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oriëntatiefase van mogelijke verplaatsing en schenking van twee kunstwerken.

mogelijke nieuwe locatie museumtuin De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128.



Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

Twee beelden van Hildo Krop hebben onder de brug bij het Vondelpark gestaan. De beelden, een jongens- en 
een meisjesfiguur met attributen zijn vanwege waterschade verwijderd ter restauratie. Volgens de aanvrager 
liggen ze opgeslagen in de buitenlucht op het terrein van het restauratiebedrijf. Momenteel staan er op de 
oorspronkelijke locatie twee replica in de nissen onder het wegdek. 
 
De kunstenaar Hildo Krop was de belangrijkste beeldhouwer van de kunst- en architectuurstroming 
Amsterdamse School. Hij maakte als beeldhouwer in dienst van de gemeente Amsterdam vanaf 1916 talloze 
werken voor bruggen en gebouwen. 
 
Het museum Het Schip vertelt het verhaal van de Amsterdamse School. Na drie jaar verzoekt museum 
opnieuw om plaatsing van de twee originele beelden in het museum. Zij willen de twee beelden graag plaatsen 
op hun nieuwe locatie Museum De Dageraad aan de Burgemeester Tellegenstraat; het gebied van Berlages 
Plan Zuid. De beelden, nu nog eigendom van de Gemeente Amsterdam, willen zij geschonken krijgen.



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het SCA vindt het positief dat deze twee verwaarloosde beelden van Hildo Krop een nieuw leven kunnen 
krijgen in de tuin van Museum De Dageraad. Er zijn echter wat kanttekeningen. De wens van de aanvrager om 
de beelden geschonken te krijgen behoeft o.i. nadere uitleg. Zou het niet beter zijn als de aanvrager een 
langdurige bruikleenovereenkomst aangaat met de gemeente? Het betreft hier cultureel erfgoed waar een 
zorgplicht voor bestaat. De verwaarloosde, onvolledige werken kunnen in deze toestand niet getoond worden in 
de buitenruimte. 
 
Ook is het materiaal waar beide sculpturen van zijn gemaakt niet geschikt om zonder vergaande 
beschermende maatregelen buiten geplaatst te worden.



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

ADVIES 
In te vullen door SCA

De aanvraag bevindt zich in de oriënterende fase. Het SCA staat hier positief tegenover en ziet daarom graag 
een vervolgaanvraag tegemoet met: 
 
a) Een plan waarin de aanvrager aantoont hoe hij met de werken wil omgaan (restauratieplan, maat- 
regelen m.b.t. de plaatsing buiten en een begroting. 
b) Afspraken over de praktische voorwaarden, zoals eigendom, zorgplicht en wijze van herplaatsing. 
Een en ander zou in samenspraak met Monumenten & Archeologie dienen te gebeuren.


