der Veenstraat staan ook twee bronzen beelden 
van Krop: een man met een sikkel en een pikhaak in de 
handen en een beeld met de titel ‘Amor’. Althans zo wor-
den deze werken genoemd in de ‘Oeuvrecatalogus Hildo 
Krop’ van mevrouw Emmy Lagerweij-Polak, een nicht van 
Hildo Krop. Door de vraag van de fietsroute-gebruiker 
ontstonden er bij mij twijfels over de benaming ‘Amor’. Al-
tijd heb ik het wel een wat vreemd beeldje gevonden. Het 
figuur Amor immers, is doorgaans een vrij kort en gezet 
figuurtje met vleugeltjes en pijl en boog. Ik heb er echter 
nooit aandacht aan besteed. 

Krop gebruikte bij zijn beeldhouwwerk aan gebouwen 
en specifiek aan schoolgebouwen vrij directe en vaak 

stichtelijke symboliek, zoals “Arbeid en Vrije Tijd”, “De 
jonge mens staande tegenover het leven”, etc. Ook bij 
een man met de sikkel en pikhaak is de symboliek op 
een schoolgebouw te begrijpen: met hard werken kom je 
verder. Maar ‘Amor’ roept  vraagtekens op. Deze Gemeen-
telijke MMS was immers niet bedoeld als een locatie voor 
‘liefdesopleidingen’. 

‘Amor’ lijkt hier inderdaad veel meer op een ‘Fortuna’ met 
een bollend zeil. Dan zou het devies van dit beeldenpaar 
een stuk duidelijker zijn: ‘Met hard werken en een beetje 
geluk, kan je ver komen’. 

* Hildo Krop fietsroute in Amsterdam:  
Het Hildo Krop Museum heeft in samenwerking met de 
Stichting Pelicula een smartphone-App ontworpen met een 
fietsroute die langs 33 openbare kunstwerken van Hildo 
Krop voert. Deze gratis route is te vinden in de App-store 
onder de naam: Beleefroutes®  - Hildo Krop-Beeld van een 
kunstenaar.

Fortuna versus Amor Bezoekersvraag
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bedrag waarvoor dit kunstwerk op de veiling 
werd afgeslagen lag echter eens zo hoog 
als het vooraf overeengekomen mandaat. 
Onze bieder zag dientengevolge dit beeld, 
waar men voor de Krop-collectie zó de zin-
nen op had gezet, aan zijn neus voorbij 
gaan. Het was een kunsthandelaar uit Bra-
bant die er met de buit vandoor ging. Direct 
na afloop van de veiling werd ter plekke 
nog contact gezocht met deze gelukkige 
koper: had deze het werk van Krop puur 
voor zichzelf gekocht of voor de handel? 
Hij had er zuiver commerciële bedoelingen 
mee voor en zou er volgend voorjaar op een 
grote beurs mee gaan pronken. Afgesproken 
werd dat hij nog voor de start van de beurs 
de gemeente Steenwijk (inmiddels Steen-
wijkerland) als eerste zou contacten. Aldus 
geschiedde. De betreffende handelaar had 
niet alleen goed begrepen hoe belangrijk 
dit beeld voor Steenwijk was, hij was ook 
nog zo coulant met een betrekkelijk geringe 
winstmarge genoegen te nemen. Zo keerde 
de in Krop zijn geboorteplaats geproduceer-
de Omhelzing, dankzij deze coöperatieve 
kunsthandelaar, bijna zestig jaar na dato 
alsnog terug naar Steenwijk.

