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Zoals bekend was Hildo Krop een duizendpoot die een 
onnoemelijk groot oeuvre heeft achtergelaten. Een flink 
deel van dit werk hebben we inmiddels in kaart weten te 
brengen. Telkens weer komen er ‘nieuwe’ werken van 
Krop boven water waarvan het bestaan niet bekend was, 
of vinden we een verloren gewaande beeld terug, zoals de 
faunen aan de gevel 
van het Gerrit van 
der Veencollege in 
Amsterdam (zie onze 
vorige nieuwsbrief). 
Regelmatig ben 
ik op zoek naar 
onbekende werken 
van Krop. Vorige 
maand kwam ik via 
de website ‘Delpher’ 
terecht bij een editie 
van het dagblad 
De Waarheid (22 
augustus 1959), 
waarin een recensie 
te vinden is over 
een tentoonstelling 
van het keramische 
werk van Krop 
in Hilversum: 
“(…) Daar zijn de 
drie matrozen, 
de clowns en de 
vrouwenfiguurtjes 
(…) en ook de 
voortschrijdende 
mensen met de rode 
vlag, daterend uit de 
tijd, toen Hildo het 
prachtige bronsreliëf 
vervaardigde voor 
het 25-jarige bestaan 
van ‘De Tribune’ 
(1932), dat thans 
het trappenhuis 
van Felix Meritis 
siert en waar men 
uit gewoonte soms 
achteloos langs 
loopt”. Als ik zo’n 
zin lees gaan er bij mij lichtjes knipperen: ‘een bronsreliëf 
van de Tribune’ (???), die kende ik niet. Na een uurtje 
speurwerk kwam ik in de catalogus van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis een foto tegen van een 
reliëf met de titel ‘De Tribune’. Een naam van een maker 
ontbrak echter, maar de hand van Krop is onmiskenbaar. 
Dit is het in De Waarheid genoemde reliëf.  Op deze 
plaquette staan drie figuren: in het midden een vrouw met 
een hamer en sikkel, rechts een man met een vaandel en 
links een krantenverkoper met De Tribune in zijn hand. 
Daaromheen in een boog de tekst: 25 jaar leering en stryd 
voor het communisme.

Wat was De Tribune voor een blad?

De Tribune was een voorloper van het communistische 
dagblad ‘De Waarheid’ en verscheen voor het eerst op 19 
oktober 1907 als weekblad van de marxistische oppositie 

binnen de ‘Sociaal-Democratische Arbeiderspartij’ (SDAP). 
De oprichters en redacteuren van het weekblad: David 
Wijnkoop, Jan Ceton en Willem van Ravesteyn waren 
het niet eens met het partijbeleid. Ze waren tegen de 
‘bourgeoise-weg’ die de partij was gaan bewandelen. 
Ook schreven ze in felle bewoordingen dat de SDAP 

zich te slap opstelde ten aanzien van de werktijden van 
de arbeiders. De SDAP vond de eis voor een tien-urige 
werkdag (!) te ver gaan. De radicalen wilden zelfs een 
werkdag van acht uur. Ook het pleidooi van de oppositie 
om pensioenen voor de arbeiders in te stellen, was 
helemáál onbespreekbaar. 

Nadat de redactieleden van De Tribune in 1909 op het 
Deventer-congres uit de SDAP geroyeerd waren, ging 
het blad verder als uitgave van de door geroyeerde 
leden opgerichte partij ‘Sociaal-Democratische Partij’ 
(SDP). In 1918 veranderde de SDP haar naam in de 
‘Communistische Partij Holland’ (CPH) en in 1935 in de 
‘Communistische Partij van Nederland’ (CPN). 

Hildo Krop stond ook niet langer achter de koers van 
de SDAP en verliet uiteindelijk in 1918 de partij. In het 
socialistische dagblad ‘Het Volk’, de speekbuis van de 

De Tribune

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

SDAP,  stond een oproep om de negende 
Duitse oorlogslening te steunen. Dat was 
voor de principiële pacifist Krop een stap te 
ver.

