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In juni 2020 ontving ik een e-mail van de kleinzoon van 
de verzetsstrijder Elmar Berkovich met een vraag over 
een gedenkpenning die hij in zijn bezit had, die Hildo Krop 
gemaakt zou hebben ter herinnering aan Gerrit van der 
Veen en Frans Duwaer. Zijn grootvader, die destijds lid was 
van de illegale P.B.C. ( persoonsbewijs centrale) wist niet 
meer wanneer en bij welke gelegenheid hij deze penning 
had ontvangen. 

De e-mail-schrijver vroeg zich af of deze penning mij 
bekend was. Hij stond namelijk niet in de oeuvrecatalogus 
van Lagerweij-Polak en was ook niet te vinden op de 
website van het Digitale Kenniscentrum van het Hildo Krop 
Museum. Inderdaad bezit het Hildo Krop Museum deze 
penning niet en ook hadden we er geen afbeelding van. 
Wel wisten we van het bestaan van de penning, althans 
van het ontwerp. De originele mallen zijn namelijk in de 
collectie van het museum aanwezig, zowel in gips als in 
gietijzer. Aan de voorzijde van de penning  staan twee 
mannen met een vaandel en de tekst ‘IN MEMORIAM G.J. 
V.D. VEEN EN FR. DUWAER’. Aan de andere zijde: een  
uit de grond stekende arm met in de vuist een brandende 
fakkel, met de tekst :’10 juni 1944 HOUDT DE FAKKEL 
BRANDENDE’.

De Persoonsbewijs centrale werd in de zomer van 1942 
opgericht door o.a. Gerrit van der Veen. De centrale werkte 
als een overkoepelend orgaan van vervalsingsfirma’s. 
Vervalsingen werden geleverd op bestelling, vooral van 
collega-verzetsorganisaties. Het vervalsingswerk werd 
gedaan door vaklieden, zoals Frans Duwaer, de directeur 
van een bloeiend drukkersbedrijf in Amsterdam. Een 
meesterdrukker en een Nederlander met het hart op de 
juiste plaats. Zijn vriend de beeldhouwer Gerrit Jan van 
der Veen, die ook handig was met de tekenpen, zorgde 
voor het grafisch werk. Moeilijk, maar ook gevaarlijk werk. 
Maar aan dat laatste dachten zij niet. Het ging om een 
goed product af te leveren, dat het niet van echt was te 
onderscheiden. Het ging er ook om, dit alles in het diepste 
geheim te doen én om gelijke tred te houden met de 
steeds groter wordende vraag naar falsificaties. Twee jaar 

lang heeft Frans Duwaer zijn zondagen aan dat drukken 
gegeven, want het moest gebeuren als er niemand in de 
drukkerij was. Er mocht ook geen spoor achterblijven van 
het clandestiene werk. Aan het einde van de werkdag 
moest alles weer precies op zijn plaats gelegd worden als 
voorheen. In deze jaren zijn zestig- tot zeventigduizend 
persoonsbewijzen gedrukt— om nog maar niet te spreken 
van de duizenden andere falsificaties: ‘Ausweise’, zegeltjes 
en Ariërverklaringen. Ze werden verspreid over heel het 
land. De S.D. had wel iets door. In een rapport gaven ze 
openlijk toe dat de vervalsingen zo goed zijn, dat alleen 
deskundigen na een nauwkeurig onderzoek de afwijkingen 
konden vaststellen. Begin 1944 hadden ongeveer honderd 
mensen een dagtaak bij de P.B.C.. Omstreeks Pasen 
1944 ging het mis. Gerrit van der Veen werd opgepakt. 
Ondanks de waarschuwingen uit zijn omgeving bleef 
Frans Duwaer in Amsterdam. Hij wilde de zaak niet in 
de steek laten. Begin juni werd hij aangehouden bij een 
simpele persoonsbewijscontrole. Binnen zestig uur na zijn 
aanhouding was zijn vonnis al bekend. Gerrit van der Veen 
en Frans Duwaer werden samen met vijf anderen op 10 
juni 1944 in de duinen bij Overveen gefusilleerd. 

