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“

“De wereld gaat door
een moeilijke tijd. De
coronapandemie ligt achter
ons en heeft plaatsgemaakt
voor een verschrikkelijke
oorlog in Oekraïne. Het is
dan ook belangrijker dan ooit
dat we als ABN AMRO kunst
en cultuur ondersteunen.
Want hoezeer de wereld
ook verdeeld is, kunst en
cultuur openen onze blik op
de wereld en kunnen troost,
saamhorigheid en verbinding
bieden.”
Robert Swaak
CEO ABN AMRO en voorzitter Stichting ABN AMRO
Art & Heritage, juni 2022
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Inleiding
Terugkijkend op het jaar 2021 valt op hoe zeer er een
beroep is gedaan op het werk en collectie van de
Stichting ABN AMRO Art & Heritage, ondanks alle
beperkende Covid-maatregelen zoals diverse lockdowns,
binnen en buiten de bank. Ook is opvallend hoeveel
activiteiten de afdeling ABN AMRO Art & Heritage nog
heeft kunnen verrichten, gezien de omstandigheden.
Hoogtepunt vormde zonder twijfel de opening op
6 oktober van de ABN AMRO Kunstruimte en de Wall
of History in de hal van het hoofdkantoor van de bank.
Hiermee hebben zowel Art als Heritage een nieuw

collectie van de bank thematisch gekoppeld aan de

platform gekregen die ook toegankelijk is voor externe

strategische pijlers van ABN AMRO. Op een creatieve en

bezoekers, aangezien deze zich in het openbare deel

soms verrassende manier krijgt de strategie van de bank

van de hal bevindt. Het is dan ook de bedoeling dat hier

zo een bredere, historische context.

wisselende tentoonstellingen en presentaties worden
georganiseerd die zich nadrukkelijk richten op een breder

Dankzij een originele actie onder medewerkers is

publiek, naast de medewerkers van de bank.

de bekendheid en zichtbaarheid van de afdeling ook
binnen de bank verder vergroot. Tien winnaars onder

De Kunstruimte is een vervanging van de

het personeel mochten een werk uit de moderne

kunstprojectruimte Circl.ART in het circulaire paviljoen

kunstcollectie van de bank kiezen en dat vervolgens tien

van ABN AMRO. Zij werd in gebruik genomen met

maanden lang in huis hebben. In tien korte interviews

de tentoonstelling The Power of Art, over de kracht

met de winnaars deelden zij op Intranet in persoonlijke

van kunst, bestaande uit recente aanwinsten voor de

verhalen ervaringen met ‘hun’ kunstwerk. Gezien

collectie, waaronder een ter plekke door kunstenaar

hun enthousiasme en het animo waarmee deze actie

Tasio Bidegain vervaardigde muurtekening. Tegelijk

is ontvangen, moet deze als zeer geslaagd worden

was op de vide de expositie Eleven Women, and

beschouwd.

More… te zien waarbij elf medewerksters van de
bank een kunstwerk uit de collectie selecteerden om

Deze medewerkersactie was georganiseerd ter

een persoonlijk verhaal te vertellen over Belonging

gelegenheid van de tiende editie van de ABN AMRO

en het Vrouwelijk Perspectief. Deze expositie werd

Kunstprijs. Winnaar van deze editie, Neo Matloga, kon

gecombineerd met een opdracht aan kunstenaar Dana

wel bekend worden gemaakt maar dit moest helaas

Lixenberg, die de elf vrouwelijke bankmedewerkers

zonder publiek gebeuren, op 14 april in de Hermitage,

fotografeerde. Deze foto’s vormden ook onderdeel

Amsterdam. Tijdens een digitale persbijeenkomst werd

van de expositie. De collectie-presentatie in het

een video getoond over tien jaar ABN AMRO Kunstprijs.

souterrain van Circl is nog steeds openbaar toegankelijk

De opening van de tentoonstellingen van de winnaar –

voor publiek. In 2021 zijn verscheidende nieuwe

vast onderdeel van de Kunstprijs – in het hoofdkantoor

werken aan de presentatie toegevoegd. In de Wall

van de bank en in de Hermitage Amsterdam, inclusief

of History tenslotte is in een doorlopende high-end

de begeleidende publicatie, zijn vanwege Covid-19-

videopresentatie de geschiedenis en de historische

ontwikkelingen verschoven naar 17 mei 2022.

