
Ku n s t s u b s i d i e

Als voorzitter van een stichting die
jonge modeontwerpers met
overheidsgeld ondersteunde, deed
Guus Beumer ook zaken met zijn
eigen bedrijf.

Door Joep Dohmen

H
et is een kleine wereld, de
modesector in Nederland.
Je komt elkaar vaak tegen
en de afhankelijkheid van
overheidssubsidie is groot
bij de talentvolle voor-

hoede. In die wereld raakt Guus Beumer
(60) in de jaren tachtig verzeild, na een stu-
die andragogie.

Met zijn zakenpartner, modeontwerper
Alexander van Slobbe, heeft Beumer in de
jaren negentig in Amsterdam een bedrijf
dat mode van Van Slobbe produceert en
verkoopt. Het is een opwindende tijd. Ne-
derlandse modeontwerpers showen hun
collectie in Parijs. Van Slobbe is de eerste
die dat doet met zijn minimalistisch vrou-
wenmerk Orson & Bodil. Daarna heeft hij
commercieel succes met mannenlabel So.
Intussen nemen Guus Beumer en Alexan-
der van Slobbe een jonge modeontwerper
onder hun hoede, Francisco van Benthum.
Hij begint als stagiair.

In 2000 richten Beumer en Van Slobbe
met een zakenvriend een tweede onderne-
ming op: Trots BV, ook een modebedrijf.
Tegelijkertijd zit Beumer namens de Mon-
driaan Stichting en het Fonds Beeldende
kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
(Fonds BkVB) in commissies die beslissen
over subsidies voor modeontwerpers. Hij
is tegen die tijd een bekend persoon in de
m o dewe re l d .

Beumer onderzoekt hoe jonge modeont-
werpers naar zakelijk succes geholpen
kunnen worden. Dat leidt in 2006 tot de
oprichting van stichting Co-Lab. In de sta-
tuten laat voorzitter Beumer als doelstel-
ling opnemen: „Het bieden van een werk-
plaats aan getalenteerde modevormgevers
waar deze begeleid zullen worden in de
professionalisering van hun talent en in
het ontsluiten van een economisch draag-
vlak van hun product.” Later wordt de
doelstelling uitgebreid: er moet ook een in-
vesteringsfonds, een kenniscentrum en
een masteropleiding komen.

De Mondriaan Stichting en het Fonds
BkVB geven tussen 2005 en 2009 samen
bijna een half miljoen euro subsidie aan de
stichting met de afspraak dat een private
partij 85.000 euro inbrengt.

Wie was die private partij? Guus Beumer
wil niet mondeling ingaan op vragen van
deze krant, maar reageert in een schrifte-
lijke verklaring: „Guus Beumer moet het
antwoord hierop schuldig blijven. Hij kan
zich niet voldoende herinneren waardoor
hij zou moeten gaan speculeren.”

De 85.000 euro komt er niet. Zo wordt

Co-Lab uiteindelijk geheel met belasting-
geld gefinancierd.

Wie, nieuwsgierig geworden, meer wil
weten over de financiën van de stichting,
treft het niet. Beumer wil de jaarrekenin-
gen van zijn stichting niet ter inzage geven.
Hij wordt daarin gesteund door de twee an-
dere bestuurders van de stichting. Mode-
ondernemer Mariette Hoitink: „De jaar-
stukken liggen in een kast bij mijn accoun-
tant en die ga ik echt niet openen.” En Sa-
bine Gimbrère, in het dagelijks leven hoofd
internationale zaken van de gemeente Am-
sterdam: „Daar moet ik nog eens een
nachtje over slapen.”

Het Mondriaan Fonds, opvolger van de
voormalige Mondriaan Stichting, verstrekt
desgevraagd wel de financiële eindverant-
woording die de stichting in 2010 inlevert.
Daarin staat dat bijna 60.000 euro betaald
is voor de huur van een werkruimte waar
drie jonge ontwerpers zijn begeleid in hun
professionele ontplooiing.

De fondsen die de subsidie geven, weten
niet beter dan dat de werkruimte op het
terrein van de Westergasfabriek in Amster-
dam staat. „Het terrein van de Westergas-
fabriek speelt een prominente rol in dit
s t reve n”, meldt het beleidsplan dat de
stichting naar de fondsen stuurt. „Co-L ab
zou daar kunnen profiteren van een omge-
ving die is doordrenkt van ateliergeur.”

Onderzoek van deze krant leert dat het
anders loopt. De stichting wordt onder-
huurder van het bedrijf van Beumer, Trots

Beumer
noemt in
zijn
schrif telijke
reactie aan
deze krant
de stichting
Co-Lab „een
succe s”.

Zakendoen met
modesubsidies

BV. Dat bedrijf huurt een monumentaal
pand aan de Herengracht in Amsterdam.
Het herbergt het kantoor en de studio van
ontwerper Alexander van Slobbe. Ook
voormalig stagiair Francisco van
Benthum, die inmiddels zijn eigen label
heeft, ontwerpt er zijn avant-gardistische
m a n n e n m o de .

