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Nieuw in de collectie 1: Een fluitende faun
Loek van Vlerken

Het gebeurt niet iedere dag dat we een mailtje ontvangen
met de vraag of we geïnteresseerd zijn in een beeld van
Hildo Krop van 100 jaar oud. In april kregen we zo’n mail.
De aanbieder schreef dat hij een paar maanden eerder een
beeld erfde dat zijn grootvader in de jaren twintig van de
vorige eeuw had gekocht. Een taxateur wist hem te vertellen dat het mogelijk door Hildo Krop gemaakt was. Daarna
was de weg naar het Hildo Krop Museum snel gevonden.
Hij wilde het verkopen omdat het in zijn woning
niet paste. Wel ging zijn voorkeur uit om het aan
ons museum te verkopen en niet aan een particulier, omdat de faun in het museum door een
groot publiek te bewonderen zou zijn.
Het betrof een fluitende faun zittend op een slangenkop. Een symboliek die we vaker tegenkomen in het oeuvre van Krop uit de jaren twintig.
De faun, die het proletariaat aanmoedigt om te
strijden voor hun rechten en te vechten tegen
het kapitaal (de slang).
Dit kunstwerk van geglazuurde zwartgrijze keramiek ontwierp Krop in 1921 als een van de
trapdecoraties van het luxe etagehuis Westhove
tussen de Amsterdamse De Lairessestraat en de
Jan van Goyenkade. Het gebouw, gebaseerd op
voorbeelden in Londen en Parijs, bevat 16 ruime
tot zeer ruime etagewoningen, met afwisselend
10 tot 16 kamers per woning.
Bijzonder is dat het Hildo Krop Museum van
deze trapdecoraties al een ander kunstvoorwerp
in de collectie bezit, namelijk het grote keramische beeld ‘Pan in het dierenrijk’. Deze kunstwerken, ‘Pan’, ‘Fluitende faun’ en een derde
model ‘Adam en Eva’, komen meerdere keren
terug in de verschillende trappenhuizen van
Westhove. In de oeuvrecatalogus van
Lagerweij-Polak zijn deze werken te vinden onder nummer B28.

Het bleek dat de aangeboden faun jarenlang buiten had gestaan. De aanbieder
herinnert zich dat zijn grootvader het beeld
buiten in de tuin had staan toen hij voor
het eerst bij hem kwam in 1952. Zijn vader
zette het beeld later op het dak van zijn
garage. Het mag een wonder heten dat het
werk nog bestaat en het niet stuk gevroren
is, na decennia lang buiten in weer en wind
te hebben gestaan. Het beeld heeft zich
goed gehouden, wat als een compliment
gezien mag worden voor de producent van
deze keramiek. Deze producent is hoogst
waarschijnlijk de ESKAF-fabriek in Steenwijk. In 1921 was de productie van deze
fabriek (opgericht in 1919) al goed op gang
gekomen en waren kennis en de vaardigheid aanwezig om dergelijke projecten uit
te voeren. In deze periode ontstonden van
de hand van Hildo Krop ook ‘De ‘Pottendraaier’, een gevelsteen bij de ingang van
de voormalig ESKAF-fabriek (in grès) ca.
1920 en de gevelversiering (gepolychromeerde chamotte) boven de hoofdingang van het voormalige postkantoor in Steenwijk uit 1921, beide vervaardigd in
de Steenwijkse ESKAF fabriek.
Hildo Krop maakte voor elke opdracht altijd een ontwerp,
vaak in gips, soms in terracotta of, zoals hier bij de flat
Westhove, in geglazuurde keramiek. Dit laatste is bijzonder, omdat keramiek in dit formaat (30x50 cm) als proef

Daarbij heeft Krop voor het proefstuk van de ‘Fluitende
faun’, uit praktische overwegingen, het slangenlijf ruim
twee meter ingekort ten opzichte van het uiteindelijke keramische werk. De architect was tevreden met het ontwerp,
maar voor de kleurstelling had hij andere ideeën: diepzwart
gaf de beelden een wat chiquer uitstraling. Hierdoor werd
echter de detaillering minder zichtbaar.
Het Hildo Krop Museum bevindt zich in de gelukkige omstandigheid dat twee kunstwerken van één object samen
getoond kunnen worden. Misschien krijgt het museum ook
nog eens de mogelijkheid om het derde keramische kunstwerk uit Westhove te verwerven: Adam en Eva met een
appel.

