
De voorplaat van De Notenkraker van 10 augustus 1918, 
naar aanleiding van het overlijden van Hahn, toont een 
tekening van R.N.Roland Holst: een man en een vrouw 
met een kindje strooien, onder een treurwilg, bloemen op 
een graf. 
Dat Krop deze opdracht van de SDAP kreeg wekte op het 
eerste gezicht enige bevreemding omdat hij kort daar-
voor had bedankt voor het lidmaatschap van deze partij. 
De reden voor de opzegging was een advertentie in Het 

Volk waarin werd 
opgeroepen de 
negende Duitse 
oorlogslening te 
steunen. Dat was 
voor Krop, na vier 
jaar Duitse barbarij, 
duidelijk een brug 
te ver. Anderzijds 
was het ook weer 
niet zo raar dat 
men bij Krop was 
uitgekomen. Beide 
kunstenaars keer-
den zich ongemeen 
fel tegen de oorlog 
als zodanig: Hahn 
gedurende de 
gehele Eerste We-
reldoorlog met zijn 
bijtende prenten 
en ook Krop had 

blijk gegeven van zijn afschuw van 
geweld. Denk in dit verband, wat Krop 
betreft,  aan zijn belangeloze mede-
werking aan de realisatie van het Bel-
genmonument (Mo2a) in Amersfoort: 
het ontwerpen van drie grote reliëfs. 
Het onder enorme belangstelling ont-
hulde grafmonument van Albert Hahn 
(september 1919) heeft sterke symbo-
lische trekken. Zoals Richard Roland 
Holst voor zijn herdenkingsprent In De 
Notenkraker, koos ook Krop voor een 
arbeidersgezin – een man, vrouw en 
kind op weg naar een nieuwe wereld 
-  op een hoge driehoekige sokkel. 
Alleen voegde hij er, aan de achter-
zijde van het beeldengroepje, nog een 
vierde figuur toe. 
Het 265 cm hoge, in muschelkalk-
steen uitgevoerde monument is 
te vinden op de begraafplaats De 
Nieuwe Ooster aan de Kruislaan in 
Amsterdam.   

In 1918 kreeg Krop van de SDAP (de 
voorloper van de PvdA) het verzoek 
een grafmonument te ontwerpen voor 
de overleden politieke tekenaar Albert 
Hahn (1877-1918). 
Wie was deze Albert Hahn? 
Hahn was, in het begin van de twin-
tigste eeuw, zonder twijfel een van de 
bekendste politieke tekenaars van ons 
land. Zijn prent over de spoorwegsta-
king van 1903 - Gansch het raderwerk 
staat stil als uw machtige arm het wil 
– kom je nog veelvuldig in geschiede-
nisboeken van de middelbare school 
tegen. Hahn tekende voor diverse 
bladen (o.a. De Ware Jacob) maar 
vooral voor het dagblad Het Volk van 
de SDAP. Werkelijk enorme aantallen 
prenten maakte hij in het bijzonder 
voor Het Zondagsblad van deze krant 
en het in die tijd geruchtmakende/
gevreesde politiek-satirische weekblad 
De Notenkraker.  

Voorwoord
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Grafmonument Albert Hahn (mo3)
Wim Heij

Zoals u ziet is onze nieuwsbrief deze keer goed gevuld.         
Dat betekent dat er voor mij maar weinig ruimte over blijft.
Daarom beperk ik mij tot het volgende:

Alle bij het Hildo Krop 
Museum betrokken 
mensen wensen u fijne 
kerstdagen en een heel 
voorspoedig 2020 toe!

Ten slotte, ook veel leesplezier.

Arie van Andel.