Dat de stichting 60.000 euro betaalt aan
het bedrijf van Beumer staat niet in de
eindverantwoording. Ook de eigenaar van
het pand aan de Herengracht weet van
niets. Eigenaar Jos van de Mortel laat weten
dat Trots BV nooit vertelde dat het kantoor
werd onderverhuurd. Van de Mortel: „Vo l -
gens het huurcontract moest dat wel.”

Protegé Van Benthum

De eerste jonge ontwerper die geholpen
wordt door de stichting is een protegé van
Beumer en Van Slobbe: Francisco van
Benthum. Wat in de eindverantwoording
„kantoor en werkruimte ontwerpers” ge -
noemd wordt, is alleen zijn werkruimte.
De werkplek van de twee andere ontwer-
pers die begeleid worden – Monique van
Heist en Kentroy Yearwood – betaalt de
stichting niet. Van Heist: „Ik woon in Rot-
terdam en heb mijn eigen studio.” Ye ar-
wood heeft een eigen pand in Amsterdam.

Van Benthum zegt daarover: „Ik woonde
toen in België en om mijn collectie te reali-
seren kon ik gebruik maken van hun infra-
structuur. Dat hadden die andere ontwer-
pers ook gekund, maar zij hadden hun ei-

gen atelier. Ik niet.” Volgens Beumer was
het „de keuze van de ontwerpers” om wel
of niet gebruik te maken van de Heren-
gracht. Van Heist en Yearwood ontkennen
dat hun een werkplek is aangeboden. „D at
zou onlogisch zijn geweest want die had-
den we zelf al”, zegt Yearwood.

De stichting stopt ook bijna 50.000 euro
in „het opzetten van een internationaal
productie- en distributiemodel” voor het
modelabel van Francisco van Benthum.
Nadat productie en distributie met subsi-
diegeld zijn opgezet, wordt de naam van
het label ondergebracht bij Trots BV, het
bedrijf van Beumer. Trots BV verkoopt
vanaf 2008 de kleding van Van Benthum.
De ontwerper geeft toe dat hij „o n de rde e l
is geworden van Trots BV”.

Waarom dat gebeurde? Beumer is zwijg-
zaam. Hij zegt vlak vóór de overdracht van
het label te zijn gestopt als directeur van
Trots BV. „Over het waarom kan ik u der-
halve niet informeren.” Beumer blijft wel
eigenaar van het bedrijf tot hij in 2013 aan
de slag gaat in Rotterdam.

Resumerend: de stichting van Beumer
krijgt bijna vijf ton waarmee de modelijn
van Van Benthum wordt opgezet. Met de
subsidie kan het bedrijf van Beumer een
deel van de huur aan de Herengracht beta-
len. Nadat met de subsidie het label van
Van Benthum in de markt gezet is, komt de
merknaam in handen van het bedrijf van
B eumer.

Guus Beumer voor Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, in 2013
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Beumer huurde partner in

‘N e p o t i s m e’ luidde vorige
maand de beschuldiging te-
gen Guus Beumer, sinds
twee jaar directeur van Het
Nieuwe Instituut in Rotter-
dam - een fusie van het Ne-
derlands Architectuurinsti-
tuut, Premsela (het Neder-
lands Instituut voor Design
en Mode) en Virtueel Plat-
form (het kennisinstituut voor
e -cultuur).
De Wassenaarse architect
Kees van der Hoeven signa-
leerde dat Beumer het bedrijf
van zijn levenspartner Her-

man Verkerk, een opdracht
had gegeven voor de ten-
toonstelling Het Tijdelijk Mo-
d e m u se u m die dit weekeinde
opent.
Ook bleek dat Beumer zijn le-
venspartner in eerdere func-
ties opdrachten had bezorgd.
Het waren er 29. Telkens be-
taald met subsidiegeld en in
de regel zonder dat anderen
konden meedingen. Ook
twee voormalige zakenpart-
ners, de modeontwerpers
Alexander van Slobbe en
Francisco van Benthum, kre-

gen opdrachten voor de aan-
staande modetentoonstel-
ling, net als José Teunissen.
Zij is lid van de raad van toe-
zicht van Het Nieuwe Instituut
en een bekende van Beumer.
Teunissen zou tijdens de ten-
toonstelling tijdelijk haar toe-
zichtsrol neerleggen.
De raad van toezicht van het
instituut verdedigde de op-
drachten, maar laat inmid-
dels wel extern onderzoek
doen. Daarbij wordt gekeken
of de Governance Code Cul-
tuur is gevolgd.

Modeontwer-
per A l ex a n d e r
van Slobbe,
in 2013
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Modeontwerper
Francisco van
Benthum, in 2010
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Vier ton subsidie

Terwijl de stichting Co-Lab Van Benthum
ondersteunt, vloeit er nog meer subsidie
richting de jonge ontwerper. Het Fonds
BkVB, de Mondriaan Stichting en andere
fondsen honoreren een reeks recht-
streekse steunaanvragen. Volgens de jaar-
verslagen gaat het tussen 2003 en 2012 om
nog eens vier ton. Ook dat geld is voor de
ontwikkeling van zijn collecties en zijn in-
ternationale ontplooiing.

