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Voorwoord
Voor u ligt de meest recente nieuwsbrief van het Hildo
Krop Museum. Vanuit een tijdelijk gesloten museum moge
blijken dat we niet stil blijven zitten in deze coronatijd. Loek,
Wim en Christy hebben weer een uiterst smaakvol geheel
gemaakt van deze brief. Geheel passend bij de tijd.
We beleven nu het moment waarop Nederland 75 jaar
vrijheid kent. Een ongekend lange periode zonder oorlog.
Dat mag dan ook gevierd worden en gepast herdacht.
Dat doen Loek en Wim aan de hand van een aantal
monumenten die Hildo Krop vervaardigd heeft. Zo leverde
Krop een bijdrage aan de verwerking van een nationaal
rouwproces. Wij hopen dat we hiermee een kleine bijdrage
hebben kunnen leveren aan de viering van de bevrijding na
een oorlog, die veel slachtoffers heeft geëist.
Ik ben van na de oorlog, maar mijn ouders hebben het
allemaal meegemaakt. De littekens die die oorlog heeft
veroorzaakt bij hen waren onuitwisbaar. Daarom moet er
herdacht worden, maar ook gevierd!
Graag wens ik u veel leesplezier. En gedenk de vrijheid die
u geniet.
Laten we hopen dat die vrijheid nog heel lang duurt! Daar
moeten we ons allemaal voor blijven inzetten.
Arie van Andel.
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Monument voor gevallen strijders-Kampen (Mo35)
Loek van Vlerken

Voor het oprichten van een monument was vlak na de
Tweede Wereldoorlog de goedkeuring van de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vereist, omdat er
een ongereguleerde golf monumenten van bedenkelijke
kwaliteit het land dreigde te overspoelen. Om de minister
te adviseren werden één Centrale en elf Provinciale Commissies ingesteld, waarin vrijwel altijd een architect en/
of beeldhouwer zitting had. Het ijkpunt voor de gewenste
procedure voor de oprichting van een monument, was de
procedure rond het monument voor het Zeeuwse Renesse:
een prijsvraag gecombineerd met een congres. De belangrijkste beeldhouwers, waaronder Hildo Krop, stuurden ontwerpen in. Deze werden van 15 november tot 15 december
1946 getoond in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het
initiatief was succesvol. De meeste deelnemende kunstenaars zouden de daaropvolgende jaren één of meerdere
monumenten vervaardigen, waardoor een over het algemeen nogal behoeftige beroepsgroep in de schrale naoorlogse jaren een belegde boterham had en bovendien al te
grote artistieke miskleunen werden voorkomen.

Het ontwerp voor
het ‘Monument
voor gevallen strijders’ aan de De La
Sablonièrekade in
Kampen uit 194748 van Hildo Krop
is geïnspireerd op
zijn, niet bekroonde Renesse prijsvraag-ontwerp met
de titel ‘Tien zuilen
van het verzet’. Bij
het Kamper monument liet Krop de
zuilen weg, omdat
ze het uitzicht over
de IJssel zouden
belemmeren. Hier
kwam een lage
muur voor in de
plaats. Voor dit
muurtje staat op
een zuil de phoenix die oprijst uit
zijn as en een met
een vaandel bedekte gesneuvelde man als representant van alle slachtoffers. Een monument waar niemand, op het eerste gezicht,
problemen mee zou hebben. Maar zo vlak na de oorlog
lag alles zeer gevoelig. Er
ontstond commotie over de
vogel. Het Kamper Nieuwsblad ontving een brief van
een lezer die bezwaar
maakt tegen de uitbeelding
van een phoenix, een vogel
die familie zou zijn van de
adelaar. De briefschrijver
vindt het eigenaardig dat
een dergelijk symbolisch
beladen vogel, die nota
bene onderdeel uitmaakt
van het Duitse wapen (!),
op een verzetsmonument
wordt afgebeeld. De krant
schijnt het bezwaar op
heldere wijze te hebben
ontkracht.
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Monument ter herdenking van Verzesstrijders (Mo27)
Loek van Vlerken