een dure aangelegenheid was. Het
ontwerp van een keramische fluitende faun, samen met de grote kop
van Pan, beide in een afwijkende
kleur (resp. grijszwart en polychrome/roomwit), kon alleen vervaardigd
worden door de relatie die Krop had
met de ESKAF in Steenwijk. Krop
was kind aan huis bij de fabriek.
Zoals bekend ontwierp Krop veel
modellen voor de aardewerkfabriek. Daarbij komt dat de
kunstwerken bestemd waren voor een zeer luxe flatgebouw, waarbij de kosten minder van belang waren. Door
deze proefstukken kon de architect Philip Anne Warners
zich een idee vormen over de gedachten van Krop ten
aanzien van de trapdecoraties in het te bouwen
flatgebouw Westhove.
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Het ontstaan van Erasmus
Loek van Vlerken

Het Hildo Krop Museum is in het bezit van de film ‘Het
ontstaan van Erasmus - een beeld van Hildo Krop’ uit
1933/34. Deze meer dan een half uur durende film is gedigitaliseerd en teruggebracht tot 15 minuten. Unieke beelden van het moment (najaar 1933) dat het gigantische blok
natuursteen wordt afgeleverd bij het atelier van Krop op de
Plantage Muidergracht, tot de plaatsing van het voltooide
Erasmusbeeld naast de ingang van het Vossius-gymnasium in de zomer van 1934. We kunnen het gehele maakproces van het beeld volgen: van het aanvoeren van de steen
per schuit, het naar het atelier verplaatsen met trekpaard

via een vetslee, het kloven, hakken en afwerken, tot het
vervoeren en plaatsen van het beeld.
Gedurende de openingstijden van het Hildo Krop
Museum is deze bijzondere film te bekijken. Voor ieder
die geïnteresseerd is in Hildo Krop, beeldhouwkunst in het
algemeen of in zwaar transport in de jaren dertig van de
vorige eeuw is de film een ‘must’ en een bezoek aan het
museum meer dan waard.
(tijdsduur film: 15 minuten - muziek: Francis Poulenc montage: Loek van Vlerken - 2018).

Boeken verkoop
De grote kop van Pan omringd door dieren en de fluitende faun uit bovenstaand artikel worden uitgebreid behandeld in twee uitgaven van het Hildo Krop Museum.

Ook in het boek FAUNEN komen deze mythologische figuren uit het flatgebouw aan de hoofdstedelijke De Lairessestraat aan de orde.

In ons allernieuwste boek HET DIER komt Wim Heij tot een
bijzondere ontdekking in het hoofdstuk ‘Een stoet van dieren om een saterkop’. Volgens de schrijver hebben wij hier
mogelijk te maken met een zelfportret van Hildo Krop.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via onze webwinkel: https://
www.hildokropmuseum.nl/uitgaven
Maar haast u - de oplagen zijn beperkt!

Nieuw in de collectie 2: Een wieg
Loek van Vlerken

Een wieg, ontworpen
door Hildo Krop, zal je
niet vaak tegenkomen.
Toch is het Hildo Krop
Museum deze zomer in
het bezit gekomen van
een zogenaamde ‘Kropwieg’.
Laat ik beginnen met
een stukje geschiedenis.
In december 1929 (mogelijk ook al eerder)
kwam Hildo Krop in
contact met ene Hendrik
Wiegersma. Deze Wiegersma was een huisarts in het Brabantse Deurne en had
veel connecties met kunstenaars. Rond die tijd werd er een
comité opgericht dat zich ten doel had gesteld een blijvend
monument op te richten ter gelegenheid van de veertigste
sterfdag van Vincent van Gogh. Tot de initiatiefnemers be-

hoorden onder andere Berlage, Mondriaan en Wiegersma.
Besloten werd dat Nuenen de beste plaats was om dit monument te plaatsen. De keuze voor de ontwerper van het
monument viel op Hildo Krop. Dit alles heeft op zich weinig
te maken met de boven genoemde wieg. Door de relatie
met Wiegersma echter kwam Krop in contact met Fred van
Kimmenade. Hij was een collega arts van Wiegersma en
stichter/directeur van het St. Annaziekenhuis in Geldrop.
Net als Wiegersma was Van Kimmenade een groot kunstliefhebber. Zijn zoon, Thijs van Kimmenade, vertelde me:

“Het klikte erg
goed tussen
Krop en mijn
vader. Ze waren erg joviaal
met elkaar en
belden elkaar
regelmatig op.
Ook kwam hij bij
mijn vader op
bezoek.”