Een man en een vrouw die elkaar omhelzen is een bekend 
en geliefd thema in de beeldende kunst. Ook Krop heeft 
dit onderwerp in 1923 twee keer uitgewerkt: een hardste-
nen exemplaar en een terracotta versie. Wij prijzen ons 
gelukkig dat we een kleine twintig jaar geleden één van 
deze twee kunstwerken aan de collectie hebben weten toe 
te voegen (al was dat een dubbeltje op zijn kant, zie ver-
derop). 
De hardstenen-uitvoering (V42) werd destijds door het 
Haags Gemeentemuseum aangekocht. In overzichtswer-
ken van Krop zijn oeuvre zal een afbeelding van dit fraaie 
beeld zelden ontbreken. De grès gebakken terracotta-uit-
voering van het Hildo Krop Museum is iets kleiner (45 cm) 
dan die van het Haagse museum (58 cm) en heeft op de 
voet de meegegoten signatuur van Krop. Omdat het object 
extra heet is gebakken zou deze uitvoering mogelijk be-
doeld kunnen zijn als bekroning van een trapopgang of als 
een eindstuk van een trapbalustrade. Van enige toepassing 
van welke aard ook maar is evenwel niets bekend. Wel-
licht is nog het meest opmerkelijk aan deze uitvoering dat 
aan de binnenzijde in de scherf ESKAF Steenwijk (Eerste 
Steenwijker Kunst Aardewerk Fabriek) staat gekrast. Zelfs 
Eskaf-deskundigen waren in 2003 niet op de hoogte van 
het feit dat deze terracotta-uitvoering ooit door het Steen-
wijker bedrijf was geproduceerd. Een sober keramisch 
object, zonder ook maar enige opsmuk maar wel met een 
grote zeggingskracht. Een topper! 
Terug naar Steenwijk 
Op 28 mei 2002 werden bij Christies in Amsterdam een 
groot aantal werken van Krop geveild waaronder deze 
terracotta-uitvoering van De Omhelzing. De gemeentelijke 
kunstcommissie had de veilingcatalogus goed bestudeerd, 
de kijkdag bezocht en overleg gepleegd met de verant-
woordelijke wethouder over de mogelijke aanschaf van 
onder andere dit beeld voor de gemeentelijke collectie. Het 
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van Krop op de steiger werkend aan zijn vaak 
monumentale beelden. Of van collega-kunstenaars 
die met hem hadden samengewerkt zoals zijn laatste 
assistent, de beeldhouwer Henk Oddens ons vertelde 
(Krop kon tot op hoge leeftijd uren achter elkaar 
hamer en beitel hanteren). 
 
Vitrineplastiekjes 
Het is op z’n zachtst gezegd verbazingwekkend dat 
Krop met diezelfde grote knuisten zijn keramische, 
vitrineplastiekjes de figuurtjes  een ongekende 
uitdrukkingskracht, met name in de kopjes, kon 
meegeven. Te bedenken dat het gaat om kopjes/
hoofdjes van slechts één à anderhalve centimeter, 
soms zelfs nog minder. Je bent geneigd je af te 
vragen waar de behoefte van Krop vandaan kwam 
om naast zijn grote beelden zich ook nog bezig te 
houden met dit, denigrerend gezegd, priegelwerk. 
In een interview (in 1955) met NRC-criticus Cees 
Doelman licht hij een tipje van de sluier op: Ik ben 
het meest met ceramiek bezig wanneer ik groot werk 
onderhanden heb. Zo geformuleerd komt het bijna 
overals een vorm van ontspanning. Maar of dat zo is 
betwijfelt Doelman: Ziet het eerder als een creatieve 
dadendrang, om juist in die perioden de geest en de 

hand levendig te houden. Mevrouw Lagerweij-Polak zoekt 
het ook enigszins in die richting: Dit kleinere werk van Krop 
is zonder meer op te vatten als een aanvulling op zijn grote 
werk en heeft hem behoed voor verstarring. 
 

Priegelwerken 
In de collectie van het Hildo Krop Museum zijn permanent 
een flink aantal voorbeelden te zien die het voorgaande 
verduidelijken. 
Om te beginnen zijn dat De Walletjes (V151) uit 1951, 
in het bijzonder het nonchalant gegroepeerde stelletje 
matrozen (nauwelijks met ogen, neus en mond) rond het 
gouden vrouwtje maar oh zo herkenbaar! 
In dezelfde zaal bevindt zich ook een vitrine van blinden: 
een polychroom geglazuurde Blinde met hond (V184) uit 
1965 en twee in terracotta uitgevoerde blindemannen. Hoe 

Krop was ook een meester op de vierkante centimeter

Onlangs ontdekte collega Loek van Vlerken in het depot 
van het museum, tussen de enorme hoeveelheid gipsen 
schetsen en afgietsels van beelden van Krop, een klein 
interessant plastiekje. Nader onderzoek leverde op dat het 
gaat om het beeldje Babbelende Joodse vrouwtjes uit ca. 
1910. Hoogte 14,5 cm, met hoofdjes van nauwelijks een 
centimeter groot en toch zijn de figuurtjes, qua houding en 
gezichtsuitdrukking, zo levensecht als 
het maar zijn kan. De vondst van dit 
beeldje vormde de directe aanleiding 
om voor de Nieuwsbrief eindelijk eens 
aandacht aan dit aspect van Krop zijn 
oeuvre te besteden. 
 
