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In 1961 kreeg Hildo Krop de opdracht van de 
gemeenteLeeuwarden om een standbeeld te maken van 
de socialist Troelstra. Deze opdracht ontving Krop vanwege 
het eerdere beeldhouwwerk voor de Friese hoofdstad, het 
borstbeeld van de  Leeuwardense burgemeester Wilco 
Julius van Welderen baron Rengers (1834-1916) uit 1955, 
waar men zeer tevreden over was. Krop, die zelf in zijn 
jeugd, aan de hand van zijn vader Troelstra had horen 
spreken, gaf hem weer als de volksmenner, die het volk wil 
overtuigen om op te komen voor hun rechten. 

In eerste instantie had Krop het figuur een wat andere 
uitstraling gegeven door de rechterarm omhoog te richten, 
zoals op een foto uit het archief van het Hildo Krop 
Museum laat zien. We zien hier de beeldhouwer aan het 
werk aan het  model. Ook bestaat er van dit model een 
groen geglazuurde keramische uitvoering van nog geen 
30 cm. Dit beeldje bevindt zich in de collectie van het 
Gemeentemuseum Helmond. Aangenomen werd dat Krop 

de opgeheven arm 
van Troelstra wat 
heeft laten zakken 
omdat het beeld 
mogelijk teveel 
zou lijken op het 
beeld van Domela 
Nieuwenhuis uit 1931 
van de beeldhouwer 
Johan Polet op 
het  Nassauplein in 
Amsterdam. Maar of 
dit de reden is mag 
worden betwijfeld. 

In de Leeuwarder 
Courant van 21 april 
1962 schrijft een 
journalist die een 
bezoek bracht aan 
het atelier van Krop 
het volgende:

‘Overal in zijn atelier 
staan Troelstra’tjes. 
Daar onder die 
tafel staat er een 
met zijn vinger 

vermanend opgeheven - “was dat een schoolmeester”, 
vroeg een Zwitserse vriend. Toen hij  dat had gezegd, had 
dat ontwerp voor Hildo Krop meteen afgedaan. Niet omdat 
hij iets tegen schoolmeesters heeft, maar omdat Troelstra 
geen schoolmeester was’.

Het Nieuwsblad van het Noorden van 3 maart 1964 geeft 
een weer iets andere verklaring voor de arm-wijziging: 

‘Dat Krop ondanks zijn geweldige oeuvre voor Amsterdam 
toch zijn onafhankelijkheidszin heeft behouden bleek 
enige jaren geleden toen het comité tot oprichting van het 
standbeeld voor Pieter Jelles Troelstra te Leeuwarden al 
had goedgekeurd, waarna Hildo Krop het toch in elkaar 
trapte. Een Zwitserse collega had namelijk verondersteld 
dat het een beeld van een dominee was. Het beeld 
wees immers met zijn vinger recht naar de hemel!. ... Op 
eigen risico maakte Krop een nieuw beeld met een wat 
minder hoog geheven hand en dàt staat nu in de Friese 
hoofdstad.’

Troelstra: schoolmeester of dominee?
Loek van Vlerken



Via ons Digitaal Kenniscentrum kregen wij de volgende 
vraag voorgelegd:

‘In de Tribune van 25 maart 1932 verscheen een litho 
waarop het kruisbeeld met Christus afgebeeld staat terwijl 
twee arbeiders het kruis omhakken. Deze prent was 
klaarblijkelijk de aanleiding voor minister van justitie Jan 
Donner om de Wet inzake smalende godslastering in te 
voeren’. 

Mogelijk zou het gaan om een spotprent van de hand 
van Hildo Krop. Of wij konden bevestigen of de prent 
‘“Goede vrijdag“ – De oude en nieuwe wereld’  in De 
Tribune daadwerkelijk van Krop is. De vraagsteller 
had het plan om de prent te gaan gebruiken voor een 
publicatie over blasfemie en zocht  een mogelijkheid om de 
publicatierechten te regelen.

Ik kende de prent niet, maar kon hem wel meedelen dat we 
hier te maken hebben met een houtsnede, onmiskenbaar 
gemaakt door Hildo Krop.

