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Restauratie 1
Wim Heij

elijkeZaterdag 18 mei jl. werd de nieuwe wisselexpositie,
De faun in het werk van Krop, geopend. Tevens werd die
middag de nieuwe boekuitgave/catalogus over hetzelfde
onderwerp gepresenteerd.
Het krachtige beeldhouwwerk van Hildo Krop kent altijd
wel een herkenbare vormgeving al is zijn figuratie soms
wat raadselachtig. Dat is zeker het geval wanneer de faun
zijn intrede doet in zijn werk en dat gebeurt veelvuldig,
in zowel groot als kleiner werk. Tussen 1916 en 1930
hakte Krop meer dan vijfentwintig grote beelden met
faunen. Deze sculpturen zijn nagenoeg allemaal te
zien in de openbare ruimte van Amsterdam. Daarnaast
kom je ook faunen in kleiner werk van Krop tegen:
keramische objecten, klokken, meubels met houtsnijwerk,
etalagepanelen, sieraden van ivoor tot en met voorwerpen
voor huishoudelijk gebruik. De beide auteurs van de
boekuitgave, Johan Sonnenschein en Loek van Vlerken,
onderzochten dit tot nu toe weinig belichte aspect in het
werk van Krop. Hun bevindingen vormden de aanzet voor
een rijkelijk geïllustreerde en fraai vormgegeven boek en
een verrassende tentoonstelling. Het boek Hildo Krop
faunen (112 blz.) is voor € 20,- bij het museum te koop.
Ondanks alle hectiek moest er ook nog een Nieuwsbrief
uitgebracht worden. Te meer omdat we afgelopen
kwartaal zoveel belangwekkende nieuwtjes en feiten
waren tegengekomen dat onze vormgeefster, bij wijze
van uitzondering, zelfs nog twee pagina’s extra aan deze
zomeruitgave meende te moeten toevoegen.
Kortom, veel lees- en kijkplezier met dit dubbeldikke
vakantienummer!

In Nieuwsbrief nr. 19 informeerden wij de lezers over een
schenking van een keramisch object t.w. een polychroom
geglazuurde raaf in een sparrenboom op een console.
De gulle gever was Museum ’t Schip in Amsterdam. Dit
museum was in het bezit van twee exemplaren van dit
opvallende, 33 cm hoge plastiek. Weliswaar was de zijkant
van dit aan ons geschonken exemplaar nogal beschadigd
maar een kundige restaurator moest dit wel weer kunnen
herstellen. Wanneer we de financiële ruimte weten te
vinden, beloofden we, dan zullen we het laten restaureren.
Dat is inmiddels gebeurd, zodat vanaf de opening van
de nieuwe wisselexpositie (over “De faun in het werk van
Krop”) de bezoekers van het museum in de keramiekzaal
deze nieuwste aanwinst eindelijk met eigen ogen kunnen
aanschouwen.
Maar ook wij als museum zijn daar zonder meer mee
ingenomen. Want het betreft hier een door Krop ontworpen
stukje bouwkeramiek uit de beginjaren van de Eskaffabriek in Steenwijk. De datum weten we vrij nauwkeurig
want in de collectie bevond zich al een in grès uitgevoerd
exemplaar zoals dat rond 1922 in een timpaan in een
gebouw in Almelo was toegepast. Maar er is nog een reden
waarom we zo blij zijn met het nu gerestaureerde object.
Jaren geleden hadden we al kans gezien een console met
een vos in dezelfde polychrome uitvoering (geel, zwart,
grijs en blauw) aan te kopen. Met het naast elkaar tonen
van de raaf in de boom en de sluipende vos krijgen de
alom bekende fabels van de La Fontaine ineens beduidend
meer gezicht.
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Nu in ons museum
Tentoonstelling
Hildo Krop-Faunen

Colofon:
Coördinatie: Arie van Andel, Cock Brouwer
Redactie: Wim Heij, Loek van Vlerken
Fotografie: Arie van Andel en Loek van Vlerken
Vormgeving en DTP: Christy Abels

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Havenbaron Van Beuningen
Loek van Vlerken

