
 

 

Aan B&W van de gemeente Groningen, t.a.v. 

Kalyani Bergen en Greet Mulder. 

 

Betreft:  

“zienswijze” met betrekking tot het B&W besluit over de  meerjarige subsidieverstrekking  

2017-2020 aan het Tschumipaviljoen. 

Geacht College, 

Op twee punten willen wij kanttekeningen plaatsen bij uw besluiten aangaande het 

Tschumipaviljoen: 

 

1.   In onze aanvraag was een geringe budgetverhoging (4000 euro/jaar) opgenomen om het alom 

bejubelde educatieve project i.sm. het CBK te kunnen continueren. U heeft dat verzoek niet 

gehonoreerd. Wij betreuren dat omdat uit eerdere pogingen blijkt dat het lastig is hiervoor elders 

subsidie te verwerven. De kosten van dit project, dat we vanwege het bewezen succes willen 

continueren, zullen -evenals in 2016- nu moeten gaan drukken op het budget voor de overige 

programmering. 

2.   In ons voorstel droegen wij een passende oplossing aan voor het opvangen van het vertrek van 

de huidige curator/coördinator, Marinus de Vries, die per 1-10-2019 met pensioen gaat. U kiest 

ervoor geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.  Wij vrezen dat daarmee ook de gedachte 

van de inzet  gastconservatoren verloren dreigt te gaan.  

U geeft aan ”met het Tschumipaviljoen in gesprek te gaan om in de komende cultuurnotaperiode 

te onderzoeken of het Tschumipaviljoen organisatorisch ondergebracht kan worden bij een 

grotere instelling”. Wij zijn daartoe uiteraard bereid; zelf denken wij in dit verband aan het Centre 

Pompidou, dat vorig jaar ons paviljoen een prominente plaats gaf in een grote 

overzichtstentoonstelling over Bernhard Tschumi. Voorop bij ons staat natuurlijk de continuïteit 

van het Tschumipaviljoen met een gevarieerde, artistiek kwalitatief verantwoorde programmering. 

Een  structuur waarin dat organisatorisch en financieel gewaarborgd is zien wij als voorwaarde. 

Wij staan zeker open voor een dergelijke verkenning, waarbij we de aantekening maken dat het 

onderbrengen van het paviljoen en het verschuiven van de positie van Marinus de Vries, ook bij 

een grotere instelling, niet zonder kosten zal gaan 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van het Tschumipaviljoen 

 

Gerdie Klaassen, voorzitter 

Hugo Klomp, secretaris/penningmeester 

 

 


