NH 24-12-08 katern 3 pagina 11

Lux

Snel, snel –
nu het nog kan
Quizvraag: wie zitten er in de
huidige raad van bestuur van de
(nog altijd) grootste bank van
Nederland?
Lastig hè? Tot vorig jaar wist
de gemiddelde krantenlezer of
aandeelhouder toch op z’n
minst de namen van Rijkman
Groenink en Wilco Jiskoot uit de
mouw te schudden, en misschien ook wel die van Huibert
Boumeester. Maar ABN Amro is,
een ongewenste overname en
een nationalisatie verder, niet
meer dezelfde. In elk geval op
het hoofdkantoor.
Met de komst van de Schotten,
de Spanjaarden en de Belgen als
nieuwe aandeelhouders werd de
hoofddirectie vrijwel geheel vernieuwd. Maar ook daar is inmiddels vrij weinig van over. De vijf
AB N’ers die omwille van de continuïteit aanvankelijk aanbleven, onder wie Jiskoot, vertrokken in de loop van dit jaar. En de
ploeg die de nieuwe eigenaren
vorig najaar naar Amsterdam
stuurde is ook, tamelijk geruisloos, gedecimeerd. Van die acht
heren zijn er nog maar drie over.
De laatst bekende mutatie is
die van de Belg Karel de Boeck.
Nu de integratie met Fortis Bank
Nederland niet meer aan Fortis
is, keerde hij terug naar Brussel
waar hij inmiddels is benoemd
tot bestuursvoorzitter van de
uitgeklede holding. Met stillere
trom vertrok in oktober financieel bestuurder John Hourican.
De 38-jarige Ier ging er aanvankelijk van uit dat hij zijn expat-

werk voor RBS nog jaren zou
volhouden. Hij investeerde veel
geld in zijn emigratie, door voor
4,7 miljoen euro de villa van
Gretta Duisenberg in Amsterdam-Zuid te kopen. Tegen de
huidige marktontwikkeling in
heeft Hourican zijn optrekje te
koop gezet voor een veel hogere
prijs: 5,5 miljoen euro. Bij gebrek aan belangstelling is het na
twee maanden uit de verkoop
gehaald – dat strookt dan weer
wel met het marktsentiment.
Afgelopen donderdag hield
het nog zittende topmanagement van de bank een kostelijk
kerstdiner op de ‘Koninklijke
Watersport-Vereeniging Loosdrecht’. Veel leden van de raad
van bestuur beschouwden het
als een afscheidsfeest. De Schotse
topman Mark Fisher heeft zijn
vertrek al aangekondigd. En ook
de Nederlander Jan Peter
Schmittmann zal naar verwachting snel vertrekken. Kosten
noch moeite had hij als organisator van het feest gespaard – hij is
lid van de deftige zeilclub. De
oude inventaris, meubels én serviesgoed waren voor de gelegenheid vervangen. Joke Bruijs trad
op. En voor de chauffeurs was
een belendend café afgehuurd.
Zo’n slemppartij zal de komende topman van ABN Amro
nooit toestaan. Voor de huidige
eigenaar, de staat, kan de man
van strakke begrotingsnormen
niet snel genoeg beginnen.
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