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Eerbetoon aan de moeder van Krop

 
Uit de literatuur komen we te weten dat Hildo een diepe 
genegenheid koesterde voor zijn moeder, Johanna Louise 
(roepnaam Anna) Cordes. Ook zijn broer en zusters 
droegen haar op handen. Haar overlijden in 1922 zal dan 
ook bij alle kinderen hard zijn aangekomen, zeker ook bij 
Hildo.

 
Doodsportret 
 
Een apart genre in het oeuvre 
van Krop vormen de door hem 
vervaardigde doodsportretten. 
Niet te verwarren met 
dodenmaskers waarbij, via 
een speciaal procedé, een 
gipsafdruk van het gezicht wordt 
genomen. In totaal modelleerde 
Krop negen doodsportretten 
welke alle (de meeste als 
gipsafgietsel) deel uitmaken van 
de collectie van het Hildo Krop 
Museum. 
Van het doodsportret van 
zijn moeder (V41, uitgevoerd 
in witte grès) werden zeven 
exemplaren afgegoten: 1 
exemplaar voor zijn vader en 
zes exemplaren voor zijn broer 
Hendrik, zijn vier zusters en 
voor zichzelf. Het aandoenlijke 

doodsportret van zijn 
moeder toont ons 
een zachtaardige, 
lieve vrouw waarvan 
het geen verbazing 
wekt dat de kinderen 
Krop met haar 
wegliepen.  Het 
exemplaar dat zich 
in onze collectie 
bevindt werd 
aan het museum 
geschonken door 
mevrouw E. J. 
Lagerweij-Polak, de 
dochter van Krop 
zijn zuster Willy.

 
Grafmonument 
 
Een jaar na het 
overlijden van 
zijn moeder hakte 
Krop taille direct 
(rechtstreeks 
uit de steen) de 
bekroning van het 
grafmonument van 
zijn moeder. Het 
kunstwerk (Mo4) 
kreeg de volgende 

spreuk mee Het kind is de oogappel van de moeder. Het 
sluimerende kinderkopje, dicht tegen het grote, beschutting 
biedende mensenhoofd gedrukt, symboliseert de liefde 
die de zes kinderen Krop van hun moeder mochten 
ondervinden. Aan de voorzijde, in het midden, heeft Krop 
van boven naar beneden, nog de tekst Uw liefde gedenken 
wij aangebracht. Hildo zijn vader, Hein Krop, overleed in 
1938 en werd eveneens in het familiegraf bijgezet. 
Het graf monument, uitgevoerd in muschelkalksteen 

(152 cm hoog, de bekroning 
45 cm) is te vinden op de 
Algemene begraafplaats, aan 
de Meppelerweg te Steenwijk 
(op loopafstand van het 
centrum). In 2002 werd het 
monument op initiatief van en 
bekostigd door de toenmalige 
gemeente Steenwijk van 
zijn plek gelicht en voor 
restauratiewerkzaamheden 
naar de natuursteenrestaurator 
Anske de Boer in Franeker 
overgebracht. Het jaar daarop, 
vrijdag 27 juni  werd het, in 
aanwezigheid van familieleden 
van de kunstenaar, herplaatst. 
De gemeente heeft sindsdien 
officieel de grafrechten en de 
daaruit vloeiende verplichtingen 
overgenomen.



Zoektocht naar een meisje
Loek van Vlerken

Voor ons museum 
probeer ik 
zoveel mogelijk 
informatie te 
vergaren over 
de kunstwerken 
van Hildo Krop. 
Veel van zijn 
werk  is reeds in 
kaart gebracht, 
maar nog steeds 
staan er in de 
oeuvrelijst werken 
waarvan de 
achtergrond niet 
duidelijk is.  In het 
boekje ‘Portretten’ 
(een uitgave 
van het Instituut 