Polderkerel 
De parlementair verslaggever van 
het communistische blad De Tribune, 
Gerard J. M. van het Reve (inderdaad 
de vader van Karel en Gerard 
Cornelis) werd in 1937 weggezuiverd. 
Om in zijn onderhoud te voorzien 
ging hij proberen van zijn pen te 
leven. Voor zijn roman De Voorsten  
benaderde hij de beeldhouwer Hildo 
Krop, die hij vaag kende van zijn 
houtsneden voor De Tribune, met de 
vraag of hij voor de omslag van zijn 
boek een houtsnede wilde maken. In  
zijn jaren later vastgelegde herinnerin-
gen schetst de oude Van het Reve een treffend beeld van 
Krop: 
Het was voor het eerst dat ik hem hier in zijn atelier aan 
het werk zag: een stevige, ijzersterke boer of, zoals wij in 
die tijd typerend plachten te zeggen een polderkerel. Ik zie 
hem in mijn herinnering nog bezig een ontzaglijke hoop 
aarde of klei met behulp van schop en kruiwagen van de 
ene hoek van zijn grote werkruimte naar een andere over 
te brengen. Hij liep op klompen en in overal. 
Deze omschrijving komt overeen met de beeldvorming 
die er van Krop bestaat. Van de vele foto’s die wij kennen 
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de Boerenfamilie (V161) uit 1953 met een tanige boer 
die hard voor zijn bestaan moet werken en een kloeke 
boerin die zorg draagt voor een groot gezin en er daarin, 
zo lijkt het tenminste, zonder meer in slaagt. Tenslotte 

verdient in dit verband nog aandacht voor het beeldje 
van Johan Wertheim (V171) uit 1958/59. Op knappe 
wijze typeert Krop in dit beeldje van slechts 18 cm, door 
het een bepaalde houding te geven, de totale mens en 
collega-beeldhouwer, Johan Wertheim.

Kortom, het is priegelwerk van een zeldzame schoonheid, 
gemaakt door een kunstenaar die er werkelijk blijk van 

heeft gegeven ook het 
modelleren van het kleinere 
werk volledig te beheersen. 
Terecht staat er boven dit 
artikel dat Krop ook op de 
vierkante centimeter een 
meester was.

treffend is de weergegeven uitdrukkingsloze blik van de 
figuren. En dat in kopjes van deze afmetingen. 
Verder kunnen in dit verband nog worden genoemd 

In bijgaand artikel passeren diverse kera-
mische werken van Krop de revue. Wie 
nieuwsgierig is geworden naar het werk 
van de keramist Krop verwijzen we naar 
een door ons in 2015 uitgebrachte boekuit-
gave over dit thema. In de museumwinkel 
van het Hildo Krop Museum is nog een 
beperkt aantal voorradig van het rijkelijk 
geïllustreerde boek Hildo Krop keramiek. 
Prijs: €  12.50 
Of via onze website:  
www.hildokropmuseum.nl

Colofon: 
Redactie: Wim Heij, Loek van Vlerken 
Tekst: Loek van Vlerken en Wim Heij 
Fotografie: HKM,  Loek van Vlerken 
DTP/ontwerp: Christy Abels



Sir Winston Churchill in Rotterdam (een initiatief van o.a. 
Van Beuningen) uiteindelijk geen doorgang kon vinden 
(zie nieuwsbrief 19). Omdat Krop in het ontwerp voor dit 
monument behoorlijk veel energie en tijd had gestoken, 
vond Van Beuningen dat hij iets moest doen om Krop 
tegemoet te komen. Daniël George van Beuningen werd 
vaak ‘Joris’ genoemd en het leek Krop wel aardig, als geste 
naar zijn opdrachtgever, een St. Joris met de verslagen 
draak als het boegbeeld te ontwerpen.