5
Jaarverslag 2021 - Stichting ABN AMRO Art & Heritage

Naast de Wall of History is afgelopen jaar een

Achter de schermen maar niettemin essentieel onderdeel

historische tentoonstelling geopend in en óver het

van de werkzaamheden is het verantwoord beheer

hoofdkantoor van de bank maar ook over andere

en behoud van de collectie. In dat kader is in 2021

bankgebouwen door de eeuwen heen, als bijkantoor,

bijvoorbeeld een nieuwe taxatieronde georganiseerd,

als hoofdkantoor of als buitenlands kantoor.

hetgeen geen sinecure is vanwege de omvang en vooral

Gebruikmakend van een breed scala aan historische

de enorme diversiteit van de collectie.De statutaire naam

objecten – van plattegronden, maquettes, foto’s,

van de stichting ABN AMRO Kunst & Historisch Bezit is

blauwdrukken tot en met deurkrukken en inktstellen

in 2021 aangepast naar de Stichting ABN AMRO Art &

aan toe – is een historische ontwikkeling gevisualiseerd

Heritage, in lijn dus met de gewijzigde afdelingsnaam.

in stijl, locatie, omvang en functie en het steeds
wisselende beeld dat de bank en haar voorgangers

In de samenstelling van zowel het bestuur van de

wilden uitstralen met hun gebouw, eindigend met

stichting als van de Raad van Advies vonden enkele

het volledig vernieuwde en duurzame kantoor aan de

wijzigingen plaats. Zo traden Pieter van Mierlo, Marianne

Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost.

Verhaar-Strijbos en Mark van Rijt terug uit het bestuur,
traden toe tot het bestuur Choy van der Hooft-Cheong,

Bij de transformatie van dit gebouw – binnen de bank

hoofd Private Wealth Management ABN AMRO en

vaak afgekort tot ‘de Fop’ – is Art & Heritage van

directeur van het Bonnefanten Museum Stijn Huijts;

meet af aan nauw betrokken. Hoewel op het moment

de aanstelling van een externe deskundige is mogelijk

van schrijven nog niet bekend is hoe, staat wel vast

gemaakt dankzij de statutenwijziging. Tegelijk wisselden

dát prominente plekken gereserveerd zijn waar de

voormalige CEO’s van ABN AMRO Gerrit Zalm en Kees

historische- en kunstcollectie van de bank een vaste plek

van Dijkhuis van plek in de Raad van Advies, waarbij de

zullen krijgen. Bij de vormgeving en invulling hiervan

eerste aftrad en de tweede toetrad.

speelt de afdeling een sleutelrol.
Met de elfde editie van de Kunstprijs, de verdere
Hoewel minder frequent als in pre-coronajaren heeft

herontwikkeling van ons nieuwe kantoor in Amsterdam

de afdeling toch meerdere kantoren ingericht met een

Zuidoost (afgerond in 2025), de inrichting van diverse

selectie uit beide hoofddelen van de collectie: kunst en

‘Greene+’-kantoren en het grote kantoor in Diemen,

historie. Vooral de – lang uitgestelde – inrichting van een

plus de publicatie van het rapport over historische

aantal kantoren in België, waaronder het hoofdkantoor

slavernijconnecties van de bank, belooft 2022 een even

in Antwerpen, kon worden afgerond. Ook is een groot

gevuld jaar te worden als 2021 maar hopelijk zonder de

aantal kantoorvloeren in het hoofdkantoor aangepast aan

noodzakelijke maar beperkende gezondheidsmaatregelen.

het nieuwe hybride werken, inclusief aankleding met
kunst en historie.

Stichting ABN AMRO Art & Heritage
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Bestuur en Raad van Advies
Het bestuur van de Stichting heeft in 2021 vier keer

De Raad van Advies van de Stichting bestond

vergaderd: op 17 maart, 15 juni, 15 september en

gedurende het verslagjaar uit:

1 december. Alle vergaderingen vonden digitaal

-

Johan van Hall

plaats via Teams. De vergadering van 1 december

-

Joost Kuiper

vond plaats in aanwezigheid van de Raad van Advies.

-

Kees van Dijkhuizen (vanaf 01-12-2021)

In 2021 werd het bestuur van de Stichting gevormd

Het secretariaat voor het bestuur en de Raad

door de hierna genoemde personen:

van Advies werd gevoerd door:

-

Robert Swaak, voorzitter

- 	Ilona Roolvink

-

Marjolein Goense

-

Pieter van Mierlo (tot 01-12-2021)

-

Choy van der Hooft-Cheong (vanaf 01-12-2021)

-

Stijn Huijts (vanaf 15-06-2021)

-

Mark van Rijt (tot 01-06-2021)

-

Marianne Verhaar-Strijbos (tot 15-06-2021)

-

Ivo van Wijk, secretaris-penningmeester
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Activiteiten Stichting
en Afdeling ABN AMRO
Art & Heritage 2021
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Activiteiten Stichting en Afdeling
ABN AMRO Art & Heritage 2021
(a) Stichtingsvergaderingen: belangrijkste thema’s
In de Stichtingsvergaderingen kwam een aantal
onderwerpen aan de orde, waarvan de belangrijkste
waren:
1.	Nieuwe statuten, uitbreiding bestuur externe
deskundige
2. Presentatie nieuwe aankopen
3. Bekendmaking winnaar 10e ABN AMRO Kunstprijs
4. Opening Kunstruimte & Wall of History
5.	Gevolgen kunstinrichting verkoop gebouw Gustav
Mahlerlaan
6.	Start gesprekken inrichting Foppingadreef

augustus 2021. Een andere specialist voltooide zijn
werkzaamheden met de historische fotografie-collectie

herontwikkeling
7.	Extern onderzoek betrokkenheid slavernij
ABN AMRO-voorgangers
8. Personele bezetting