Collectie Krop) staat op pagina 60 een foto van een meisje 
met een strik in het haar. Het is een afbeelding van het 
bronzen beeld uit 1963 van ‘Mej. J.G. (Judith Goudsmit)’. 
Ik wilde proberen iets over de achtergrond van dit beeld 
(Lagerweij-Polak: V183) te weten te komen. Op Google 
stuitte ik op een artikel in de Volkskrant van 12 juli 2020 
van Peter de Waard. Dit artikel gaat over de toen net op 96 
jarige leeftijd overleden mevrouw Betty Goudsmit-Oudkerk, 
de kinderverzorgster van de crèche aan de Plantage 
Middenlaan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog redde 
deze Betty Oudkerk als achttienjarig meisje, samen met 
anderen, honderden joodse kinderen van deportatie. In 
dit artikel komt ook haar dochter, Judith Goudsmit, aan 
het woord. Hier meende ik beet te hebben. Gezien het 
feit dat zowel Betty Oudkerk als Hildo Krop verzetswerk 
hadden verricht, kreeg ik het idee dat mogelijk de twee 
elkaar na de oorlog hebben ontmoet, wat heeft geleid 
tot het meisjesportret met een strik in het haar. Ik vond 
een emailadres van ene Judith Goudsmit. Ik mailde haar 
en vroeg of zij misschien de dochter van mevrouw Betty 
Goudsmit-Oudkerk was? Een tweede vraag luidde: als zij 
haar dochter was, kende zij het bronzen beeld dat Hildo 
Krop van haar had gemaakt. Voor de duidelijkheid stuurde 
ik de foto uit het boekje “Portretten” mee.  Was dit haar 
portret op 7 of 8 jarige leeftijd?

Ik kreeg dezelfde dag nog antwoord: ja, ze was de dochter 
van Betty Oudkerk en nee, ze was niet het meisje op de 
foto. Ze kende het boekje ‘Portretten’ van het Hildo Krop 
Museum, maar het bleek dat er een verkeerde afbeelding 
was geplaatst op de plek waar haar portret had moeten 
staan. Want Krop had wel degelijk een portret van haar 
gemaakt in 1963. Het bronzen portret ‘Mej. J.G. (Judith 
Goudsmit)’ is in het bezit van Judith Goudsmit zelf. Zij 
stuurde mij enkele foto’s van het beeld.

Ook lag de relatie tussen Krop en de familie Goudsmit 
anders dan ik vermoedde. Het was niet de moeder die 
bevriend was met Krop, maar de vader. De vader van 
Judith Goudsmit was de makelaar van Hildo Krop. Toen de 
beeldhouwer op bezoek was bij het gezin Goudsmit, kwam 
op een gegeven moment een springerig meisje van zo’n elf 
jaar de kamer in. De dochter met een hoge paardenstaart 
had onmiddellijk de aandacht van Krop. “Ik weet het,” 

riep hij, “ik maak een portret van haar.” Als dank voor een 
bemiddeling van de makelaar, bood Krop spontaan aan om 
een beeld van Judith te maken.

Toen Judith naar het atelier van de beeldhouwer ging om 
te poseren, bleek dat Krop het kopje al uit zijn hoofd had 
geboetseerd. Zij moest alleen nog een keer terug komen 
omdat Krop nog wat afmetingen moest controleren en 
wat kleine details wilde wijzigen.  Hieruit blijk wat een 
ongelofelijk fotografisch geheugen Krop  moet hebben 
gehad. 
Dat Krop een snelle werker was blijkt ook uit het boek 
‘Wezelaar statuaire’ van J.B.J. Teeuwisse (2004)., pag.72. 
De collega van Krop, Han Wezelaar, liet in 1933 zijn model 
voor één beeld maar liefst 71 keer poseren. Niet voor 
niets noteerde hij verbaasd na een bezoek aan Krop in 
Amsterdam: “Krop zegt vandaag heb ik model gehad - 3 
uur.  
1 Keer morgen nog een uur dan is ‘t klaar.”

met dank aan Judith Goudsmit.



Grafmonument Familie Faber in Assen (Mo 53)

Wim Heij

In de monografie “Hildo Krop beeldhouwer” van E. J. 
Lagerweij-Polak vinden we, in het gedeelte dat gaat over 
de oeuvrecatalogus, onder Mo 53: Grafmonument voor 
de familie Faber. Het in Franse kalksteen uitgevoerde 
monument (beeld 70 cm) werd in 1958 geplaatst in Assen 
op de begraafplaats De Boskamp in opdracht van de 
familie Faber. Over wie er schuil gaat achter de familie 
Faber bevat de monografie geen enkele informatie en was 
het tot voor kort gissen. Dankzij een trouwe bezoeker van 
ons museum kwam daar kort geleden verandering in. In 
een ons toegezonden artikel uit het in Assen verschenen 
Huis-aan-huisblad worden wij het een en ander gewaar 
over het door Krop vervaardigde monument en in het 
bijzonder over de opdrachtgever Frederik Faber.

