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Wat anderen vonden/vinden van Krop 1
Wim Heij

Voor u ligt weer een nieuwsbrief van het Hildo Krop
Museum uit Steenwijk. Vol met wetenswaardigheden over
de veelzijdige kunstenaar die Hildo Krop heet..
Wat vinden anderen van Krop? Een hachelijke zaak! Wat
de één mooi vindt zal de ander verafschuwen. Ik hoor
nogal eens bezoekers van ons museum zeggen: “Dat
beeld zou ik wel willen hebben om in mijn woonkamer te
zetten, maar dát beeld vind ik eigenlijk niet zo mooi.”. En
dan wijst men enkele kunstwerken van Krop aan.
En dan is er natuurlijk nog steeds de expositie van de
Faunen van Krop. Bent u al begonnen aan “Pan” van
Gorter? Een betrekkelijk, kleine maar o zo interessante
tentoonstelling.
Loek van Vlerken ging weer op onderzoek en trof bij het
landhuis van Van Beuningen beelhouwwerken aan. Krop of
geen Krop? Loek twijfelde en haalde informatie bij andere.
Leest u dit leuke stukje vooral.
“In het jonge leven” gaat het om de kruisbestuiving die
er soms tussen kunstenaars plaats kan vinden. Loek van
Vlerken zocht het uit.

De oude Van het Reve stak het niet onder stoelen of banken dat hij een grote bewondering had voor het werk van de
kunstenaar Hildo Krop. In Nieuwsbrief nummer 21 gaven
wij in deze rubriek daar een aardig staaltje van weer. Daarentegen had zijn zoon Gerard geen goed woord over voor
de beelden van Krop getuige zijn vernietigende opmerkingen in zijn roman Moeder en Zoon (blz. 10 en 17) uit 1980.
Verschrikkelijke beelden
Van mijn lagere school, in Tuindorp Watergraafsmeer, in
de volksmond Betondorp geheten, herinner ik mij geen
kerstboom of enige op het kerstfeest betrekking hebbende
versiering. Het was een openbare school, en enig gewag,
hoe onschuldig en algemeen ook, van religieuze inhouden
zoude gemakkelijk de rode fanatici op het spreek- en klachtenuur van het schoolhoofd hebben doen verschijnen. De
school heette Rozenburgschool, was gelegen aan het
Zuivelplein, en was de rechts buitenste van een zeer dreigend, in de art deco stijl van de twintiger jaren opgetrokken, vestingachtige kompleks van drie scholen, versierd
met de verschrikkelijke beelden van de communistiese
banketbakker, later “stadsbeeldhouwer”, Hildo Krop.
Koekebakker Krop
Ongeveer twintig jaar later, toen ik toevallig in de buurt
was, ben ik het schoolgebouw nog eens gaan bekijken. Het
gehele kompleks stond er nog, en het geleek mij nog even
somber en dreigend als in mijn jeugd, behalve dat het mij
nu minder kolossaal voorkwam. Het zag er verwaarloosd
uit: het houtwerk van deuren en ramen was goeddeels
verveloos, en van de geslachtsloze beelden van koekebakker Krop waren, bij gebreke aan geslachtsdelen, de vingertoppen en neuzen afgeslagen.

Verder kan ik u melden dat het goed gaat met het Hildo
Krop Museum. Ondanks het feit dat het museum in
een souterrain is gehuisvest stijgt het aantal bezoekers
gestaag. Dat is een prettige conclusie. Wel is het zo dat
dat de druk op onze medewerkers daardoor toeneemt.
Dat zijn allemaal vrijwilligers. Zonder deze mensen was
er geen Hildo Krop Museum! Daarom komen wij graag
in contact met mensen die graag hand en spandiensten
willen verrichten in ons museum. Dat gaat van afstoffen
van de kunstwerken, het rondleiden van onze gasten
tot het meedenken over nieuwe tentoonstellingen en
administratieve werkzaamheden. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Arie van Andel
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Nu in ons museum
Tentoonstelling
Hildo Krop-Faunen
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Havenbaron Van Beuningen
Loek van Vlerken