In de Amsterdamse Marnixstraat, vlak bij het Leidseplein,
waar nu het ‘DeLaMar Theater’ te vinden is, was vanaf
1887 de Spieghelschool gehuisvest. Dit voor lager onderwijs bestemde gebouw werd in de jaren dertig afgekeurd
voor schoolgebruik. Vervolgens kreeg het gebouw een
functie als pakhuis, ondermeer voor het opslaan van decors uit de nabij gelegen Stadsschouwburg. In de winter
van 1944-45 werd dit gebouw door de Duitse bezetter
geconfisqueerd en ingericht als aanmeldingsbureau voor
de beruchte ‘Arbeitseinsatz’. Alle Amsterdamse mannen
tussen de 16 en 40 jaar moesten zich hier verplicht registreren, om vervolgens in Duitsland de lege arbeidsplaatsen
op te vullen die waren ontstaan door de inzet van Duitsers
aan het front. In het aanmeldingsbureau werkten alleen
NSB’ers, aangezien de andere ambtenaren van het Gemeentelijke Arbeidsbureau dit werk hadden geweigerd.
Op 5 januari 1945 werden vijf van deze NSB’ers in hun
huis door verzetsmensen doodgeschoten, drie anderen
raakten zwaar gewond. In een poging de werkzaamheden
van de bezetter te vertragen werd die avond de Spieghelschool door leden van de verzetsgroep KP (Knokploegen)
in brand gestoken. Als vergelding heeft de bezetter een
dag later 26 Nederlanders gefusilleerd, waaronder de vijf
verzetsmensen die bij de aanslag op de Arbeitseinsatz betrokken waren.
In 1946 kreeg Hildo Krop het verzoek een monument te
ontwerpen ter herdenking van deze verzetsstrijders. Dit
monument, een bronzen beeldje op een zuil, kwam op de
plek te staan waar de fusillade plaats vond, vlak voor de
gevel van het schoolgebouw. Het bronzen beeldje op een
zuil van Franse kalksteen (50 cm hoog, 260 cm inclusief
zuil), werd op 3 april 1947 onthuld.
In september 1967 hebben vandalen het beeldje van de
sokkel losgetrokken en meegenomen. “Een misdrijf dat een
belediging vormt van en een aanval is op de idealen, die
verzetshelden tot hun offers hebben bewogen. Wij zijn er
van overtuigd, dat die idealen van vrijheid, rechtvaardigheid en onafhankelijkheid van ons land, die
de bezieling van de
heldendaden van die
tijd vormden, door de
overgrote meerderheid
van ons volk worden
ondersteund en geëerd!”, aldus Verenigd
Verzet 1940-45. Ondanks dit felle protest
kwam het beeldje niet
terug. Hildo Krop had
de gipsen mal gelukkig nog in zijn atelier
liggen en er werd een
nieuw bronzen beeldje
gegoten, dat vervolgens op 4 mei 1968 is
onthuld. Waarschijnlijk
kreeg de dader uiteindelijk toch wroeging.
Twee jaar later werd
het oorspronkelijke

beeld, na een anonieme tip, onder een struik in het Vondelpark teruggevonden. Dit originele beeld werd in 1972 herplaatst. Dit keer op een bronzen zuil in plaats van de originele stenen zuil, zodat een ontvreemding van het beeldje
zoals in 1967 aanzienlijk moeilijker werd.
In november 2010 opende de VandenEnde Foundation op
deze locatie in de Marnixstraat een nieuw theatercomplex,
het ‘DeLaMar Theater’. De gevel kenmerkt zich door een
glazen constructie waarbinnen de oorspronkelijke gevel
van de Spieghelschool gereconstrueerd is. Gelukkig werd
ook het monument van Hildo Krop op deze locatie behouden.

Grafmonument Grafmonument ter nagedachtenis van de achttien na de februaristaking van 1941 door de Duitsers
doodgeschoten mannen ( Mo28)
Loek van Vlerken

Op 25 februari 1941 brak in Amsterdam een algemene staking uit, als protest tegen de terreur die de Duitse bezetter
en Nederlandse NSB’ers tegen de joodse bewoners uitoefenden. De directe aanleiding werd gevormd door razzia’s
op zaterdag 22 en zondag 23 februari, waarbij 425 joodse
jongens en mannen werden opgepakt en naar Mauthausen
afgevoerd.
In de avonduren van 24 februari werd op de Noordermarkt
een korte bijeenkomst gehouden, waaraan veel gemeenteambtenaren deelnamen. De circa 250 aanwezigen werden
toegesproken door onder
meer de gemeentearbeider Dirk van Nimwegen,
die de mensen opriep
de terreur van de bezetter niet meer te pikken.
Nog dezelfde nacht
werd door de illegale
Communistische Partij
Nederland (CPN) het
manifest Staakt, staakt,
staakt !!! opgesteld, dat
in de vroege ochtenduren werd verspreid
aan de poort van talrijke
bedrijven. De bedoeling
was dat er twee dagen
zou worden gestaakt:
dinsdag zo veel mogelijk
bij de overheidsbedrijven en woensdag een
algemene staking, dus
inclusief het bedrijfsle-