Voor een periode van 6 maanden en daarna een
8-uren contract tot eind van het jaar was een
stagiaire verbonden aan de afdeling. Zij heeft onder
meer een enquête onder de medewerkers van de

(b) Afdeling Art & Heritage: bezetting en

bank georganiseerd. De bevindingen hieruit hebben

belangrijkste ontwikkelingen/activiteiten

mede bijgedragen aan het realiseren van een
communicatieplan.

Medewerkers
In 2021 bestond de vaste bezetting uit: Ilona Roolvink

Een tijdelijke medewerker is via de Be Able desk actief

(manager Art & Heritage), Ton de Graaf (bedrijfshistoricus

geweest, vooral met archiveringswerkzaamheden en

tot 01-07-2021), Danila Cahen (curator Kunst), Jaap-Jan

-ondersteuning. Deze aanstelling is verlengd tot en met

Mobron (medewerker exposities en publicaties), Dick

april 2023.

Wijmer (archivaris), Dave Lazoe (collectiebeheerder),
Maarten Spaans (medewerker support) en Karin Post

In verband met de uitkomst van de zogenaamde

(medewerker archief).

Strategic Review (zie hieronder) kon voor een
specifieke kantoorinrichting en werkperiode opnieuw

Na een lange en productieve carrière bij de bank als

een beroep worden gedaan op de kennis en tijd

bedrijfshistoricus nam Ton de Graaf dit jaar afscheid in

van een ervaren freelancer die zeer bekend is met

verband met zijn pensionering. In de afgelopen drie

de collectie en de wensen van de bank hierin. Een

decennia heeft Ton de uitnutting en beheer van de

afgestudeerde kunsthistorica kon tot slot eveneens

historische collectie van de bank geprofessionaliseerd

tijdelijk aangetrokken worden voor assistentie bij

en tot voorbeeld gemaakt voor het gehele

kantoorinrichtingen, content en onderhoud van de

bedrijfshistorische veld.

website Art & Heritage, organisatie en productiewerk
rond de ABN AMRO Kunstprijs en de Kunstruimte.

Voor het registreren, fotograferen, schonen en
herverpakken van een belangrijk deel van de zeer

Vanwege de Covid-maatregelen konden de vaste

diverse historische objectencollectie (machines,

vrijwilligers (gepensioneerde oud-medewerkers van

reclamemateriaal, tombstones, spaarpotten enz.) is

de bank, actief onder regie van de afdeling) niet of

een externe specialist ingehuurd van 1 maart 2021 tot

nauwelijks werkzaamheden verrichtten. De voortdurende
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Corona-pandemie betekende voor de vaste bezetting van

stichtingsbestuur. Gezien de gevoeligheid van dit

de afdeling dat zij nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis

onderwerp moest hier uiteraard zorgvuldig mee worden

diende te werken. Ook dit jaar was dit in de praktijk niet

omgegaan. Hierbij diende rekening te worden gehouden

altijd haalbaar. Zo kunnen archiveringswerkzaamheden

met de visies en interpretaties van verschillende partijen

vrijwel uitsluitend ter plekke worden uitgevoerd,

zowel binnen als buiten de bank. In april 2022 zijn de

wat evenzeer geldt voor de aan- en afvoer en

resultaten van dit onderzoek publiek gemaakt.

registratie van kunstwerken en historische objecten.
Kantoorinrichtingen vonden ook nog steeds plaats die

Te midden van dit alles is het de afdeling toch gelukt

evenzeer kantoorbezoek noodzakelijk maakten. Hier is

om een positieve stempel te drukken op dit verder

opnieuw verantwoord mee omgegaan.

zo sombere jaar, met een enthousiast ontvangen
kunstuitleen-actie voor medewerkers, de opening van de

Belangrijkste ontwikkelingen afdeling Art & Heritage

openbaar toegankelijke ABN AMRO Kunstruimte inclusief

De zogenaamde Strategic Review, de verkoop van

twee nieuwe tentoonstellingen, de Wall of History en een

het ABN AMRO-hoofdkantoor aan de Zuidas, de start

tentoonstelling over bankarchitectuur, plus (her)inrichting

van de herontwikkeling van het bestaande kantoor in

van meerdere kantoren in binnen- en buitenland. Dit

Amsterdam Zuidoost en het hybride werken, al deze

maakte 2021, ondanks alles, tot een geslaagd jaar.

