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Voorwoord
Als een van de oudste en grootste banken van Nederland

de tentoonstelling Another day: recente aankopen

heeft ABN AMRO een indrukwekkende collectie kunst

ABN AMRO collectie 2014-2015 in het hoofdkantoor

en historische objecten verzameld. De kunstcollectie

en de tentoonstelling Spectral Spectrum van Melvin

van ABN AMRO is altijd een afspiegeling geweest van

Moti, winnaar van de vijfde ABN AMRO Kunstprijs, in

hedendaagse kunstontwikkelingen en de historische

de Hermitage Amsterdam. Na de succesvolle start met

collectie geeft een brede afspiegeling van ons verleden.

aankopen vanuit de eigen middelen van de stichting
is eind 2015 besloten tot een nieuwe sponsorbijdrage

In 2010 werden, door de fusie van ABN AMRO met

vanuit ABN AMRO Bank voor het aankopen van kunst.

Fortis Bank Nederland, de twee kunstcollecties

Door historisch bezit is een publicatie Firm foundations

en twee historische collecties van beide banken

ABN AMRO Greater China 1903-2016 gemaakt in het

samengevoegd en heeft een herijking plaatsgevonden.

kader van de opening van het kantoor in Shanghai. Er

Het uitgangspunt is om een kleinere collectie te

is een nieuwe rondleiding ontwikkeld langs historische

behouden, met een nadruk op unieke hoogwaardige

bankkantoren in Rotterdam. Deze rondleiding was

stukken. De volledige kunstcollectie is zorgvuldig in

succesvol in het programma voor Bijzonder.

kaart gebracht en geïnventariseerd. Voor historisch
bezit zijn deze activiteiten nog in volle gang. Bovendien

Het doet ons goed dat we na moeilijke jaren de

is de bank de afgelopen jaren kleiner geworden

draad weer hebben opgepakt. Kunst kan kwaliteit,

waardoor er minder ruimte beschikbaar is om kunst

verbeeldingskracht en eigenheid toevoegen aan een

en historisch bezit tentoon te stellen. Een deel van de

kantooromgeving. Onze historie laat ons beseffen waar

collectie, voornamelijk grafiek en dubbele exemplaren, is

we vandaan komen en wat onze wortels zijn. Juist in

inmiddels geveild.

deze tijd kan de ABN AMRO collectie een bron van
inspiratie zijn voor klanten, bezoekers en medewerkers.

In 2014 heeft het bestuur van de Stichting besloten een

Het is dan ook met gepaste trots dat ik dit jaarverslag in

bescheiden maar belangrijke nieuwe impuls te geven

een nieuwe vorm aan de buitenwereld presenteer. In dit

aan de collectie en vanuit haar eigen middelen een start

jaarverslag is in meer detail te lezen welke activiteiten

te maken met het actualiseren van de kunstcollectie.

we hebben ontplooid en wat hiervan de resultaten zijn.

Tevens is in 2015 de ABN AMRO Kunstprijs weer in het
leven geroepen.
Voor de ABN AMRO collectie is 2015 dan ook een

Joop Wijn

bruisend jaar geweest: met een presentatie met werk

Lid Raad van Bestuur ABN AMRO

uit de collectie in de ABN AMRO lounge op TEFAF,

Voorzitter Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO
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Algemeen
Het bestuur van de Stichting heeft in 2015 vier keer
vergaderd: op 2 maart, 8 juni, 9 september en
7 december. Drie vergaderingen werden gehouden
in het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan in
Amsterdam, de vergadering van 2 maart vond plaats
bij de afdeling Kunst & Historisch Bezit in Almere.
De vergadering van 7 december vond plaats in
aanwezigheid van de Raad van Advies.

Personele gegevens bestuur
en Raad van Advies
In 2015 werd het bestuur van de Stichting gevormd

De Raad van Advies van de Stichting bestond

door de hierna genoemde personen

gedurende het verslagjaar uit:

-

J.G. Wijn, voorzitter

-

P.J. Kalff

-

H. Pielkenrood, secretaris-penningmeester

-

R.W.J. Groenink

-

H.T.H.M. ten Brink

-

J.C.M. van Rutte

-

G.J. Meppelink

-	F.J. van Lanschot, toegetreden 1 april 2015,

-

S.M.A.E. Zonneveld, toegetreden 1 juli 2015

-	D.J.M. Casalod Brakenhoff, toegetreden 1 juli

overleden 13 januari 2016
-

F.M.R. van der Horst, afgetreden 1 april 2015

2015
-

F. E. Vaessen, afgetreden 1 juli 2015

Het secretariaat voor het bestuur werd gevoerd door:
-

M.M.F. Heijne

Het secretariaat voor de Raad van Advies werd
gevoerd door:
-

J.C. Milius
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Activiteiten Stichting en
Afdeling Archief, Kunst &
Historisch Bezit 2015
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Stichtingsvergaderingen: belangrijkste
thema’s

Belangrijkste ontwikkelingen afdeling
Kunst & Historisch bezit
Het jaar 2015 stond in het teken van hernieuwde

In de Stichtingsvergaderingen kwam een groot aantal

activiteiten zoals het aankoopbeleid, de herinvoering

onderwerpen aan de orde, waarvan de belangrijkste de

van de ABN AMRO Kunstprijs en de publicatie Firm

volgende waren:

foundations ABN AMRO Greater China 1903-2016.

