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1 Inleiding
Dit is het jaarverslag 2015 van de stichting BROKKEN ZIJP FOUNDATION for modern and
contemporary ART.
De Stichting is in 2011 opgericht door Hans Brokken en José Brokken-Zijp. De doelstelling van de
Stichting is het bevorderen van de beeldende kunst na 1945. De Stichting wil dit realiseren door het
beheer en de verdere uitbouw van de door de oprichters verzamelde collecties kunstwerken en
kunstenaarsboeken. Beoogd wordt deze collecties meer bekendheid te geven en toegankelijk te
maken voor het publiek door middel van tentoonstellingen, publicaties en lezingen. Er wordt naar
gestreefd dit te doen in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.
2 Jaarverslag
Realisatie doelstellingen
De oprichters hebben in 2015 twee kunstwerken aan de Stichting geschonken. Het zijn kunstwerken
van herman de vries. Het eerste is een collage van berkenblaadjes op wit papier uit 1975, getiteld
‘over de typografie van het toeval’. Het tweede kunstwerk is een collage van één berkenblaadje uit
1975, getiteld ‘een gedicht’. Deze werken kunnen zowel als tweeluik als ook afzonderlijk geëxposeerd
worden. Daarnaast hebben de oprichters een aanzienlijk bedrag geschonken om de publicatie van
een boek over herman de vries mogelijk te maken.
De Stichting heeft dit jaar ook kunstenaarsboeken en/of kunst catalogi van anderen gekregen. De
geschonken werken worden door het Bestuur als welkome aanvulling op de eigen collectie gezien.
Het Bestuur bedankt de volgende personen voor hun schenking: Sepp Bader, Johan Deumens, Jan
van Duijnhoven, Bert Loerakker, Steffen Mismahl, Anne Moeglin-Delcroix, Tineke Reijnders, Lilian en
Co Seegers, Peter Tollens, herman de vries en susanne de vries.
In 2016 hebben vooral activiteiten in samenwerking met het museum van Bommel van Dam in Venlo
plaatsgevonden. Van 20 september 2015 tot 10 januari 2016 was in een aparte ruimte de
tentoonstelling ‘herman de vries (1960 – 1995, kunstenaarsboeken, collages, gemengde technieken
en video)’ te zien. De tentoonstelling was onderdeel van de langdurige wisseltentoonstelling ‘land,
licht, lucht en water’. De oprichters van de Stichting zijn als gast conservator opgetreden en hebben
de tentoonstelling gemaakt op basis van de herman de vries collectie van de Stichting en één
kunstwerk van herman de vries uit de collectie van het Museum (langdurig bruikleen collectie
Manders).
De Stichting heeft een kunstwerk ( Ger Lataster: Dag der overwinning uit 1989) uitgeleend voor de
tentoonstelling ‘Over oorlog en Vrede en Bevrijd!?’ in het Museum van Bommel van Dam. Deze
tentoonstelling vond plaats van 1 maart 2015 tot 6 september 2015.
In dit jaar hebben de oprichters van de stichting ook het boek ‘herman de vries – die Wirklichkeit in
Bild Künstlerbücher 1960 -1985’ afgerond. Het werk is uitgegeven door het Museum van Bommel van
Dam in samenwerking met de Stichting. Het boek is aan de auteurs aangeboden in een bijeenkomst
op 1 november in het museum. Hans Brokken heeft bij deze bijeenkomst een lezing gehouden over
de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. José Brokken-Zijp heeft bij die gelegenheid een
presentatie gegeven over herman de vries aan de hand van in de tentoonstelling getoonde werken.
Dit jaar zijn nieuwe contacten gelegd met andere musea en instellingen, waaronder het Museum
Boymans van Beuningen, om de doelstellingen van de Stichting verder vorm en inhoud te geven. Met
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het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, is overleg geweest over toekomstige
schenkingen van o.a. het privé en BFA Gallery archief van de oprichters van de Stichting.
Website
De website van de Stichting (www.brokken-zijp-foundation.org) wordt beheerd door Co Seegers
(bestuurslid). De inhoud is dit jaar in het Engels vertaald. Op de website is onder andere het
jaarverslag 2014 en een korte beschrijving van het boek herman de vries – die Wirklichkeit in Bild
Künstlerbücher 1960 -1985 (in het Nederlands, Duits en Engels) opgenomen.
Beleidsplan 2013 – 2018
Het Beleidsplan 2013 – 2018 Is gepubliceerd op de website van de Stichting.
Bestuur
Het Bestuur van de Stichting vergaderde op 21 januari 2015. In deze vergadering is het beleidsplan
2015 en de activiteiten 2015 besproken. Ook zijn de jaarrekening 2014 en de begroting 2015
besproken en vastgesteld. Gedurende het jaar waren er ad hoc contacten tussen de bestuursleden.
Het Bestuur was eind 2015 als volgt samengesteld: Hans Brokken (oprichter en voorzitter), José
Brokken (oprichter), Cees van Heukelom (vicevoorzitter), Co Seegers, Matty Veldkamp (secretaris) en
Marius Winters (penningmeester). De directeur van het RKD, Chris Stolwijk en Rick Vercauteren,
directeur van het Museum van Bommel van Dam, Venlo zijn adviserend lid van het Bestuur.