bankbrede gebeurtenissen en ontwikkelingen hadden
grote impact op de werkzaamheden van de afdeling Art

De volgende activiteiten van de afdeling zijn het

& Heritage. Zo betekende de Strategic Review onder

vermelden waard.

meer dat verschillende buitenlandse kantoren verkocht
en op termijn ontruimd moesten worden van kunst, iets

Tijdelijke bruiklenen

wat op afstand soms lastig te regelen is. De ontruiming

▶ Karel Appel - Le Regard, reg.nr. 11734

van het kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam

▶ Corneille - La sirène, reg.nr. 11746

Zuidoost leidde tot veel transportbewegingen en

Op zaal in Cobra Museum, Amstelveen tijdens de

depotwerkzaamheden en extra inrichtingswerk in

tentoonstelling Surrealisme en Cobra –

tijdelijke opvangkantoren (m.n. Diemen). Tegelijk bood
het de gelegenheid om de moderne en historische

tentoonstellingsperiode 01.06.2020 – 17.01.2021
▶ Hans Hovy - Inside Beauty, reg.nr. 22206

collectie een nieuwe plek te geven in dit kantoor

Bruikleen aan Stichting H401 voor de tentoonstelling

dat volledig wordt getransformeerd op duurzame,

Shame! And Masculinity at H401 – bruikleenperiode

toekomstbestendige principes.

12.10.2020 – 07.02.2021
▶ Femmy Otten - Eyes on the Horizon, No., 1, reg.nr.

De verkoop en huur van het huidige hoofdkantoor van

22058

ABN AMRO Bank aan de Gustav Mahlerlaan eiste ook

Bruikleen aan Fries Museum, Leeuwarden voor de

de nodige aandacht op, met name ten aanzien van de

tentoonstelling Other.Worldly – bruikleenperiode

aard- en nagelvaste kunstwerken in dit pand. Om de

08.02.2020 – 14.02.2021

impact op de collectie te beperken zijn nadere afspraken
gemaakt met ABN AMRO Bank.

▶ Saskia Noor van Imhoff - #+32.04, reg.nr. 22227
Bruikleen aan Projectspace On The Inside,
Amsterdam voor de tentoonstelling fragments of

Het nieuwe of hybride werken maakte herinrichting
van vrijwel alle kantoorvloeren van het hoofdkantoor

sphere – bruikleenperiode 15.02.2021 – 01.08.2021
▶ Femmy Otten - Eyes on the Horizon, No. 1, reg.nr.

noodzakelijk. Daarnaast liep het historisch onderzoek

22058

naar het slavernijverleden van enkele voorgangers

Bruikleen aan ABP Cultuurhuis de Warande, Turnhout,

van ABN AMRO, uitgevoerd in opdracht van de bank

België voor de tentoonstelling Rainbow Woman –

door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut,

Femmy Otten – bruikleenperiode 03.05.2021 –

als een rode draad door de vergaderingen van het

30.11.2021
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▶ Armando - Das Rad, reg.nr. 16933
Bruikleen aan Stichting ArtZuid, Amsterdam –

Publiciteit
▶ Publiciteit over opening ABN AMRO Kunstruimte:

bruikleenperiode 15.05.2021 – 30.10.2021 (het beeld

persbijeenkomst, 2 pagina’s in Het Parool,

stond opgesteld voor Circl op het Gustav Mahlerplein)

verscheidene publicaties op online platforms, 187

▶ Willem Hussem - zonder titel, reg.nr. 18081

gasten w.o. klanten op de opening. Video gemaakt

Bruikleen aan Dürst Britt & Mayhew, Den Haag voor

over opening Kunstruimte verspreid via social: 14.354

de tentoonstelling de zee bevaren / een wolk als zeil

views op LinkedIn

te zien in Pulchri, Den Haag - bruikleenperiode:
02.08.2021 – 31.08.2021
▶ Natasja Kensmil - Zelfportret als Jomanda, reg.nr.
12623
Bruikleen aan Kunsthal KAdE, Amersfoort voor de

▶ Publiciteit over winnaar kunstprijs: 3 publicaties in
NRC, Het Parool, Telegraaf, 4 intranetberichten (w.o. 2
zn. Topstories met 4200 views), en publicatie in
Financial Focus
▶ Video gemaakt over 10 jaar ABN AMRO Kunstprijs en

tentoonstelling A Poison Tree -

bekendmaking 10e winnaar: vertoond tijdens

bruikleenperiode: 01.09.2021 – 23.01.2022

persbijeenkomst en verspreid op socials: 3302 views

▶ Helmut Smits - Mickey, reg.nr. 20449
Bruikleen aan Het Nieuwe Instituut, Rotterdam voor
de tentoonstelling: De architectuur van een wondere
wereld - bruikleenperiode: 04.09.2021 – 27.03.2022
▶ Eric Claus - Beatrix in reliëf, reg.nr. 17928

op Linkedin. Bericht over bekendmaking had 67.069
views op LinkedIn
▶ Educatieve blog over koloniale sporen Gebouw
De Bazel t.b.v. website Stadsarchief Amsterdam
▶ Themanummer EABH Bulletin: historische

▶ Ad Gerritsen - Beatrix I, reg.nr. 12415

fotocollecties, magazine European Association for

▶ Andy Warhol - Queen Beatrix of the Netherlands, reg.