In 1931 vroeg
Fred van Kimmenade aan
Hildo Krop of hij
een wieg voor
hem wilde ontwerpen. Hij was pas getrouwd en het eerste
kind was op komst. Krop, die inmiddels veel meubelen op
zijn naam had staan, nam de opdracht aan en ontwierp
een lindenhouten wieg met zwarte spijlen. Het is deze, met
veel houtsnijwerk uitgevoerde wieg, die in de collectie van
het Hildo Krop Museum is terecht gekomen.

Aan het hoofdeinde van de wieg zien we een mensenpaar
met daarboven muziekbalken. Muziek speelde een belangrijke rol in het leven van Van Kimmenade. Naast zijn
belangstelling voor kunst was hij ook een groot muziekliefhebber en componeerde ook zelf muziekstukken. Aan het
voeteinde van het wiegje plaatste Krop een moeder met
kindje, omgeven door bloemenslingers met aan de bovenzijde een kruis. Aan één van de zijkanten van de wieg is
een esculaapteken te zien (vanwege het beroep van de
opdrachtgever). De slang is tevens een symbool voor het
steeds vernieuwende leven. Ook aan deze kant van de
wieg de namen ‘GELDROP’, ‘VAN KIMMENADE’ en ‘16
JUNI 1932 - facit HILDO KROP’ en de geboortedatum van
het eerste kind, Anne Marie. Aan de andere kant van de
wieg is een kelkbloem en een springend paard uitgebeeld,
met daar tussen een spreuk ‘PLUS EST EN VOUS’ (MEER
IS IN U). Daaronder is ruimte uitgespaard voor blokjes
waarop de namen van de (dan nog toekomstige) kinderen
konden komen. Er zouden in totaal zes kinderen en twee
kleinkinderen als baby van deze wieg gebruik maken.
Het Hildo Krop Museum is blij met deze bijzondere aanwinst voor de collectie. Overigens was mevrouw Van Kimmenade minder enthousiast over de wieg. Thijs van Kimmenade schreef mij: “Mijn moeder vond de wieg onhandig,
omdat de kinderen eruit vielen”.

Krop deed niet zomaar iets
Wim Heij

In enkele steekwoorden wordt het werk van de beeldhouwer Krop veelal omschreven als herkenbaar en heel toegankelijk. Om die reden zou je zijn werk ook maar zo kunnen
duiden als niet al te ingewikkeld. Toch is dat maar zeer de
vraag, sterker, ik denk dat het een ernstige vergissing is.
Bij de voorbereiding van de voorlaatste expositie, over de
faun in het werk van Krop, werden we diverse keren voor

raadsels geplaatst, daar waar het ging om het doorgronden
van de diepere betekenis van de voorstellingen.
Het wemelt in zijn werk ook van
de symboliek: de invoeging van
dieren (slang, kikkers, vogels,
enz.). Wat te denken van de
uit bakstenen gehakte groep
raven (B14) aan het voormalige
hulppostkantoor aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam.
Zeer herkenbaar maar zitten
deze vogels daar uitsluitend als
ornament? Dat is nauwelijks
voorstelbaar. Denk in dit verband
ook aan de betekenis van de
handen van de uitgebeelde personen. Wat drukken ze uit? De
reusachtige handen van Moeder
Aarde (V53) van het Wetering
Circuit in Amsterdam. Of de handen van de andere Moeder Aarde
(B86) over de opgaande en neergaande krachten in de natuur.
Ook al is er bij Krop overwegend
sprake van figuratie, toch staat bij
hem niet altijd op een sokkel wat
er staat.
En dan heb ik het nog niet eens
over de basale stroom onder
zijn werk: zijn kijk op mens en
wereld. Zijn diepste overtuiging
die steeds , meer of minder zichtbaar, in zijn werk aanwezig is.

