HET BEELDHOUWWERK VAN HILDO KROP
AAN DEN NIEUWEN RAADHUIS-VLEUGEL,
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|)E nieuwe vleugel, die aan het Prinsenhof gebouwd is, volgt
de sierlijke buiging, een geleidelijke boezembuiging van
den Oude-Zijds-Voorburgwal, het smalle grachtje, waarin
de goudene iepenblaren in dit late herfsttij droefgeestige
drijvende eilandjes vormen.
Van die mooie grachtbuiging is partij getrokken door de
stadsbouwmeesters, aan wier gelukkige samenwerking deze bijbouw van ons
gemeentehuis te danken is. Het zijn de architecten Hulshoff, de ontwerper
van de algemeene indeeling en den plattegrond, en Lansdorp, door wien
de gevel geteekend werd, die wij in 't bijzonder behooren te noemen,
al zouden wij aan anderen onrecht doen, zoo wij het heele werk weer aan
hen beiden enkel toeschreven.
Komt men van de Damstraat den Oude-Zij ds-Voorburgwal op, over
dezelfde kleine steentjes, waar de trouwkoets-paarden met fieren pas
gewoon zijn de opgedofte familiën ter ceremonie heen te trekken, en waar
de edelachtbaren van den Gemeenteraad nadenkelijk op stappen, als,
in ons aller belang, de vergadering hen roept, — komt men, zeg ik, langsdaar voor den ingang van het Stadhuis, dan is het een lust, de mooie
welving van den hoog rijzenden nieuwen vleugel te zien, halverwege
onderbroken door een zich uitteekenend trappenhuis, alles bijeen een
rustig spel van groote muur- en venstervlakken, waarin, vooraan de
donkerder roode baksteen-versieringen, en verderop de lage granieten
pilaar koppen een prettig rhytme verzekeren. Een lust is het, vóór den
cour van het stadhuis staande, met één blik de moderne rijzigheid van
den nieuwen vleugel te omvatten, zooals die langzij de gracht buigt, —
te zamen met het daarbij zoo afstekende en toch allerminst detoneerende
stijf-rechte fronton van het oude Prinsenhof, — een zwaarversierde
renaissancistische ouderwetschigheid, met hoornen des overvloeds, en
najaden, en drietanden.
Aan dezen grachtkant nu, en in een zij straatje, waarbinnen de nieuwe
gevel inbuigt, kwam sedert eenige dagen de straks genoemde plastiek
bloot, — reeds eerder de roodbruin gebrande, waarmee boven de a.s.
burgemeesterskamer een, als geheel fleurig aandoende band is gelegd,
en nu ook de granieten pilaar koppen, de grijze en zwaar-ernstige, van den
stoep af met de hand bereikbare, alles arbeid van den stadsbeeldhouwer
Hildo Krop.