Het m.s. TARA werd in juni 1952, met boegbeeld, te water 
gelaten. Na een intensieve dienst werd het versleten 
en niet meer rendabele schip in 1984 verkocht aan 
Pakistan om te worden gesloopt. Toen pronkte echter 
‘Joris en de draak’ al lang niet meer op de boeg. Voor een 
reparatie en onderhoudsbeurt aan het schip eind 1970/
begin 1971, lag de TARA in de Antwerpse scheepswerf 
Merchantile. De man in het harnas werd in verband met 
de reparatie losgeschroefd en de 4 meter grote bronzen 
‘Joris’ verdween van de een op de andere dag. Het mag 
merkwaardig worden genoemd dat er aan deze verdwijning 
nooit enige ruchtbaarheid is gegeven.

 

In 1954 gaf de Amsterdamse Maatschappij van 
Levensverzekering N.V., ‘Amstleven’ een boek uit om 
financiële middelen te verwerven voor de bouw van een 
nieuwe reddingsboot in Den Helder. In dit boek gaat het 
over schepen: Vrachtschepen, passagiersschepen en 
marineschepen. De omslagtekening van dit boek laat, 
in affichestijl, het m.s. Tara zien bij zijn te waterlating. 
Waarom juist de ‘Tara’ op de omslag staat wordt duidelijk 
in het voorwoord van het boek: “Juist dit vrachtpassagiers-
schip is als vlag voor ons boek gekozen, omdat dit het 
eerste schip is van onze handelsvloot, dat aan zijn boeg 
weer een schegbeeld draagt, zoals dit bij zeilschepen 
eeuwenlang het gebruik is geweest (…). Het boegbeeld in 
brons van de Tara is een kunstwerk van de beeldhouwer 
Hildo Krop. Het toont de ridder St. Joris, staande op de 
verslagen draak, en draagt de fiere wapenspreuk: True 
And Reliable Always, - Altijd eerlijk en betrouwbaar. De 
beginletters van de Engelse spreuk vormen de naam van 
het schip.”

In het archief van het Hildo Krop Museum kwam ik een 
foto uit 1951 tegen waar Hildo Krop op een gammel 
houten kistje staat voor een grote houten bouwconstruc-
tie. De beeldhouwer is hier bezig met een klei-ontwerp 
voor het boegbeeld van het bovengenoemde schip. Dit 
was niet een alledaagse opdracht voor een beeldhouwer. 
Hoewel ná de komst van de stoomboten het gebruik 
van boegbeelden niet meer gebruikelijk was, vond de 
Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen het wel 
een leuk idee om het nieuw te bouwen vrachtschip voor 
zijn N.V. Vrachtvaart, Rotterdam weer te voorzien van een 
groot bronzen boeg- of schegbeeld. Deze opdracht aan 
Krop was mede ontstaan omdat Van Beuningen het voor 
Krop erg vervelend vond dat een monument ter ere van 

Joris en de draak
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Het bronzen beeld is dus helaas verloren gegaan, maar er 
is toch nog iets tastbaars van dit kunstwerk overgebleven. 
Het Hildo Krop Museum in Steenwijk bezit namelijk een 
gipsen model in klein formaat van deze ‘St. Joris en de 
draak’, gemaakt door Krop rond 1951.

In het Rotterdamse tuindorp Vreewijk zijn de door Hildo 
Krop ontworpen ornamenten boven de huisdeuren 
teruggekeerd. Replica’s van de door Hildo Krop met de 
hand gesneden en beschilderde kunstwerkjes zijn in 
september onthuld (zie ook Nieuwsbrief 12 en 14).

Bij een renovatie van de woningen rond 1980 waren de 
beeldjes al verwijderd. De meesten waren spoorloos 
verdwenen. Slechts drie beeldjes waren overgebleven. 
Tijdens speurwerk van initiatiefnemer Netty van de Ende 

kwamen nog twee beeldjes boven water. Ook het archief 
van het Hildo Krop Museum bezat foto’s van het originele 
werk. Alle zes oorspronkelijk door Krop ontworpen beeldjes 
werden gereconstrueerd. Onder leiding van Wouter Schalk 
werden vakkundig replica’s gesneden. Daarna schilderde 
Jojanneke Post de beeldjes, daarbij geadviseerd door de 
kleuronderzoekers Lisette Kappers en Aleth Lorne. Helaas 
heeft Netty van de Ende de onthulling niet meer mee 
kunnen maken. Zij overleed in juni 2019.

