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Monument Afsluitdijk (M0 11a en 11c)
Wim Heij

De eigenlijke aanleg van de Afsluitdijk, tussen Friesland en Noord-Holland, begon in januari 1927. Vanuit
vier punten werd aan deze gigantische onderneming gewerkt: de beide
oevers en vanuit de speciaal aangelegde werkeilanden Breezand en
Kornwerderzand. In mei 1932 werd
het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten en vier maanden later kon de
naam Zuiderzee officieel uit de boeken worden geschrapt. Op 25 september 1933 werd de 32 km lange
dijk voor het verkeer opengesteld.
Rijksopdracht
Ter herinnering aan de afsluiting
van de Zuiderzee ontving Krop het
prestigieuze verzoek van het rijk een
monument te ontwerpen. Tussen
1933 en 1935 voldeed de kunstenaar
aan deze vraag met als resultaat een
groot bronzen reliëf dat werd geplaatst bij de uitkijktoren, aan de IJsselmeerkant. De voorstelling bestaat
uit drie steenzetters die bezig zijn
met het plaatsen van basaltblokken.
Het imposante reliëf (hoogte 200 cm) kreeg als motto mee
Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst.
In tegenstelling tot veel van zijn andere werken bevat dit
reliëf in het geheel geen raadselen. Alles maar dan ook
alles is klip en klaar. De realistische voorstelling van de
drie werkers heeft een niet te missen expressie van zware
lichamelijke arbeid. Arbeiders die met beperkte middelen een heroïsch project tot stand brachten. Kijkend naar
de voeten in klompen van de werklieden valt het op dat
het onderscheid tussen de klompen en de basaltblokken
waarop ze staan nauwelijks valt waar te nemen. Van veel

figuren in Krop zijn werk, robuust en zwaar van uitstraling,
wordt vaak gezegd dat ze als het ware een eenheid vormen met de grond waarop ze staan, dat ze aan de aarde
lijken te zijn vastgezogen. Deze dijkwerkers passen een
dergelijke omschrijving als gegoten.
Van dit landelijk bekende reliëf is een kleinere, eveneens,
bronzen uitvoering permanent te zien in ons museum
(Mo11c, hoogte 40cm). Naast deze plaquette maken ook
nog enkele gipsen schetsen/studies van dit monument deel
uit van de museale collectie.

Nieuwe tentoonstelling in het Hildo Krop Museum
Loek van Vlerken

Vanuit zijn atelier aan de Plantage Muidergracht was het
voor Hildo Krop slechts een paar minuten lopen om bij
de ingang van Artis te komen. Hij was een regelmatige
bezoeker van de dierentuin en ging er vaak tekenen. De
schetsen die hij van allerlei uitheemse dieren maakte
vormden een inspiratiebron voor zijn beeldhouwwerk. In
alle door Krop beoefende disciplines komt het dier voor: in
zijn teken- en schilderwerk en zijn grafiek tot zijn keramiek
en beeldhouwwerk, van heel groot tot miniaturen, van
huisdieren tot exotische- en fantasiedieren.

voornamelijk geselecteerd uit eigen collectie, aangevuld
met enkele stukken uit particuliere verzamelingen.

Het leek het Hildo Krop Museum dan ook de hoogste tijd
om met een tentoonstelling aandacht te besteden aan het
dier in het werk van Hildo Krop. De samenstellers van deze
tentoonstelling, Wim Heij en Loek van Vlerken, hebben
zich verdiept in de dierfiguren in het oeuvre van Hildo Krop.
Het uitgangspunt van dit onderzoek was de rijke collectie
van het Hildo Krop Museum. Het is interessant te zien dat
Krop bij zijn dieren een stilistische lijnvoering gebruikt,
waardoor de karakteristieke en herkenbare ‘Kropdieren’
ontstaan, zoals dat bijvoorbeeld sterk naar voren komt bij
de vos, de gazelle, het paard, of de raaf.

met een feestelijke opening. Maar wat is tegenwoordig
normaal? Misschien zit dat feestelijke dit keer niet in de
opening, maar dat wil niet zeggen dat de tentoonstelling
zelf niet feestelijk en uitbundig is.

De expositie laat een breed scala van Kropdieren zien,

Het was de bedoeling om deze nieuwe tentoonstelling in
de kerstweek te starten, maar alweer heeft het coronavirus
roet in het eten gegooid. Wij zullen de opening moeten
uitstellen tot minstens 20 januari 2021. Hopelijk zal snel
daarna deze stoet der dieren te bewonderen zijn in onze
expositiezaal. In het verleden was het normaal dat een
tentoonstelling in het Hildo Krop Museum gepaard ging

Bij de expositie wordt een begeleidend, rijk geïllustreerd
boek uitgegeven met dezelfde titel als de tentoonstelling:
HET DIER. Dit is al weer het 10de boek in de reeks De
veelzijdige kunstenaar Hildo Krop. In 11 hoofdstukken
komen de verschillende dieren aan bod, zoals (uiteraard)
de raaf en de vos, maar ook minder voor de hand liggende
dieren als de blindengeleidehond, om nog maar te zwijgen
over de Tijzel, een dier rmet een tijgerlijf en een ezelskop.