Voor het blad De Tribune maakte Krop 
jarenlang houtsneden. Dit waren prenten 
met een politieke lading. Eén keer was De 
Tribune  zelf onderwerp van zo’n politieke 
prent, toen er in juli 1934 in de Jordaan 
opstand uitbrak tegen de steunverlaging. 
Politie en het leger traden hard op tegen 
de demonstranten. Bij dit ‘Jordaan-oproer’ 
vielen vijf doden en er waren meer dan 41 
gewonden. Bijeenkomsten en demonstraties 
werden verboden. De Tribune, die uiteraard 
achter de arbeiders stond, kreeg een tijdelijk 
verschijningsverbod. De politie bezette de 
drukkerij en de persen werden verzegeld. 

Naast de gevonden foto van het reliëf 
probeerde ik ook het echte bronzen 
kunstwerk op te sporen. In het artikel in De 
Waarheid stond dat het reliëf zich in het 
trappenhuis van Felix Meritis bevond. In dit 
gebouw zetelden van 1947 tot 1981 de CPN 
en De Waarheid. Hoewel ik weinig hoop had 
de plaquette te vinden, besloot ik toch een 
bezoekje aan het legendarische pand aan 
de Amsterdamse Keizersgracht te brengen. 
Helaas werd mijn vermoeden bevestigd: van 
het bronzen reliëf was geen spoor meer te 
vinden. 

We zullen het met de foto moeten doen.
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Nieuwe aanwinst

Volstrekt uniek is de nieuwste aanwinst die we hebben 
kunnen verwerven voor de kunstcollectie van het Hildo 
Krop Museum. Uniek, maar tevens een simpel en 
schijnbaar weinig zeggend houten miniatuur fauteuiltje van 
17 cm. Het heeft jaren dienst gedaan als poppenstoeltje 
bij de kleindochter van Lucine Krop, de oudste zuster van 
Hildo, maar daar was het niet voor gemaakt. Rond 1920 
ontwierp Hildo Krop voor zijn zuster Lucine en zwager 
Adriaan van Wijngaarde het complete meubilair voor hun 
woning ‘Huize de Geer’ in Rhenen. Net als bij opdrachten 
voor bouwbeeldhouwwerk en monumenten maakte Krop 
altijd eerst een model om de opdrachtgever een idee te 
geven hoe het werk er uiteindelijk zou komen uit te zien. 
Voor meubelen was dat niet anders. 
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karikaturaal reliëfportret in gips dat vreemd genoeg door 
mevrouw Lagerweij-Polak niet werd opgenomen in de 
door haar opgestelde oeuvrecatalogus maar wèl in haar 
monografie werd genoemd en zelfs afgebeeld (blz. 18). 
Deze Tom Schilperoort was in 1905 naar Parijs getrokken 
voor een reportage over Nederlandse kunstenaars in de 
Franse hoofdstad. Hij wist er een aantal te ontmoeten 
waaronder Otto van Rees en zijn eveneens uit Delfshaven 
afkomstige, oudere dorpsgenoot, Kees van Dongen. Maar 
minstens zo belangrijk was dat hij daar ook een jonge 
Pablo Picasso trof en deze wist over te halen om in de 
zomer van 1905 een aantal weken in Schoorl bij hem te 
komen schilderen. Een gebeurtenis die nog immer tot 
de verbeelding spreekt en waar honderd jaar later in het 
museum in Alkmaar met een kleine expositie nog aandacht 
voor werd gevraagd. 
Na zijn tijd in Frankrijk, en een enigszins zwervend bestaan 
waarin hij reportages en verhalen schreef voor tal van 
bladen, probeerde hij meer vastigheid in zijn bestaan 
aan te brengen. Zijn favoriete onderwerpen waren, naast 
pittoreske plekken en kastelen, met name de motor- en 
autosport en de luchtvaart. Om die reden werd hij bij 
de ANWB aangenomen om te gaan schrijven voor het 
ledenblad van deze organisatie, De Kampioen. 