Bezoekers vragen
Loek van Vlerken

In de marxistische (communistische) ideologie wordt 
godsdienst beschouwd als een roesmiddel waarmee de 
arbeidersklasse haar uitzichtloze situatie kan vergeten. 
Lenin zag het tevens als een middel waarmee de 
kapitalistische machthebbers het proletariaat zoet konden 
houden met een belofte van een zalig hiernamaals. 
Dit ‘opium van het volk’ zou de arbeiders afhouden 
van de revolutie die de communistische heilstaat zou 
vestigen. Het Nederlandse communistische dagblad De 
Tribune publiceerde tegen die achtergrond artikelen en 
spotprenten tegen de godsdienst, met daarin teksten 
als God beteekent imperialistische oorlog en Opium 
is goedkoop in deze dagen, doelend op de komende 
kerstdagen. Vlak voor Kerstmis 1930 publiceerde het blad 
een artikel dat opriep het kerstfeest af te schaffen. Twee 
jaar later toonde het blad de spotprent waarin de arbeiders 
de bijl aan het Kruis van Christus zetten.



In de schijnwerpers Twee Portretten: vader en zoon Krop
Wim Heij

door mevrouw Emmy Lagerweij-Polak die in het portret 
onmiskenbaar haar grootvader van moederszijde 
herkende. 
De geportretteerde is de op 9 november 1851 in Steenwijk 
geboren banketbakker Hein Krop die een winkel/bakkerij 
dreef aan de Oosterstraat. Naast deze job was hij 

ongeveer 28 jaar niet 
partijgebonden raadslid 
waarvan op de kop af 
24 jaar onafgebroken 
wethouder. Bij 
zijn vertrek uit de 
gemeenteraad werd 
hem in eene bijzondere 
bijeenkomst van 
Raadsleden van 
gemeentewege op 
30 augustus 1923 
een portret in lijst 
aangeboden. Niet voor 
hem persoonlijk maar 
om dit op te hangen in 
’s Raadsvergaderzaal. 
Hein Krop overleed 
op 27 oktober 1938 
en werd begraven 
in het familiegraf  
op de Algemene 
Begraafplaats aan 
de Meppelerweg in 
Steenwijk. Voor dit 
graf maakte Hildo, na 
het overlijden van zijn 
moeder, in 1923 een 
fraaie bekroning van 
het grafmonument: Het 
kind is de oogappel van 
de Moeder. 
Chris Lebeau 
De in 1878 in 
Amsterdam geboren 
Chris Lebeau volgde 
een opleiding tot 
decoratieschilder 
aan de Tekenschool 
voor Kunstnijverheid 
Quellinius (de 
tegenwoordige Gerrit 
Rietveld Academie). 
Lebeau heeft zich 
gedurende zijn carrière 

met de meest uiteenlopende kunstvormen ingelaten (o.a. 
batikkunst, ontwerpen van dessins, decors en affiches). 
Na 1915 richtte hij zich meer op de vrije schilderkunst. 
In de jaren ’20 kreeg hij grote monumentale decoratieve 
opdrachten (o.a.  de trouwzaal van het Amsterdamse 
stadhuis). Verder heeft hij zich ook bezig gehouden met de 
glaskunst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief 
in het verzet. In 1943 werd hij met zijn vrouw opgepakt 
wegens het vervalsen van paspoorten. Hij overleed op 2 
april 1945 in Dachau. Werk van Lebeau is te vinden in tal 
van musea in ons land (o.a. het Drents Museum en Kröller-
Müller).

Deze keer extra aandacht voor twee objecten uit de 
collectie die nu eens niet gemaakt zijn door Krop zelf maar 
wel gerelateerd zijn aan de beeldhouwer Krop. Het betreft 
een tweetal portretten van respectievelijk Hildo zijn vader 
en van Hildo zelf, vervaardigd door twee verschillende 
kunstenaars van naam. 