Sint Franciscus

Op een zonnige ochtend in oktober reed ik met een bestelbusje de Amsterdamse Herengracht op. Het was niet druk. 
Twee keer had ik maar vast gestaan omdat er een vrachtauto op de smalle grachten 
moest lossen. Voor het Bijbels Museum moest ik een parkeerplekje zien te vinden. 
Die was er dus niet … dan maar op de stoep. Geparkeerde auto’s op de stoep is iets 
wat ik eigenlijk haat, maar dit keer was het geoorloofd (vond ik). Mijn missie bestond 
namelijk uit iets zeer belangrijks. Ik kwam een bidbankje ophalen. Het Hildo Krop 
Museum heeft dit bijzondere meubeltje geschonken gekregen van het Bijbels Mu-
seum. Dit museum gaat vanaf 2020 reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s 
organiseren buiten de klassieke opzet van het museum. Voor het realiseren van 
deze nieuwe koers - mede het gevolg van een subsidiestop door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst in 2017 - heeft het museum besloten de eigen collectie over te 
dragen aan andere musea. Dit eikenhouten kinderbidbankje, met de beeltenis van 
Sint Franciscus van Assisi prekend voor de dieren, gemaakt in 1920/21, mag gezien 
worden als een uniek werk in het oeuvre van de niet religieuze  Hildo Krop. Na een 
roerend afscheid van het bankje door de schenkers en mijn belofte dat het Hildo Krop 
Museum goed zou zorgen voor hun dierbare museumstuk, werd het kunstwerk in de 
auto geladen. Het meubel ging op weg naar de geboorteplaats van de maker. Twee uur later stond het kinderbidbankje al 
te pronken in de meubelzaal van het Steenwijkse Hildo Krop Museum. Het nieuws ging blijkbaar als een lopend vuurtje 
door Steenwijkerland. Eerst was er een fotograaf en niet veel later stond er een reporter van de Steenwijker Courant op 

de stoep van het mu-
seum, zodat een week 
later heel Steenwijk 
en omgeving op de 
hoogte was gebracht 
van deze bijzondere 
aanwinst.

Foto: Kathy Marchand 
(Bijbels Museum) en 
Loek van Vlerken (Hil-
do Krop Museum)
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Digitaal kenniscentrum
Loek  van Vlerken

Sinds kort is op de website van het Hildo Krop Museum  www.hildokrop.nl  het  HILDO KROP DIGITAAL KENNISCEN-
TRUM  te raadplegen. 

Aan de hand van ca. 3000 foto’s en beschrijvingen op ruim 300 pagina’s wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven 
van het beeldhouwwerk, de monumenten, de gedenktekens, toneelmaskers en het vrije werk van Hildo Krop. Deze 
kunstwerken zijn via de MENUBALK zowel per categorie als chronologisch op te zoeken. Niet alleen zijn werk wordt be-
licht, ook over de kunstenaar zelf valt uitvoerig te lezen. Verschillende facetten over zijn leven zijn te vinden in een uitge-
breide biografie en in een tijdtabel. Een groot deel van het bouwbeeldhouwwerk van Hildo Krop is te vinden in Amster-
dam. In het menu zijn onder het kopje Stadsbeeldhouwer van Amsterdam alle locaties van zijn werk in de hoofdstad 
op deelkaarten te vinden en aan te klikken. 

Mocht er desondanks een vraag onbeantwoord blijven, dan is er altijd de mogelijkheid om met het Hildo Krop Museum in 
contact te komen via het contactformulier.

Naast alle bijzondere kunstwerken uit de collectie van het Hildo Krop Museum, biedt dit digitale kenniscentrum de moge-
lijkheid om ook minder bekend werk te ontdekken van deze grote Nederlandse kunstenaar uit de 20ste eeuw. 

Bekijk het DIGITAAL KENNISCENTRUM en ervaar de veelzijdigheid in het werk van HILDO KROP.
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Bidbankje
Loek  van Vlerken



Op 20 augustus 2020 is het vijftig jaar geleden dat Hildo Krop in zijn werkplaats aan de Plantage Muidergracht in Am-
sterdam op 86-jarige leeftijd overleed. 

Om Hildo Krop meer onder de belangstelling te brengen van een groter publiek heeft een aantal organisaties, waaron-
der Het Scheepvaarthuis, Museum Het Schip,  Arcam, Stedelijk Museum, ArtZuid en het Hildo Kropmuseum, het plan 
opgevat om naar aanleiding van de vijftig jarige sterfdag van Krop in 2020 een themajaar te organiseren.

Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd met speciale Hildo Krop wandel- fiets- en vaarroutes door 
Amsterdam; het Stedelijk Museum geeft extra Krop-accenten in een vernieuwde basispresentatie en er zullen Hildo 
Krop-lezingen plaatsvinden. 

Ook Steenwijk draagt aan dit Hildo Krop 2020-jaar bij met een verlenging van de 
succesvolle tentoonstelling de Faunen van Hildo Krop en het voornemen van 
de Gemeente Steenwijkerland een bijzonder accent in de openbare ruimte toe te 
voegen van deze in Steenwijk geboren kunstenaar. Daarnaast heeft het Hildo Krop 
Museum in samenwerking met de Stichting Pelicula een smartphone-App ontwor-
pen met een fietsroute, welke langs zo’n 33 openbare beeldhouwwerken van Hildo 
Krop in Amsterdam voert. Deze gratis route is te vinden in de App-store onder de 
naam BeleefRoutes ® - Hildo Krop-Beeld van een kunstenaar. De 20 km lange 
route brengt u door de mooiste delen van Amsterdam laat een verscheidenheid aan 
beeldhouwwerken van Krop zien. Bij elk beeld is op de App een schat aan informa-
tie te vinden over het kunstwerk. 

Mocht de afstand afschrikken: de route is ook in delen af te leggen.

Ter gelegenheid van dit themajaar Hildo Krop 2020 is er in het laatste nummer van 
Art Deco magazine een negen pagina’s grote special opgenomen over het werk 
van Hildo Krop. Dit themanummer is te koop via onze website en in de museum-
winkel.

Kijk voor openingstijden en toegangs-
prijzen op onze website.

www.hildokrop.nl

HILDO KROP 2020
Loek  van Vlerken

            

  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

Vrijwilligers gevraagd
kijk voor meer informatie op  
www.hildokrop.nl
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Déco’ tentoonstelling van 1925 in Parijs. 

Maar de kwestie van Krops doodsportret van Wichman is 
bepaald concreter te maken dan zomaar ‘vriendschappelij-
ke collegialiteit’. Het was de ‘linkse’ Amsterdamse uitgever 
en journalist Henri Wiessing die de trait-d’union tussen bei-
den vormde. Wiessing was aanvankelijk de directeur van 
De Amsterdammer, tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
hij dat van de zeer linkse afsplitsing daarvan, het weekblad 
de Nieuwe Groene Amsterdammer. Vanaf begin 1918 was 
hij uitgever van het tijdschrift Wendingen- Maandblad voor 
Bouwen en Sieren waarin Wichman en Krop beiden grafiek 
publiceerden in het ‘Houtsnijdersnummer’ van 1919 en 
ná 1921 werd hij een soort zaakgelastigde van Wichman. 
Wiessing was de bedenker geweest van een ge-crowdfund 
maandgeld om Wichman in Wenen en Duitsland op con-
traprestatiebasis te kunnen laten werken, maar hij trad ook 
wel op als zijn kunsthandelaar. En hoewel hij Wichmans 
keramische werk uit Wenen kwam ophalen, was hij er be-

paald geen bewonderaar van. Hij kreeg het zonder invoer-
rechten de grens over door tegen de douane vol te houden 
dat het ‘nur Kinderarbeiten’ waren. Vervolgens schreef hij 
Wichman in Wenen in 1922 – eigenlijk nogal verbaasd- dat 
Krop bij hem was geweest en dat die zijn werk mooi had 
gevonden en zou proberen er D’Audretsch voor te interes-
seren. Geen vijandige reactie, toch…  

Wichman kende Wiessing al sinds april 1913 toen hij met 
hem correspondeerde over te schrijven kunstkritieken in 
De Groene Amsterdammer. Van wanneer Wiessings con-
tacten met Krop dateren weet ik niet, want Krop komt niet 
voor in Wiessings mémoires Bewegend Portret (1960). 

Frans van Burkom

Ingezonden reactie

Reactie van Frans van Burkom op Bezoekersvra-
gen -Doodsportret Erich Wichman (Nieuwsbrief 
22). 

