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Nu de nieuwe  
wisseltentoonstelling: 
DE ARBEIDER



De Arbeider

Doordat corona ons dwong om een groot deel van 
2021 de museumdeuren te sluiten, vond het bestuur 
het wenselijk om de tentoonstelling Het Dier door te 
laten lopen tot eind 2022, zodat iedereen de mogelijk-
heid zou hebben om deze leuke en mooie tentoon-
stelling te kunnen bezichtigen. Mocht dat, door welke 
omstandigheid dan ook, het niet gelukt zijn om ook in 
2022 naar Steenwijk te komen … er is altijd nog het 
begeleidend boek met dezelfde titel als de tentoon-
stelling, die u kunt bestellen in onze webshop.

Voor 2023 heeft het Hildo Krop Museum een bijzon-
dere wisseltentoonstelling gemaakt, met de titel De 
Arbeider. Dit thema was een geliefd thema van Hildo 
Krop. Gedurende zijn hele werkende leven als kun-
stenaar komt het in zijn oeuvre voor. Ik gebruik be-
wust het woord ‘kunstenaar’, omdat hij het thema ar-
beider niet alleen als beeldhouwer hanteerde. Naast 
zijn beeldhouwwerk gebruikt Krop dit onderwerp ook 
in andere disciplines, zoals in glas-in-lood, penningen, 
tegels, houtsneden, keramiek en houtsnijwerk aan 
meubelen. Hiermee laat hij zijn verbondenheid met dit 
onderwerp zien, waarbij vooral het sociale aspect een 
belangrijk onderdeel is. Krop had zichzelf een missie 

gegeven, door met zijn kunst de sociale misstanden 
van de arbeiders aan de orde stellen. 

Bij deze tentoonstelling, die vanaf kerstmis 2022 al te 
zien is, is ook weer een prachtig en ruim geïllustreerd 
boek verschenen waarbij thematisch zijn tentoon-

Nieuwe wisseltentoonstelling
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gestelde werk uitvoerig wordt belicht. Niet 
alleen het kunstwerk krijgt aandacht, ook de 
veelal erbarmelijke sociale omstandigheden 
van de arbeider in de eerste decennia van de 
vorige eeuw komen aan bod. Hierdoor wordt 
het werk van Krop in een breed perspectief 
geplaatst.

Met de tentoonstelling en de catalogus 
brengt het Hildo Krop Museum in Steenwijk 
een eerbetoon aan een politiek-geëngageer-
de en vooral sociaalbewogen beeldend kun-
stenaar.



De kinderen van krop zijn gewoon op straat te zien
Wim Heij

tweetal maakt helaas alleen de gipsuitvoering van 
het meisje deel uit van de collectie. Van dezelfde 
Helen bezitten we gelukkig wel een mooie bronzen 

portretkop die Krop van haar maakte in 1934 
(V97). In de collectie van het Hildo Krop 
Museum bevinden zich ook twee portretten 
van Krop zijn echtgenote Wilhelmina 
Frederika Sleef uit 1916/17 (V13) en 1927 
(V61). Van zijn schoonmoeder, mevrouw H. 
J. Sleef-Wilkes, maakte hij een levensecht, 
zeer expressief en diep menselijk portret 
(V92). In 1956  boetseerde Krop het laatste 
portret van een familielid, een aandoenlijk 
geglazuurd beeldje van zijn kleindochter Lya 
(V170). 
Slechts welgeteld één keer valt er in zijn 
oeuvre een zelfportret te ontdekken (V27) en 
eveneens ook maar één keer een plastiek 
van zijn gezin, moeder en beide kinderen in 
Studie voor portretgroep (V81). 
 
Buitenbeelden 
Krop hield geen halt bij de voordeur. Ook 
voor enkele beelden in de openbare ruimte 
stonden onmiskenbaar zijn beide kinderen 
model al worden ze anoniem als meisje en  
jongen opgevoerd. 
In het Siegerpark in Amsterdam staat het 

Niemand kijkt er vreemd van op wanneer een beeldend 
kunstenaar af en toe zijn model in zijn naaste 
omgeving zoekt. In die zin maakte Krop geen 
uitzondering op deze artistieke gewoonte. Je zou 

zelfs kunnen beweren dat hij daarin verder ging dan 
wie ook door zijn kinderen te verbeelden voor een 
aantal beelden in de openbare ruimte.

Krop kreeg vooral grote naamsbekendheid vanwege 
zijn monumentale werken, van een hakker in overall 
op klompen, maar hij was op de Academie van 
Beeldende Kunst in Amsterdam toch echt gevormd 
door het modelleren in klei. Houwen in steen of 
hakken in hout was in zijn tijd eenvoudigweg geen 
onderdeel van de opleiding. Sterker, het werd zelfs 
als iets minderwaardigs gezien: dat was werk voor 
een steenhouwer, een uitvoerder. 
 
Portretten 
Nog voor Krop zijn opleiding aan de academie had 
afgerond maakte hij in  1910 een krachtig portret 
van zijn vader, Hein Krop (V1). Zijn beide kinderen 
Helen en Johan portretteerde hij in 1926 (V55), twee 
kinderen van respectievelijk 11 en 7 jaar. Van dit 



ruim een meter hoge, bronzen beeld Twee kinderen 
uit 1926 (V54). Overduidelijk de dochter en de zoon 
van de beeldhouwer. Eveneens in de hoofdstad 
treffen we op de Lyceumbrug de kinderen zelfs twee 
keer aan (B69), 1926/28). Opvallend groot en hoog 
in de vorm van twee pijlerbekroningen (Moeder en 
dochter en Vader en zoon) en twee paalversieringen 
(Meisje en Jongen) 
Tenslotte moeten we in dit verband nog noemen de 
decoratie van de brugleuning uit 1929/1932 van de 
brug over het Zuider Amstelkanaal bij het Muzenplein 
(B82). Twee beelden met als voorstelling: Meisje met 
eekhoorns en Jongen met konijnen. 
Uit deze drie voorbeelden blijkt overduidelijk dat Krop 
ook voor zijn werken in opdracht niet schroomde om 
het voor zijn modellen dicht bij huis te zoeken.

