
 
Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Mevrouw Dr M. Bussemaker, 
Postbus 16375, 
2500 XP  Den Haag. 
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Wassenaar,  29 september 2015 
 
 
Excellentie, 
 
Als vervolg op mijn brief van 14 juli jongstleden breng ik opnieuw het onderwerp 
belangenverstrengeling rond de persoon van de heer G.J. Beumer, directeur van Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam, onder uw aandacht. 
 
Ik signaleerde in mijn eerdere brief enkele rechtstreekse opdrachten van de heer Beumer 
(onder meer aan zijn levenspartner Herman Verkerk, aan zijn voormalige zakenpartners 
Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum en aan een lid van de Raad van 
Toezicht, mevrouw José Teunissen) bij de expositie het Tijdelijk Modemuseum.  
Mijns inziens waren die opdrachten niet in overeenstemming met principe 8 van de 
Governance Code Cultuur. U vond in die signalering geen reden om de Raad van 
Toezicht te vragen om die belangenverstrengeling te voorkomen of te stoppen, getuige 
uw antwoordbrief van 20 augustus jongstleden. Nee, u prees daarentegen de wat mij 
betreft discutabele aanpak van Het Nieuwe Instituut. 
 
Nadat de zaak de aandacht kreeg van redacteur Joep Dohmen in NRC Handelsblad van 
17 augustus 2015 werd er toch actie ondernomen door de Raad van Toezicht zelf. 
Dat eerste artikel van Dohmen liet zien dat bedoelde opdrachten geen incident waren, 
maar pasten in een patroon: Beumer bleek met subsidiegeld al 29 opdrachten aan zijn 
levenspartner Verkerk te hebben gegeven. Op dit moment onderzoekt een onafhankelijke 
commissie de betreffende zaak en rapporteert daarover in november. 
 
In een volgend artikel in NRC Handelsblad van 11 september 2015 ging redacteur Joep 
Dohmen nog een stap verder. Hij toonde aan dat de heer Beumer via de Stichting Co-Lab 
- gesteund met ruim 4,5 ton euro subsidie - geld overmaakte aan zijn eigen bedrijf Trots 
b.v. Die subsidie werd tussen 2006 en 2009 verstrekt door het Fond BkVB en de 
Mondriaanstichting. Dohmen schoot dus gaten in de formele afrekening die de Stchting 
Co-Lab als verantwoording voor de besteding in 2010 had ingediend. 
 
Omdat er na die schokkende publicatie opnieuw niets gebeurde, vroeg ik Mevrouw drs. 
Birgit Donker, directeur van het MondriaanFonds per mail om nader (kon het zijn 
forensisch accountants-)onderzoek te doen naar die afrekening. Vooral omdat 
bijvoorbeeld via inzage in de feitelijke geldstromen in die kwestie meer 
onregelmatigheden boven tafel zouden kunnen komen.  
 
 



Mevrouw Donker vond een dergelijk onderzoek echter niet nodig, zij schreef me: “Co-Lab 
is een initiatief van ruim tien jaar geleden, dat werd betaald door het voormalige Fonds 
BKVB en de voormalige Mondriaan Stichting. Co-Lab is afgerond met een 
accountantsverklaring die stelt dat het geld is besteed aan het doel waarvoor het was 
verstrekt. Op dit moment ziet het Mondriaan Fonds, dat nauwlettend toeziet op zorgvuldige 
besteding van publiek geld, geen aanleiding tot een nader onderzoek hiernaar.” 
 
Vervolgens legde ik dezelfde vraag voor aan de Raad van Toezicht van het 
MondriaanFonds, te weten aan de voorzitter Mevrouw Mr Annelies van der Pauw. Ook 
zij vond nader onderzoek niet nodig en was in haar antwoord nog korter van stof: “Zoals 
u weet vertegenwoordigt Birgit Donker als directeur het Mondriaan Fonds en in deze 
functie heeft Birgit u een reactie gegeven op de vraag die u nu ook aan mij stelt. Ik heb 
kennis genomen van de reactie van Birgit Donker namens het Mondriaan Fonds. Ik heb 
aan deze reactie niets toe te voegen.” 
 
Wellicht heeft u inmiddels ook het derde artikel over de escapades van de heer 
Beumer in NRC Handelsblad van vrijdag 25 september gelezen? Daaruit blijkt 
opnieuw een patroon in de belangenverstrengeling met subsidiegeld te ontdekken. 
Ook in zijn rollen als directeur van Marres en NaiM/Bureau Europa in Maastricht 
heeft Beumer opdrachten verstrekt aan zijn eigen bedrijf Trots b.v. 
 
Ik ben van mening dat er nu gehandeld moet worden, en dat nietsdoen de culturele 
kant van uw ministerschap geen goede dienst bewijst. De commentator van NRC 
Handelsblad schreef al op 18 augustus 2015: “Deze achteloze afweer [van zowel de 
RvT van Het Nieuwe Instituut als de minister] is behalve onfatsoenlijk jegens de 
belastingbetaler ook schadelijk voor de hele culturele sector.” 
 
Vandaar dat ik u - als subsidiegever van het MondriaanFonds - beleefd doch dringend 
verzoek om tenminste de gesignaleerde belangenverstrengeling rond de subsidiegelden 
aan de Stichting Co-Lab nader en mogelijk forensisch te onderzoeken. 
 
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik, 
met de meeste hoogachting, 
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