Menszijn
De schrijver Gerard Reve was waarlijk niet de enige die
badinerende opmerkingen over Krop maakte als die communistische koekebakker. Menigeen deed Krop zijn grote
sculpturen af als Sovjetkunst. Wie evenwel goed naar
Krop zijn werkers kijkt zal zien dat hij deze arbeiders door
houding en uitstraling een geestelijke waardigheid wil meegeven, of in Krop zijn eigen woorden Ik maak geen Griekse
athleten in proletarisch tenue. Denk in dit verband aan de
dijkwerkers van het monument op de Afsluitdijk (Mo11) en
mogelijk meer nog aan de rechtstreeks uit een eikenhouten
boomstam gehakte Werkloze (V 93) uit 1932 dat te zien in
ons eigen museum. Niet alleen heeft deze uit het
arbeidsproces gestoten arbeider zijn strijdbaarheid behouden maar ook zijn menszijn. Wie dit afdoet als Sovjetkunst slaat de plank behoorlijk mis.
Overdrijven
Bij het zien van de verkleinde uitvoering (nog altijd zo’n
anderhalve meter) van het imposante (ruim acht meter
hoge) Berlagemonument in Amsterdam (Mo48) vragen
bezoekers van het Hildo Krop Museum naar de betekenis
van de vreemde verhoudingen van de weergegeven figuur
in kwestie. Zag Krop het allemaal nog wel scherp? Hij
kreeg de opdracht inderdaad toen hij al 72 jaar was maar
met teruglopende vermogens heeft dit niets van doen. In
diverse werken betoont Krop zich een representant van het
expressionisme. De bekende schilder Jan Sluijters (18811957) zei het in het begin van de vorige eeuw al: Je moet
soms afwijken van de anatomie om beter iets tot uitdrukking te kunnen brengen. Daar waar nodig de zaken aandikken, overdrijven.
Er zijn niet zo veel beeldhouwers die een mens zo kunnen

uitbeelden, niet alleen dat deze deel uitmaakt van de
wereld maar er ook nadrukkelijk in staat, alsof deze
is vastgezogen in de modder. Denk ter illustratie
wederom aan de dijkwerkers van het Afsluitdijkreliëf
en de eerdergenoemde werkloze.
Eeuwigheid
Krop had ook een weloverwogen opvatting over de
steensoort waaruit hij zijn sculpturen hakte. De laatste
assistent van Krop, de beeldhouwer Henk Oddens

(1942),die
hem in de
eerste jaren
’60 van de
vorige eeuw
hielp bij
het hakken
van het
kolossale
beeld van
Berlage,
vertelde in
een door
ons uitgebrachte film
over zijn
ontmoetingen met
zijn leermeester,
het volgende: Het uit
een steen
hakken van
een beeld
is een zaak

zomer (V158). Dit fraaie beeld werd destijds door het Rijk
aangekocht en is thans in ons museum te bewonderen
(langdurige bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed).
Gemeenschap
In mei 1960 bij de opening van een expositie van zijn werk
in Kunstzaal Pictura in Groningen hielt Krop een inleiding.
Een lezing wilde hij het absoluut niet noemen, maar hij ging
wel uitvoerig in op de positie van de kunstenaar in het algemeen en zijn eigen kunstenaarschap in het bijzonder.
Een kunstenaar mag niet anders zijn dan ’n instrument wat
bespeeld wordt door de tijd waarin hij leeft- hij
schrijft het lied van zijn tijd in vorm en kleur voor de
komende geslachten- beter en schoner dan welke staatsman of geschiedschrijver ook.
Voor Krop was het een uitgemaakte zaak dat er een onverbrekelijke samenhang bestaat tussen kunst en samenleving. Ontbreekt deze relatie dan is er slechts sprake van

van geduld en lange adem, hield hij mij meerdere keren
voor, maar je moet maar zo denken dat een beeldhouwer werkt voor de eeuwigheid. Deze kijk op zijn werk sluit
naadloos aan op Krop zijn voorliefde voor de meest harde
steensoort: graniet of het stollingsgesteente syeniet.
Vaak koos hij zelf zijn eigen stenen maar dat lukte lang niet
altijd.
In 1953 ontving hij de opdracht om voor het Amsterdamse
Spinoza Lyceum een groot standbeeld van Spinoza te
vervaardigen (Mo50). In de zomer van hetzelfde jaar
reisde Krop met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk om voor
dit beeld een groot blok marmer uit te zoeken. Achteraf
kunnen wij heel blij zijn dat hij hoogstpersoonlijk ter plekke was gaan kijken want hij vond daarnaast nog een heel
aardig stuk marmer en daaruit hakte hij De weelde van de
individualistisch gedoe.
Mocht het nog niet geheel duidelijk zijn wat hij
bedoelde, nogmaals Krop zelf aan het woord:
Zodra je je op het terrein van de kunst
beweegt, zeg je gemeenschap. Voor mij is de
enige reden van bestaan van de kunstenaar,
dat er in de gemeenschap, al ligt die in stukken
(Krop duidt hier op de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog. W.H.) toch geestelijke
krachten leven, die maken dat de mens niet
leven kan van brood alleen en dat de mensen
hun verlangen, hun idealen, in vorm of klank of
kleur willen zien of horen.
Achter de veelal in een overall hakkende beeldhouwer Krop ging een kunstenaar schuil die,
niet zo maar iets deed, maar steeds weloverwogen en diep doordacht, aan een veelzijdig
en rijk oeuvre bouwde.

