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rekent met de sociaaldemocratische kunst die
Amsterdam domineerde. 

‘Het viel niet mee om als beeldhouwer te be-
ginnen in een stad die door een vorige genera-
tie vol gepoot was met van die marxistische
tuinkabouters,’ schrijft Wolkers. ‘Overal zag je
ze. Op bruggen. Tegen de gevels. Aan pisbak-
ken. In zandsteen, in kalksteen of in graniet.
Van die kleine mannetjes. Dwergjes met kale
koppies en meestal ontbloot bovenlijf. Arbei-
ders moesten ze voorstellen in een staat waar
de arbeid adelt. Maar een collega van me zei
eens fluisterend: “Dat is geen menselijk socia-
lisme. Dat is het socialisme voor de apen.” Nou
ja, voorlopig had ik niets met die toegepaste Ne-
andertalertjes te maken.’

Krop volgde net als zijn vader een bakkers -
opleiding. Daar werd hij postuum nog op ge-
pakt door Gerard Reve, die in Moeder en zoon
(1980) fulmineert tegen ‘de verschrikkelijke
beelden van de communistische banketbakker,
later ‘stadsbeeldhouwer’ Hildo Krop.’
Marjolijn de Cocq

Sinds 1927
Kunstenaar Hildo Krop
Waar Van Hilligaertstraat

W
egens werkzaamheden was
het dezer weken kruip-door-
sluip-door bij brug 406, ofte-
wel de Boerenweteringbrug,
die met brug 405, de Hildo
Kropbrug en de Kinderbrug

het verkeer om De Kom leidt. Voorbij de rood-
witte linten dus, even voorbij het Apollohotel
en de roeivereniging, om de anders zo achte-
loos voorbij gereden beelden van Hildo Krop
(1884-1970) nader te aanschouwen die de brug-
gen van Piet Kramer – de ‘bruggenbouwer van
de Amsterdamse school’ – sieren.

In september 1927 reed er voor het eerst ver-
keer over de brug. De beeldengroepen van de
Steenwijkse banketbakkerszoon Krop zijn geïn-
spireerd op dichtregels van de socialist Abra-
ham van Collem, die schreef over de maat-
schappelijke ellende van de armen en de hoop
van de strijdenden. Aan de noordzijde een
staande mannenfiguur, met geheven hand.
Naast hem, van beneden naar boven, een vrou-
wenfiguur, een mannenfiguur met wederom
geheven hand en een moeder met kind. Aan de
zuidzijde een mannenfiguur met een banier en
rondom hem maskerkoppen, sterren en bloem-
motieven. De trapvormige opbouw van de twee
werken refereert ook aan Van Collem, die van
mening was dat de kunstenaar de mensen naar
een hoger bewustzijn moest wijzen. 

Veel symboliek dus, hier op de Boerenwete-
ringbrug. De figuren hebben met hun kale ron-
de schedels en diepliggende ogen ook iets weg
van aliens. Dat niet iedereen ingenomen was
met de vele opdrachten die aan Krop werden
verstrekt, valt te lezen in Turks fruit van Jan
Wolkers, waarin de ik-figuur studeert aan de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten en af -

→ Een van de beelden op Boerenweteringbrug in de Van Hilligaertstraat. FOTO JAKOB VAN VLIET

Blikvangers

Boerenweteringbrug

De stad staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme
beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze beelden?

Ze handhaven zich tussen de oprukkende
 industrie, in een tijdelijke stukje natuur, dat
binnenkort tot de verleden tijd zal behoren. 

Havenvogels

Oeverzwaluw
Kleinste Nederlandse zwaluw, met licht -
gevorkte staart, grijsbruin verenkleed, witte
onderzijde en kenmerkende donkere borst-
band. Zomergast, broedt in zelf uitgegraven
tunnels in steile zandwanden.

Veldleeuwerik
Grijsbruine, markant gestreepte zangvogel,
met fijne borststreping, lichte wenkbrauw-
streep en korte kuif. Broedvogel van gras -
landen en ruigtes waar hij als een muis over 
de grond scharrelt. Minuten durende rollende
zangvlucht tot meer dan 100 meter hoogte.
Bedreigd: sinds de jaren zeventig met 95
 procent achteruitgegaan.

Kleine plevier
Kleine steltloper met grijsbruine bovenzijde,
witte onderzijde, markant zwart-wit kop -
patroon, zwarte borstband, lichtroze poten
en subtiele gele oogring. Zomergast, broed-
vogel van open, zandige terreinen, meestal in
de buurt van water. 

Torenvalk
Kleine, slanke valk, met zwartgevlekte, licht-
beige onderzijde, kastanjebruine bovenzijde,
grijze kop en lange, waaiervormige grijze
staart met contrasterende zwarte eindband.
Broedvogel van open terreinen waar hij jaagt
op muizen door te ‘bidden’.

de oeverzwaluwen, een nieuwe wand afsteken
met de graafmachine. Met succes, want dit jaar
zijn er al tientallen jonge oeverzwaluwen uit -
vlogen. 

Weemoedig
Melchers zet zich al tientallen jaren in voor de
natuur in het Westelijk Havengebied, ook nu hij
met pensioen is. Als er ergens gebouwd moet
worden, vangt hij de aanwezige rugstreeppad-
den en vervoert hij ze op zijn fiets naar een veili-
ge locatie, hij graaft riet- en bijenorchissen uit
om ze in nabijgelegen groenstroken te herplan-
ten en waarschuwt havenarbeiders om met een
grote boog om de aanwezige veldleeuweriknes-
ten heen te lopen. 

In de jaren tachtig en negentig inventariseer-
de hij strandplevieren op de uitgestrekte braak-
liggende terreinen. Toen broedden hier maar
liefst zestig paartjes van deze ernstig bedreigde
vogel, die zijn nu allemaal verdwenen. Alleen
enkele broedpaartjes van de algemenere kleine
plevier weten zich nog te handhaven tussen de
oprukkende industrie. Uiteindelijk zullen ook
zij, net als de rugstreeppadden, gedwongen
moeten verhuizen. 

Het stemt Melchers weemoedig dat al deze na-
tuur, die hij voor zijn ogen heeft zien ontstaan,
binnenkort tot het verleden zal behoren. Toch is
hij vooral dankbaar dat hij de gloriedagen van
dit gebied nog heeft meegemaakt, want van
meet af aan wist hij dat deze natuur gedoemd
was om te verdwijnen.