Banking History & Finance, ABN AMRO lid sinds

nr. 12199
▶ Sylvia Willink-Quiël - H.M. Koningin Beatrix, reg.nr.
16924
Bruikleen aan Stedelijk Museum Vianen voor de

1990s: artikel over aard, oorsprong, acquisitie en
ontwikkeling in fotocollectie ABN AMRO Heritage
▶ Serie artikelen in Archievenblad over
bedrijfshistorische collecties

tentoonstelling Beatrix in beeld – bruikleenperiode
16.10.2021 – 31.01.2022
▶ Steven Aalders - Four Colors (2), reg.nr. 22211

Archief
▶ Acquisitie, ontsluiting en ordening van de historische

Bruikleen aan Kröller-Müller Museum, Otterlo voor de

archieven van ABN AMRO en voorgangers, met

tentoonstelling Steven Aalders. Seizoenen –

nadruk op oudere archieven van R. Mees & Zoonen

bruikleenperiode 13.11.2021 – 05.06.2022

en Pierson, Heldring & Pierson, alsmede op de die
van de raden van bestuur van Credit Lyonnais Bank

Rondleidingen
▶ 10 kunstrondleidingen: door externe rondleiders in
hoofdkantoor en door curator Kunst in Circl.ART, Circl
basement, Hermitage Amsterdam en per Teams
▶ 5 historische rondleidingen: door medewerker
exposities en publicaties in hoofdkantoor

Nederland, de Generale Bank Nederland en Fortis
Bank Nederland
▶ Ca. 100 strekkende meter materiaal geacquireerd
vanuit bedrijfsarchief (in beheer bij Oasis, Almere)

12
Jaarverslag 2021 - Stichting ABN AMRO Art & Heritage

13
Jaarverslag 2021 - Stichting ABN AMRO Art & Heritage

Inrichtingen en Tentoonstellingen

In appendix 1 staat een volledige lijst met de aankopen
in 2021.

Inrichtingen
▶ 24 inrichtingen (w.o.4 volgens huisstijl-concept

Beheer & behoud

Greene en 3 kantoren in België), 48 ontmantelingen,

▶ Selectie en afstoten objecten uit historische collectie

waaronder kantoor Foppingadreef

▶ Voortzetting toegankelijk maken van de diverse

▶ Herinrichten hoofdkantoor Gustav Mahlerlaan volgens
hybride werken-concept

deelcollecties
▶ Taxatie van gehele historische collectie (behoudens
archief) en de collectie hedendaagse kunst

Tentoonstellingen en evenementen
▶ Power of Art, tentoonstelling in de ABN AMRO

▶ Verschillende restauraties van kunstwerken. Zie
appendix 2.

Kunstruimte in het hoofdkantoor vanaf oktober 2021
▶ Eleven Women, and More…’, tentoonstelling in de
ABN AMRO Kunstruimte in het hoofdkantoor vanaf
oktober 2021
▶ Wall of History, in de hal van het hoofdkantoor vanaf
oktober 2021
▶ Bank/gebouw, op de 2e verdieping (E02) in het
hoofdkantoor vanaf november 2021

Vooruitblik 2022
▶ Publicatie geschiedenis ABN AMRO Asia Pacific
Region
▶ Presentatie onderzoeksrapport naar het
slavernijverleden van enkele ABN AMRO-voorgangers
▶ Greene- en Greene+ inrichtingen
▶ Yello (her-)inrichtingen, m.n. Gustav Mahlerlaan
(hybride werken)

Aanwinsten en afstoot
▶ Verkoop van twee werken tijdens twee veilingen bij
Venduhuis De Eland met een totaalopbrengst van
Euro 149,18 (netto opbrengsten)
▶ Verkoop van 350 historische effecten tijdens veiling
van de Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
met een netto opbrengsttotaal van Euro 4.606,43

▶ Tentoonstelling en publicatie 10e ABN AMRO
Kunstprijs, bekendmaking 11e ABN AMRO Kunstprijs
▶ Nieuwe tentoonstelling in ABN AMRO ABN AMRO
Kunstruimte
▶ Voorbereiding herinrichting vernieuwbouw
Foppingadreef
▶ Ontwikkeling E-depot (archief)
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Balans per 31 december 2021 (alsmede per ultimo 2020)
31.12.2021

31.12.2020

PM

PM

363.982,38

363.982,38

145.608,90

370.919,76

31.12.2021

31.12.2020

632.895,53

644.334,98

-126.302,41

-11.439,45

2.998,16

102.006,61

509.591,28

734.902,14

Kunst- en Historische collecties
Bankrekening 1
(deposito)