Deze door Hildo Krop in 1944 ontworpen penning 
is gemaakt, ter herdenking van deze twee grote 
verzetshelden.  De in gebakken aarde uitgevoerde 
herdenkingspenning is waarschijnlijk uitgereikt aan leden 
van de P.B.C. met het verzoek om toch vooral door te gaan 
met het illegale werk en de fakkel brandend te houden.   
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Op 20 augustus was het vijftig jaar geleden dat Hildo 
Krop is overleden. Deze bijzondere dag werd in Steenwijk 
herdacht met de onthulling van het bronzen beeld ‘De 
Schipper’. Dit 108 cm hoge beeld is een studie van 
een fragment van het imposante monument dat in het 
Groningse Farmsum bij het zeesluizencomplex staat. 

De gemeente Steenwijkerland plaatste het beeld, dat uit 
de collectie van het Hildo Krop Museum komt, midden 
in het centrum van Steenwijk, de geboorteplaats van 
Krop. De onthulling vond plaats door de kleinzoon van de 
beeldhouwer, Hildo Krop (jr.) en de wethouder van Kunst 
en Cultuur van Steenwijkerland, Trijn Jongman.

De Schipper onthuld

Dat dit beeld niet meer binnen de muren van het museum 
te bewonderen is, wil niet zeggen dat je niet meer naar het 

Hildo Krop Museum hoeft te gaan. Om bijvoorbeeld bij het 
monument in Farmsum te blijven: in de collectie bevindt 
zich de allereerste schets in terracotta van dit monument. 
Bij deze schets waarin Krop met slechts enkele vormlijnen 
en wat (letterlijk en figuurlijk) vingerafdrukken het beeld 
neerzet,  herken je al duidelijk het monument in Farmsum. 
Een leuk detail in deze schets is dat het rechterfiguur, 
de landbouwster, afgesneden graanhalmen in haar hand 
houdt. In het uiteindelijke monument is dit vervangen door 
een sikkel.
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Monografie Hildo Krop
Op 4 augustus werd het eerste exemplaar van de herdruk 
van de facsimile-uitgave van de oorspronkelijke SDU-
uitgave uit 1992 van de monografie Hildo Krop van E.J. 
Lagerweij-Polak overhandigd aan de wethouder van 
Kunst en Cultuur van Steenwijkerland, Trijn Jongman. 
Een bijzondere glans gaf deze handeling omdat hij werd 
verricht door Alfred Lagerweij, de zoon van de auteur. 
Deze herdruk was noodzakelijk omdat de eerste facsimile-
uitgave inmiddels uitverkocht was. Omdat het dit jaar vijftig 
jaar geleden is dat Hildo Krop overleed, is er speciaal in 
dit Hildo Krop-jaar bij deze druk een bijlage verschenen 
waarin inmiddels vele wijzigingen m.b.t. locaties, 
naamswijzigingen, herplaatsingen e.d., zijn opgenomen. 
Deze bijlage (16 pagina’s) is ook los verkrijgbaar voor 
de bezitters van de oorspronkelijke uitgave en de vorige 
facsimile-uitgave, gratis te verkrijgen in de museumwinkel 
van het Hildo Krop Museum. Indien u deze bijlage per post 
wenst ontvangen, gelieve € 2,-- voor de verzendkosten 
over te maken op: banknr. NL33RABO0132074176 t.n.v. 
Stichting Instituut Collectie Krop, onder vermelding van 
BIJLAGE MONOGRAFIE en het postadres.  

Nog tijdens de coronaperiode (en ons museum 
noodgedwongen was gesloten) kreeg Hildo Krop in de 
media ongekend veel aandacht. Het cultureel supplement 
van het NRC-H (4 juni) besteedde drie pagina’s aan het 
werk van Krop. Bijna tegelijkertijd kwam het Museum 
Tijdschrift (juni/juli) met vier pagina’s over Krop als 
“vruchtbaarste beeldhouwer” van ons land. Al deze 
aandacht resulteerde in een groot aantal reacties, vragen 
en interessante suggesties en … een waardevolle 
schenking. De heer Willem Aberson uit Pijnacker schonk 
ons een zestal Nieuwjaarsgroeten (met houtsneden) van 
het echtpaar Krop alsmede twee bedankkaarten voor 
ontvangen felicitaties. Vanzelfsprekend hebben we de gulle 
gever bedankt dat hij aan ons museum heeft gedacht. 

