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Eind 2021 kreeg ik een tip van een Hildo Krop liefhebber 
dat hij een faun van Krop had ontdekt aan de gevel van het 
Amsterdamse Gerrit van der Veen College. Omdat hij had 
gelezen in de bijlage van de correcties en aanvullingen op 
het boek van Lagerweij-Polak dat het beeldje ‘sproeier in 
de vorm van faun met slang’ (B75-f) verloren was gegaan, 
was hij van mening dat hij mij moest vertellen dat dit 
werk van Krop nog wél aanwezig is. Hiervoor ben ik hem 
uiteraard dankbaar. Hij stuurde ook een foto van het object 
mee. Het beeld op de foto was onmiskenbaar een ‘Hildo 
Krop’.

Ik maakte een afspraak met de rector van de school en 
ging op zoek naar het beeldje. Dit schoolhoofd, pas enkele 
jaren verbonden aan het Gerrit van der Veen College, wist 
niet van het bestaan van het beeld, maar het fauntje met 
de slang was snel gevonden. In de tuin aan de achterzijde 
van het gebouw was, en is nog  steeds, een fietsenstalling. 
Inmiddels is er een aanbouw (waarschijnlijk een fietsenstal-
lingoverkapping) verwijderd. Laat nou net het bewuste 
beeld daaronder gezeten hebben. De resten van de 

afdichtkit zijn nog te zien, ook helaas op het beeldje. Het 
fauntje heeft hier jarenlang verstopt gezeten en ik hoef me 
ook niet te schamen dat ik het niet ontdekt heb. 

Staand voor het beeldje herinnerde ik mij dat in Lagerweij-
Polak (B75-f - pag.114) wordt vermeld dat boven de fontein 
(lees: bassin) een faun op een pijler staat. Mijn blik ging 
omhoog en zag inderdaad een faun, een beeld van bijna 
één meter hoog. De kop iets naar voren gebogen, zodat hij 
ongemerkt naar beneden kan gluren.

Ook deze faun met grote hoorns en puntoren had ik nooit 
eerder ontdekt, terwijl ik de afgelopen 15 jaar toch vaak 
het gebouw heb bekeken. Door overmatige boomgroei 
was de faun echter nauwelijks te zien. Met een beetje 
gemanoeuvreer heb ik toch door de takken heen en in 
de stromende regen er enkele afbeeldingen van kunnen 
maken.

In één klap twee nieuwe faunen van Hildo Krop ontdekt, 
dat is niet alledaags. We zullen het boek ‘FAUNEN’ niet 
hoeven herschrijven, maar bij een nieuwe druk zullen we 
zeker deze twee fraaie exemplaren er in opnemen.

Twee faunen van Hildo Krop ontdekt
Loek van Vlerken



Wie meer wil weten over de FAUN in het 
werk van Hildo Krop verwijzen we naar het 
door het Hildo Krop Museum in 2019 uitge-
brachte boek FAUNEN.

In de webshop van het museum is dit 
rijk geïllustreerd  boek verkrijgbaar voor 
20,00 euro



portretkop van Opsomer (V165). Kort nadien begon 
hij aan de vervaardiging van een, als het ware, een  
achter zijn schildersezel zittende Opsomer (V167). 
Over dit beeld merkt ir. J. Leupen (in Leupen en de 
Gruyter: Hildo Krop) op: 
Massaal in grote vormen opgebouwd zit de ronde 
Vlaming aan de arbeid, de spirituele kop strak op 
zijn werk gericht, terwijl met een zeker en dwingend 
gebaar van de recht naar voren gestrekte arm een 
krachtige toets op het denkbeeldige doek wordt 
geplaatst. Met welk een creatieve kracht wordt een 
creatieve geest verbeeld! 
De criticus W. Jos de Gruyter roemt, in zijn bijdrage in 
hetzelfde boek, Krop zijn vermogen van het uitbeelden 
van het zitten van zijn figuren: 
Ik ken trouwens nauwelijks een andere beeldhouwer 
die zo sterk het zitten van zijn gestalten beklemtoont 
als juist Krop. 
Wie het beeld van Opsomer in ons museum zal zien, 
zal het met de omschrijving van De Gruyter helemaal 
eens zijn. En als u toch bij ons op bezoek bent, loop 
dan ook even naar onze keramiekzaal en bekijk de 
zittende vrouw van de Boerenfamilie, in dit verband 
ook heel toepasselijk.  
Van de zittende Opsomer maakte Krop drie 
verschillende uitvoeringen: 1 ex. gips, 185 cm, wat 
er nog van over is bevindt zich in de opslag; 1 ex. 
gips bedekt met bladzilver (?), 80 cm te zien in de 
depot-opstelling van het museum en 3 ex. brons, 
17,5 cm (1 ex. Singermuseum Laren, 1ex. Stedelijk 
Museum Schiedam). 
Helaas kunnen we de vraag, hoe Krop en Opsomer 
elkaar hebben leren kennen, niet beantwoorden. 

Zeker is dat Krop lid was van de Vlaamse Kunstenaars 
Kring en dat Opsomer zeer waarschijnlijk ook deel 
uitmaakte van deze groep.

