Inhoud
Traditiegetrouw is het voorjaarsnummer van
Terebinth gewijd aan het Weekend van de
Begraafplaats. Dat weekend ging dit jaar, als
zoveel andere evenementen en bijeenkomsten, door de coronamaatregelen niet door. De
redactie kon zo wel meteen een wens uit het
lezersonderzoek vervullen: Korrie Korevaart
interviewde Kees Geut over de vervanging van
houten grafmonumenten. Stap voor stap neemt
zij u mee in dat proces. Verder een mooie wandeling in Huizum en een aflevering van Onze
begraafplaats over de Hof van Obergum.
Ruimschoots aandacht is er ook voor het Sovjet Ereveld in Leusden, winnaar van de Gouden
Terebinth 2020. En we presenteren naast veel

Twee leden van de familie Herckenrath, die zijn bijgezet in de grafkelder in Monster (zie pag. 16). Links
Leon (portret door Jan Willem Pieneman, 1835), foto collectie Westlands museum. En rechts zijn oom
Frans (portret door Cornelis de Cocq, ca. 1850), foto collectie Historische vereniging Monster-Ter Heijde
Foto omslag: Sovjet Ereveld, Leusden. Foto Bert Pierik

ander interessants de eerste column van Koos
Brandon Bravo. Genoeg te lezen!
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MENS & PLEK / ALICE ROEGHOLT, DIRECTEUR MUSEUM HET SCHIP
Bijna twintig jaar

versierde met beelden. Al in haar jonge jaren

in 1970 werd 'De eeuwige vrouw' op Krops graf

is Alice Roegholt

maakte Roegholt met haar vader wandelingen

geplaatst. Later werden ook zijn vrouw en doch-

directeur van mu-

langs de wonderlijke sculpturen op die bruggen.

ter hier begraven.

seum Het Schip.

En zo raakte zij in de ban van de Amsterdamse

Het is gevestigd in

School. Zodanig dat zij zelf het initiatief nam tot

een gebouw, dat

museum Het Schip.

rijkversierd is in de

Krop overleed vijftig jaar geleden en daarom

stijl van de Am-

werd 2020 Hildo Kropjaar. Rond zijn persoon en

sterdamse School,

werk zijn tal van activiteiten gepland, al worden

in de Spaarndam-

die voorlopig uitgesteld. Online kan men bij het

merbuurt. Haar

museum een paar dingen bekijken rondom Krop

favoriete funeraire

(zie: hetschip.nl).

plek is het graf van de tot die stroming beho-

Omdat zij al vroeg kennismaakte met zijn werk,

rende beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970) op

wekt het geen verwondering dat het graf van

Zorgvlied.

Hildo Krop voor Alice Roegholt een bijzondere

De Amsterdamse School is een bouwstijl die

plek is. Niet alleen omdat je daar dicht bij Krop

zich kenmerkt door fantasierijke vormen. Deze

komt, maar ook omdat er een prachtig beeld-

stijl kwam ook in de sierkunst tot ontwikkeling.

houwwerk van hem op staat: 'De eeuwige vrouw'.

Krop werd hierbij mede bepalend omdat hij

Dit is een van de beelden die Krop in 1925

vanaf 1916, in dienst van de gemeente, tiental-

maakte voor het Nederlandse Paviljoen op de

len jaren verantwoordelijk was voor de ‘versie-

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et

ring’ van nieuwe Amsterdamse wijken. Bekend

Industriels modernes in Parijs. Na afloop werd

zijn de meer dan honderd bruggen die architect

het paviljoen afgebroken en werden de beelden

Piet Kramer (1881-1961) ontwierp en die Krop

aan de kunstenaar teruggegeven. Na zijn dood
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‘De eeuwige vrouw’ op het graf van Hildo Krop.
Foto’s Alice Roegholt
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