1. Presentatie nieuwe aankopen

Daarnaast waren voor het team van belang het traject

2. Herinvoering van de ABN AMRO Kunstprijs

van teambuilding, innovatieve werkzaamheden en het

3. De afronding van het taxatietraject voor de collecties

project om het systeem voor de collecties extern te

Kunst & Historisch Bezit

hosten.

4. De afronding van de status van vermiste werken
5. Aanpassing van de selectiecriteria van de
beleidsarchieven
6. Status updates inzake de uitgave ‘Canon’ Historisch
Bezit
7. De voortgang van het veilingtraject voor de
optimalisatie van de collecties
8. De voortgang op het gebied van huisvesting, audit
en financiën.

Voor Kunst & Historisch Bezit is het ontzamelen van
de collectie voortgezet. In 2015 zijn 1096 moderne
kunstwerken afgestoten. Er staan nog 2541 (3637 in
2014) kunstwerken bij veilinghuis Bubb Kuyper die niet
zijn verkocht. In 2016 zullen nog 2.000 werken en/of
objecten worden aangeleverd bij Bubb Kuyper ter veiling.
Deze planning is opnieuw uitgelopen door beperkte
capaciteit bij zowel het veilinghuis als de afdeling.
De kunstcollectie zal uiteindelijk worden teruggebracht

Afdeling Archief, Kunst & Historisch
Bezit: bezetting en belangrijkste
ontwikkelingen/activiteiten

naar ruim 5.500 (geregistreerde) werken.
De locatie aan Purmerweg 12 in Almere is de thuisbasis
van de afdeling Archief, Kunst & Historisch Bezit. De
voorbereidingen voor een vernieuwd en geklimatiseerd

Personeel

depot in Almere zijn gestart. Het pand in Weesp staat in

In 2015 bestond de vaste bezetting uit: Margriet Heijne

de verkoop.

(hoofd Archief, Kunst & Historisch bezit), Ton de Graaf
(bedrijfshistoricus), Danila Cahen (curator kunst), Jaap-

Activiteiten van de afdeling

Jan Mobron (medewerker exposities en publicaties),

Vermeldenswaard zijn de volgende zaken:

Dick Wijmer (archivaris), Dave Lazoe (collectiebeheerder)
en Maarten Spaans (medewerker support).

Bruiklenen
19 afzonderlijke bruiklenen waaronder aan:

Naast de vaste bezetting hebben in 2015 vier collega’s

--

re-integratie, een terugkeerregeling of de regeling voor

-----

verricht voor het beheer en behoud van de collectie.

Museum Prinsenhof, Delft; overzichtstentoonstelling
Jan Schoonhoven

is zowel de vaste bezetting van de afdeling als de
vrijwilligers zeer erkentelijk voor het werk dat wordt

Museum Kranenburgh, Bergen (NH); tentoonstelling
samengesteld door Joost Zwagerman

medewerkers. Een aantal vrijwilligers (gepensioneerden)
is actief onder regie van de afdeling. Het bestuur

Vereniging Bedrijfs Collecties Nederland (VBCN);
jubileumtentoonstelling 10 jaar VBCN

de samenvoeging van de databases voor de collecties,
diverse malen gebruik gemaakt van tijdelijke, externe

het Stedelijk Museum, Amsterdam;
solotentoonstelling Marlene Dumas

mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast werd,
onder meer in het kader van de inrichting van kamers en

het Nationaal Archief, Den Haag, voor de
tentoonstelling over koning Willem I

een aantal uren bij de afdeling gewerkt in het kader van

--

Museum De Pont, Tilburg; solotentoonstelling Kees
de Goede
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----

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid;

Tentoonstellingen & inrichtingen

overzichtstentoonstelling Constant

--

27 kamers, 17 afdelingen, 3 interne en 3 externe

Stedelijk Museum, ’s-Hertogenbosch;

tentoonstellingen waaronder

solotentoonstelling Heringa/Kalsbeek

--

Kunsthal, Rotterdam; solotentoonstelling Ron van der
Ende

--

Historisch Bezit

Museum Jan Cunen, Oss; solotentoonstelling Gijs

--

Assmann
--

pilot Yello in CCA Noord, Amstelveen en in de
Gustav Mahlerlaan (A15), samen met objecten
tentoonstelling en publicatie over nieuwe aankopen
Stichting onder de naam van Another Day