Ook hier duikt Guus Beumer op. Hij zit in
de subsidiecommissie van het Fonds
BkVB. In vier vergaderingen (in 2004 en
2005) waar Beumer aanwezig is, wordt be-
sloten dat Van Benthum 54.000 euro sub-
sidie krijgt, meldt het Mondriaan Fonds, de
opvolger van het voormalige Fonds BkVB.

De twee andere jonge ontwerpers krij-
gen minder hulp van de stichting. Kentroy
Yearwood zegt niet meer dan 26.000 euro
aan steun te hebben ontvangen. De stich-
ting Co-Lab voert in de eindverantwoor-
ding bijna het dubbele op. Monique van
Heist was begroot op 20.000 euro, maar
kreeg minder dan de helft. Ze zegt dank-
baar te zijn voor elke euro hulp, maar voor
een wending in haar carrière heeft de stich-
ting niet gezorgd. „Daar heb ik zelf heel
hard voor gewerkt.”

Om de ambities van de stichting waar te
maken vindt Guus Beumer dat er een di-
recteur moet komen. Dat wordt modecon-
sultant Christophe Mollet, die al in het
pand aan de Herengracht werkt. Er wordt
geen vacature opengesteld. „Guus Beumer
en Alexander van Slobbe introduceren
Mollet op basis van hun eigen ervaringen”,
schrijft Beumer in zijn verklaring.

Mollet werkt in het pand aan zijn eigen
modelabel: Running Dogs. Volgens de web-
site van het label is Alexander van Slobbe
„artistiek directeur” en doet Mollet „ope-
ra t i o n s ”.

Terwijl de stichting Co-Lab dus 60.000
euro neerlegt voor de huur van de werk-
ruimte van Francisco van Benthum, be-
taalt Mollet naar eigen zeggen niets voor
huisvesting van Running Dogs. Mollet: „Ik
herinner mij dat ze [Trots BV] moeite had-
den om de huur te betalen. Maar dat er sub-
sidiegeld gebruikt is, wist ik niet.”

De stichting maakt 163.000 euro over
aan Mollet. Hoeveel werk had hij? Hij was
38 maanden actief maar het was geen dag-
taak, zegt hij. En: „Het was wel goed be-
t aald.” De drie modeontwerpers die hij
moet begeleiden spreekt hij eens per
maand. Hij belt rond, maakt afspraken en
lobbyt voor de komst van het investerings-

fonds, het kenniscentrum en de masterop-
leiding .

Nooit van gehoord

Wisten de subsidiegevers – Mondr iaan
Stichting en Fonds BkVB – dat Beumers
stichting Co-Lab zaken deed met Beumers
bedrijf Trots BV?

Beumer zegt van wel. Volgens hem was
een van de „randvoor waarden” dat Trots
BV werkruimte beschikbaar zou stellen en
dat de fondsen dat zouden betalen. Docu-
menten die dit bevestigen presenteert hij
niet. Ook in het archief van de fondsen is
hierover niets te vinden, meldt het Mondri-
aan Fonds. De toenmalige directeuren van
de subsidiegevers, Gitta Luiten en Lex ter
Braak, weten ook van niets. „De naam
Trots BV zegt mij niets”, zegt Ter Braak.
Luiten zegt niet te hebben geweten van de
betalingen van de stichting Co-Lab aan
Trots BV.

Uit de eindverantwoording van de subsi-
die blijkt dat de doelen van de stichting Co-
Lab niet zijn gehaald. Investeringsfonds,
kenniscentrum en masteropleiding komen
er niet. De steun aan twee van de drie ont-
werpers blijft beperkt. Kentroy Yearwood
meldt sowieso weinig hulp te hebben ge-
had. Monique van Heist ontving een klein
bedrag en één jaar enige hulp. Francisco
van Benthum, de protegé van Guus Beu-
mer en Alexander van Slobbe, blijkt daar-
entegen flink geholpen, net als Trots BV.

Ondanks de hulp en de tonnen subsidie
is het eigen kledinglabel van Van Benthum
geen succes. Zijn modewinkel is gesloten.
De laatste kledingstukken hangen op een
rekje in de winkel van Alexander van
Slobbe. Beide ontwerpers hebben inmid-
dels samen een nieuw modemerk, H a cked .
Het is vanaf dit weekeinde te zien tijdens
Het Tijdelijk Modemuseum, in Het Nieuwe
Instituut van Guus Beumer.

Beumer noemt in zijn schriftelijke reac-
tie aan deze krant de stichting Co-Lab „een
succe s”. Hij wijst erop dat de drie ontwer-
pers nog steeds actief zijn in de mode ter-
wijl anderen het niet gered hebben. De
overige doelen zijn weliswaar niet gehaald,
maar „kernvragen en voorstellen” van Co-
Lab zijn „nog steeds bruikbaar”. En: „Guus
Beumer heeft geen zakelijk belang en/of
voordeel gehad bij deze kwestie.”

Lees de volledige verklaring van
Guus Beumer via nrc.nl

Reacties: onderzoek@nrc.nl


