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Geachte heer Van der Hoeven,

Bij brief van 14 juli 2015 informeerde u mij over een vermoeden van
belangenverstrengeling bij Het Nieuwe Instituut (verder: HNI). Het gaat om het
voorgenomen project 'Tijdelijk Modemuseum' waarbij u mij laat weten dat naar
uw mening de opzet van dit project conflicteert met de Governance Code Cultuur.
U wijst op de bijzondere betrokkenheid van verschillende personen aan dit project
die zijn gecontracteerd door de directeur-bestuurder en curator van deze
expositie, de heer Beumer. Daarbij wijst u er op dat u heeft begrepen dat de Raad
van Toezicht (verder: RvT) unaniem akkoord ging met de opzet van dit project.
Graag wil ik u bedanken voor uw heldere brief en betrokkenheid bij HNL
Transparantie, een efficiënte besteding van overheidsmiddelen en helderheid in
taken en verantwoordelijkheden zijn van groot belang voor de culturele sector, in
het bijzonder voor de publiek gefinancierde delen daarvan. Uw brief is dan ook
voor mij aanleiding geweest om bij HNI opheldering te vragen over de opzet van
deze voorgenomen tentoonstelling en de betrokkenheid van de personen die u in
uw brief noemt. Ik heb de RvT van HNI uw vragen voorgelegd en hen in de
gelegenheid gesteld vanuit hun professionele verantwoordelijkheden te reageren.

In deze brief geef ik u graag mijn reactie op uw schrijven. Daarbij ga ik
achtereenvolgens in op de Culturele Basisinfrastructuur, op de rol van de
directeur-bestuurder, op de betrokkenheid van EventArchitectuur en van
mevrouw J. Teunissen bij het project en meer algemeen op de keuzes in het
ontwerpproces, waarna ik tot een oordeel kom.
LJitgangspunten Culturele Basisinfrastructuur (BIS)
In Nederland hebben we een uit publieke middelen gefinancierde culturele
infrastructuur die werkt met een vierjaarlijkse cyclus. De Raad voor cultuur
adviseert mij voorafgaand aan de start hiervan. Recent heb ik in mijn
uitgangspuntenbrief 'Ruimte voor cultuur' de contouren neergelegd voor de
volgende subsidieperiode (2017-2020).In deze brief schets ik het landschap: de
beleving en productie van cultuur verandert in Nederland, net als in de landen om
ons heen. Mijn beleid richt zich erop kunstenaars en instellingen in staat te stellen
met die verandering om te gaan: door kwaliteit voorop te stellen, door innovatie
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en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren. De criteria
om voor subsidie in aanmerking te komen zijn neergelegd in de Regeling op het
specifiek cu ltuu rbeleid.
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In deze context passen ook de verantwoordelijkheden die ik bij de individuele
culturele instellingen heb neergelegd. Dit geldt ook voor HNI.
Met de start van HNI als fusieorganisatie in 2013 (waarin het Nederlands
Architectuurinstituut, de Premsela Stichting en Virtueel Platform samengingen) is
een nieuwe, brede opdracht voor HNI tot stand gekomen:

-

Behoud, beheer en ontsluiting van collecties op het terrein van
a

rch itectu u r.

Internationale promotie en versterking van de internationale marktpositie
van de Nederlandse architectuur-, vormgeving- en nieuwe mediasector.
Kennisontwikkelingenkennisspreiding.
Volgen en stimuleren van multidisciplinaire ontwikkelingen.
Bevorderen van culturele, maatschappelijke en economische meerwaarde
van de architectuur-, vormgeving- en nieuwe mediasector.

Vanuit deze opdracht heeft HNI vanaf 2013 een nieuwe culturele instelling
vormgegeven met tal van activiteiten en tentoonstellingen op de diverse
deelterreinen. Om - naast de wettelijke archieftaak gericht op architectuur en
stedenbouw - enkele thema's te noemen: architectuur wordt bediend met het
Jaap Bakema Study Centre en met de biënnales in Sao Paulo en Venetië. De
brede context van kennis/innovatie wordt momenteel belicht in de tentoonstelling
'Innovation at the World Expo 1851 - now'. Design heeft bijvoorbeeld aandacht
gekregen in de eerste interventie in het Sonneveld huis door Richard Hutten en
momenteel in de tentoonstelling 'Glas, Voertuig van vooruitgang'en meer
algemeen binnen de onderzoekslijn'De Dingen en De Materialen'. Gelet op de
brede taak past ook het plan voor een modeproject in de context van HNI. Deze
sluit direct aan bij de vormgevingsagenda en het artistiek en maatschappelijk
belang van mode in de Nederlandse ontwerptraditie.

In uw brief schetst u over de uitvoering van dit voornemen het beeld van
belangenverstrengeling. In alle fases heeft de RvT conform de Governance Code
Cultuur en het eigen reglement van HNI gehandeld en de gevraagde besluiten
rond dit project voorafgaand en tijdig zijn geadresseerd en gewogen. Hierbij licht
ik de door de RvT gemaakte keuzes toe.

1, Curatorenrol directeur-bestuurder
Allereerst lag bij de RvT het besluit voor of de heer Beumer als directeurbestuurder tevens curator kon zijn van het Tijdelijk Modemuseum. Deze keuze is
(in lijn met de eerdere curatorrollen van de heer Beumer binnen HNI) door de RvT
geaccordeerd. De RvT heeft in 2013 geen bezwaar gezien bij de tentoonstelling
De Ruïne, en in 2014 is de curatorrol van de heer Beumer voor de Nederlandse
bijdrage aan de Biënnale van Venetië ook geaccordeerd.
De RvT acht de curatorsrol van de directeur-bestuurder in lijn met de expliciete
inhoudelijke keuze die de RvT heeft gemaakt met de aanstelling van de heer
Beumer in 2012. De rol van artistiek directeur en curator is dan ook niet alleen
gepast maar tevens een uitdrukking van zijn opdracht. Bijkomende financiële

Pagina 2 van 4

overweging is dat de directeur-bestuurder voor zijn curatorrol geen additionele
vergoeding ontvangt.