ven. Op de ochtend
van 25 februari stonden de trams stil in
Amsterdam. De staking breidde zich als
een olievlek uit over
de stad. Rond het middaguur was de algemene staking een feit,
eerder dan de organisatoren hadden verwacht en anders dan
zij hadden voorzien.
De bezetter reageerde
furieus: bij onlusten
en samenscholingen
moest er met scherp
op de menigte worden
geschoten.
In de weken die daarop volgden werden
honderden stakers en
vooral CPN’ers gear-

resteerd. Sommigen kwamen voor het vuurpeloton, anderen kregen langdurige gevangenisstraffen opgelegd.
De Februaristaking van 1941 was de eerste, grote daad
van verzet in Nederland tegen het antisemitisme en de terreur van de Duitse bezetter.
Het verzetsmonument dat Hildo Krop ontwierp, een vrouwenfiguur met wapperende vlag die de vrijheid symboliseert, was bestemd voor de Amsterdamse Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het was tevens bedoeld als grafmonument.
Het gedenkteken is tot stand gekomen door het comité
‘Amsterdam eert zijn verzetspioniers’, een voornamelijk
door de Communistische Partij van Nederland en het
communistische dagblad De Waarheid ondersteund initiatief. Het monument werd in 1947 onthuld door de nieuwe
burgemeester A. d’Ailly.
De officiële herdenking van de Februaristaking bij het monument van Krop heeft niet veel jaren stand gehouden. In
1949 wilde de CPN de herdenking zien in het licht van de
Indonesische vrijheidsstrijd. Anderen voelden daar niets
voor. Een conflict was ontstaan. Er werd zelfs gesproken
van een boycot van de herdenking. Vanaf dat moment
waren er twee herdenkingen: een officiële in de ochtenduren, een ‘s middags van het herdenkingscomité, geïnitieerd door de Communistische Partij Nederland.
Uiteindelijk besloot de gemeente Amsterdam in 1952 een
nieuw monument op te richten. Zo werd de Dokwerker
van Mari Andriessen en niet Krops beeld voortaan het
middelpunt van de herdenkingen.
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Twee herdenkingsmonumenten in Steenwijk (Mo29a)
Wim Heij

Al vrij snel na de bevrijding gingen er ook in Steenwijk
stemmen op om ter nagedachtenis aan de, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, omgekomen inwoners een herdenkingsmonument op te richten. Zoals te doen gebruikelijk
in een dergelijke situatie werd er een comité gevormd. In
de laatste vergadering
(december 1945), met
de vertegenwoordigers
van de diverse wijken,
werden de tot aan dat
moment bereikte resultaten geïnventariseerd
en met elkaar besproken. De opbrengst
van de ingezamelde
gelden bleef enigszins
achter bij de verwachtingen (circa f 7000,-)
maar mogelijk zou er
nog wat nadruppelen.
Als meest geschikte
locatie voor het monument kwam het gazon
voor Rams Woerthe
uit de bus. Vervolgens
werd besloten oud-stadgenoot Hildo Krop te vragen het
monument te ontwerpen, te vervaardigen en te plaatsen.
Krop zegde spontaan zijn medewerking toe ook al was het
bijeengebrachte bedrag nauwelijks toereikend het beoogde
kunstwerk ervoor te realiseren.
Het monument bestaat uit verscheidene gedeelten: een
gebogen bakstenen muur met aan de achterkant een
ingemetselde kalkstenen afbeelding van het wapen van
de oude gemeente Steenwijk. Aan de voorkant een perk
met in het midden op een sokkel het eigenlijke beeld van
Krop voorstellende een staande, zelfbewust de toekomst
inkijkende vrouw met in haar hand een vlag die gedeeltelijk een aan haar voeten liggende gevallene bedekt. Op
de bakstenen muur zijn twee kalkstenen platen bevestigd
met de volgende inscripties: links van het beeld Ter herin-