Kapitaal
Resultaat lopend
boekjaar

Bankrekening 2
(lopende rekening)
Nog te ontvangen

Nog te betalen

bedragen
509.591,28

734.902,14

Toelichting t.b.v. overlopende posten in jaarverslag
2021
Het bedrag van Euro 2.998,16 bestaat uit een factuur van notariskantoor Freshfields Bruckhaus Deringer ten behoeve
van de statutenwijziging, zijnde Euro 1.576,03, de rentelasten over periode 1-10-2021 tot en met 31-12 2021 zijnde
Euro 522,13 en de onkostenvergoeding voor de externe bestuurder, zijnde Euro 900,-
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Staat van baten en lasten 2021
Baten
1. Verkoopopbrengsten (bruto)

Lasten
5.414,50

2. Rentebaten
3. Donatie ABN AMRO Bank

200.000,00

1. Aankoop kunstwerken

198.670,12

2. Bouw Art Ruimte

106.152,25

3. Advieskosten

13.384,10

4. Veilingkosten

658,89

5. Kunstprijs
6. Rentelasten

totaal baten

205.414,50

10.000,00
1.745,15

7. Bankkosten

206,40

8. Kosten externe bestuurder

900,00

totaal lasten
Saldo van Baten en Lasten

331.716,91
-126.302,41

Voorgenomen baten en lasten 2022
Baten
1. Rentebaten
2. Donatie ABN AMRO Bank
3. Geschatte opbrengsten uit veiling

Lasten
0,00

1. Aankoop kunstwerken

200.000,00

2. ABN AMRO Kunstprijs

10.000

3. Bankkosten

220,00

10.000

4. Onkosten externe bestuurder
5. Rente
6. Overdrachtsbelasting
totaal baten

210.000,00

totaal lasten

200.000,00

1.200
2.500,00
26.392,00
240.312,00
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
2021 en voorgenomen baten en lasten 2022
De Stichting heeft de volledige eigendom van alle (deel-)

een bedrag gemoeid van Euro 106.152,25. Dat is Euro

collecties Art en Heritage. De verzekerde waarde per

6.152,25 boven het door het bestuur goedgekeurde

einde van het onderhavige boekjaar bedraagt Euro

bedrag. Voor deze verbouwing is een deel van de

75 miljoen op basis van taxaties die in 2021 zijn gedaan.

opbrengst van de verkoop van werken behorend bij
Duin en Kruidberg in 2019 aangewend. De advieskosten

Hertaxatie heeft geen impact op de balans van de

van Euro 13.384,10 betreffen kosten in verband met de

Stichting omdat de collecties op basis van “accountancy

statutenwijziging.

policies” daarop als ‘P.M.’ staan gewaardeerd. Ratio
daarachter is dat: (1) de collecties van de Stichting

Volgens vastlegging in de bruikleenovereenkomst van

krachtens de statuten van de Stichting alsmede een

2011 neemt ABN AMRO Bank alle kosten die gemoeid

met ABN AMRO gesloten bruikleenovereenkomst

zijn met de inzet en het behoud van de collecties

dienstbaar zijn aan ABN AMRO terwijl de Stichting

voor haar rekening. Vanaf 2015 geldt dit ook voor de

voor vervreemding van een substantieel deel van de

onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.

collecties de goedkeuring van de Raad van Advies nodig
heeft; (2) de waarde van de volledige collecties niet

De voorgenomen bestedingen voor 2022 bevatten

zonder onevenredig hoge taxatiekosten vastgesteld

diverse vergelijkbare onderdelen als afgelopen jaar zoals

kan worden en (3) het op basis van een afweging van

de nieuwe aankopen, de 11e ABN AMRO Kunstprijs en

nut en kosten niet zinvol geacht wordt om informatie

een onkostenvergoeding voor de externe bestuurder.

over collectiewaardering te verschaffen. Door het niet

Daarnaast is er voor 2022 een bedrag van Euro 2.500,00

activeren van de collectie zullen aan- en verkopen en het

opgenomen in verband met de negatieve rente die per

ontzamelen via de Staat van Baten en Lasten lopen.

