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LEERDAMS GLASWERK IN IJSSELSTEIN; 
Hildo Krop en de oude Nicolaaskerk. 

door 
Thimo te Duits 

De kunstnijverheidscoUectie van de 
Glasfabriek Leerdam is één van de be
langrijkste getuigen van de samenwer
king tussen kunstenaars en industrie in 
Nederland tijdens het interbellum, perio
de tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Op initiatief van onder 
meer P.M. Cochius, die van 1911 tot 1934 
directeur van deze fabriek was, werd in 
1924 de Nederlandsche Bond voor Kunst 
en Industrie opgericht. Deze bond had 
als belangrijkste doelstelling het tot stand 
brengen van samenwerking tussen 
Nederlandse ondernemingen en kunste
naars, waarbij een fabrieksmatig vervaar
digde en tegelijkertijd fraai en deugdelijk 
produkt tot stand zou komen. 

Zelfwas Cochius hier in 1915 op eigen 
initiatief al aan begonnen. Tot ver in de 
jaren dertig werden op zijn verzoek door 
vooraanstaande architecten, ontwerpers 
en kunstenaars uit binnen- en buitenland 
ontwerpen aan de Leerdamse glasindus
trie geleverd. Hierbij streefde men geza
menlijk het ideaal na tot verbetering van 
zowel het produkt als de smaak van het 
gewone publiek te komen. Tot de vele 
kunstenaars die voor Leerdam werkten 
behoorden onder meer K.P.C, de Bazel, 
H.P. Berlage, A.D. Copier, C.J. Lanooy, 
J. Gidding, C. de Lorm en F.L. Wright. 

De kunstnijverheidscoUectie is dank
zij het bewaard gebleven fabrieksarchief, 
dat o.a. bestaat uit een complete reeks 

verkoopcatalogi, een nagenoeg compleet 
tekeningenarchief en een uitgebreid 
knipsel- en fotoarchief, bijzonder goed 
gedocumenteerd. Slechts zelden duiken 
opjecten op die onbekend zijn. In het 
voorjaar van 1993 werden door een verza
melaar aan het Nationaal Glasmuseum 
twee plaques aangeboden, die door de 
Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop 
zijn ontworpen. Hiervan was er één tot 
op heden onbekend. Opmerkelijk is dat 
deze plaques tot het beste behoren wat de 
Glasfabriek omstreeks 1930 op het gebied 
van geperste plastieken heeft voortge
bracht. 

Twee figuren in orantehouding 
De vierkante plaques, met plastisch 

reliëf zijn uitgevoerd in dik transparant 
geperst glas. De gematteerde voorzijde 
van beide tegels is voorzien van een 
krachtig gemodelleerde figuur in orante
houding. Op één van de tegels is een 
knielende man man afgebeeld die een 
vierkant kader vult. Zijn ontblote boven
lijf met gespreide armen en zijn hoofd 
zijn frontaal weergegeven terwijl beide 
benen naar rechts zijn gebogen. De ande
re tegel is hier een tegenhanger van. 
Hierop is een vrouw afgebeeld in een 
spiegelbeeldige houding. Zij heeft ook 
een ontbloot bovenlijf met gespreide 
armen terwijl haar knieën naar links zijn 
gebogen. Het halfiange haar hangt net 
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boven haar schouders en eindigt in een 
plastisch gemodelleerde krul. De tegels 
zijn geheel in de stijl die Krop in de jaren 
twintig voor reliëfs, kapitelen en sluitste
nen toepaste. Karakteristiek zijn de hoe
kige, licht geforceerde houding van de 
figuren, de schematisch weergegeven 
ovale, holle handpalmen en de harde 
krachtige fysionomie. 

Beeldhouwwerk voor de Sint Nico
laaskerk te IJsselstein 
Krop heeft deze tegels omstreeks 1928 

ontworpen voor de deuren van de St. 
Nicolaaskerk te IJsselstein die in 1911 
door brand werd verwoest. Jan Kalf, van 
1918 tot 1939 directeur van de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
had de architect Michel de Klerk in 1921 
gevraagd een moderne torenspits te ont
werpen. Zoals destijds bij de dienst 
gebruikelijk was, werd niet de verloren 
gegane architectuur gereconstrueerd of 
geïmiteerd, maar op eigentijdse wijze 
aangevuld. De Klerk ontwikkelde ver
schillende plannen. Omdat de Klerk kort 
na het indienen van het definitieve voor
stel overleed, werd het project onder 
supervisie van de archtect H.A.J. Baan-
ders uitgevoerd. Krop was in de beginfase 
van het project benaderd om het beeld
houwwerk, waaronder vier pinakelbekro
ningen en twaalf pilasterkapellen, te ont
werpen. Deze werden vanaf 1925 in steen 

Deuren van 
de oude 
Nicolaaskerk 
te IJsselstein. 
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De pinakel
bekroningen 

die de vier 
evangelisten 

symboliseren. 
Rechtsboven 

de adelaar 
voor 

Johannes; 
linksboven de 

mens voor 
Mattheus; 
linksonder 

het rund voor 
Lukas en 

rechtsonder 
de leeuw voor 

Markus. 
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uitgevoerd. Daarnaast ontwierp Krop vier 
verschillende reliëfs ter versiering van de 
monumentale eikehouten deuren van het 
portaal. Baanders leverde het ontwerp 
voor de deuren. 