Opsomer Schilderde Krop en Krop boetseerde Opsomer

Isidore baron Opsomer (1878-1967) was een Vlaamse 
in realistisch/post-impressionistische stijl werkende 
schilder. Grote bekendheid verwierf hij als portrettist van 
kunstenaars en schrijvers (o.a. Felix Timmermans, Henry 
van de Velde en August Vermeylen), politici (o.a. Camille 
Huysmans) en vooraanstaan-
de figuren (o.a. koning Albert !). 
Gedurende de periode 1936-1949 
was hij directeur van de Koninklijke 
Academie van Schone Kunsten 
te Antwerpen. In talloze musea 
is werk van hem te zien. In zijn 
geboorteplaats Lier was tot 2018 
werk van hem te zien in het 
Timmermans-Opsomerhuis,  maar 
dit werd in 2018 gesloten. De 
collectie is thans ondergebracht in 
het Stedelijk Museum Wuyts-Van 
Campen en baron Caroly. 
In 1952 schilderde Opsomer een 
vrij groot kleurrijk portret van zijn 
noordelijke kunstbroeder Hildo 
Krop. Met het resultaat was de 
beeldhouwer zo ingenomen dat 
dit portret tot zijn dood op een 
prominente plaats in zijn woning 
in Schoorl hing. Sinds begin 2002 
maakt het schilderij deel uit van 
de collectie van het Hildo Krop 
Museum. 
Een jaar later (1953) modelleerde 
Krop op zijn beurt een terracotta 

Wim Heij



Bij het lezen van een roman stuitte ik nietsvermoedend op 
de volgende passage: 
Hij vliegt de deur uit. Rent de straat uit, holt langs de 
kade, de brug over, passeert de 
Mozartkade en de Apollohal. Onder 
de beelden van de Rijksverzekerings-
bank staat hij te wachten op de bus. 
Kijkt uit over de Apollolaan, naast het 
zwaard van de reusachtige naakte 
man. Er gaat een vreemde rilling 
door hem heen elke keer als hij die 
beelden ziet. Ze staan daar zwijgend 
en afgezonderd en stralen een 
ongenaakbare macht uit.(*) 
De “hij” is een jonge jongen die 
wanhopig op zoek gaat naar zijn 
plotsklap met de noorderzon 
vertrokken moeder. De “reusachtige 
naakte man”, is één van de twee, 
bijna vier meter grote bronzen 
beelden, welke staat opgesteld 
in één van de twee nissen van 
de monumentale ingang van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 
Amsterdam (splitsing Apollolaan/

Wim Heij

Reusachtige naakte man

Stadionweg). De voorloper van de SVB, de Rijksverze-
keringsbank, werd in 1901 opgericht om de eerste 
verzekeringswet, de ongevallenwet, uit te voeren.

In juli 1939 kregen de beeldhouwers Hildo Krop en 
Frits van Hall (1899-1945), van het Rijk de opdracht 
elk een beeld te vervaardigen voor het tussen 1937 
en 1939 gereed gekomen nieuwe onderkomen van de 
Rijksverzekeringsbank. De allegorische mannenfiguur 
van Krop symboliseert De beschermer en handhaver van 
de Sociale Wetgeving (B110). Deze figuur is duidelijk 
door de klassieke beeldhouwkunst geïnspireerd: strak 
en streng. De naakte man heeft in zijn linkerhand een 
kleine vrouwenfiguur die staat voor de sociale wetgeving, 
in zijn rechterhand een enorm zwaard (symbool voor 
bescherming en handhaving). Het kleimodel, met een 
hoogte van 3,75 m., werd vervolgens in gips afgegoten. Dit 
model werd in stukken afgevormd en bij bronsgieter Binder 
in Bloemendaal gegoten. Deze goot de verschillende 
delen en laste ze onder toezicht van Krop weer aan elkaar. 
Daarna werden de naden bijgewerkt. 
Het gipsen model van de door Van Hall vervaardigde 
vrouwenfiguur, De beschermster van de Sociale Zorg 
en Gerechtigheid, werd bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in de kelder van de bank opgeslagen. 
Daar liep het grote schade op (door vorst en hoog water) 
en omdat Van Hall de oorlog niet had overleefd (werd 
vanwege zijn activiteiten in het kunstenaarsverzet in Polen 
geëxecuteerd), werd de hulp ingeroepen van derden. Maar 
ook de geraadpleegde beeldhouwers Jan Bronner en 
Mari Andriessen waren niet bij machte het onherstelbaar 
beschadigde beeld nog te redden. Uiteindelijk kreeg de 
beeldhouwer Han Wezelaar (1901-1984) de opdracht om 
een nieuw beeld met hetzelfde thema te vervaardigen. 
Zodoende konden pas in 1954 de beide beelden worden 
onthuld. 
 