Van een afstand bezien lijkt de historische werkelijkheid 
vaak vertekend en ging het er anders aan toe dan later 
wordt aangenomen. Zo is dat ook het geval met de ver-
standhouding tussen kunstenaars van ‘verschillende poli-
tieke gezindten’ tijdens het interbellum 1919-1940.

Over zo’n kwestie beantwoordde Wim Heij in Nieuws-
brief 22 een vraag van een lezer, die niet kon vatten dat 
een linkse kunstenaar als Krop bereid was geweest een 
doods-/herinneringsportret te maken van een rechtse kun-
stenaar als Wichman *). Deze lezer is zeker niet de enige 
met dit soort vragen, want eerder konden bewonderaars 
van de communistische cineast Joris Ivens ook al niet be-
grijpen dat die ooit, in december 1927, samen met  
Wichman een korte film ‘De Zieke Stad’ had gedraaid. Zij 
ontkenden het dus maar. Toch was ook dát het geval ge-
weest.

 Zo gepolariseerd links/rechts als men tegenwoordig blijk-
baar aanneemt dat het tussen kunstenaars in de jaren 
twintig lag, was het helemaal nog niet. Nederland was een 
sterk religieus en politiek verzuilde maatschappij waarin 
men gewend was elkaar zoveel mogelijk met rust te laten. 
Kunstenaars waren veeleer geneigd elkaar te helpen. Pas 
ná Hitlers Machtübernahme van 1933, verhardden de po-
litieke standpunten zich onder kunstenaars ook in Neder-
land, nog aangeblazen door de grote werkeloosheid na de 
Wallstreetcrisis van oktober 1929 of Hitlers dodelijke anti-
semitisme en jacht op politieke tegenstanders. 

Krop evolueerde tijdens de Eerste Wereldoorlog van soci-
alisme naar communisme en was in 1919 communistisch. 
Zijn veronderstelde politieke tegenstander Wichman was 
dat in 1919 ook. Die las om die reden dan ook De Tribune, 
het dagblad van de CPH.

 Wichman was in 1923 anti-democratisch ‘rechts-anarchis-
tisch’ / fascistisch geworden en dweepte met een sterke 
man als Mussolini, maar zo was Krop dat dus ook – maar 
niet anarchistisch, want in het geheim, om zijn provisori-
sche aanstelling als Amsterdamse stadsbeeldhouwer niet 
te verliezen – dwepend met Marx’ klassenstrijd en machts-
politici als Lenin en Stalin bewonderend. Uit dien hoofde 
verrichtte Krop ook hand en spandiensten aan de GPoe, 
de Russische Geheime Dienst, zoals blijkt uit Igor  
Cornelisse De GPOe op de Overtoom – Spionnen voor 
Moskou 1920-1940 (1989).

Krop en Wichman kenden elkaar zonder enige twijfel 
en Heij heeft in zijn antwoord ook terecht gewezen op 
de instanties dat Wichman en Krop dicht in elkaars na-
bijheid werkten, of exposeerden – zoals in 1916 in de 
Haagse Kunstzaal d’Audretsch van Krops zwager Herman 
d’Audretsch, waar Wichman met De Anderen exposeerde 
en Krop gelijktijdig zijn gips voor zijn sculptuur ‘Eva’ uit 
1915 liet zien (cat. V8)– of hun gelijktijdige werkzaamheden 
aan het Nederlandse Paviljoen van Frits Staal op de ‘Art 

Rosie Wiessing, Erich Wichman en Henri Wiessing  (foto 
uit Erich Wichman - Ironische Kunst-Tragisch leven)
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Ingezonden reactie vervolg

Wiessing schreef onder zijn  pseudoniem Van den  
Eeckhout regelmatig over moderne Nederlandse beeld-
houwkunst in Architectura  en publiceerde in 1925 een in-
terview met Krop in Parijs.