Krop boetseerde één reliëf met een 
knielende man; één met een knielende 
vrouw; één met het wapen van IJsselstein 
en één met een Chi-Ro kruis dat wordt 
geflankeerd door sterren. De uitvoering 
in glas werd ui tbes teed aan de 
Glasfabriek Leerdam. In totaal zijn twaalf 
tegels in de deuren verwerkt; symetrisch 
gegroepeerd in drie horizontale rijen van 
vier. Aan de buitenzijden zijn drie tegels 
met knielende mannen tegenover drie 
met knielende vrouwen aangebracht. In 
het midden worden vier wapens afgewis
seld met twee Chi-Ro kruizen. 

Geperste glazen plastieken 
Het persen van glas nam in de jaren 

twintig en dertig een prominente plaats 

in b innen de productie van de 
Glasfabriek Leerdam. Na de uitgave vanaf 
1923 van geperst serviesgoed van o.a 
K.P.C, de Bazel en H.P. Berlage, was 
men op de fabriek bijzonder geïnteres
seerd in de fabricage van plastieken in 
geperst glas. In 1925 had Cochius contact 
gelegd met de Utrechtse beeldhouwer 
Stef Uiterwaal om een gipsen Madonna 
in glas uit te voeren. In het najaar van 
1928 werden hiervoor de eerste proeven 
gedaan. Toen nodigde Cochius ook de 
Amerikaanse beeldhouwster Lucienne 
Bloch uit om dierplastieken te ontwer
pen. 

Een jaar later slaagde de fabriek erin 
de plastieken te persen. Als eerste werd 
het Madonna-beeld van Uiterwaal gepro
duceerd. Daarna werden ook opdrachten 
voor plastieken gegeven aan C.C. van 
Asch van Wijk, de Belg J. Vermeire en de 
Amerikaan F.L. Wright. 

De uitgave van plastieken door de 
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De 4 verschil
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fabriek moet gezien worden in het kader 
van de pogingen om nieuwe afzetmoge
lijkheden in binnen- en buitenland te 
creëren. In eerste instantie bestond de 
kunstnijverheidscollectie uit gebruiksglas 
zoals vazen en ontbijt- en drinkserviezen. 

Tegen het eind van de jaren twintig 
zou, als gevolg van de economische reces
sie, worden gezocht naar nieuwe produk-
ten en afzetmogelijkheden. Deze werden 
bijvoobeeld gevonden in automascottes, 
bouwstenen, mozaïektegels en een religi
euze collectie. Tot de religieuze collectie 
behoorden naast vaatwerk, zoals altaarva
zen en wijwaterbakjes, ook heiligenbeel

den. Daarnaast zou ook een artistieke lijn 
van unieke voorwerpen, de Leerdam-
Unica, als een zelfstandige collectie wor
den uitgevoerd. 

Binnen het opstarten van de produktie 
plastieken moet de opdracht voor het per
sen van de reliefs van Krop stimulerend 
hebben gewerkt. Het persen van deze 
vlakke tegels moet relatief weinig techni
sche problemen hebben opgeleverd. De 
enkelvoudige mal die nodig is om de 
tegels te persen, lost eenvoudig. Dit in 
tegenstelling tot sculpturen van de ande
re beeldhouwers die in twee- of driedelige 
scharnierende gietijzeren mallen moes
ten worden gemaakt. 
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Vijf van de 
zes verschil

lende bronzen 
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aan de deu
ren naar de 
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de ontwerpen 

van Hildo 
Krop. 

Krop en Leerdam 
Tot voor kort was onbekend dat Hildo 

Krop heeft samengewerkt met de Leer-
damse glasindustrie. Op de tentoonstel
ling Geperst Glas uit Leerdam, die in 1991 
achtereenvolgens in het Nationaal glas
museum te Leerdam en het Provinciaal 
Drents Museum te Assen te zien was, 
werden onbekende objecten van veel van 
de reeds genoemde kunstenaars getoond. 
Hier werden ook voor het eerst drie ver
schillende plaques uit de oude fabrieks-
collectie als werken van Krop getoond. 
Dit waren de hierboven beschreven tegels 
van de knielende man, het wapen van 
IJsselstein en het Chi-Ro kruis. Over de 
oorspronkelijke toepassing, als glazen 
tegels in de deuren van de oude 
Nicolaaskerk, was toen nog niets bekend. 
In de catalogue raisonné, samengesteld 
door mevrouw Lagerweij-Polak, bijlage 
bij haar monografie over Hildo Krop, zijn 
alleen deze tegels opgenomen. De tegel 
met de knielende vrouw wordt niet 
genoemd. 

Krop heeft indertijd geëxperimenteerd 
met de afwerking van de tegels. Van de 
tegel met de knielende man zijn namelijk 
verschillende uitvoeringen bekend. Er 
zijn glanzende, gedeeltelijk en geheel 
gesatineerde exemplaren. Afgaande op 

oud fotomateriaal, dat zich in de collectie 
van het Rijksbureau voor Kunsthisto
rische Documentatie te Den Haag be
vindt, zijn ongematteerde tegels ver
werkt. Waarschijnlijk gaat het bij de twee 
verworven tegels om proeven ter beoor
deling van de afwerking. Hiermee is het 
werk van Hildo Krop, uitgevoerd bij de 
Glasfabriek Leerdam, nu compleet in de 
collectie van het Nationaal Glasmuseum 
aanwezig. 

Dit artikel is in gewijzigde vorm overgeno
men uit de uitgave van de vereniging 
'Rembrandt', jaargang 3, no 4, najaar 1993 
en aangevuld met foto's van het IJsselstem-
se werk van Hildo Krop aan de oude 
Nicolaaskerk Deze komen gedeeltelijk uit het 
blad 'Wendingen' van 1929 
De hedendaagse foto's van de glazen in de 
deuren zijn gemaakt door Annemiek Daams-
van der Loo 
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