De relatie tussen Hildo Krop en Daniël George van
Beuningen (1877-1955) was ronduit goed te noemen.
Krop kreeg in de jaren vijftig van de vorige eeuw van
deze havenbaron enkele opdrachten. Ook maakte de
beeldhouwer in 1954 een bronzen borstbeeld van hem,
waarvan het Hildo Krop Museum het ontwerp in gips
bezit.
Begin dit jaar kreeg het Museum een tip dat er aan de
gevel van het Landhuis Noorderheide, het woonhuis van
Van Beuningen, een reliëf van Hildo Krop zou zitten. Dit
prachtige landhuis ligt verscholen in een uitgestrekt bosen heidegebied, het Centraal Veluws Massief, tussen
Elspeet en Vierhouten. Hoewel er in de oeuvrecatalogus
van Lagerweij-Polak niets over dit werk te vinden is, leek
het mij toch heel aannemelijk dat Krop, gezien de relatie
met Van Beuningen, beeldhouwwerk voor zijn imposante
villa heeft gemaakt. Dat diende uiteraard onderzocht te
worden.

Krop is, maar dat het uitgevoerd werd door een andere
beeldhouwer, die er een eigen interpretatie van maakte.
Ook dacht ik aan een replica of een recentelijke restauratie,
omdat het werk er erg nieuw uit ziet (bij navraag bleek dit
niet het geval). Of … het is helemaal geen werk van Krop!
Mocht iemand meer informatie hebben over deze reliëfs,
deel die dan met het Hildo Krop Museum. Alleen dan
kunnen we een steeds vollediger beeld krijgen van het
omvangrijke werk van
Hildo Krop.

Dit voorjaar had ik een afspraak in het landhuis
Noorderheide. Een wandeling over de heide zat er helaas
niet in, want het regende pijpenstelen. Maar ik kwam dan
ook voor het landhuis. Binnen in de keuken, weg van de
natte buitenwereld, kreeg ik bij een kop koffie meer te
horen over dit huis.
Het Rijksmonument ‘Landgoed Noorderheide’ (huis
met bijgebouwen, tuinen, bos- en heidegebied), is
18 hectare groot. De Stichting Elise Mathilde Fonds
is sinds 2008 eigenaar van het landgoed en stelt het
vanuit haar doelstellingen kosteloos beschikbaar voor
maatschappelijke doeleinden. Het landgoed is helaas
niet voor het publiek toegankelijk. Van Beuningen
heeft het in 1939-1940 laten bouwen door architect
Frits Eschauzier. Voor de decoratie werden diverse
kunstenaars, zoals Han Richters, Erna van Osselen en
Nel Klaassen, door Eschauzier ingeschakeld. Hildo Krop
nam het reliëf op de binnenplaats voor zijn rekening. Daar
was ik natuurlijk bovenmatig in geïnteresseerd. Vanwege
de regen ging ik eerst in een badkamer op de eerste
verdieping, half uit een raampje hangend, het kunstwerk
bekijken en fotograferen.
Ik had bij het zien van de beelden niet direct het gevoel
met een echte Krop te maken te hebben, maar kon door
de matige omstandigheden niet goed bepalen waarom
ik dat vond. Het leek mij beter om thuis de foto’s te
bestuderen.
Tot besluit van dit bezoek kreeg ik nog een korte
rondleiding door de villa. Vanuit de riante huiskamer
met z’n panoramische vensters, genoot ik van het
spectaculaire uitzicht over de heidevelden. Ooit hing in
deze huiskamer ‘De toren van Babel’ van Pieter Breugel.
Dit huis van Van Beuningen was een klein privémuseum
met een kostbare verzameling schilderijen aan de muur.
Deze kunstverzameling is in 1958 geschonken aan
het Rotterdams museum Boijmans, dat als dank ‘Van
Beuningen’ aan zijn naam toevoegde.
Thuisgekomen overviel me een lichte teleurstelling bij het
bekijken van de foto’s van de reliëfs. Ik kreeg ernstige
twijfels of dit werk wel van Krop is. Meerdere aspecten
spelen hierbij een rol: het beeldhouwwerk is allemaal erg
scherp; deze gezichtsuitdrukkingen ken ik niet van Krop;
ook de sterren en duiven maakte Krop anders. Wat is hier
aan de hand? Het kan zijn dat het wel een ontwerp van
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Vrijwilligers gevraagd
kijk voor meer informatie op
www.hildokrop.nl
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Wat anderen vonden/vinden van Krop