In nieuwsbrief 21 vertelde ik dat het museum een tip
had gekregen dat er twee onbekende Hildo Krop reliëfs
waren gespot aan de gevel van het Landhuis Noorderheide, het woonhuis van de Rotterdamse havenbaron
Van Beuningen. Deze villa werd in 1939-1940 gebouwd
door architect Frits Eschauzier. Voor de decoratie werden
diverse kunstenaars ingeschakeld, waaronder Hildo Krop.
Bij mijn bezoek aan dit landhuis had ik bij het bekijken van
de aan Krop toegeschreven reliëfbeelden, niet het gevoel
met een echte Krop te maken te hebben. Thuis bij het bestuderen van de foto’s die ik er van maakte, werden deze
twijfels alleen maar sterker.
Tot besluit van mijn verhaal in de nieuwsbrief verzocht ik,
indien iemand meer informatie over deze reliëfs mocht
hebben, die dan te delen met het Hildo Krop Museum.
Tot mijn genoegen kregen wij een reactie van de kunsthistoricus Frans van Burkom, die op zijn vakantieadres de
nieuwsbrief ontving en mij beloofde na zijn vakantie hier
op terug te komen.
Thuis gekomen stuurde hij mij een lange email waarin hij
schreef dat hij ook van mening was dat de reliëfjes (hij
noemde het zelfs “die rare reliëfjes”), niet van Hildo Krop
zijn. Hij vertelde verder dat “als Van Beuningen daar Krop
had willen hebben, dan had hij, met zijn puissante geldmiddelen en dwingende karakter (…) heus wel gezorgd
dat daar reliëfs van Krop zaten. Maar zo zitten dat soort
bouwbeeldhouwkunstopdrachten meestal niet in elkaar.
Het is niet de opdrachtgever die met voorstellen komt,
maar de architect. Frits Eschauzier kende heel veel kunstenaars, ook Krop zonder twijfel, maar hij heeft nooit met
hem gewerkt.” Verder liet Van Burkom weten dat architect
Eschauzier gelijktijdig met zijn ontwerpen voor Landhuis
Noorderheide van Van Beuningen werkte aan het interieur van het luxe passagiersschip ss Willem Ruys van de
Rotterdamse Lloyd in 1938-41 en het directiegebouw van
de Amsterdamse Amstel Brouwerij (1939). Van Burkom:
“In ieder geval werkte hij voor de hoofdingang van Amstelbrouwerij samen met beeldhouwer Gerarda (Meik) Rueter
(1904-1993), de dochter van schilder/graficus Pam Rueter.
Ik kan er nu niet achter komen of Rueter ook voor de Willem Ruys werkte (…), maar het zou me niet verbazen. Het
zou me dus evenmin verbazen als die reliëfjes voor Van
Beuningens Landhuis Noorderheide van Meik Rueter zijn.”
In een latere Email schreef Van Burkom nog dat naast de
mogelijkheid van Rueter ook de totaal vergeten beeldhouwer Willem Nijs (1916-1961) een kandidaat als uitvoerder
van deze reliëfs zou kunnen zijn. Eschauzier heeft ook
met deze beeldhouwer gewerkt. In eerste instantie dacht
ik bij de reliëfs aan Noorderheide toch eerder aan Rueter
dan aan Nijs. Deze laatste beeldhouwer maakte veelal
religieus werk aan kerkgevels en kloosters en daarnaast
ook religieus kleinplastiek, waaronder Heilig-Hartbeeldjes
en crucifixen. Niet veel later wees Van Burkom mij echter
op een foto in het boek ‘Muurvast en gebeiteld’ van Ype
Koopmans waar een granieten sculptuur te zien is uit 1936
van Willem Nijs aan de (inmiddels gesloopte) ingang van
de Haagse drukkerij Mouton & Co, ook van architect Eschauzier. De figuurtjes (vooral de linker op het paard) hebben sterke overeenkomst met de reliëfs op de gevel van
Noorderheide. Misschien is het reliëf van Noorderheide
dan toch eerder van Willem Nijs dan van Meik Rueter.
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Vrijwilligers gevraagd
kijk voor meer informatie op
www.hildokrop.nl
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Bezoekersvragen 1
Wim Heij