2.
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Betrokkenheid EventArchitectuur

De RvT heeft zich vervolgens afgevraagd of er sprake zou kunnen zijn van een

eventueel tegenstrijdig belang bij de aanstelling van EventArchitectuur, de
ontwerpstudio van architect de heer Verkerk en tevens partner van de heer
Beumer als verantwoordelijke voor een deel van het ruimtelijk ontwerp van het

Tijdelijk Modemuseum.
Aan de hand van de Governance Code Cultuur, interne gedragsregels en
opgestelde analyses is de RvT na zorgvuldig beraad begin 2015 tot de conclusie
gekomen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij de samenwerking
met EventArchitectuur voor Het Tijdelijk Modemuseum. De jarenlange werkrelatie
en opgebouwde expertise van EventArchitectuur, de gezamenlijk ontwikkelde
ontwerptaal, de brede ervaring van zowel de curator als EventArchitectuur in de
mode en het tentoonstellingsontwerp, gekoppeld aan een ruime inhoudelijke
kennis binnen beide domeinen vormen de argumenten die deze inhoudelijke

samenwerking legitimeren, aldus de RvT.
Los van de inhoudelijk werkwijze van de directeur-bestuurder is de dienst die

EventArchitectuu r levert niet aanbestedingsplichti ng. De honoreri ng die
EventArchitectuur ontvangt voor de opdracht is cultuurconform en ligt binnen de
binnen HNI geldende tarieven voor externe partijen.

3.

Betrokkenheid RvT-lid mevrouw L Teunissen
De heer Beumer wilde graag mevrouw J. Teunissen, lid van de RvT betrekken bij
de expositie vanuit haar kennis en kunde op het terrein van de discipline mode.
Dit verzoek is voorgelegd aan de overige leden van de RvT. Het verzoek luidde of
mevrouw Teunissen ten behoeve van het Institutioneel Discursief Programma een
adviesrol zou kunnen innemen. Additioneel is daar een gastcuratorschap voor een
onderdeel van het Tijdelijk Modemuseum aan toegevoegd. Conform de interne
gedragsregels die de RvT hanteert voor het uitsluiten van eventueel tegenstrijdig
belang van leden van de RvT, is dit verzoek formeel geagendeerd en uitvoerig
door de RvT besproken. De opdracht betreft een afgebakende adviesopdracht en
gastcuratorschap waarvoor mevrouw Teunissen gezien haar positie, staat van
dienst en expertise in het modevak de meest aangewezen persoon is. Mevrouw
Teunissen zal gedurende de periode van haar opdracht tijdelijk terugtreden als lid
van de RvT en niet deelnemen aan RvT-vergaderingen. Het RvT-lidmaatschap is
een onbezoldigde functie waarbij leden alleen een vacatievergoeding ontvangen
bij aanwezigheid van vergaderingen.
Ook voor mevrouw Teunissen geldt dat de honorering van de opdracht
cultuurconform is en tevens is gebaseerd op de binnen HNI geldende tarieven

voor externe partijen.

4. Keuzes in ontwerpvragen
In het beleidsplan van HNï 2Ot2-20L6 dat ik heb goedgekeurd, stelt HNI dat het
gevestigde en beginnende ontwerpers een artistieke context en platform wil
bieden. Dat uit zich onder andere door te werken met een netwerk van
ontwerpers, van ervaren krachten tot beginnende talenten. Ik constateer dat HNI
het grote team rond het project Tijdelijk Modemuseum ook volgens deze
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uitgangspunten heeft samengesteld. Zo worden ervaren ontwerpers als Herman
verkerk, Maureen Mooren en studio Makkink & Bey verbonden aan jonge talenten
zodat hun expertise en ervaring gedeeld worden en tentoonstellingsontwerp als
discipline wordt versterkt. Hierdoor draagt HNI bij aan netwerkvorming In het
ontwerpveld en het ontwikkelen van cross-overs. Tevens steunt dit mijns inziens
de persoonlijke ontwikkeling van de individuele ontwerper, maar ook de verdere
professionaliseri ng van bijvoorbeeld tentoonstell ingsontwerp.
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HNI sluit daarbij aan op de ambities uit het cultuurbeleid om talentontwikkeling te
bevorderen. Ik vind de aanpak van HNI getuigen van visie en vernieuwing.
Oordeel

In uw brief vraagt u mij om belangenverstrengeling te voorkomen.
Ik constateer dat de RvT in het gehele proces rondom het tijdelijk modemuseum
uiterste zorgvuldigheid heeft betracht, juist gezien de betrokkenheid van de
partner van directeur-bestuurder de heer Beumer en een RvT-lid. Ik constateer
ook dat de heer Verkerk en mevrouw Teunissen niet eerder bij enig
tentoonstellingsontwerp binnen HNI betrokken zijn geweest. Het is dus een
uitzondering die serieus gewogen is. Verder verklaart de RvT van HNI dat zij de
Governance code cultuur heeft gehanteerd en interne gedragsregels heeft

gespiegeld. Na een zorgvuldige afweging heeft de RvT expliciet gekozen voor
inhoud, kwaliteit en specificiteit. Deze afweging is, conform de Governance code
Cultuur, ook de verantwoordelijkheid van de RvT.

Ik zie dan ook geen reden om de RvT te vragen de besluitvorming rondom deze
voorgenomen tentoonstelling te heroverwegen.
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan HNI.

In de hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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