Houten ornamenten teruggekeerd
Loek van Vlerken



 
In Den Haag (Piet Esser, 1953) en Utrecht (Joop Hekman, 
1955) waren al eerder, ter nagedachtenis aan de 
socialistische politicus Pieter Jelles Troelstra, standbeelden 
in de openbare ruimte geplaatst. Dat kon Leeuwarden, 
zijn geboorteplaats, natuurlijk niet op zich laten zitten. 
In 1961 kreeg Hildo Krop de opdracht van de gemeente 
Leeuwarden een standbeeld te ontwerpen. Dat de keuze 
op Krop was gevallen kwam mede omdat hij een aantal 
jaren eerder een bronzen buste van de liberale politicus 
Th. M. TH. Van Welderen Baron Rengers  (Mo 47, 1955) 
had gemaakt. Dit in de Friese hoofdstad geplaatste beeld 
was zo in de smaak gevallen dat men wederom aan Krop 
dacht. 
 
Ontwerp 
In eerste instantie koos Krop voor een voorstelling waarbij 
Troelstra de opgeheven rechterarm en hand in de lucht 
stak. Dit ontwerp werd uiteindelijk afgewezen omdat het te 
veel zou lijken op het beeld dat Johan Polet (1894-1971) in 
1931 maakte van Domela Nieuwenhuis. Van dit afgekeurde 
ontwerp bevindt zich in het archief van het Hildo Krop 

Museum een foto en in het depot een gipsen schets 
(Terzijde: Het Museum Helmond bezit zelfs een groen 
geglazuurd exemplaar van terracotta). 
Tenslotte koos Krop voor een verbeelding van Troelstra, 
met een bezwerende opgeheven arm, als een redenaar 
achter een denkbeeldige lessenaar. Het bijna 5 meter 
hoge monument (inclusief sokkel) werd op 6 oktober 
1962 onthuld door zijn kleindochter Veronica Bay en 
oud-premier Willem Drees en kreeg een plek op het 
Oldehoofsterkerkhof nabij de Oldehove. 
 
Kritiek 
Hoewel de weduwe van Troelstra van mening was 
dat de kunstenaar Troelstra goed had getroffen 
waren vele anderen beduidend minder te spreken 
over Krop zijn kunstwerk: te ruig, te statisch of geen 
eenheid. 
Nog in dezelfde maand van de onthulling verscheen 
er in de Leeuwarder Courant (16 oktober 1962) 
een ingezonden brief van de Friese beeldend 
kunstenaar Jentsje Popma over de keuze van de op 
dat moment 78-jarige Krop uit Amsterdam in plaats 
van een Friese beeldhouwer. Popma was ook in het 
geheel niet te spreken over Krop zijn eindproduct: 
Een hobbezak, oordeelde hij, maar dat lag niet aan 

Krop zelf. De man kon niet beter, dat wist een ieder die zijn 
werk kent (…) Het is de commissie, die ter verantwoording 
geroepen dient te worden. 
 
Locatie 
Tien jaar na de onthulling ontstaat er al een meningsver-
schil over de plek van het beeld. Het beeld wordt, na lang 
wikken en wegen, in 1992 verplaatst van de Noord- naar 
de Zuidkant van het plein. Recentelijk ontstond er opnieuw 
discussie over de plek van het Troelstra Monument. Het 
wijkpanel Vlietzone en de Stichting Vlietvaardig (een 
gebiedsdeel van Leeuwarden) zijn de mening toegedaan 
dat het beeld op het Vliet beter tot zijn recht zou komen 
dan in de schaduw van de Oldehove: Het beeld staat nu in 
het niets tussen het Gemeentehuis en de Oldehove en bij 
festiviteiten staan er urinoirs rond het monument.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat het geharrewar over de 
plaats van het Troelstra Monument zal verstommen. We 
blijven de zaak volgen.  

Opnieuw onrust over locatie Troelstra monument (mo 58)
Wim Heij