Restauratie 2

Wim Heij

Wim Heij

Nadat Gerard J. M. van het Reve (inderdaad de vader van)
in 1930 door de Communistische Partij als parlementair
journalist van De Tribune aan de kant was geschoven,
moest hij voor de kost plotsklaps iets anders gaan
doen. Vanaf dat moment ging hij proberen, onder zijn
schrijversnaam Vanter, van zijn pen te gaan leven. Zijn
eersteling was een avonturenroman waarvoor hij zowaar
ook nog een uitgever wist te vinden.
Verzoek aan Krop
Ik schreef later De Voorsten, de eerste communistische
roman, die in ons land verscheen. Jan Romein, aan
wie ik het manuscript liet lezen, was spontaan bereid
een voorwoord te schrijven. Vervolgens ging ik met mijn
manuscript naar de beeldhouwer Hildo Krop, die als blijk
van zijn sympathie de zondagsbijlage van De Tribune vaak
van kleine houtsneden voorzag. Ik vroeg hem of hij voor
mijn boek een houtsnede voor de omslag wilde maken.
Hij was daartoe wel bereid, maar hij moest het boek eerst
lezen, zei hij en … het goed vinden.
“Natuurlijk,”erkende ik.
“Kom morgen maar
even langs!”
Ik vroeg nog hoe
laat het hem zou
schikken.
“Tien uur!”
antwoordde Hildo
Krop kortaf.
Een polderkerel
Hildo Krop was, in die
dagen reeds, voor mij
een indrukwekkende
kerel. Het was voor
het eerst dat ik hem
hier in zijn atelier
aan het werk zag:
een 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 een overal. Toen ik onderweg naar huis bedacht dat
deze man mijn manuscript zou lezen en beoordelen, hield
ik mijn hart vast: ik hoefde bij hem niet aan te komen met
uitvluchten over tijdnood of bestaanszorgen. Je werk moest
goed zijn, werkelijk goed, en daarmee uit.
De houtsnede
Toen ik de volgende morgen weer op zijn atelier kwam,
ging hij er rustig bij zitten en gaf zijn oordeel. Het was een
genadeloze kritiek, waaruit bleek dat hij mijn manuscript
terdege had gelezen, en ik kreeg de indruk dat er geen
enkele zwakke plek aan zijn aandacht was ontsnapt. Ik
dacht al dat ik in zijn ogen een hopeloos geval was, toen hij
plotseling te kennen gaf, en op een heel andere toon, dat
er her en daar wel goede beschrijvingen in voorkwamen en
dat hij dus die houtsnede wel wilde maken.

Vlakbij Krop zijn grote atelier aan de Plantage Muidergracht
in Amsterdam was een sociale werkplaats voor blinden
gevestigd. Regelmatig kwam Krop op straat dan ook
blinden met hun hond tegen. In zijn gehele oeuvre
staat de gewone mens centraal. Het is dan ook niet
verbazingwekkend dat ook de blinde medemens in zijn
werk is terug te vinden. Voor zover bekend zijn dat er
drie die alle deel uitmaken van de museale collectie in
Steenwijk.
Najaar 2000 kocht de gemeente de atelierinventarissen
aan van Krop zijn dochter Helen. Onder de enorme
hoeveelheid veelal gipsen schetsen en afgietsels bevond
zich ook een bijna voltooid hardstenen beeld van een
Blinde man met hond (83 cm, niet opgenomen in de
oeuvrecatalogus). Rond diezelfde periode wist men ook
de polychroom geglazuurde Blinde met hond uit 1965
te verwerven. Dit beeld (42 cm) betreft zijn allerlaatste
keramische plastiek en staat in de oeuvrecatalogus van
mevrouw Lagerweij-Polak beschreven onder nummer
V184. In een voetnoot wordt nog opgemerkt: Er bestaat
ook een versie van twee blinden met hond. Dat klopt want
dat beeld was met de atelierinventaris ook meegekomen
alleen … in een groot aantal stukken. Jarenlang stond
het te wachten op herstel. Nu we toch bij een restaurator
moesten aankloppen met de raaf in de sparrenboom op
de console (zie hiervoor) hebben we eindelijk dit fraaie
terracotta beeld (43 cm) in elkaar laten zetten. Ook al
ontbreekt de hond en is het overduidelijk dat hier sprake
is van een hersteld beeld, het is van een zeldzame
schoonheid. Wie de lege blikken in de hoofden van de
beide blinden tot uitdrukking weet te brengen in nauwelijks
5 cm(!), heeft een ware meesterproef afgelegd.
Wij zijn zeer content met deze “oude aanwinst”.