The Startup Orgy, Amsterdam

--

inrichting met werken uit de collectie Moderne
Kunst én Historisch Bezit in The Startup Orgy,
Amsterdam

Rondleidingen
---

45 kunstrondleidingen (27 door externe rondleiders
en 18 door curator Kunst)

Beheer & behoud

15 historische rondleidingen (door medewerker

--

Restauratie van olieverfschilderij van G.H. Breitner

Publicaties en bedrijfshistoricus) waaronder

--

Digitalisering collectie jaarverslagen ABN AMRO-

--

een serie bancaire architectuurwandelingen in
Rotterdam voor preferred banking-klanten

---

voorgangers 1945-heden
--

Langdurig vermiste kunstwerken uit de A-collectie

kunst- en architectuurrondleidingen in het kader

(Jaap Wagemaker, Hieke Luik, Eugene Brands)

van Open Torendag 2015

herontdekt

6 kunstrondleidingen door curator Kunst in

--

Hermitage Amsterdam voor ABN AMRO Kunstprijs,
o.a. als onderdeel van Facebook-actie van afdeling
Sponsoring

Sculptuur ‘Bosgod’ van Auke de Vries (Mahlerlaan)
succesvol verwijderd en in opslag i.v.m. bouw
paviljoen

--

Acquisitie en verwerking archief Raad van Bestuur
ABN AMRO 2000-2010

Publiciteit
--

ABN AMRO Kunstprijs 2015 met publicatie en
tentoonstelling Spectral Spectrum van winnaar

--

--

Bijdrage herstel graf Twentsche Bank-oprichter B.W.
Blijdenstein jr. op het Boerenkerkhof, Enschede

--

Onderzoek naar efflorescence in de werken van

Melvin Moti in de Hermitage en presentatie in de hal

Robert Zandvliet door Dr. Jaap Boon van Jaap

Gustav Mahlerlaan, met film-item over kunstenaar op

Boon Art Scientific Studies in samenwerking met

de website en intranet

Restauratieatelier Amsterdam. Restauratie van één

12 recensies en artikelen over ABN AMRO

werk van Robert Zandvliet, overige werken worden

kunstcollectie en Kunstprijs in verscheidene kranten

nog behandeld.

en kunsttijdschriften
--

Artikel Ton de Graaf: ‘Bevordering van economisch

Nieuwe aanwinsten

herstel. Willems handelsmaatschappijen en banken’,

--

in: tijdschrift Geschiedenis
--

Kunstpresentatie van de ABN AMRO MeesPierson
lounge op Tefaf 2015 met werk van Thomas Schütte
en Marijke van Warmerdam

--

Item over historische collectie ABN AMRO bij
Omroep Flevoland, zowel radio als tv

--

Bijdrage aan publicatie Global Corporate Collections

Schenking ontvangen van olieverfportret van E. van
Marken, firmant van Heldring & Pierson.

--

In de appendix een lijst met de 31 nieuwe
aanwinsten Kunst van 2015.
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Foto: Ph.G.J. van Rooij

Fotograaf: Peter Cox
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Balans per 31 december 2015
(alsmede per ultimo 2014)
31.12.2015

31.12.2014		

31.12.2015

31.12.2014

					
Kunst- en Historische

PM

PM

156.664,16

320.198,37

193.395,46

12.508,39

Kapitaal

282.765,56

405.972,72

Nog te betalen

28.106,86

78.615,76

Resultaat

52.788,45

- 123.207,16

collecties
Bankrekening 1
(deposito)
Bankrekening 2

(lopende rekening)			
Nog te ontvangen bedragen
Te ontvangen Rente

13.442,75
158,50
363.660,87

lopend boekjaar

28.143,50			
531,06
361.381,32		

Toelichting t.b.v. overlopende posten in jaarverslag 2015
Nog te betalen kosten		
Facturen m.b.t. aankoop kunstwerken 2015
Teveel doorbelaste vrijwilligerskosten aan AAB
Bankkosten december (charged in jan 2016)

23.313,40
4.778,76
14,70
28.106,86

Nog te ontvangen bedragen		
Veilingopbrengst Bubb Kuyper 23-27 nov 2015

13.442,75

Staat van baten en lasten 2015
Baten		
Verkoopopbrengsten (bruto)
Rentebaten

65.859,00
1.093,23

Sponsorbaten

175.000,00

Subtotaal baten

241.952,23

Lasten		
Aankoop kunstwerken
Veilingkosten
Bankkosten

177.558,14
11.409,54
196,10

Subtotaal lasten

189.163,78

Resultaat 2015

52.788,45

363.660,87

361.381,32
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Toelichting op de balans en de staat
van baten en lasten 2015

De Stichting heeft de volledige eigendom van alle (deel-)

Volgens afspraak in de bruikleenovereenkomst neemt

collecties kunst en historisch bezit. De verzekerde

ABN AMRO Bank NV alle kosten die gemoeid zijn met

waarde per het einde van het onderhavige boekjaar

de inzet en het behoud van de collecties voor haar

beliep EUR 75 mln, op basis van hernieuwde taxaties die

rekening. Vanaf 2015 geldt dit ook voor de onkosten van

in 2015 zijn afgerond.

de vrijwilligers.

