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Concept en ontwerp, over locatie, positionering en installatie van het kunstwerk.

Nieuwe Kerk, pleintje achterzijde



Samenvatting projectomschrijving:
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Het “Stegenplan” is bedoeld om de stegen in het oude deel van de binnenstad weer aantrekkelijk te maken. De 
initiator van het stegenplan benaderde de Nieuwe Kerk met het idee om een kunstwerk aan de gevel van de 
kerk te realiseren dat moet verwijzen naar de heilige Catharina. De kerk heeft vervolgens beeldend kunstenaar 
Caroline van Kampfraath benaderd voor een aantal schetsen om een concept te kunnen presenteren. 
 
De gemeente Amsterdam, in dit geval de directie Monumenten & Archeologie, heeft moeite met het gegeven 
dat het werk hoog aan de monumentale gevel van de Nieuwe Kerk wordt bevestigd en daarmee die gevel 
aantast. Een nieuwe kunstuiting zou altijd een losse of volledig reversibele toevoeging moeten zijn. Voorkeur 
van de directie gaat in dit geval uit naar een plaatsing in de nis tussen de twee steunberen, dus in de openbare 
ruimte en zonder het gebouw te kunnen beschadigen.



Beoordeling
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Het stadscuratorium begrijpt dat er bedenkingen zijn om dit werk aan de gevel van de Nieuwe Kerk te plaatsen. 
In de adviesaanvraag wordt het een mogelijk ‘tijdelijk’ werk genoemd, maar is niet duidelijk aan welke termijn 
nu gedacht wordt. Tegelijkertijd vindt het stadscuratorium niet dat monumenten, zoals gevels in de binnenstad, 
en zelfs iconische gebouwen zoals de Nieuwe Kerk, voor eeuwig hetzelfde dienen te blijven en geheel 
onaantastbaar zijn. De stad heeft zich gedurende honderden jaren ontwikkeld. Ook een monumentaal 
kerkgebouw stond er niet zomaar; in de loop van de geschiedenis zijn er voortdurend uitbreidingen en 
aanpassingen geweest. De geschiedenis staat niet stil, en ook in de huidige tijd kan het stadscuratorium zich 
nieuwe kunsttoepassingen voorstellen, zelfs op de monumentale gevel. 
 
Wel denkt het stadscuratorium dat dit - zeker op deze historische en monumentale locatie - met grote 
zorgvuldigheid dient te gebeuren, zowel in technisch en productioneel opzicht, maar allereerst in de artistieke 
en conceptuele uitwerking. Waarom is het van belang dat er op deze plek een kunstwerk komt? En waarom 
juist dit kunstwerk, in relatie tot deze specifieke context? 
 
Op basis van de bijgeleverde documentatie is het stadscuratorium onvoldoende overtuigd van het concept van 
dit kunstwerk. 
 
De Nieuwe Kerk werd in de 15e eeuw gewijd aan Sint Catharina, en in de loop der jaren hebben er ook diverse 
kleinere Sint Catharina kerken in Amsterdam bestaan. Sint Catharina is in relatie tot de Nieuwe Kerk niet meer 
goed zichtbaar, en dit kunstwerk zou haar weer doen herleven gezien vanaf de buitenzijde aan de achterkant. 
In het voorstel wordt gesproken over dat Sint Catharina staat voor ‘waarden die wij herkennen’ en wordt zij in 
relatie gebracht met de Pakistaanse activiste en Nobel-prijs winnaar Malala Yousafzai - die strijdt voor onder 
andere gelijke kansen en onderwijs voor vrouwen. Het stadscuratorium vindt dit wat kort door de bocht; Sint 
Catharina is bovenal een Christelijke heilige, een martelares die ten onder ging vanwege haar religieuze 
overtuiging, en die onder andere werd aangeroepen als beschermster tegen de pest en ter bewaking van 
kuisheid. Uit het voorstel spreekt onvoldoende motivatie waarom er vanuit de huidige context voor een grote 
sculptuur met het gezicht van Sint Catharina wordt gekozen - al betreft het in dit schetsvoorstel een 
geabstraheerd vrouwengezicht. De optie om als publieksevenement een vloeistof te laten sijpelen die op melk 
lijkt (zoals uit de nek van Sint Catharina sijpelde tijdens haar onthoofding) voelt ludiek en niet passend bij de in 
het plan gewenste ‘verdieping’ en ‘spiegeling aan heiligen’. 
 
Kunstenaar Caroline Kampfraath heeft eerder in de het centrum (Bergstraat) op initiatief van bewoners een 
andere sculptuur gemaakt, ‘de naaister’; dit heeft geresulteerd in een kleine markante sculptuur die naar de 
geschiedenis van de plek refereert. Het schetsvoorstel voor de Nieuwe Kerk vindt het stadscuratorium minder 
geslaagd; deze voelt qua ontwerp nog erg dicht bij het materiaal (de muur) van de kerk zelf maar mist verfijning 
- of zou zich juist sterker van de architectuur van de kerk kunnen onderscheiden. Vooral schetsvoorstel drie, om 
het gezicht in tweeën te delen, is te lukraak voor zowel de sculptuur zelf als uitstraling van de Nieuwe Kerk. 
 
De locatie waarvoor nu gekozen is zit in een redelijke drukke omgeving (met rondom winkels en cafés) maar 
kan wel voor een verrassing zorgen, waarbij een toevallige voorbijganger of terrasbezoeker de sculptuur 
toevallig ontdekt. Het stadscuratorium is niet tegen het bevestigen van een werk op deze locatie, mits er met 
een ervaren constructeur wordt gewerkt en gegarandeerd kan worden dat de gevel niet beschadigd raakt. 
Echter mist het stadscuratorium op dit moment een heldere motivatie voor het werk, met meer informatie over 
het proces (hoe is men tot de keuze voor deze kunstenaar en dit schetsontwerp gekomen?) alsmede 
duidelijkheid over de geplande duur van het kunstwerk (tijdelijk?). Het huidige voorstel heeft het 
stadscuratorium op conceptueel en artistiek niveau onvoldoende overtuigd om op deze plek zo’n grote ingreep 
te doen.



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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Dit voorstel heeft het stadscuratorium op conceptueel en artistiek niveau onvoldoende overtuigd om op deze 
plek zo’n grote ingreep te doen en adviseert daarom negatief.