Uit: G. J. M. van het Reve: Mijn rode jaren. Herinneringen
van een ex-bolsjewiek. Uitg. Ambo nv, Utrecht. 1967
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Bezoekersvraag
Wim Heij

Begin dit jaar ontving het museum het volgende
mailberichtje:
Ik heb een bronzen exemplaar van het verdwenen masker.
Ik wil met het masker naar Steenwijk komen om het
originele gipsen masker te zien en om te kijken of het een
variant Is.
Een dergelijke vraag wordt ons niet iedere dag voorgelegd
en zeker niet over zo’n beladen
kwestie. Om duidelijk te maken
waarover het precies gaat
moeten we eerst even
een stukje geschiedenis
oprakelen.
Op 22 april 1922 ging
in de Hollandsche
Schouwburg in
Amsterdam het
toneelstuk Vrouwe
Emers groote strijd
in première. Het stuk
was een vertaling
van The Only
Jealousy of Emer
van de Ierse dichter
en toneelschrijver
W. B. Yeats en werd
geregisseerd door de
alom bekende Albert
van Dalsum. Krop was
eerder door deze Van
Dalsum benaderd om
vijf maskers
voor dit
maskerspel
te ontwerpen.
Om de
maskers door
de acteurs
daadwerkelijk te kunnen
hanteren, werden ze uitgevoerd in (gepolychromeerd)
papier-maché. In 1929 zijn deze zelfde maskers ook nog
gebruikt bij een opvoering van hetzelfde stuk in het Abbey
Theatre in Dublin en nadien nooit meer teruggestuurd.
En in 1951 hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan toen dit
theater afbrandde. Gelukkig had Krop van deze papiermaché maskers afgietsels in gips gemaakt (maken deel uit
van de Hildo Krop-collectie). Ergens tussen 1922 en 1930,
wanneer precies is niet bekend, heeft Krop deze maskers
ook in brons laten uitvoeren. De einddatum 1930 is een
zekerheid omdat alle vijf de maskers van 15 december
1931 tot 3 januari 1932 te zien waren bij kunsthandel De
Boer in Amsterdam. Deze vijf bronzen maskers werden in
1959, bij gelegenheid van Krops 75e verjaardag, aan de
stad Amsterdam geschonken. Aanvankelijk stonden ze in
de Amsterdamse Stadsschouwburg opgesteld maar nadat
daar een masker, dat van de Sidhevrouw, was ontvreemd
zijn ze daar weggehaald. De overgebleven vier bronzen
maskers zijn nu te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Nu we de historische achtergrond van het verdwenen
masker uit de doeken hebben gedaan keren we terug naar
de bezoeker met inderdaad een bronzen exemplaar van
het zoekgeraakte/gestolen masker. Na het meegebrachte
exemplaar naast het gipsen exemplaar van ons museum
te hebben opgesteld, werd alles nauwkeurig opgemeten.
Uitkomst: exact dezelfde afmetingen. Met wel één niet
onbelangrijk verschil: in het exemplaar van de bezoeker
staat gegraveerd L. Thinot fondeurs Paris terwijl bekend
is dat de vijf bronzen maskers waarover steeds werd