Schenkingen Loek van Vlerken

Loek van Vlerken



Rond 1925 begon 
Hildo Krop zelf met het 
vervaardigen van keramiek. 
Als jonge vader boetseerde 
hij voor zijn in 1919 geboren 
zoontje Johan een olifant 
en bakte deze in een 
potkachel. De opgedane 
contacten en ervaringen 
met de Eerste Steenwijker 
Kunst Aardewerk Fabriek 
(waarvoor hij circa zestig 
modellen ontwierp) hadden 
hem doen inzien dat men 
zich de ambachtelijke 
basiskennis eigen diende 
te maken alvorens men 
met enig succes het terrein 
van de keramiek zou 
kunnen betreden. Om dit 
te bereiken ging hij een 
jaar lang lessen volgen aan 
de Quellinusschool (een 
voorloper van de Rietveld 
Academie) bij de in die tijd 
gezaghebbende docent/keramist Bert Nienhuis (1873-
1960). Deze bracht hem de techniek van het bakken en 
in het bijzonder die van het glazuren bij. Gewapend met 
de opgedane kennis ging Krop aan de slag. Zijn eerste 
oventje waarmee hij ging experimenteren was een op kolen 
gestookte emailleeroven. Gedurende tal van jaren had hij 
aan dit enigszins primitieve oventje meer dan genoeg al 
moest hij zich qua afmetingen behoorlijk beperken. Om tot 
het bakken van grotere werken te komen schafte hij zich 
na de Tweede Wereldoorlog een grotere oven aan.

Imposant voorbeeld

Een fraai voorbeeld, als gevolg van deze verruimde 
mogelijkheden, betreft de Boerenfamilie uit 1953 (hoogte 
40 cm). Een boerengezin bestaande uit zeven personen 
(en een hond, alleen te zien aan de achterkant van 
de beeldengroep): vader, moeder en vijf kinderen. Dit 

kunstwerk is op 
te vatten als een 
eerbetoon, een 
tribute, aan het 
onderduikadres 
waar hij enige tijd 
verbleef. Voor 
Krop, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
een actieve rol 
speelde in het 
kunstenaarsverzet, 
werd op een gegeven 
moment de grond 
te heet onder de 
voeten. Hij werd 
tijdig getipt dat hij er 
verstandig aan zou 
doen om een poosje 
onder te duiken. Het 
grote keramische 
object Boerenfamilie 

(V161) is zo goed als zeker 
het gezin waar Krop in Elspeet 
op de Veluwe zijn veiligheid 
zocht en vond. Een meer dan 
prominente plaats heeft hij 
in deze sculptuur ingeruimd 
voor de vrouw des huizes. Het 
reilen en zeilen van het gezin 
draaide geheel om haar, lijkt 
Krop te willen zeggen. Deze 
dominantie moet zeker niet 
negatief worden opgevat maar 
zal eerder een uitdrukking zijn 
van bewondering. Hoe we dat 
weten? Omdat we dit gevoeglijk 
kunnen afleiden uit het feit dat 
hij al zes jaar eerder dan de 
Boerenfamilie deze vrouw in 
haar eentje modelleerde. In 
het oeuvre-overzicht treffen 
we dit betrekkelijk kleine beeld 
(22 cm) aan onder V138. 
Verder boetseerde Krop van 
nog drie kinderen uit het gezin 

een afzonderlijk 
beeldje waarvan 
we er helaas 
slechts één (de 
meest rechtse 
jongen) kunnen 
tonen.

Met de 
Boerenfamilie 
kunnen we 
onze bezoekers 
in ieder geval 
zonder meer een 
hoogtepunt uit 
het keramische 
oeuvre van 
de veelzijdige 
kunstenaar Krop 
laten zien.

Wie meer wil weten over de keramist Krop verwijzen we 
naar onze uitgave Hildo Krop keramiek uit 2015. Van deze 
informatieve 
en rijkelijk 
geïllustreerde 
uitgave (72 
blz.) zijn nog 
enkele tientallen 
exemplaren 
beschikbaar. 
Prijs € 12,50. 
Te bestellen bij 
Het Hildo Krop 
Museum.

In de schijnwerpers Boerenfamilie Wim Heij


