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SAMENVATTING

Beleggen in kunst: een samenspel van geldelijk rendement en psychisch inkomen

M.M.G. Fase

Dit essay gaat over het rendement van kunst en de verschillende zienswijzen hierop in de

literatuur. Hiertoe wordt de markt voor schilderkunst in zijn vele gedaanten beschreven met

centrale aandacht voor de prijsvorming. In dat verband stond de constructie van een doelmatig

prijsindexcijfer centraal en de verschillende alternatieven die daarvoor bestaan passeren de revue.

De voornaamste conclusie is dat het bezit van schilderijen kennelijk psychisch inkomen

genereert, maar ook de maatschappelijke efficiëntie van de kapitaalmarkt doorbreekt. Een

eventueel beleid zou kunnen pogen deze nadelige externe effecten te ondervangen.

Trefwoorden: opbrengstvoet schilderkunst, indexcijfer, culturele economie.

ABSTRACT

Investing in art: a blend of financial reward and psychic income

M.M.G. Fase

This essay discusses the return on art and the various views on this subject that can be found in

the literature. It describes the market for painting in its many guises, highlighting price

determination. The essay focuses on the construction of an appropriate price index and reviews

the available alternatives. The principal conclusion is that art apparently generates psychic

income, but also breaks through the social inefficiency of the capital market. Any policy to be

pursued in this area could seek to eliminate these adverse externalities.

Key words: rate of return on painting, index number, cultural economics.
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1 INLEIDING

Kunst bestaat in soorten en maten en de precieze afbakening van wat als kunst kan worden

aangemerkt is bepaald niet onomstreden. Overeenstemming bestaat wel over de verbondenheid

van kunst en economie, al zijn hun raakvlakken even verscheiden als de rijke schakering in

kunstuitingen. De geschiedenis biedt hiervan een bijna onafzienbare reeks van illustratieve en

tastbare voorbeelden. In de literatuur wordt op meer abstract niveau aan deze verbondenheid op

vaak diepgaande en veelzijdige wijze ruime aandacht geschonken. Een treffende illustratie van

deze soms wel als economisch imperialisme aangemerkt benadering biedt het wetenschappelijke

periodiek Journal of Cultural Economics. Dit kwartaalschrift, waaruit in deze studie van tijd tot

tijd zal worden geput, verschijnt sinds 1976 en stelt een verbluffend grote verscheidenheid van

onderwerpen aan de orde met de economische beschouwingswijze als gemeenschappelijke kern.

Deze economische invalshoek is het vitale scharnierpunt en betreft, om met Robbins (1932) te

spreken, het kiezen uit schaarse, alternatief aanwendbare middelen. In een vroeger veel gebruikte

terminologie is dit het kenobject, waarbij de keuze naast het besteden van het inkomen, ook de

verdeling van het vermogen over verschillende beleggingsvormen betreft. De beschouwde

concrete onderwerpen - het ervaringsobject zo men wil - lopen uiteen van de aanschaf van kunst-

werken of  kunstsponsoring tot het meten van succes van tentoonstellingen, het subsidiebeleid

voor uitvoerende kunsten en de economische wenselijkheid van cultuurspreiding. Pioniers op het

terrein van de economie van de kunst als Galbraith (1960, hoofdstuk 3), Wagenführ (1965) en

Baumol & Bowen (1966) kozen steeds een brede economische invalshoek met aandacht voor de

vele facetten van de kunstuitingen in de samenleving. De veelvormigheid van de cultuur als

beleving en de daarmee verbonden rol van het geld is al weer vele jaren geleden op

voortreffelijke wijze belicht door Pen (1974) met in het bijzonder aandacht voor de rol van de

overheid. Kritischer over die rol was De Grauwe (1990) in zijn pleidooi voor meer ruimte voor de

markt bij tal van kunstvormen. Ook de onlangs onder auspiciën van de Amsterdamse

Boekmanstichting verschenen literatuurstudie door Van Puffelen (2000) over de Culturele

economie in de lage landen gunt een blik in de veelzijdigheid van de economische benadering

van de cultuur als maatschappelijk verschijnsel. Zijn voortreffelijk en breed georiënteerde

overzicht illustreert tevens hoe uiteenlopend de aandacht voor dit onderwerp is onder economen

van verschillende pluimage. Vele bladzijden in dit lezenswaardige boekje gaan over de doel-

matigheid van kunstsubsidies. Andere hebben betrekking op de economische rechtvaardiging van

kunstbeleid door de overheden of de bedrijfskundige kanten van bijvoorbeeld museumbeheer.