gesproken, zijn afgegoten door bronsgieterij De Plastiek te
Bloemendaal. In de monografie van Krop, van mevrouw
Lagerweij-Polak, lezen we bij de, nog door de kunstenaar
geautoriseerde oeuvrecatalogus, dat er van het bewuste
masker (van de Sidhevrouw ook wel The woman of the sea
genoemd) slechts één exemplaar in brons is afgegoten.
Niets valt uit te sluiten, maar vooralsnog is het niet erg
waarschijnlijk, gelet op de gegraveerde duiding van de
Parijse bronsgieter, dat we hier te maken zouden kunnen
hebben met het verdwenen masker. Het gipsen afgietsel
van het Hildo Krop Museum in Steenwijk heeft, na de
aankoop door de gemeente in 2000, het museum nog nooit
verlaten. Wat er met het gipsafgietsel tussen 1922 en 2000
zou kunnen zijn gebeurd, valt wellicht nooit meer te
achterhalen. Het mysterie van het verdwenen bronzen
masker blijft ondanks de nu opgedoken kopie
onverminderd voortbestaan. De door de bezoeker
gestelde vragen hebben wij dan ook niet kunnen
beantwoorden.
Wie meer wil weten over de Dansen Toneelmaskers van Hildo Krop
attenderen wij met veel genoegen op
onze rijkelijk geïllustreerde boekuitgave
uit 2010 niet alleen over bovenstaande
maar over alle door de kunstenaar
vervaardigde maskers. Prijs: € 15,-

Een ‘nieuw’ Krop-beeld van 90 jaar oud
Loek van Vlerken

Het beeld ‘Het Meisje en het Paard’ op de brug bij het
Muzenplein is mede door het formaat en de plaats waar
het beeld is gesitueerd, een van de bekendste werken
van Hildo Krop. Bij elke Amsterdammer is het steigerend
paard met tussen de voorbenen een klein meisje
bekend. Hoe vaak heb ik hier niet gestaan op deze bijna
museale cluster van bruggen met een veelvoud aan
beeldhouwwerk. Te beginnen met de ‘Boerenweteringbrug’
die de Ruysdaelkade met de Hillegaertstraat verbindt,
waar Krop beeldhouwwerk maakte welke zijn geïnspireerd
op dichtregels van de socialist Abraham van Collem.
Gevolgd door brug nr. 405 over het Noorder Amstelkanaal
(Stadionweg/Hobbemakade) met zijn musicerende
fauntjes. Hierna de ‘Hildo Kropbrug’ over het Zuider
Amstelkanaal bij het Muzenplein met een jongen en
een meisje in hun bootjes, op weg naar hun toekomst.
En dan het hoogtepunt: ‘Het Meisje en het Paard’ op
de Muzenpleinbrug over de Boerenwetering bij de
Churchilllaan.
Op een mooie voorjaarsdag stond ik hier weer, vanwege
het mooie licht, met m’n camera. Ik koos een plek op de
Amstelkade zodat ik het hele 10 meter hoge beeld vanaf
het water tot de bovenzijde in beeld had. Toen viel mij
een klein granieten blokje op, vlak boven het water. Een
detail dat ik nooit eerder gezien had en vermoedelijk de
meeste mensen met mij. Vanaf de brug op het Muzenplein
is het niet waarneembaar. Ook niet vanaf het plantsoentje
naast de brug. Eigenlijk alleen vanaf de Amstelkade,
maar dat is zo ver, dat je nog niets ziet. Hier bracht de
telelens uitkomst. Bij uitvergroting is er een liggend
hoofd te zien met een hand aan de mond. Wat zou Krop
hiermee bedoeld kunnen hebben. Omdat het net boven de
waterspiegel is geplaatst en naar de mensen boven op de
brug roept, lijkt het een roepende drenkeling. Als je daarbij
bedenkt dat Krop zijn grote brugbeeld ‘De onbevangenheid
der mensen tegenover het leven’ noemde, lijkt het dat hij
met deze voetnoot wil zeggen, dat je best onbevangen
tegenover het leven mag staan, maar dat je wel moet
opletten dat je niet (letterlijk) buiten de boot valt. Zou dat de
reden zijn dat het beeldje alleen vanaf het water te zien is?
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Hildo Krop in het Concertgebouw
Loek van Vlerken