Deze Frederik Faber werd op 5 juni 1913 in Steenwijk 

geboren als oudste zoon van de boekhouder bij de Stoom, 
Tabak- en Sigarenfabriek “De Tabaksplant”, Tjitte Faber 
(1882-1918) en Renske Heijeler (1882-1959). Nagenoeg 
zijn gehele arbeidzame leven bracht deze Faber door in 
en met hout. Al vanaf 1933 is de firma Faber te vinden 
aan de Hoofdvaartsweg in Assen. Aanvankelijk bekend 
vanwege de fabricage van kuipen en vaten, thans als een 
marktleider van pallets.

 
Frederik Faber krijgt in 1935 kennis aan de onderwijzeres 
Henny Harsema (1914-1956) uit Nijeveen en trouwt met 
haar in 1940. Het echtpaar krijgt vijf kinderen, allen van 
het mannelijke geslacht. Zijn in 1914 geboren echtgenote 
is geen lang leven beschoren en overlijdt op 13 december 
1956 en wordt ter plaatse begraven. Op het graf wordt een 
monumentaal beeld geplaatst van een vrouwenfiguur, die 
wordt omringd door vijf fladderende duiven, op een zuil. De 
vijf uitvliegende duiven symboliseren de vijf zonen die het 
echtpaar Faber-Harsema kregen.

Hoe Faber met Krop in contact is gekomen vermeldt de 
geschiedenis niet. Beiden zijn geboren Steenwijkers maar 
daar is dan ook alles mee gezegd. Hildo Krop had zich een 
half jaar voor de geboorte van Frederik Faber, na enkele 
jaren in het buitenland te hebben rondgezworven, definitief 
in Amsterdam gevestigd. Bovendien was Faber als notoire 
liberaal vast niet erg gecharmeerd van Krop zijn linkse 
sympathieën. Hoe het ook zij, na plaatsing van het beeld 
bleven Faber en Krop wel contact met elkaar houden. 
Dit resulteerde in september 1962 zelfs tot een expositie 
in de Kloosterzaal van de firma Faber te Assen. In ons 
archief hebben we daar helaas tot nu toe niets over kunnen 
terugvinden. Dat is jammer, want het moet een bijzondere 
tentoonstelling zijn geweest van uitsluitend houten beelden 
van de stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Wat wij, in 
relatie tot dit grafmonument, wel in ons museum permanent 
kunnen laten zien is het gipsafgietsel (op ware grootte) van 
de oorspronkelijke schets van dit beeld.

Geraadpleegde literatuur: Kees Faber e.a.:Faber Pallets. 
Kroniek van een familiebedrijf. Assen, 2020



als Hildo Krop bevriend waren met ene ‘Meneer Ludwik’. 
De werkelijke naam van deze Poolse man was Ignace 
Poretsky. In 1928-29 woonde deze Ludwik in Amsterdam. 
Daarna keerde hij regelmatig terug in Nederland voor 
spionagewerk voor de Sovjet Unie. Met zijn vrouw en 
zoontje was hij vanaf 1935 vaak te gast bij Hildo Krop in 
zijn woning aan de 
Amstel. Van deze heer 
L. (Ludwik) maakte 
Krop in 1936 een 
bronzen portret (V106 
- collectie Hildo Krop 
Museum). Vier jaar 
eerder maakte Krop 
het portret van Margot 
Marjanova-Einstein, 
zoals te zien is op het 
fotofragment. Van dit 
portret (V94) hebben 
twee uitvoeringen 
bestaan, één in 
terracotta en één in 
brons. Het bronzen 
exemplaar is verloren 
gegaan, het terracotta 
exemplaar bevindt zich in de 
collectie van het Hildo Krop 
Museum in Steenwijk.