Doodsportret Erich Wichman (V 80)
Enige tijd geleden legde een bezoeker mij in het museum
een interessante maar lastige vraag voor: “In uw uitgave
Hildo Krop portretten is een afbeelding te vinden van het
door Krop gemaakte doodsportret van Erich Wichman. Het
is mij een raadsel”, vervolgde de vraagsteller, “hoe Krop
een doodsportret heeft kunnen maken van iemand die qua
ideologie lijnrecht tegenover hem stond”.
Het antwoord is niet zo eenvoudig te geven. Inderdaad is
er sprake van diametraal tegenover elkaar staande opvattingen met betrekking tot de inrichting van de maatschappij. Onmiskenbaar moest Krop in de politiek linkse hoek
gezocht worden en liep, de aanvankelijk anarchistische,
anti-parlementaire activist en kunstenaar Wichman, de
laatste jaren van zijn leven nogal warm voor het fascisme
van Mussolini. Er moet sprake zijn geweest van een relatie
tussen hen beiden anders valt dit niet te begrijpen. Helaas
kunnen we het hen beiden niet meer vragen.
Een voorzichtige poging.
Het was ons bekend dat Wichman zijn werk (met anderen)
in 1916 exposeerde bij Krop zijn zwager, de kunsthandel
van H. E. d’Audretsch in Den Haag (was getrouwd met een
jongere zuster). In 1925 werd in Parijs, ter gelegenheid van
de Exposition des Arts Décoratifs et Industriels, een paviljoen in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. Krop
hakte gedurende een half jaar ter plaatse enkele beelden
voor dit gebouw. Ook Wichman werd, naast tal van andere
kunstenaars, door architect Staal gevraagd zijn
medewerking te verlenen. Deze bestond uit het ter plekke metalliseren van een grote betonnen zitbank en het
ontwerpen en uitvoeren van twee glas-in-loodramen voor
de ingang van het paviljoen. Ze kenden elkaar niet alleen maar hebben dus ook zo goed als zeker enige tijd in
elkaars nabijheid gewerkt. Of dit een voldoende verklaring
is? Mogelijk is er nog wel iets aan toe te voegen. Want min
of meer bij toeval stuitte ik op een passage in een boek
over Wichman* waaruit viel op te maken dat met naam
en toenaam genoemde bekende anarchisten, socialisten,
communisten en anarcho-syndicalisten een hechte vriendschap met
Erich Wichman bleven onderhouden ook toen hij fascist

werd. Een letterlijk citaat in het boek luidt alsvolgt: “Dat
de vriendschap ook met deze politieke tegenstanders zo
duurzaam was, lag vooral aan Wichmans unieke persoonlijkheid”. Wellicht verklaart dit laatste waarom ook Krop
tot op het laatst warme gevoelens had voor de, in politiek
opzicht, van de weg geraakte Wichman en een doodsportret van hem maakte.
*Frans van Burkom en Hans Mulders: Erich Wichman
1890-1929 Tussen idealisme en rancune. Centraal Museum, Utrecht. 1983

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Wat anderen vonden/vinden van Krop 2
Wim Heij

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 produktiefste 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
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Le Sacre du Printemps of Het Jonge Leven
Loek van Vlerken

Deze zomer kreeg het Hildo Krop Museum een mailtje
van een particuliere verzamelaar van beeldhouwwerken
van Nederlandse kunstenaars uit het interbellum
met het verzoek om eens te komen kijken naar
een net aangekocht bronzen beeld van Hildo
Krop, Le Sacre du Printemps of Het jonge
leven uit 1920 (Lagerweij-Polak V 38). Het
beeld, ontworpen voor de firma Winkelman & Van der Bijl, laat een
man en een zwangere vrouw
met vruchten zien, staande op
een kop van een uil. Het beeld
is echter zwaar geoxideerd omdat het beeld jarenlang buiten had
gestaan. De nieuwe eigenaar wil het
beeld van zijn groene uitstraling ontdoen en
vroeg ons advies. Door bemiddeling van het
Hildo Krop Museum is hij in contact gebracht
met de kunsthistoricus/restaurator Pier Terwen
in Leiden.
Dit beeld en dan met name de uilenkop waar
het paar op staat, doet sterk denken aan een
ander beeld (niet toegeschreven aan Hildo
Krop), dat niet ver van Krop’s oude atelier
aan de Plantage Muidergracht staat. Op het
J.W. van Overloopplantsoen staan naast
een muurfontein twee koppen uit 1924
voorstellende Dag en Nacht.
Op 7 juli 1922 besluit de Gemeente
Amsterdam steun te verlenen aan
noodlijdende
kunstenaars. Er worden verschillende opdrachten verleend aan Amsterdamse kunstenaars. Ook John Rädecker
krijgt een opdracht om een fontein
te creëren aan het J.W. van Overloopplantsoen. De beeldhouwer vindt
dat hij niet noodlijdend is en gaat niet
in op het verzoek. Hierna wordt de
opdracht aangeboden aan Theo van
Reijn. Hij vraagt de gemeente hiervoor een voorschot. Deze beeldhouwer
vindt het bedrag wat hem wordt aangeboden te laag en ziet af van de opdracht. Na
overleg tussen de gemeente en Van Reijn komt men
tot een compromis: Theo van Reijn maakt een ontwerp en
de assistenten van Hildo Krop voeren het werk uit.
Krop heeft gedurende zijn carrière als beeldhouwer vrijwel altijd assistenten in dienst gehad om zijn werk vóór
te hakken. Dat was geen luxe, want Krop kreeg zoveel
opdrachten, dat hij deze zonder assistenten nooit in één
mensenleven had kunnen vervaardigen. Inmiddels zijn we
twee jaar verder als Theo van Reijn met een ontwerp komt
voor de fontein, dat door Krop’s assistent Toon Rädecker
uitgevoerd moet worden. Het ontwerp van Van Reijn blijkt
echter veel te duur en er ontstaat een impasse. De afdeling Kunstzaken van de gemeente vindt het allemaal veel
te lang duren en wil de opdracht intrekken. Dan laat Krop
ineens weten dat Toon Rädecker het werk al af heeft.