Al vroeg raakte Hildo Krop betrokken bij het Nederlandse
theater. Aan het begin van de jaren twintig van de
vorige eeuw vroeg de danseres-choreografe Gertrud
Leistikow hem een aantal maskers te maken voor haar
dansvoorstellingen. Ook voor de acteur-regisseur Albert
van Dalsum maakte Krop toneelmaskers. In de loop der
jaren kende Krop veel toneelspelers, waarvan hij enkele
geportretteerd heeft, zoals Theo Mann-Bouwmeester,
Charlotte Köhler en Fien de la Mar. De bronzen kop uit
1939 van deze laatste actrice was onlangs nog te zien
in het TV-programma Van Onschatbare Waarde. Of
Hildo Krop een groot muziekliefhebber is geweest, is niet
bekend. Maar waarschijnlijk was hij niet onbekend in de
muziekwereld. Krop kreeg namelijk naar aanleiding van
het 50-jarige bestaan van het Concertgebouw en zijn
orkest in 1938 het verzoek een monument te ontwerpen
ter ere van Willem Kes, de eerste dirigent van het
Concertgebouworkest. Krop ontwierp een 80 cm groot
kalkstenen reliëf met het karakteristieke hoofd van de
dirigent. Dit ‘Herdenkingsmonument Willem Kes’, werd
geplaatst in de Grote Zaal van het Concertgebouw en op 7
mei 1938 onthuld door de toenmalige leider van het orkest
Willem Mengelberg, de opvolger van Willem Kes.
De doelstelling van de Naamloze Vennootschap ‘Het
Concertgebouw’ in 1882 was “het oprigten en exploiteren
van een concertgebouw voor Amsterdam en al hetgeen
daarmede in verband staat”. Gedurende de bouw van
het Concertgebouw in een polder aan de rand van de
stad, groeide ook het idee, dat het nieuw te vormen
Concertgebouworkest een vernieuwende impuls aan het
Amsterdamse muziekleven moest geven. Er zou een
orkestdirecteur gevonden moeten worden die in staat was
een dergelijk orkest samen te stellen en te leiden. Men
zag in Willem Kes (1856-1934) een muzikaal leider die
deze capaciteiten bezat. Tegen een jaarsalaris van 3.000
gulden werd Kes aangesteld als eerste orkestdirecteur
van het Concertgebouworkest. De eerste tijd had hij het
niet makkelijk met het Amsterdamse publiek. Het was in
die dagen gebruikelijk dat je gedurende het concert wat
rondliep, koffie dronk en een praatje maakte. Maar Kes
was een strenge dirigent. Hij stelde hoge eisen aan het
orkest, maar ook aan het publiek. De concertbezoeker
moest worden ‘heropgevoed’: tafels, stoelen en obers
moesten de zaal uit, want als het orkest speelde mocht er
Fien de la Mar

geen koffie of thee meer worden gedronken. Ook het door
de zaal lopen en praten tijdens uitvoeringen was ten einde;
er moest aandachtig worden geluisterd. Er kwamen rijen
stoelen in de zaal, naast en achter elkaar. Bovendien werd
men geacht op tijd in de zaal aanwezig te zijn. In het begin
was het erg wennen voor het Amsterdamse concertpubliek
en Kes moest dan ook regelmatig voor hij zijn
dirigeerstokje ophief zich half omkeren naar het publiek, tot
het geritsel en gepraat was verstomd. De reacties bleven
dan ook niet uit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ingezonden
brief in het Algemeen Handelsblad. De briefschrijver
wees het bestuur op enige ‘misgrepen’ en adviseerde
om … het rookverbod in de zaal in te trekken, gratis
voetenbankjes te verstrekken, het bedienend personeel
van geluidloos schoeisel te voorzien, zodat ook tijdens het
concert de consumpties konden worden rondgebracht, en
rondlopende en luidop pratende bezoekers niet lastig te
vallen …