Dit boek is voor € 20 verkrijgbaar in de
winkel van het Hildo Krop Museum en via
de webwinkel : www.hildokrop.nl/uitgaven

Veel zonuren en dorst op z'n tijd
Loek van Vlerken

In de rubriek ‘Bezoekersvragen’ van onze vorige Nieuwsbrief (nr.28) schreef ik over een verzetspenning ter herinnering aan Gerrit van der Veen en Frans Duwear, gemaakt
door Hildo Krop. De vraagsteller Joost Berkovits had deze
penning in zijn bezit. Hij had deze gedenkpenning gekregen van zijn grootvader die in het verzet
werkzaam was geweest. Dat laatste
klopt, maar hij had de penning niet gekregen van zijn grootvader, maar van zijn
vader die ook bij de PersoonsBewijs Centrale (P.B.C.) van het verzet werkzaam
was.
Joost Berkovits schreef mij: Mijn grootvader zat in de P.B.C van Gerrit van
der Veen en Frans Duwaer, hij was ook
betrokken bij de aanslag op het bevolkingsregister. Ook mijn vader, nu 93 jaar,
leverde hand en spandiensten aan deze
verzetsgroep. De arrestatie en moord op
hun vrienden moet destijds grote indruk
hebben gemaakt, de portretten van beide had mijn grootvader tot zijn dood boven werktafel hangen. Hoewel mijn
vader nog levendige herinneringen aan Van der Veen en
Duwaer heeft, wist hij niet meer waar deze penning vandaan kwam.

De 93 jarige Rob Berkovits schreef mij ook een ontroerend
mailtje: Van mijn zoon Joost Berkovits ontving ik Uw artikel
(nieuwsbrief 28, red.) over de gedenkpenning van Hildo
Krop, betreffende Gerrit van der Veen en Fransiscus Duwaer, beide heb ik goed gekend en als 15 jarige geassisteerd in sommige van hun activiteiten, op verzoek van mijn
vader Elmar Berkovich. Dat ik de oorlog heb overleefd, is
onder meer aan hun succesvolle activiteiten te danken.
Het bleek dat Joost Berkovits de nieuwsbrief ook had doorgestuurd aan zijn neef Istvan Tan (zoon van de dochter
van Elmar Berkovich). Ook Istvan Tan was in het bezit van

deze gedenkpenning. Deze penning was wél van grootvader Elmar Berkovich.
Tan schreef mij: Deze penning was in het bezit van mijn
opa Elmar Berkovich, en toen mijn grootouders overleden

waren heeft mijn moeder het jaren in haar bezit gehad. En
die zijn er ook niet meer dus ik heb deze mooie en bijzondere penning gekregen.

Een paar uur later kreeg ik weer een e-mail van Istvan Tan.
Hij schreef: Dit vond ik nog in de papieren van mijn opa.
Hij stuurde een afdruk mee van twee nieuwjaarswensen
van Mien en Hildo Krop. Eén er van is de wens met blindenmannen met hond uit 1966. bij de tweede kaart wensen
Mien en Hildo Krop ons:
GEEN ANGST - PRETTIG WERK - GEZONDHEID - VEEL
ZONUREN EN DORST OP Z’N TYD
Deze laatste nieuwjaarskaart was niet aanwezig in onze
collectie. Nu wel … Istvan Tan schonk beide kaarten aan
ons museum, waarvoor we hem uiteraard zeer erkentelijk
zijn.

Wat anderen vonden/vinden van Krop
Wim Heij

Plan Zuid
“AMSTERDAM IS ARM AAN BEELDEN”, zo leerde ik in
mijn schooltijd in de jaren dertig. En dat wás ook zo: Rembrandt, Thorbecke en Vondel hadden hun opvallende plaatsen in de stad, maar dat was het dan in hoofdzaak wel.
Amsterdam en zijn beelden?

Wim Polak, voorzitter van het bestuur van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst
uit Het Amsterdams Beeldenboek. Vier Eeuwen Buitenbeelden (1600-heden), 1996

Naatje van de Dam.
Die moest verdwijnen
Voor de elektrische tram.
Maar juist in die tijd dat ik dat leerde - en juist in de
buurt waarin ik opgroeide (de Rivierenbuurt) - was er
een kentering ingetreden, gevolg van een bewust beleid
van het stadsbestuur. Amsterdam kreeg zijn Plan-Zuid
en zijn stadsbeeldhouwer, Hildo Krop. Krops beelden
voegden zich op harmonieuze wijze in de toen nieuwe
stadswijken. Ze waren ook meer dan zo maar wat versiering van de straat: de beelden vormden een integraal
deel van de openbare ruimte, welbewust ontworpen als
onderdeel daarvan.