Krop en Tom Schilperoort hadden elkaar leren kennen in 
het Jopiehol, een verre voorloper van de Amsterdamse  
kunstenaarssociëteit De Kring. Enigszins opmerkelijk is 
dat beiden zich, ieder op z’n eigen wijze en in z’n eigen 
stiel, met de afsluiting van de Zuiderzee hebben bezig 
gehouden. Tom in de aanloop en Hildo aan het einde van 
het traject. 
Wat is het geval? 
In 1915 kreeg Schilperoort van de ANWB het verzoek 
om samen met de tekenaar Engelbart Bokhorst (1876-
1939) een vijfdaagse boottocht te maken langs de kust 
van de Zuiderzee. De tekenaar werd verzocht de kustlijn 
(vuurtorens, kerken, molens en watertorens) in beeld te 
brengen, waarbij de journalist moest zorgdragen voor 
passende teksten onder de vervaardigde silhouetten. 
De aanleiding voor dit project was uitermate serieus: de 
minister van Waterstaat, ir Cornelis Lely (1854-1929), had 
in 1913 de inpoldering en drooglegging van de Zuiderzee 
in het regeringsprogramma op laten nemen. Nu het einde 
van de binnenzee in zicht kwam moest nog één keer de 
kustlijn van de oude Zuiderzee voor het nageslacht  goed 
worden vastgelegd. 

Krop, Tom en de Zuiderzee
Wim Heij

In 1908 was Krop er definitief uit: Hij werd beeldhouwer! In 
datzelfde jaar liet hij zich inschrijven aan de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Naast de lessen 
in de beeldhouwkunst bezocht hij ook regelmatig de 
legendarische zolder (aanvankelijk gevestigd Kerkstraat 
270, later dichter in de buurt van de Leidsegracht) van de 
straatarme, gesjeesde kunstenaar/dichter en melkproever, 
Jopie Breemer (1875-1957). Deze alleszins kleurrijke figuur 
trok met zijn openhuis talrijke bezoekers uit de kringen 
van kunstenaars, schrijvers en journalisten maar ook wel 
van daarbuiten. Eén uit deze laatste categorie was de 

binnenvaartreder 
Piet Varekamp 
die de jonge 
Krop op een 
gegeven 
moment vroeg 
of hij misschien 
een portret van 
zijn dochtertje 
Leentje wilde 
maken. Krop 
voldeed met 
veel plezier aan 
dit verzoek. 
Een andere 
regelmatige 
bezoeker van 
het Jopiehol 
was de architect 
Piet Kramer die 

bij het zien van dit meisjesportret (V4) daar zo van onder 
de indruk was dat het Krop de eerste opdracht opleverde 
(een gevelsteen (B1) voor het gebouw van de Bond van 
Minder Marinepersoneel in Den Helder). Kramer was zo 
ingenomen met het werk van Krop dat hij hem vervolgens 
ook nog aanbeval bij de architect van het nog te bouwen 
Scheepvaarthuis in Amsterdam, Joan Melchior van der Meij 
(1878-1949). Het is bepaald niet overdreven om te stellen 
dat mede dankzij dit Jopiehol de carrière van Krop daarna 
in een stroomversnelling terecht kwam. 
 
 
In datzelfde etablissement ontmoette Krop nog een 
bijzondere figuur, de journalist Tom Schilperoort (1882-
1930). Van hem maakte Krop in 1910 een enigszins 
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Moisey Kogan

De relatie van Krop met de afsluiting van de Zuiderzee 
volgde pas enkele tientallen jaren later. In 1933, na het 
sluiten van de dijk, ontving Krop de Rijksopdracht een 
kunstwerk te ontwerpen voor het herdenkingsmonument 
van architect  W. M. Dudok (1884-1974) op de Afsluitdijk. 
Dat werd het grote, alom bekende reliëf Een volk dat 
leeft bouwt aan zijn toekomst. Een kleine bronzen schets 
van dit fraaie kunstwerk is, alsmede het portret van Tom 
Schilperoort, permanent te zien in het Hildo Krop Museum 
te Steenwijk.

In april, tijdens een vakantieweekje in de Achterhoek, 
bracht ik een bezoekje aan de bijzondere tentoonstelling 
in Zutphen van het werk van Jeanne Bieruma Oosting 
(1898-1994). In deze expositie van het werk van 
deze ‘eigenzinnige freule’ (door haar vrienden ‘Biertje’ 
genoemd), trof ik een portret van de Russische kunstenaar 
Moisey Kogan (1879-1943), een olieverfschilderij van 
Oosting uit 1935. 