Zo wonderlijk is het dus niet dat Wiessing begin januari 
1929 met  Krop belde om hem te zeggen dat Wichman op 
nieuwjaarsochtend was overleden en hem vroeg een 
doodsportret van hem te maken. “Hij ligt daar maar en 
straks is hij weg…” Krop kon heel hard werken, maar in 
een of twee dagen een gelijkend doods/herinneringsportret  
van iemand maken was te veel gevraagd. Wiessing moet, 
als gewezen krantenman en nog altijd publicerend jour-
nalist toen een altijd anoniem gebleven (pers)fotograaf 
hebben gevraagd de overledene op diens doodsbed te 
fotograferen. Daarna, toen bleek dat John Rädecker de 
opdracht niet wenste of er geen tijd voor had (zoals Wich-
mans moeder haar aangetrouwde nicht Lotte von Wickede 
in Duitsland schreef) vroeg Wiessing het aan Krop en de 
foto moet hem weer als boetseervoorbeeld voor de levens-
grote bronzen kop hebben gediend: de houding is immers 
identiek.

Zo zat die opdracht dus waarschijnlijk in elkaar, Krop deed 
het vast niet voor niets, maar wie hem er voor betaalde zal 
wel altijd onduidelijk blijven. 

*) Wim Heij gebruikte nog Van Burkoms oude boek Erich 
Wichman - Tussen idealisme en rancune uit 1983, maar 
in het voorjaar 2019 verscheen een nieuw boek van zijn 
hand Erich Wichman - Ironische kunst-Tragisch leven bij 
Waanders en De Kunst. Op verzoek van Heij schreef Van 
Burkom deze reactie.

Kort na het arriveren van het Kinderbidbankje (zie elders 
in deze Nieuwsbrief) mochten we nog een schenking aan 
de collectie toevoegen: een gipsen fragment van een door 
Krop ontworpen reliëf van het Belgenmonument in  
Amersfoort (Mo 2a). Voor dit monument ontwierp Krop in 
1917 drie grote reliëfs met als titels: Internering, Uittocht en 
Fusillade. 
 
In oktober 1914, wanneer het Duitse leger 
Antwerpen nagenoeg omsingeld heeft, weten 
veertigduizend Belgische militairen aan krijgs-
gevangenschap te ontkomen door uit te wijken 
naar Nederland. Op grond van internationale 
verdragen werden deze militairen ontwapend en 
geïnterneerd en in, inderhaast opgezette barak-
kenkampen (in Zeist en 
Harderwijk), ondergebracht. Met name Kamp 
Zeist moet een verschrikkelijk oord zijn geweest 
wat betreft huisvesting, eten en gebrek aan me-
dische verzorging. De ellende en de opgekropte 
frustraties leidden tot diverse gewelddadige 
conflicten. Een grote groep Belgische militai-

ren keerde zich, scheldend en stenen gooiend, tegen de 
Nederlandse bewakingstroepen. Deze laatsten voelden 
zich zo bedreigd dat ze gericht begonnen te schieten. Het 
drama, waarbij acht doden en achttien gewonden waren te 
betreuren, schokte de publieke opinie enorm. Uit veront-
waardiging bood Krop aan beeldhouwwerk te verzorgen 
voor een nog op te richten herdenkingsmonument. Dit aan-
gaande wat vooraf ging aan het Belgenmonument.

Het Hildo Krop Museum was reeds in het bezit van een 
bronzen schets en een  fragment (gips) van het reliëf In-
ternering. Het ons nu, door mevrouw Rini Stigter-Aerden 
uit Amsterdam, geschonken fragment is een deel van het 
reliëf Fusillade. 
Het feit dat de reliëfs van het Belgenmonument enkele 
keren bij restauraties stevig onderhanden zijn genomen, 
maakt dat de  gipsen fragmenten (de meest oorspronke-
lijke uitvoeringen!), vanuit kunstzinnig oogpunt bezien, van 
grote waarde zijn. 
Om die reden zijn we dan ook heel content met deze bij-
zondere schenking en zullen we de beide fragmenten per-
manent in onze museumopstelling tonen.

foto: schenkster Rini Stigter-Aerden

Schenking fragment Belgenmonument

Wim Heij