 
Wie meer wil weten over Krop als portrettist of over zijn Amsterdamse beelden 

in de openbare ruimte verwijzen wij graag naar onze boekenuitgaven 

Hildo Krop portretten  
en 

Hildo Krop Stadsbeeldhouwer van Amsterdam

Beide uitgaven zijn te verkrijgen in de winkel en de webshop  
 (www.hildokropmuseum.nl) van het Hildo Krop Museum



In Nieuwsbrief 36 vroeg ik aandacht voor twee 
objecten uit de collectie van het Hildo Krop Museum 
die NIET gemaakt zijn door Krop zelf maar wel aan de 
beeldhouwer zijn gerelateerd. Aan de portretten van 
Chris Lebeau en Willem van de Berg (die betroffen 
het) moet in dit verband de penning van Henk 
Dannenberg worden toegevoegd. 

Deze bronzen, gegoten penning 
met de portretkop van Hildo 
Krop werd in 1964 (jaartal staat 
op de keerzijde) vervaardigd 
door de beeldhouwer Hendrik 
Johannes Jacobus Dannenberg 
(1918-1986). 
De in Amsterdam geboren en 
aldaar werkzame kunstenaar 
heeft niet echt veel groot werk 
nagelaten. Hoogtepunt in zijn 
oeuvre is het Monument voor 
de gevallenen van Amsterdam-
Noord (de vogel Phoenix op 
een metershoge zuil). De 
geallieerden bombardeerden op 
17 juli 1943 de Fokkerfabrieken 
aan de Papaverweg waarbij ook 
woonwijken werden getroffen 
met heel veel slachtoffers (179 
doden en 339 gewonden). 
Dannenberg maakte zijn eigen 
versie van de Phoenix, de vogel 
die uit zijn eigen as herrees 
en onsterfelijkheid en eeuwige 
verjonging symboliseert. 

Henk Dannenberg leed aan reuma (opgelopen tijdens 
zijn onderduiktijd), een kwaal die hem steeds meer 
in zijn werk ging belemmeren. Uiteindelijk werd hij 
invalide en was hij niet meer in staat grote beelden te 
maken. Daarom legde hij zich vooral toe op werk van 
kleiner formaat zoals portretkoppen en penningen. 
De beeltenis van Krop op de ‘Dannenberg-penning’ 

doet sterk denken aan 
Krops eigen terracotta 
penning uit 1959 (naar 
links kijkend, met het 
karakteristieke petje met 
klep). Dit op zichzelf 
behoeft nog geen reden 
te zijn deze penning 
in de collectie van ons 
museum op te nemen. 
Wat deze penning veel 
interessanter maakt is dat 
deze Dannenberg vóór de 
Tweede Wereldoorlog vier 
jaar als assistent bij Krop 
heeft gewerkt. In 1964 werd 
Krop 80 jaar. Zonder twijfel 
heeft Dannenberg zijn 
oude leermeester met deze 
penning een eerbetoon 
willen brengen.

Dannenberg-penning
Wim Heij
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Wie is die Chirurg

Vraag van bezoekers
Loek van Vlerken

KNO-arts Jan van der Borden (bezoeker van het 
Digitaal Kenniscentrum) vroeg zich af wie de door 
Hildo Krop afgebeelde chirurg aan het Chirurgiege-

bouw van het voormalige Wilhelmina Gasthuis is. Hij 
schreef mij: “Ik bereid een voordracht voor voor het 
symposium 25 jaar VAKmanschap in de Amsterdam 
Tower voor KNO-artsen (VAK staat voor Vereniging 
van Amsterdamse KNO-artsen).  Ik houd mij - als 
hobby - bezig met de historie van de KNO-heelkunde 
in Nederland en ben - als Amsterdammer - groot fan 
van Hildo Krop”.

Hij vertelde verder dat hij in zijn voordracht over de 
Amsterdamse KNO-historie alle hoogleraren wil la-
ten passeren en tevens de gebouwen/huizen waar 
KNO-artsen hebben gewerkt. Eén van deze hoogle-

raren was Prof.dr. Hendrik Burger, van 1905 tot 1935 
hoogleraar in het BG (Binnengasthuis). Hij had daar 
20 bedden en mocht uitbreiden naar 60 bedden in het 
WG (Wilhelmina Gasthuis) in het zogenaamde chi-
rurgie B gebouw. Dit is het gebouw waar Hildo Krop 
in 1929, bij de twee deuren die toegang gaven tot het 

chirurgie A en B gebouw, beeldhouwwerk heeft ge-
maakt (B80).

Van der Borden heeft het vermoeden dat 
de twee gebeeldhouwde chirurgen boven 
de twee deuren Hendrik Burger (1864-
1957) moet zijn. Hij stuurde mij foto’s ter 
illustratie en het moet gezegd, de gelij-
kenis is treffend. Hiermee laat hij zien 
dat Prof.dr. Hendrik Burger, de tweede 
KNO-hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, model heeft gestaan voor het 
beeldhouwwerk boven de genoemde twee 
deuren.

Hiermee wordt ook weer eens onder-
streept dat Krop nooit zomaar wat figuren 
neerzette, maar echt werk maakte van zijn 
kunstwerken.