Waarschijnlijk had Krop zelf de knoop al doorgehakt en het
ontwerp van Van Reijn terzijde geschoven en een nieuw
ontwerp gemaakt of heeft Toon Rädecker een voorbeeld
uit Krops’ atelier gebruikt. In het atelier stond namelijk het
gipsen model van Le Sacre du Printemps of Het Jonge
Leven gedurende de periode dat Toon Rädecker aan de
fonteinbeelden werkte. Als we de kop van de uil van Krop’s
beeld vergelijken met de koppen van de fontein
van het Van Overloopplantsoen, kunnen we
niet uitsluiten dat Le Sacre du Printemps van
Krop model heeft gestaan voor de beelden
Dag en Nacht.

Bezoekersvraag 2
Loek van Vlerken

In dit voorjaar kreeg het museum twee vragen voorgelegd
over de beeldengroepen in Amsterdam (Watergraafsmeer)
op en aan de 5e Montessorischool aan het Galileiplantsoen
en de Herschelstraat. De eerste vraag betrof de maker van
het beeldhouwwerk: of deze beelden gemaakt zijn door
Hildo Krop? Deze vraag kon ik bevestigend beantwoorden. Het kalkstenen beeld op de pijler in de Herschelstraat
met de titel Rattenvanger van Hamelen ; zes balkuiteinden
van gepolychromeerd teakhout (2x 3 stuks): rennend hert,
vliegende reiger en zittende eekhoorn zijn van Krop. Een
tweede vraag lag wat complexer. De vraagsteller die jarenlang leerkracht op de school was geweest, had 35 jaar
geleden een in de schooltuin gevonden gebeeldhouwde
kop mee naar huis genomen. Die kop behoorde bij het
beeld De rattenvanger van Hamelen en stond voor het
schoolgebouw in de tuin. Bij een inbraak in de tuin van
de school werd de rattenvanger door vandalen onthoofd.
De ex-leerkracht schreef: “Aangezien de gemeente niets

deed heb ik na een jaar de kop mee naar huis genomen,
dit uiteraard gemeld, en in mijn tuintje gezet (…) Het is
zo jammer, dat het beeld nooit gerestaureerd is en de gemeente Amsterdam er kennelijk geen waarde aan hecht
om het weer in orde te maken. Misschien heeft u een tip
voor mij om iemand te benaderen die me verder kan helpen”. De Krop-monografie van Lagerweij-Polak vermeldt
op pag.116 bij B90: ‘C tuinbeeld: faun; geglazuurde keramiek, 94 cm; verloren gegaan’. Ik had het vermoeden dat
het beschadigde beeld mogelijk deze keramische faun van
Krop zou kunnen zijn, te meer omdat zijn Rattenvanger in
de Herschelstraat ook een faun-achtig figuur is. Dit bleek
echter niet het geval. Het betrof een zandstenen beeld en
het was beslist géén Krop. Bovendien bevond het beeld
zich in een erbarmelijke staat en de kop wellicht nog erger.
Thuis ben ik in de boeken gedoken en het bleek dat het
beeld gemaakt moet zijn door Jan Heijens (1891-1952)
kunstschilder, tekenaar en beeldhouwer. In de jaren dertig
was hij als beeldhouwer actief in Amsterdam.
Als antwoord op de tweede vraag kon ik vertellen dat het
beeld niet van Krop is. Of het werk te restaureren is moet
zeer worden betwijfeld, maar voor de zekerheid heb ik
dit voorgelegd aan ‘Werkgroep Monumentale Kunst van
Heemschut’. Deze vereniging houdt zich bezig met het
herstellen en eventueel herplaatsen van monumentale
20ste -eeuwse kunst.
Wel heb ik al vast de kop en romp van Jan Heijens beeld
De Rattenvanger van Hamelen na 35 jaar weer verenigd,
weliswaar in een fotografische reconstructie, maar het
geeft aan hoe het beeld er eens heeft uitgezien. De reactie
van de ex-leerkracht van de school, die ik deze reconstructie toe stuurde, bevestigt dit. Zij schreef: “Het beeld ziet er
dan ineens weer uit zoals ik het van vroeger ken!”
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