Portret Hein Krop

 
In het archief van de gemeente Steenwijk dook in 1999 een 
penseeltekening op welke was gesigneerd en gedateerd 
door Chris Lebeau (9 januari 1923). De geportretteerde 
is een naar rechts kijkende man van gevorderde leeftijd 
met een indrukwekkende knevel. Wie de afgebeelde 
persoon betrof was op dat moment onbekend. Enig verricht 
speurwerk door de Historische Vereniging leverde snel 
duidelijkheid: een oudere bewoner van het zorgcentrum 
Zonnekamp meende in dit portret Hein Krop, de vader 
van Hildo, te herkennen. Dit werd snel nadien bevestigd 



Portret Hildo Krop

 
Eén van de eerste aankopen van de gemeente Steenwijk 
voor de aan te leggen Krop-collectie betrof een portret van 
de bijna 70-jarige Hildo Krop door Willem van den Berg 
(1886-1970). 
De kleine aquarel uit 1953 (h. 17,5 cm) toont een zijaan-
zicht van Krop en is gesigneerd door zowel de maker als 
de geportretteerde. Hieruit kan en mag worden gecon-
cludeerd dat Van den Berg tevreden was over zijn werk-
stuk èn dat Krop zich geheel kon vinden in het gemaakte 
portret. De beide kunstenaars waren niet alleen leeftijdge-
noten maar moeten elkaar ook goed hebben gekend. Van 
den Berg werd in 1938 benoemd tot hoogleraar aan de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en 
twee jaar later tot directeur aldaar, een functie die hij tot 
1953 bekleedde. 
Willem van de Berg 
Van den Berg wordt algemeen gezien als een technisch 
buitengewoon knappe kunstenaar op een breed terrein:  
hij schilderde, aquarelleerde, tekende, etste en lithogra-
feerde figuren en portretten. Hij was leerling van zijn vader 
Andries van de Berg, volgde daarna een opleiding aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en kreeg 
ook les van Willem van Konijnenburg die veel invloed op 
hem heeft gehad. Van jongs af zag hij veel schilderijen van 
oude meesters en heeft hij zich verdiept in hun techniek 
en toegepaste materialen. Werk van Willem van den Berg 
werd o.a. aangekocht door het Haags Museum, Museum 
Boymans-Van Beuningen te Rotterdam en het Singer Mu-
seum te Laren. 
 

Vermeldenswaardig is in dit verband 
nog dat de beeldend kunstenaar Jan 
Krikke uit Giethoorn, gebaseerd op dit 
portret van Van den Berg, in 2000 een 
bronzen plaquette heeft gemaakt voor 
aan de gevel van Krop zijn geboortehuis 
(Oosterstraat 11, Steenwijk).



In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de ontdekking van 
het bronzen reliëf van De Tribune, dat in het trappenhuis 
van Felix Meritis had gehangen. Ik liet weten dat van het 
reliëf geen spoor meer was te vinden en dat we het met 
de foto moesten doen. Nog vóór de publicatie van de vo-
rige nieuwsbrief (Nr.35) kreeg ik een mailbericht van Ton 
Smeets, de laatste directeur van de voormalige drukkerij 
‘De Waarheid’ van de Communistische Partij Nederland, 
gevestigd in Felix Meritis. Hij was samen met Martin Velt-
man bestuurslid van de uitgeverij ‘Stichting Bepenak’ (Be-
vordering Pers Nederland Arbeidersklasse). Hij vertelde dat 
hij en Martin Veltman was benaderd door een journalist die 
onderzoek deed naar het communisme in Nederland. Ge-
durende zijn onderzoek kwam hij op een gegeven moment 

Relief gevonden
Loek van Vlerken

terecht, via de website van het Hildo Krop Museum, op een 
pagina van het ‘Hildo Krop -  Digitaal Kenniscentrum’. Daar 
zag hij een afbeelding van een bronzen reliëf dat hij her-
kende. Ook stond erbij dat de verblijfplaats onbekend was. 
Hij kwam vaak bij Galerie Weerdruk, de grafische galerie 
van Veltman en herinnerde zich dat hij daar ook zo’n ‘ding’ 
had staan. Dat ‘ding’ bleek wel degelijk het bewuste reliëf 
te zijn. Smeets en Veltman hadden bij het vertrek van de 
drukkerij uit Felix Meritis het bronzen paneel vanwege zijn 
historische waarde in beheer meegenomen, hoewel ze niet 
wisten dat het ging om een werk van Hildo Krop. Toen ze 
dat vernamen waren ze blij verrast. Veltman besloot, omdat 
hij vond dat hij al lang genoeg naar het werk had gekeken, 
het te schenken aan het Hildo Krop Museum.
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Boeken over het werk van Hildo Krop

Wist u dat bij de aanschaf van twee boeken of meer u 

GÉÉN verzendkosten betaalt!

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via onze webwinkel:
https://hildokropmuseum.nl/winkel/