Op weg naar een nieuw museum
Er staat wat te gebeuren in Steenwijk! De contouren van
een nieuw museum ontstaan: met de Museumwerkgroep
werken we aan een nieuw museum voor de verhalen en
collecties van het Stadsmuseum Steenwijk, Kermis- en
Circusmuseum en Hildo Krop Museum. En dat is meer
dan alleen een nieuwe jas. Eerder een compleet nieuwe
garderobe. Via deze weg houden we u graag op de hoogte
van de vorderingen.
Wie zijn wij?
Voordat ik u meeneem in de ontwikkelingen stel ik me
graag aan u voor. Mijn naam is Hienke Alberts en ik ben
1 februari begonnen als Kwartiermaker voor het nieuwe
museum in Steenwijkerland. Als oud-Steenwijkse houd ik
altijd mijn oren en ogen open voor culturele ontwikkelingen
in de stad waar ik opgroeide. Ik was dan ook blij verrast
toen ik in het ‘Olde Wief’ het ambitieuze plan las om van de
drie musea één museum te maken. De wens om hieraan
bij te dragen liet mij niet meer los.
Als Kwartiermaker coördineer ik het hele proces van

Circusmuseum is al enkele jaren gesloten, maar de
herinneringen eraan zijn nog levendig. Ook de panden zijn
aan vernieuwing toe.
En hoe pakken we dat aan?
Het traject naar een nieuw museum is grofweg in vier
fasen te verdelen: conceptontwikkeling (het plan),
fondsenwerving (het geld), ontwerp (inhoud en ruimte) en
realisatie (bouwen!). Op dit moment bevinden we ons in
de eerste fase. Met content design bureau Studio Louter
aan het nieuwe museumconcept. Wat voor museum
we willen zijn, voor en met wie, wat gaan we vertellen
en op welke manieren? Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de locaties: het
Marktcluster (de bestaande museumpanden aan de Markt
en Onnastraat) en in de Spijkervetstallen. Behalve dat de
panden gerenoveerd worden en er een complete nieuwe,
professionele, toegankelijke tentoonstellingen komen,
wordt ook de organisatie geprofessionaliseerd.
Het conceptplan is bijna klaar en wordt in het najaar
voorgelegd aan college en raad. Ondertussen gaan
we in gesprek en toetsen onze plannen. Met onze
achterban, met partners waarmee we binnen het buiten
het museum kunnen programmeren, met onze ‘buren’,
met ondernemers en bewoners, met collega-musea in de
gemeente, met het onderwijs en toerisme en met u.
Zo werken we stapsgewijs aan een verrassend, vertrouwd,
toegankelijk en lokaal verankerd museum met een
toeristisch startpunt waar stad en regio in de spotlights
worden gezet. Een plek waar je lekker wordt gemaakt om
Steenwijk en omgeving te gaan ontdekken!
Tot ziens!
Hienke Alberts (Kwartiermaker Museumproject), Bert Kuper
en Gradie Laar (Stadsmuseum Steenwijk), Arie van Andel
en Christy Abels (Hildo Krop Museum) Anneke Logtmeijer
en Liesbeth Hermans (Historische Vereniging)

concept, ontwerp en realisatie van het museum. Welke
verhalen gaan we vertellen, voor wie en op welke manier?
Wat voor ruimtes heeft het museum nodig? Wat voor
activiteiten doen we binnen en welke buiten de muren
van het museum? Met wie kunnen we samenwerken
in de stad en daarbuiten? Dat doe ik samen met de
Museumwerkgroep.
In de werkgroep zijn het Stadsmuseum, Hildo Krop
Museum en de Historische Vereniging Steenwijk e.o..
vertegenwoordigd. De verhalen achter de collectie van het
Kermis- en Circusmuseum stemmen we af met kenners uit
Steenwijk en een collectiespecialist.
Tijd voor vernieuwing
Het Hildo Krop Museum heeft een prachtige en unieke
collectie in huis, maar is weggestopt in het souterrain van
Villa Rams Woerthe. Er is te weinig ruimte en exposure om
het verhaal van Krop op een aansprekende en moderne
manier te vertellen. De presentaties in het Stadsmuseum
aan de Markt zijn aan vernieuwing toe. Het Kermis- en