1 juli 2021 wordt berekend over bedragen hoger dan
Euro 150.000,00. De overdrachtsbelasting is gerelateerd

De totale bruto opbrengsten in 2021 van de

aan de verkoop van het hoofdkantoor van ABN AMRO

verkoopopbrengsten was Euro 5.414,50 waarvan na

aan de Gustav Mahlerlaan.

aftrek van de veilingkosten ad Euro 658,89, een netto
opbrengst van Euro 4.755,41 resteerde. Deze opbrengst

De afdeling Finance, Clients & GF Accounting heeft

is gerealiseerd door de veiling van twee werken bij

de Balans en Staat van Baten en Lasten opgemaakt

Veilinghuis De Eland met een totale bruto opbrengst van

op basis van de mutaties op de bankrekeningen

Euro 200,00 waarvan na aftrek van de aan de veilingen

van de Stichting ABN AMRO Art & Heritage en

gerelateerde kosten ad Euro 50,82 een netto opbrengst

aanvullende informatie van de Stichting ABN AMRO

van Euro 149,18 resteerde. Verder zijn er in 2021 oude

Art & Heritage. Zij hebben in maart 2022 vastgesteld

effecten verkocht via Vereniging van Verzamelaars van

dat de in de Staat van Baten & Lasten verantwoorde

oude Fondsen. De totale bruto opbrengst was Euro

inkopen, kosten en verkoopopbrengsten (en daarbij

5.214,50 waarvan na aftrek van veilingkosten ad Euro

behorende veilingkosten) zijn te herleiden tot facturen en

608,07 een netto opbrengst van Euro 4.606,43 resteerde.

aanvullende informatie.

Voor aankopen van kunstwerken is een bedrag van

Aldus vastgesteld te Amsterdam, mei 2022:

Euro 198.670,12 besteed. Dit is nagenoeg gelijk aan het
begrote bedrag van Euro 200.000. In verband met de

Robert Swaak

Marjolein Goense

bouw van een ABN AMRO kunstruimte in de centrale

Pieter van Mierlo

Choy van der Hooft-Cheong

hal van het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan was

Ivo van Wijk

Stijn Huijts
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Appendix 1: Aankopen 2021
In totaal 42 aankopen:

naam kunstenaar

titel

jaar

techniek

Ark, Danielle van

Bills

2020

gemengde techniek op facturen,
30 werkjes

Arnold, Leo

February

2021

olieverf op doek

Bonies, Bob

Driehoek

2020

beschilderd hout

zonder titel

1970

acrylverf op houten paneel

zonder titel

1970

acrylverf op houten paneel

Melit (Mutant Garden Seeder)

2021

tokenized software edition

Diney (Mutant Garden Seeder)

2021

tokenized software edition

Study HM Tokyo

2012

gicléedruk op fotopapier

Dorpel, Harm van den
Golden, Daan van

Study Pollock with Blue Square

2012

gicléedruk op fotopapier

Hernández, Rodrigo

Dampcloot 3

2020

olieverf en acrylverf op papier-maché
en karton

Jacklin, Michael

The Human Touch

2020

gecoat vierkant staafijzer

Time Carriage

2020

gecoat vierkant staafijzer

Problemen van bergen (de pelgrim)

2021

was, epoxyhars, pigmenten, staal en
polyurethaanschuim

Jong, Folkert de

Alive

2021

epoxyhars, pigmenten

Jongstra, Claudy

Gordon Square, Bloomsbury Series

2021

Drentse heidewol, merinowol, mohair,
zijde en katoen

Ksieska, Sarah

End

2021

olieverf op aluminium

Automat

2021

olieverf op aluminium

Kwaaitaal, Danielle

Florilegium

Lixenberg, Dana

11 Women

luxe editie in cassette met artprint
2021

Matloga, Neo

11 kleurenportretfoto’s
aankoop n.a.v. AA Kunstprijs,
keuze werk nog te bepalen

Otten, Femmy

zonder titel

2016-2019

olieverf op doek

Pilgrim, Rory

The Dam Cascades

2020

olieverf, nagellak en body glitter op
houten paneel

Rafts

2020

olieverf, potlood, nagellak en body
glitter op houten paneel

My Heart on Fire
(Needed Regeneration)

2021

olieverf, nagellak en body glitter op
houten paneel

Rest

2021

(kleur)potlood, metaalverf en nagellak
op papier

Sánchez Castillo,
Fernando

Melilla Maurspringer

2017

brons, ijzer en koper

Roeland, Jan

Compositie met bloem en tak

2014

olieverf op doek

Schnitger, Lara

B’sst

2020

textielcollage op doek

Vermeule, Koen

Scape

2018

gouache

Zwakman, Edwin

New Hague IV

2020

inkjet; diasec

meerdere kunstenaars

In a Box (Rijksakademie Box Nr. 27)

2021

diverse technieken
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Appendix 2: Restauraties 2021
Kunstenaar

Reg.nr.

