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In de ochtend van 20 augustus 1970 liep Hildo Krop zoals
gebruikelijk om acht uur, keurig in het pak, regenjas en
hoed op, zijn atelier aan de Plantage Muidergracht binnen.
Eerst maakte Krop een rondje door het atelier, daarna vond
er bij de beeldhouwer een metamorfose plaats. Zijn kostuum werd vervangen door een wijde broek met bretels en
een trui, over zijn witte overhemd met vlinderdasje. Daarbij
zette hij een hoedje op waarvan de randen deels waren
afgeknipt. Deze zesentachtig jarige beeldhouwer kon weer
aan de slag. Eigenlijk mocht hij van zijn arts helemaal niet
meer hakken. De laatste jaren had hij last van zijn hart.
Toch moest hij nog wat beelden afmaken. Hij kon pas tevreden zijn als zijn laatste beeld af was. Wat dat laatste
beeld was, vertelde hij niet. Op die manier kon hij het beëindigen van zijn werkzaamheden steeds weer uitstellen.
Tot die zomerdag in augustus 1970. Tijdens het werken
aan een marmeren zittend vrouwenfiguur bezweek hij aan
een hartaanval. Hildo Krop stierf in het harnas, zoals dat
heet.
De Schipper

met een Jantje van Leiden af te maken. Hij was van mening dat het monument inclusief sokkel uitgevoerd moest
worden in natuursteen. Eenvoudigweg omdat de grote architect Berlage niet minder verdiende. De bezorgde vrouw
van Krop zag de bui al hangen en probeerde haar man te
overreden om het monument uit te voeren in brons. Krop
wilde hier absoluut niets van weten en als hij eenmaal iets
in zijn hoofd had, was hij er niet van af te brengen. Krop
hakte aan de gigantische brokken blauwe Belgische graniet
op de buitenplaats van zijn atelier. Drie dagen per week
alleen en drie dagen met helpers. Aan zijn broer Hendrik
schreef hij in 1964: “Soms moe uit Schoorl (waar Krop zijn
buitenhuisje had - red.) naar A’dam, maar als ik mijn medewerkers Schabing en Mol bezig hoor met dat blauwe hardsteen klein te krijgen ben ik gelijk helemaal boven Jan.”
Hildo Krop

Dit jaar is uitgeroepen tot het Hildo Krop jaar, om het feit
te herdenken dat de stadsbeeldhouwer van Amsterdam 50
jaar geleden is overleden. Deze herdenking wordt luister
bijgezet met speciale tentoonstellingen en Hildo Kropwandelingen in Amsterdam. Ook in Steenwijk gaat deze
datum niet geruisloos voorbij. Het Hildo Krop Museum
plaatst een beeld uit de museumcollectie midden in het
centrum van Steenwijk, de geboorteplaats van Krop.
Dit bronzen beeld, een schets van een schipper (108
cm hoog) wordt op de vijftigste sterfdag van Hildo Krop
onthuld. Deze schipper is een fragment van het imposante,
tien meter hoge monument dat in het Groningse Farmsum
bij het zeesluizencomplex staat. Dit monument uit 19571964 ontstond gelijktijdig met nog een groot monument:
het grote beeld van Berlage op het Victorieplein vóór de
‘Wolkenkrabber’ in Amsterdam. Deze eervolle opdracht van
de gemeente Amsterdam kreeg Krop in 1956. Het was wel
een behoorlijk zware opdracht voor de toenmalige 72 jarige
beeldhouwer. Met de wetenschap dat Krop tien jaar aan
het beeld gewerkt heeft, moet je je realiseren dat Krop ver
over de tachtig was bij de onthulling van het monument.
Ondanks zijn leeftijd was Krop niet iemand om zich er

Berlage monument

Krop gaf de bouwmeester Berlage weer met een gelijkbenige driehoek in zijn rechterhand. Dit attribuut is het
meest essentiële instrument van een architect. Rondom
het voetstuk, waarop Berlage staat, zijn in grof reliëf de
helpers van de bouwmeester uitgebeeld: een metselaar,
een steigerbouwer, een beeldhouwer, een opperman en
een tekenaar. Deze werkers zijn essentieel voor het realiseren van het ontwerp van de bouwmeester. Zoals al
in Nieuwsbrief nr. 26 aangestipt schreef Krop’s collega
beeldhouwer en vriend Carel Kneulman (1915-2008) over
het Berlage monument: “Hildo, je hebt met dit geweldige

huld door burgemeester Gijs van Hall. Hij dankte Krop voor
alles wat hij voor de stad had gedaan en noemde het creëren van het beeld een “opmerkelijke geestelijke en fysieke
prestatie”, gezien zijn hoge leeftijd. Ook sprak hij de hoop
uit dat degene, die in de toekomst langs het beeld zouden
gaan “waarderende gedachten zullen wijden aan deze
twee belangrijke Amsterdammers”. Het werk van Berlage
heeft altijd al kunnen rekenen op een ruime belangstelling,
Krops werk daarentegen werd een tijdlang weggezet als
‘ouderwets’ en ‘socialistische tuinkabouter-kunst’. De laatste decennia is er weer meer belangstelling en waardering
voor het werk van Hildo Krop, waarmee
we kunnen constateren dat zijn werk vijftig
jaar na zijn dood, weer springlevend en
volkomen aanwezig is. Dit is zeker het
geval in het Amsterdamse straatbeeld en
vanaf 20 augustus 2020, met het bronzen
beeld van de schipper, ook in Steenwijk.
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De onthulling van het Berlage monument

werk tegelijk 3 monumenten opgericht, één voor Berlage
de grote bouwmeester van Amsterdam, nog één in de
basis voor alle werkers van Amsterdam en in het geheel
heb je ongewild het monument opgericht van het grote
Vertrouwen, van Samenwerking, van democratie.” Wat dit
laatste betreft doelt hij op de samenwerking met de medewerkers van Krop: Henk Oddens en Hans ‘t Mannetje.
De samenwerking met deze assistenten aan het eind van
het traject, was erg goed te noemen. Dit moest ook wel
omdat Krop de assistenten erg nodig had. De tachtig jarige
beeldhouwer was fysiek niet echt meer in staat dit grote
werk alleen te voltooien en dus volkomen afhankelijk van
deze jonge krachten. Er werd zelfs inspraak geduld bij het
plaatsen van het beeld op het Victorieplein. Henk Oddens
had hierbij de leiding. Hij herinnerde zich dat het pijpenstelen regende. De twee stukken van Berlage waren gemerkt
zodat ze precies op elkaar zouden passen. Op die manier
werd het beeld ook neergezet. Oddens stond er op een
afstandje naar te kijken en dacht “nee, dit klopt niet”. Er
kwamen fouten aan het licht. Door het bovenlichaam iets te
draaien ten opzichte van de benenpartij konden die worden
opgeheven. Oddens riep: “Omhoog! Omhoog! Omhoog!
Draaien! Zakken!” Hildo Krop was er dankbaar voor.
In december 1966 werd het beeld, na tien jaar arbeid, ont-