Kogan’s eerste kennismaking met Nederland kwam in 1924 
tot stand door Otto van Rees. De kunstschilder Van Rees 
had Kogan in Blaricum uitgenodigd voor zijn ‘Idealistische 
Kolonie van de Internationale Broederschap’. Dit was een 
ontmoetingsplaats voor vrijdenkers, anarchisten, filosofen 
en kunstenaars. 

Moisey Kogan was een rusteloze kunstenaar die woonde 
en werkte afwisselend in München, Berlijn, Zwitserland en 
Parijs. Op de vlucht voor het nazisme woonde hij tussen 
1933 en 1936 in Nederland. In 1933 werd Kogan’s werk 
in Duitsland als Entartete Kunst aangemerkt en in 1938 

werden enige werken tentoongesteld in de Berlijnse 
expositie Entartete Kunst. Kogan trok zich steeds meer uit 
het openbare leven terug.

Kogan was in kringen van Nederlandse beeldhouwers 
befaamd om zijn werk. Voor Frits van Hall, Jan 
Havermans en Jan Meefout was hij een leermeester. 
Andere kunstenaars, die hem bewonderden en zijn werk 

verzamelden waren 
o.a. Jan Bronner, 
Mari Andriessen, 
John Rädecker, 
Han Wezelaar 
en ... Hildo Krop. 
Een gipsen reliëf 
van Kogan, een 
staand naakt 
vrouwenfiguur, was 
in het bezit van 
Krop en getuigt van 
zijn bewondering 
voor de kunst van 
Kogan. Dit reliëf 
bevindt zich nu in 
de collectie van het 
Hildo Krop Museum 
en is de komende 
maanden te zien in 
de gipskamer van 
het museum.

De tentoonstelling 
Jeanne Bieruma 
Oosting is nog te 
zien in Museum 
Henriette Polak, 
Zutphen tot 21 
augustus 2022



Wat andere vonden/vinden van krop
Wim Heij
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In zijn bijdrage aan de Beeldengids Nederland (over 
de periode 1914-1945) positioneert kunsthistoricus Jan 
Teeuwisse op pagina 33 de beeldhouwer Hildo Krop ten 
opzichte van zijn tijdgenoten als volgt: 
Tot de belangrijkste beeldhouwers van de Amsterdamse 
School worden Hendrik van den Eijnde, Hildo Krop, John 
Raedecker, Johan Polet en Jan Bronner gerekend. Van 
den Eijnde die aanvankelijk vooral religieus werk maakte, 
behoorde tot de generatie van Mendes da Costa en Zijl 
maar onderging door zijn samenwerking met architecten 
als De Klerk en Kramer een stijlontwikkeling die hem 
tot een van de grondleggers van de Amsterdamse 
richting heeft gemaakt. Hij leidde de werkplaats waar de 
sculpturale versieringen voor het Scheepvaarthuis werden 
vervaardigd en waar onder anderen Krop, Toon Raedecker 
en Joop van Lunteren tot zijn medewerkers behoorden. 
[…] 
In vergelijking met de lyrisch ingestelde Van den Eijnde 
stond Hildo Krop met beide benen op de grond. Voor 
hem was het Scheepvaarthuis het begin van een 
loopbaan waarin hij zou uitgroeien tot de productiefste en 
bekendste beeldhouwer van de Amsterdams School. Krop 
ontwikkelde in zijn bouwplastiek een zeer herkenbare, 
sterk plastische en sociaal geladen stijl die hij zijn leven 
lang trouw is gebleven. Als “stadsbeeldhouwer” heeft hij 
vanaf 1916, veelal in samenwerking met de architecten 

Hulshoff en Kramer, het sculpturale aanzien van 
twintigste-eeuws Amsterdam in belangrijke mate 
bepaald.

 
Beeldengids Nederland, o.r.v. M. Beerman, F. van 
Burkom en F. Grijzenhout werd in 1994 uitgegeven 
bij Uitgeverij 010, Rotterdam 