Wat nu precies de rol van Krop met betrekking tot het 
spionagewerk voor de Sovjetunie inhield, zullen we wel 
nooit boven tafel krijgen. Een feit is wel dat Mien Krop er 
een heel wat fanatiekere houding op na hield dan haar 
man. Hildo was meer gematigd, al was het alleen al om zijn 
positie bij de gemeente Amsterdam niet in de waagschaal 
te stellen. 

Een mysterieuze foto
Loek van Vlerken

Portret van de heer L

Een klein fotootje, waarvan het onderste gedeelte is 
afgescheurd, met de afbeelding van een vrouw en een 
boetserende Hildo Krop. Deze mysterieuze foto ligt in het 
fotoarchief van het Hildo Krop Museum.

Waarom is de onderzijde van de foto  afgescheurd en 
wat stond er op dit deel van de foto? Misschien stond 
er een notitie op, een naam of een telefoonnummer, 
snel opgeschreven en afgescheurd voor iemand die in 
tijdnood zat. En wie was dat vrouwelijk model? Dit laatste 
is bekend. We hebben hier te maken met een ‘Portret 
van mevrouw M.E.’, zoals Krop deze portretkop noemde. 
Mevrouw M.E. staat voor Marjanova-Einstein, stiefdochter 
Margot van de beroemde natuurkundige Albert Einstein.

Hoe deze Margot Marjanova-Einstein bij Krop terecht 
is gekomen is mogelijk te herleiden tot hun gezamenlijk 
beroep, beiden waren beeldhouwer. Het ligt echter 
meer voor de hand dat Krop haar heeft leren kennen via 
haar echtgenoot Dmitri Marjanoff. Hoogstwaarschijnlijk 
ontmoette Krop de Rus Marjanoff al in 1926 die 
destijds betrokken was bij de organisatie van een 
kunsttentoonstelling in Amsterdam. Een pikant detail is dat 
deze Marjanoff begin jaren dertig werkte voor de Russische 
geheime dienst. Hij probeerde in deze jaren een netwerk 
op te bouwen met Nederlandse linkse kunstenaars en 
intellectuelen. Igor Cornelissen schrijft in zijn boek ‘De 
GPOe op de Overtoom’, dat Marjanoff in 1931 langs kwam 
bij Han Pieck (de tweelingbroer van de bekende tekenaar 
Anton Pieck) om te informeren of hij niet voor de Russische 
geheime dienst wilde werken. “… Over de vraag van de 
Rus hadden ze (Pieck en zijn vrouw, red.) niet lang hoeven 
nadenken. Natuurlijk wilden ze de Sovjetunie steunen. Han 
Pieck had net zijn uiterst positieve boek over het Rode 
Rusland geschreven.” Ook vroeg Marjanoff aan Pieck 
hem te introduceren bij bevriende linkse intellectuelen 
en kunstenaars. Via dit kanaal is waarschijnlijk de relatie 
ontstaan tussen Hildo en Mien Krop en Dmitri en Margot 
Marjanoff.

Interessant in dit verband is dat zowel Dmitri Marjanoff 

Portret van mevrouw M.E.
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Loek van Vlerken

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat de opening van de nieuwe tentoonstelling helaas uitgesteld moest worden tot 
tenminste 20 januari 2021. Dit uiteraard vanwege de coronapandemie. De tentoonstelling is wel inmiddels ingericht en 
hopelijk kunnen wij binnenkort de deuren weer openen. 

Hierbij vast een impressie van de werken welke gezien kunnen worden op de tentoonstelling: 

HILDO KROP en HET DIER

Goed nieuws: het Digitaal Kenniscentrum Hildo Krop, 
onze website met (bijna) al het werk van Hildo Krop, wordt 
opgenomen in het Nationale Archief van de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag.

“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) om een selectie van Nederlandse websites te 
bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw 
website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het 
gaat om de website met de URL: https://www.timswings.nl/
hildokrop/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die 
niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 
‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te 
gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden 
waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter 
on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het 
signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en 
dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en 

toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam 
opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst 
gebeuren vanaf 4 maart 2021. Daarna zullen regelmatig 
opeenvolgende versies opgenomen worden”. 

Digitaal kenniscentrum Hildo Krop "Digitaal erfgoed"
Loek van Vlerken