nering aan de gevallenen 1940 en rechts Ter nagedachtenis aan de bevrijding 1945. Op de avond van de jaarlijkse
dodenherdenking, 4 mei 1948, werd het monument door
het comité, voor de onthulling, aan de gemeente Steenwijk
overgedragen.
In september 1980 kwam het monument negatief in het
nieuws toen onverlaten de vrouwenfiguur hadden onthoofd.
Nadat het ernstig beschadigde hoofd was teruggevonden
werd het beeld door twee voormalige assistenten van Krop,
Carel Kneulman en A. Corn. Kennedy, gerestaureerd. In
1993 hadden “vandalen” het wederom op het beeld voorzien. Deze keer verdween de rechterhand en een stukje
van de onderarm van de vrouw. Het ontbrekende deel van
het beeld heeft men nimmer weten te achterhalen. Wel
meldde zich in januari 1994 de dader, een jongetje van 11
jaar uit Steenwijk. Het monument moest dus opnieuw worden gerestaureerd, dit werd nu gedaan door de Utrechtse
beeldhouwer Theo Hoitink. De restaurator bracht een nieuwe hand aan en gaf de gemeente het volgende advies: laat
een bronzen replica afgieten (door bronsgieterij Volkers in
Geldermalsen) en plaats het originele beeld in een veilige
ruimte. Het oorspronkelijke door Krop gehakte beeld staat
sindsdien binnen en maakt al weer vele jaren deel uit van
de collectie van het Hildo Krop Museum.
Voor het monument maakte Krop enkele ontwerpen
(Mo29b en Mo29c). De terracotta-uitvoeringen van twee
van deze schetsen konden in 2010 (als bruiklenen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) aan de museale
collectie worden toegevoegd.

Gedenksteen Interkerkelijk Comité(Mo25)
Loek van Vlerken

De bevolking van de Amsterdamse Oostelijke Eilanden
(Kattenburg, Oostenburg en Wittenburg), die toch al getroffen was door de crisis in de jaren dertig, had het extra
zwaar gedurende de hongerwinter in het laatste oorlogsjaar. Iedereen probeerde elkaar zoveel mogelijk bij te
staan, maar op het laatst lukte dat niet meer. De Oosterkerk en de toenmalige St. Annakerk sloegen de handen
ineen en richtten het Interkerkelijk Comité Levensmiddelenvoorziening voor De Eilanden (ICLEI) op. Dominee Jac.
de Graaff van de Oosterkerk schreef in december 1944
een brief aan zijn neef Jan Kortenhoeven in Groningen
waarin hij vertelde over de hongersnood op de Oostelijke
eilanden. Of hij misschien een kist met levensmiddelen kon
regelen of liever nog ‘een Urker botter met spek , eieren
enz.’. Op een verjaardagsbezoek liet Kortenhoeven de
brief lezen aan dominee Kloek, predikant in het Groningse
Visvliet, een buurtschap vlak onder Zoutkamp. Dominee
Kloek was zo onder de indruk van de hartverscheurende
ellende en honger die er heerste in de hoofdstad, dat hij
namens de kerkenraad van Visvliet een inzamelingsactie
startte. Deze actie werd gehouden in 55 dorpen langs de
Fries-Groningse grens. De kerkenraad schreef aan de diaconieën een brief waarin stond dat er vanuit hongerend
Amsterdam een botter kwam die gevuld moest worden met
voedsel. Verschillende mensen waren van mening dat er
niets van terecht zou komen, omdat de Duitsers toch alles
zouden inpikken, maar het merendeel was enthousiast.

volle coasters die de lading succesvol in Amsterdam wisten
af te leveren.
Het Interkerkelijk Comité dat alles dankbaar in ontvangst
nam, bood de actieve predikant Kloek na de oorlog een ge-

denkalbum aan. De bewoners van de Oostelijke Eilanden
gaven Hildo Krop in 1945 de opdracht een gedenksteen te
maken. Daarmee wilden zij hun dankbaarheid tonen voor
de levensreddende voedselhulp, die voor de buurt werd
georganiseerd door het Interkerkelijk Comité.
De gevelsteen (Franse kalksteen, 75 cm) die in het rechterdeel van de gevel van de
Oosterkerk aan de Wittenburgergracht is ingemetseld, toont
een moeder met haar kinderen,
die verlangend naar de boot
met voedsel uitkijkt.
De originele gedenksteen die
ernstig was aangetast door
erosie en zure regen, werd
eind 2008 in opdracht van de
gemeente Amsterdam verwijderd. Er werd een kunststenen
replica van het reliëf gemaakt.
Daartoe is het origineel voorzien van herstellingen met klei,
zodat het beeld haar oorspronkelijke vorm kon afgeven aan
een siliconenmal. Aan de hand
van die mal is de nieuwe versie gegoten. Deze replica siert
nu de buitenmuur. De originele steen is in de oostelijke binnenmuur van het kerkgebouw herplaatst.

Uiteindelijk bracht niet een Urker botter het verzamelde
voedsel voor de Amsterdamse Eilandbevolking over het
IJsselmeer naar de hoofdstad, het waren maar liefst twee
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