* Hans Münstermann: De bekoring. Uitg. Nieuw 
   Amsterdam, 2006



Gysbreght van Amstel-vaas
Loek van Vlerken

Het depot van het Amsterdam Museum staat op een 
industrieterrein op het meest westelijke punt van 
Amsterdam Noord. Het gebouw is een hoge betonnen 
kolos, waarin zo goed als geen ramen te vinden zijn. In 
deze ‘bunker’ had ik een afspraak met een medewerker 
van het museum. De reden van mijn bezoek betrof een 
vaas van Hildo Krop, welke zich in de collectie van het 
museum bevindt. Deze vaas (53,5 cm) uit 1947 van 
geglazuurde polychrome keramiek met motieven naar de 
‘Gijsbrecht’ (V 137 in de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak) 
kende ik niet en wilde dit keramische kunstwerk graag eens 
bestuderen. Bij binnenkomst gaf ik na een Corona-periode 
van bijna twee jaar eindelijk weer eens iemand de hand en 
ging ik met de museummedewerker naar de zaal waar de 
Gijsbrecht-vaas al klaar stond.

Op de rand van de vaasdeksel staan de beginregels van 
de Gijsbrecht van Joost van den Vondel:

Het hemelsche gerecht heeft zich ten 
langen leste

Erbarremt over my en myn benauwde 
veste 

Op de vaas zelf verbeeldt Krop het 
Gijsbrecht verhaal tot in detail. Voor wie 
het verhaal niet kent, even een korte 
samenvatting:

Het toneelstuk ‘Gysbreght van Aemstel’  
speelt rond 1300 op de dag en de nacht 
voor kerstmis. De stad Amsterdam 
wordt al een jaar belegerd door de 
troepen van de Waterlanders en de 
Kennemers, die de moord op graaf 
Floris V van Holland willen wreken. Men 
vermoedt dat Gysbrecht van Aemstel, 
stadsheer van Amsterdam, iets met 
de moord te maken heeft. Omdat de 
belegering van de stad niets oplevert, 
heeft de vijand een list verzonnen. De 
troepen trekken zogenaamd weg en 
laten een schip voor de stadswal achter, 

zo te zien vol met hout. Een spion haalt 

Gysbreght over het schip naar binnen te laten varen – in 
de winterkou is het hout welkom. Terwijl iedereen in de 
kerk de kerstnacht viert, komen er uit het binnengevaren 
schip echter soldaten tevoorschijn die de stadspoorten 
openen. Met veel geweld wordt de stad ingenomen, 
waarbij leden van het geslacht Aemstel bruut vermoord 
worden. Aanvoerder Gysbreght wil zich doodvechten 
ondanks de protesten van zijn vrouw Badeloch. Uiteindelijk 
gaat hij toch in ballingschap, met zijn gezin en een groep 
Amsterdammers, omdat de engel Rafaël dat namens God 
beveelt. Rafaël voorspelt aan het slot van het stuk dat 
Amsterdam zal herrijzen als een machtige koopmansstad. 

Het toneelstuk werd op 26 december 1637 opgevoerd 
ter gelegenheid van de opening van de Amsterdamse 
schouwburg. De uitvoering werd een jaarlijkse traditie, 
eerst als kerstspel en vanaf de 19de eeuw als Nieuwjaars 



première. Ongetwijfeld heeft de toneel minnende Krop dit 
stuk regelmatig gezien. Het Gijsbrecht-thema moet hem 
zeer hebben aangesproken. Meerdere keren komt 

in zijn oeuvre de Gysbreght van Aemstel voor. Bij deze 
vaas heeft hij zich helemaal uitgeleefd. In de romp is 
de plattegrond van Amsterdam gekerfd en bekleed met 
allerlei reliëfjes met betrekking tot het Gijsbrechtverhaal, 
waardoor deze serie afbeeldingen veel weg heeft van een 
stripverhaal. Zoals dat vaak gebeurde met zijn keramische 
experimenten ging Krop ook met de Gijsbrecht-vaas iets 
te ver. Door het net te lang in de oven te laten, zijn aan de 
voet van de vaas wat barsten waarneembaar. Hij smeerde 
deze weer dicht en heeft het na een extra glazuurlaag 
opnieuw in zijn oventje gezet. 

In 1960 werd de kunstcollectie van de in 1954 overleden 
zakenman en kunstverzamelaar Willem Dreesmann 
geveild. De vaas met Gijsbrecht motieven, een onderdeel 
van deze collectie, werd aangekocht door het Amsterdam 
Museum. De kunstcollectie van Dreesmann ademde 
in alles zijn geboortestad Amsterdam. Hij bouwde zijn 
‘Amsterdam’-verzameling op gedurende vele jaren, daarbij 
geadviseerd door andere verzamelaars. Volgens de 
verhalen vertrok Willem na het avondeten steevast naar 
zijn werkkamer om in veilingcatalogi naar nieuwe aankopen 
te speuren. 

Leuk te vermelden is dat Krop bij één van de geboetseerde 
taferelen (Gijsbrecht op de Schreierstoren) de Gijsbrecht-
figuur plaatst in een pose die hij later nog eens herhaalt, 
namelijk bij het ‘Schip in aanbouw’ (Mo54) uit 1958/59. 
Het mannetje met de rechterarm hoog. Het mannetje dat 
tevens het logo van het Hildo Krop Museum is geworden.
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