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Guusje ter Horst en Willem de Rooij nieuwe leden
Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
Guusje ter Horst en Willem de Rooij zijn benoemd als nieuwe leden van de
Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat maakt de raad
vandaag bekend. Daarmee is de Raad van Toezicht versterkt met politiekbestuurlijke ervaring en een gezaghebbende kunstenaar.
Guusje ter Horst (1952) volgt per 1 januari 2011 Doekle Terpstra op als voorzitter van de HBO-raad.
Zij was van 2007-2010 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 2001-2007
burgemeester van Nijmegen. Zij zat voor de Partij van de Arbeid in de Amsterdamse gemeenteraad,
waar ze in 1994 wethouder werd met onder meer verkeer, openbare ruimte, monumentenzorg en
gezondheidszorg in haar portefeuille. Ter Horst begon haar carrière als hoofddocent aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de Sociale Wetenschappen.
Guusje ter Horst was eerder bestuurslid bij het Holland Festival, voorzitter van de Libris
Literatuurprijs, van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam en het Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.
Willem de Rooij (1969) is één van de meest toonaangevende kunstenaars in Nederland, die in zijn
werk het spanningsveld onderzoekt tussen maatschappelijk en politiek bewuste kunst enerzijds en
autonome verbeeldingskracht anderzijds. In 2006 presenteerde het Stedelijk Museum Mandarin
Ducks, met werk dat De Rooij samen met Jeroen de Rijke maakte als het duo De Rijke/De Rooij. De
gelijknamige film was ook de veel geprezen Nederlandse inzending voor de 51ste Biënnale van
Venetië. De Rooij participeerde in verschillende thematentoonstellingen van het Stedelijk, zoals 20/20
Vision (2004) en Populism (2005). Het vroege werk 18 Corners van De Rooij wordt momenteel in het
Stedelijk Museum geëxposeerd in de tentoonstelling Taking Place. Ook bevinden zich werken van De
Rijke/De Rooij in de collectie van het museum. Tot en met 2 januari was in de Neue Nationalgalerie in
Berlijn zijn solotentoonstelling Intolerance te zien.
Willem de Rooij is sinds 2002 tutor op De Ateliers in Amsterdam en sinds 2006 professor
beeldende kunst aan de Städelschule in Frankfurt am Main. De Rooij was eerder bestuurslid bij Witte
de With Centre for Contemporary Art in Rotterdam.

De Raad van Toezicht heeft voorafgaand aan deze benoeming het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Amsterdam en de directie van het Stedelijk Museum gehoord, en zij
hebben laten weten verheugd te zijn over de bereidheid van beiden om zitting te willen nemen in de
Raad.
Alexander Ribbink, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum: “De brede
maatschappelijke blik en publieke ervaring die Guusje ter Horst meebrengt is voor een museum als
het onze van grote waarde. Als bestuurder in Amsterdam en op landelijk niveau heeft zij zich altijd
ingezet voor cultuur. Onze ambitie om het Stedelijk Museum toegankelijk te maken voor iedereen en
open te houden krijgt met haar toetreding tot de raad verder gestalte.”

Met Willem de Rooij treedt er, na Jan Dibbets, weer een kunstenaar toe tot het bestuur van het
museum. Ribbink hierover: “Het is een eer om een gerenommeerd kunstenaar als Willem de Rooij toe
te zien treden tot de Raad van Toezicht. Zijn kennis, reputatie en bekendheid met het Stedelijk
Museum maken hem tot een aanwinst in deze samenstelling van toezichthouders. Onze ambitie om
de kunstenaar centraal te laten zijn in het museum krijgt met zijn toetreding een nadere invulling.”
De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum bestaat per 2011 uit:
Yoeri Albrecht, Jacobina Brinkman, Rob Defares, Marry de Gaay Fortman, Mariá Hlavajová, Guusje
ter Horst, prins Constantijn van Oranje, Alexander Ribbink (voorzitter) en Willem de Rooij.
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