Hertaxatie heeft geen impact op de balans van de

De afdeling Audit heeft in het ‘Rapport van feitelijke

Stichting omdat de collecties op basis van “accountancy

bevindingen’ d.d. 16 juni 2016 aangegeven dat dat

policies” daarop als ‘P.M.’ staan gewaardeerd. Ratio

ze de in de Staat van Baten & Lasten verantwoorde

daarachter is dat:

inkopen en verkoopopbrengsten (en daarbij behorende

(1) de collecties van de Stichting krachtens de statuten

veilingkosten) hebben kunnen herleiden met mutaties

van de Stichting alsmede een met ABN AMRO gesloten

op de bankrekeningen.

bruikleenovereenkomst dienstbaar zijn aan ABN
AMRO terwijl de Stichting voor vervreemding van een

Aldus vastgesteld te Amsterdam, 21 juni 2016:

substantieel deel van de collecties de goedkeuring van
de Raad van Advies nodig heeft;

Mr. Drs. J.G. Wijn

(2) de waarde van de volledige collecties niet zonder

Mr. H. Pielkenrood

onevenredig hoge taxatiekosten vastgesteld kan

Drs. H.T.H.M. ten Brink

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

Drs. S.M.A.E. Zonneveld

nut en kosten niet zinvol geacht wordt om informatie

Drs. D.J.M. Casalod Brakenhoff

over collectiewaardering te verschaffen. Door het niet

Dhr. M.J.G. van Rijt

activeren van de collectie zullen aan- en verkopen en het
ontzamelen via de Staat van Baten en Lasten lopen.
Het jaar 2015 was het derde jaar waarin op tamelijk
grote schaal met name kunstwerken zijn afgestoten.
De totale bruto opbrengst daarvan was Euro 61.935,21 ,
waarvan na aftrek van de aan de veilingen gerelateerde
kosten ad Euro 7.485,75, een netto opbrengst van Euro
54.449,46 resteerde. Voor nieuwe aankopen is een
bedrag van Euro 177.558,14 uitgegeven.
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Appendix: Aankopen 2015

Het gaat in totaal om 31 aankopen
Florian & Michaël Quistrebert

Alexandra Leykauf

Marijn van Kreij

Zonder titel (Sand Splash), 2014

Reception, 2013

Zonder titel (Twohy, Instead of ‘It
Sucks’), 2015

Nathan Azhderian

Carla Klein

Floating Signifier II (The Image of

Zonder titel, 2015

Flowers), 2015

Karen Sargsyan
Small Drama 1, 2, 3, 4, 5, 2014

Julia Herskovits
Nathan Azhderian

Cactus Painting, 2014

Floating Signifier III (The Image of
Flowers), 2015
Germaine Kruip

Rory Pilgrim
Unearthed, 2015

Daniëlle van Ark
Traces of another world were found

Rory Pilgrim

on the moon, 2015

Zonder titel, 2002

Counter Movement (Black), 2013
Nemanja Nikolic’

Melvin Moti

Saskia Noor van Imhoff

Panic Book, 2015, (installatie 62

Cluster Illusion, 2014

#+18.02

tekeningen)

1After ‘Erasing De Kooning’, 2015

Evi Vingerling
Nemanja Nikolic’

Saskia Noor van Imhoff
#+18.061
1After ‘Erasing De Kooning’, 2015

Zonder titel, 2015

Panic Book, 2015, (film)
Tjebbe Beekman
Antonis Pittas

Me, Ilya & Dad, 2015

Zonder titel (I want us to stop talking
Daniel van Straalen

tactics and stop putting each other

Tjebbe Beekman

Four Marlons, 2015

down and stop getting personal),

Twee zit, 2015

2014-2015
Daniel van Straalen
Cowboy, 2013

Nathan Azhderian
Katja Mater

Projection Site II, 2015

Parallel Planes 19, 2013
Amie Dicke
Crystal, 2013

Navid Nuur
Marijn van Kreij

PopP’, 2007-2015

Zonder titel (Picasso, Some

popcorns, antibacterial

Painters), 2015
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