Uitgevoerd door

Werkzaamheden

Craig-Martin, Michael

16835

St. Restauratieatelier Limburg

restauratie wandschildering Mahlerlaan F3-5

Ian Dawson

12893

SRAL

reparatie deel beeld na val + nieuwe
ophangconstructie

Ernest Dezentjé

KJ15004

Restauratieatelier Amsterdam

restauratie/schoonmaak schilderij

Willem Hussem

18081

Marjan de Visser

restauratie schades in verflaag schilderij

Fransje Killaars

22271

Van Kranenburg

inkorten uitgezakte banen stof van installatie
in Circl

Germaine Kruip

22005

Bruns B.V.

reparatie motortje bewegend beeld

Gabriel Lester

22154

kunstenaar

restauratie Pots Trauma

Baruch Lopes de Leao Laguna

KI00228

Restauratieatelier Amsterdam

restauratie (winkelhaak) + schoonmaak portret
Karel Goedewaagen

Johan van Oord

8712

Restauratieatelier Amsterdam

restauratie/schoonmaak schilderij

Tremlett, David

16837

St. Restauratieatelier Limburg

restauratie wandschildering Mahlerlaan A20-22

schilderijlijst

KI00228

Renzo Meurs

restauratie en aanvulling ontbrekende delen lijst

schilderijlijst

KJ15004

E.L. Bernhard

restauratie en aanvulling ontbrekende delen lijst

schilderijlijst

KT00278

Ron de Hoog

restauratie/retouches lijst

maquette Kneuterdijk 1, Den

VA138

Anne Roos

papierrestauratie en aanvullingen ontbrekende

Omschrijving object

Haag
maquette Spaarbank voor de
stad Amsterdam

delen
VF318

Aaltaminimoa

algehele restauratie en schoonmaak maquette
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Afgebeelde foto’s en kunstwerken:
-

p. 1: ABN AMRO Kunstruimte, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam, tentoonstelling Power of Art. Foto: Gert Jan
van Rooij.

-

p. 2: Videopresentatie Wall of History, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij.

-

p. 3: Robert Swaak. Foto: Annelies van ’t Hul.

-

p. 4: Opening tentoonstelling Eleven Women, and More... op 6 oktober 2021, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam.
Afgebeeld werk: Koos Breukel, Unexpected Visitor. Foto: Hannie Verhoeven.

-

p. 5: Kunstenaar Tasio Bidegain bij vervaardiging van potloodtekening Paris syndrome drawings, onderdeel van de
tentoonstelling Power of Art, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam. Foto: (rechts) Gert Jan van Rooij.

-

p. 6: Kunstrondleiding Gustav Mahlerlaan, Amsterdam. Afgebeelde werken: links: Donald Judd, zonder titel,
rechts: Jan Dibbets, Tollebeek I.

-

p. 7: Bekendmaking 10e Kunstprijswinnaar Neo Matloga, 14 april 2021 in de Hermitage, Amsterdam. Van links
naar rechts: Annabelle Birnie (directeur Hermitage Amsterdam), Natasja Kensmil (beeldend kunstenaar en jurylid),
Danila Cahen (curator ABN AMRO Kunstcollectie en jurylid), Neo Matloga en Thembi Isaacs (partner Matloga).
Foto: Michiel Meester.

-

p. 8: Personeel agentschap Nederlandsche Handel-Maatschappij Yokohama, Japan, 1867. Foto gebruikt in artikel
over de historische fotocollectie van ABN AMRO Art & Heritage in het themanummer ‘Finance & Photography’
van het EABH Bulletin.

-

p. 10: Bank/gebouw: tentoonstelling over bankarchitectuur bij ABN AMRO en voorgangers. Gustav Mahlerlaan 10,
Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij.

-

p. 11: Installatiefoto’s ABN AMRO Kunstruimte (foto’s boven), tentoonstelling Power of Art, v.l.n.r.: Jan Roeland,
Abel Rodríguez, Daniëlle van Ark, Gabriel Lester, Melanie Bonajo, Krištof Kintera, Cristina Lucas, Folkert de Jong
en Marcel van Eeden; installatiefoto tentoonstelling Eleven Women, and More... (foto onder), v.l.n.r.: Erwin Olaf,
Dana Lixenberg, Marlene Dumas, Kiki Lamers, Yael Davids, Céline van Balen, Koos Breukel, Marlene Dumas en
Jan Dibbets. Foto’s: Gert Jan van Rooij.

-

p. 13: Videopresentatie Wall of History, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij.

-

p. 14: Collage van verschillende foto’s van de inrichting van ABN AMRO-kantoren: met de klok mee: Bargelaan,
Leiden; Floating Office, Rotterdam; Circl Basement, Amsterdam (getoonde werken: Thomas Schütte, Grosser
Geist Nr. 17 (links) en Antonis Pittas, Untitled Space); J. van Doornplein, Arnhem; Post X, Berchem (Antwerpen),
België.

-

p. 18: Collage van opening tentoonstelling Eleven Women, and More... en van de tentoonstelling Power of Art in

304237

de ABN AMRO Kunstruimte op 6 oktober 2021, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam. Foto’s: Hannie Verhoeven.
-

p. 20: Danielle van Ark, Bills, 2020-2021. Foto: Gert Jan van Rooij.

-

p. 22: Restauratie onderdeel 111 van Ian Dawson door Lydia Beerkens. Foto: restauratieatelier Limburg.

