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Het keramieken beeld  REMBO staat sinds  2005 in het Rembrandtpark. Het is gemaakt in opdracht van het AFK 
(Amsterdams Fonds voor de Kunsten) in samenwerking met het voormalige Stadsdeel  Slotervaart. Het beeld is 
onderdeel van de stadscollectie.  
 
Op de nadrukkelijke vraag van de gemeente hoe om te gaan met vandalisme en mogelijke  beschadigingen aan 
het beeld heeft de kunstenaar als integraal onderdeel van het werk het concept  ontwikkeld dat beschadigingen 
van welke aard dan ook in brons uitgevoerd zullen worden. Zodoende zou het beeld in de loop van de tijd van 
een  keramisch beeld in een bronzen beeld kunnen veranderen.  De gemeente stemde destijds in met het 
reparatieplan. Al in 2017 heeft de kunstenaar de gemeente aangesproken op tal van kleine beschadigingen 
aan het beeld, en verzocht om die in brons te laten repareren. Hiervoor heeft ze samen met het beherende 
bedrijf een plan gemaakt. De gemeente besloot echter de opdracht tot reparatie niet door te zetten. Recent is 
het beeld erg beschadigd geraakt, er is een hand afgeslagen, reparatie volgens het reparatieconcept is nu echt 
noodzakelijk.  
 
 



Beoordeling
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“Toen het stadsdeel Bastienne Kramer vroeg ‘rekening te houden met extreme vormen van vernielzucht in de 
omgeving van het Rembrandtpark’ besloot zij dit vandalisme als uitgangspunt te nemen voor haar werk. Haar 
beeld mag namelijk wel vernield worden. In een dergelijke situatie komt Kramer het beschadigde keramiek 
vervangen door brons. Zo verwordt het kunstwerk daarmee langzaam tot een letterlijke verbeelding van 
vandalisme.”  
Met deze omschrijving is de keramische sculptuur Rembo uit 2005, van Bastienne Kramer opgenomen in de 
collectie kior van Amsterdam, en staat het werk vermeld op op de Buitenkunst website.  
Het groen geglazuurde beeld, van een fantasiefiguur, waarvan we de gender niet specifiek kunnen aflezen, 
staat geplaatst tussen de bomen van het Rembrandtpark en is in de jaren uitgegroeid tot een geliefd beeld 
onder buurtbewoners, en wordt ook regelmatig afgebeeld in de media. In 2005 was het Rembrandtpark een 
minder druk bezocht park; maar nu de gentrificatie rondom volop heeft plaatsgevonden en het park beter 
onderhouden wordt, is het Rembrandtpark inmiddels een geliefde verblijfplaats waar gesport, gewandeld en 
gepicknickt wordt.   
Dat het kunstwerk bij vandalisme / beschadiging gerepareerd zou worden met brons was een creatief antwoord 
van de kunstenaar op de vraag vanuit het Stadsdeel destijds hoe om te gaan met verwacht vandalisme. Maar 
het was ook een serieus antwoord, met een bijbehorende begroting en onderhoudsplan. In die zin is het 
reparatieplan (een reparatie dient uitgevoerd te worden in brons en de spanning en belofte die die afspraak 
oplevert) een conceptueel en integraal onderdeel van het werk.  
 
Het beeld heeft zich echter goed staande weten te houden. Volgens de kunstenaar is om het te beschadigen 
‘wel een flinke hamer nodig’. In de loop der jaren zijn er wat kleine beschadigingen aangebracht. Hierover heeft 
Kunstwacht de kunstenaar destijds laat op de hoogte gebracht, en zelfs op eigen wijze een reparatie uitgevoerd 
met kunststof zonder de kunstenaar hierover van te voren te berichten. Er is dus vooralsnog geen brons op het 
werk te vinden.  
 
De recente grote beschadiging, namelijk het ‘afhakken’ van een hand van het beeld, vraagt nu wel om een 
oplossing. De anonieme dader heeft een brief achtergelaten waarin hij/zij direct naar de eerder genoemde tekst 
verwijst (die ook op een bijgeplaatst bordje stond die we bij locatiebezoek niet hebben kunnen vinden en 
mogelijk verwijderd is). Die tekst is onhandig; als je de tekst leest lijkt het haast op een uitnodiging om het werk 
te vernielen, waarna de kunstenaar het wel even in brons komt repareren. Vandalisme uitlokken, is nadrukkelijk 
niet de intentie van het werk. Maar wat nu te doen?  
 
Zowel Kunstwacht als een Wim Wiebes van Stadswerken zeggen het werk niet in brons te willen repareren 
omdat het te kostbaar zou zijn, en mensen het brons dan mogelijk gaan proberen te verwijderen. Dit is echter 
een onvolledig antwoord. Zoals de kunstenaar aangeeft: “In 2007 werd bij de oplevering van REMBO 
afgesproken dat voor de onderhoudskosten de gemeente/het stadsdeel € 1.750,- per jaar zou reserveren. 
Theoretisch zou er dus nu een reparatiebudget van ca € 25.000 ter beschikking moeten staan.”  
 
Kijkend naar de artistieke kwaliteit van het werk, en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het 
kunstwerk die niet alleen praktisch is maar ook recht doet aan het artistieke concept en de gemaakte 
afspraken, adviseert het stadscuratorium het beeld wel met brons te repareren, in nauwe samenwerking met de 
kunstenaar. Het gaat dan om de hand en de eerdere kleine beschadigingen. Het stadscuratorium adviseert dat 
de kunstenaar een voorstel doet hoe dit praktisch gerealiseerd kan worden met een bijbehorende begroting - 
met aandacht voor de haalbaarheid en houdbaarheid. De kunstenaar heeft reeds aangegeven de reparatie 
artistiek te willen begeleiden. Daarnaast adviseert het stadscuratorium de tekst bij het werk aan te passen, en 
een nieuwe onderhoudsovereenkomst op te stellen voor de komende 20 jaar.   
 
SCA vraagt daarbij aandacht voor een gepaste vergoeding aan de kunstenaar voor werkzaamheden die in het 
kader van herstel worden geleverd.  



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie
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Het reparatieplan om het werk bij beschadiging in brons te repareren is een integraal onderdeel van het 
kunstwerk, en is destijds omarmd (en gecommuniceerd) door de Gemeente Amsterdam. In 2017 zijn eerdere 
kleine beschadigingen - waarover de kunstenaar de gemeente heeft geïnformeerd - niet uitgevoerd. Vervolgens 
is er nu een zeer grote beschadiging, waarop actie moet worden ondernomen en de gemaakte afspraken 
worden nagekomen. Het stadscuratorium adviseert de Gemeente Amsterdam in nauwe samenwerking met de 
kunstenaar de reparatie alsnog in brons uit te voeren (zowel de hand als kleine beschadigingen), en de tekst bij 
het kunstwerk aan te passen om niet onnodig vandalisme aan dit geliefde beeld uit te lokken.   
 
 