Nieuwe, betere locatie
De stad verandert voortdurend. De plaats van de beelden
verandert mee. Kunstwerken kunnen heel goed, mits
weloverwogen, op een nieuwe locatie gedijen en door de
nieuwe ruimtelijke constellatie en gewijzigde inzichten aan
betekenis winnen. Zo kwam via een kleine omzwerving
het beeld Fortuna (B 117) toch nog op een prominente
plek terecht. De bronzen vrouwenfiguur is twee keer
verplaatst. Het beeld van Hildo Krop werd in 1948 op de
sluitmuur van het Rokin geplaatst. Met deze opdracht
sprak de gemeente na de oorlog haar dank en erkenning
uit voor het vele werk dat de beeldhouwer voor de stad had
verricht. In 1972 werd het ruiterstandbeeld van Koningin
Wilhelmina van Theresia van der Pant geplaatst en de
wallekant vernieuwd. Het beeldje van Hildo Krop werd in
hetzelfde jaar verplaatst naar de brug bij de Munttoren.

Op een gegeven moment onttrok een kraam van de
ambulante handel het beeld aan het waakzame oog van
de voorbijgangers. In 1989 kon het beeld onopgemerkt
van het voetstuk worden gezaagd en werd na enige tijd in
België teruggevonden. De kraam bleef op de brug staan
en aan de overzijde van de Munt kreeg het beeld een
nieuwe plek en een ander, wat royaler, voetstuk. Met op de
achtergrond de Amstel en de statige gevel van een hotel
herwint met het beeld ook de kunstenaar de aandacht die
het verdient.
Harald Schole, beeldend kunstenaar
uit Het Amsterdams Beeldenboek. Vier Eeuwen
Buitenbeelden (1600-heden), 1996

Ontwaakt! verworpenen der Aarde
Loek van Vlerken

Bezoekers van het Hildo Krop Museum kennen wellicht het
olieverfschilderij van de Dijkwerker van Hildo Krop. Het is
een niet zo groot (24 × 48 cm) en niet zo’n heel opvallend
werk. Toch is het een bijzonder schilderij waar we even stil
bij moeten staan. Hiervoor moeten we terug gaan in de
geschiedenis.
Na allerlei omzwervingen in Frankrijk en
Italië, waar hij baantjes
had als banketbakker,
kok en balensjouwer
in de haven, kreeg
Hildo Krop in 1906
in Engeland werk als
kok op het historische
landgoed Well Hall in
Eltham, Kent. Het was
een cultureel en politiek
bewust milieu waarin
hij terecht kwam. Krops
werkgevers, Sir Hubert
Bland en zijn vrouw
Edith Nesbit, ontvingen
veel gasten, waarvoor
Krop diners bereidde.
Sir Hubert Bland was
een vooraanstaand lid
van de Fabian Society,
een vereniging van
democratisch gerichte
socialisten uit de ontwikkelde middenklasse. Ondanks de vele diners, had Krop
soms tijd om wat te schilderen. Met deze bezigheid was
hij al in Steenwijk begonnen in het atelier van zijn grootvader Cordes. Mevrouw Bland raakte geïnteresseerd in het
schilderwerk van Krop toen ze hem bezig zag met een zelfportret. Ze bracht Krop in contact met de schilder/lithograaf
Gerald Spencer Pryce. Hij raadde Krop aan schilderlessen
te nemen. Krop nam ontslag bij de Blands en volgde een
zomercursus op de Heatherley school of fine art in London.
Tegen het einde van 1907 vertrok Hildo naar Parijs om een
opleiding tot schilder te volgen op de vrije Académie Julien.
Het is aannemelijk dat het ongedateerde olieverfschilderij
met de dijkwerkers uit deze periode stamt. Eind negentien-

de-/begin twintigste eeuw waren de sociale omstandigheden voor de arbeiders uitermate schrijnend. Op dit vroege
schilderij van Hildo Krop wordt dit subtiel aangegeven. De
arbeiders slepen de hele dag met kruiwagens vol met zware klei. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat ploeteren
ze voor een paar rot centen, tot ze uiteindelijk niet meer
vooruit komen en bezwijken, neergehaald door de zeis van

de dood die boven aan de dijk hen staat op te wachten.
Meestal waren deze polderwerkers, losse arbeiders die
van het ene naar het andere werk trokken. Ze werden ‘gehuisvest’ in keten. Dit waren provisorische bouwsels van
balken, planken en riet, soms enkel van riet en stro. In zo’n
hutje sliepen gemiddeld zo’n 12 mensen. Het leven was
zwaar en de voorzieningen waren gering. De hygiënische
omstandigheden waren slecht en het drinkwater, als dat
er al was, was van een erbarmelijke kwaliteit. Regelmatig
braken er dan ook ziektes uit, met hoge sterftecijfers als
gevolg.
Krop wilde deze sociale misstanden in zijn werk aan de
orde stellen. Met bepaalde symboliek moest de maatschappij hierop geattendeerd worden. En de arbeiders
moesten wakker geschud worden om ten strijde te trekken
en voor hun rechten op te komen. In het schilderij, waar de
arbeiders de dood tegemoet lopen, gloort aan de horizon
echter ook het morgenrood. Het morgenrood, die de nacht
verdrijft en een nieuwe verlichte periode voor de arbeiders
laat aanbreken. Dit soort symbolische aanwijzingen zou
Hildo Krop later veelvuldig hanteren in zijn beeldhouwwerk
als Stadsbeeldhouwer van Amsterdam.
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