Ook worden diverse kunstvormen vanuit een economisch gezichtspunt onder de loep genomen.
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Ruime aandacht wordt bijvoorbeeld geschonken aan de externe effecten van kunstuitingen en het

behoud van nationaal kunstbezit als maatschappelijk cultuurgoed. De beeldende kunst krijgt door

Van Puffelen ruim drie pagina’s toegemeten, waarvan er slechts één wordt gewijd aan kunst als

belegging. Dit laatste suggereert geen overmatig groot gewicht van beleggen in kunst als

aandachtspunt binnen de culturele economiebeoefening in het Nederlandse taalgebied. Toch is

een beschouwing van het beleggingsaspect van kunst het onderwerp van het onderhavige opstel.

Onze keuze van dit onderdeel is niet zo zeer ingegeven door de overtuiging dat kunst primair

gezien kan en moet worden als beleggingsobject. Zulks is, zoals nog zal blijken, maar zeer ten

dele het geval, omdat er evenzoveel overwegingen denkbaar zijn voor een beschouwing van kunst

als genots- en verbruikersartikel. Belangrijker dan deze overigens bepaald niet semantische

kwestie is de overtuiging dat een dergelijke invalshoek kan dienen om de kracht en betrekkelijk-

heid van de economische analyse zichtbaar te maken en de reikwijdte van het onderwerp en

rijkdom aan interpretatiemogelijkheden te laten zien. Een vergelijking tussen de aankoop van

schilderijen met onderwijs dringt zich op. Ook bij studeren prevaleert het genoegen eraan

ontleend boven het te behalen rendement. Niettemin is de rendementsberekening voor onderwijs

vaak bepleit en intussen zowel aanvaard als in de praktijk talloze malen verricht 1. Voor

schilderkunst is het niet anders.

1.1  Een historische illustratie uit de kunstwereld

Een boeiende illustratie van deze beleggingszienswijze en de daarvoor noodzakelijke abstractie of

versmalling van benadering biedt bijvoorbeeld de geschiedenis van de lotgevallen van Van

Gogh’s olieverfportret van ‘dr. Gachet’. Voor dit doek werd op 15 mei 1990 op de veiling van

Christie’s in New York 82,5 miljoen dollar neergeteld. Hiermee werd niet alleen een geldelijk

record in de kunsthandel gevestigd dat sindsdien nog niet is geëvenaard, maar werd bovendien

het oude record van 53,5 miljoen dollar voor Van Goghs ‘Irissen’ uit 1987 met nagenoeg 30 mil-

joen overtroffen. De omzetten op kunstveilingen, en dit staat niet geheel los van de prijshausse

voor moderne kunst in die jaren, zijn sinds de jaren 1980 indrukwekkend en lijken een volmaakte

afspiegeling te vormen van de effectenhandel ter beurze overal in de wereld. In de internationale

veilinghuizen van Christie’s en rivaal Sotheby’s, waar met grote regelmaat schilderijen,

sculpturen, antieke uurwerken, oud porselein, interieurstukken en dergelijke onder de hamer

1 Een voorbeeld van een vroeg pleidooi is Drees (1966); een daadwerkelijke en eveneens vroege
rendementsberekening voor Nederland biedt Fase (1969, pp. 70-82; 1971).
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gaan, doen deze vaak ongekende prijzen. Het veilinghuis Christie’s, om een en ander te illustre-

ren, boekte in de eerste helft van 2000 een omzet van ongeveer 2,8 miljard gulden (of 1,2 miljard

dollar). Dit komt overeen met een stijging van bijna 20% ten opzichte van dezelfde periode een

jaar daarvoor. Het hoogste bedrag dat in deze veilingperiode voor een afzonderlijk olie-

verfschilderij werd betaald was 70 miljoen gulden of ongeveer 30 miljoen dollar. Deze som werd

neergeteld voor Picasso’s ‘Nature morte aux tulipes’. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijke

marktprijs is die vele malen hoger ligt dan de veilingprijs voor de zeventiende-eeuwse

schilderstukken, was het prijspeil van 2000 tot november van dat jaar niettemin onvergelijkbaar

met de enorme bedragen uit de beginjaren negentig betaald voor het olieverfportret van dr.

Gachet, de doeken van Pissaro, Renoir en andere impressionisten, of voor andere laat

negentiende-eeuwse moderne kunst. Met de prijs van 55 miljoen dollar voor Picasso’s ‘Vrouw

met gekruiste armen’, een portret uit diens zogeheten blauwe periode, op de veiling bij Christie’s

in New York in november 2000 is een nieuw record gevestigd. De inzet bedroeg overigens

slechts 15 miljoen dollar en, net als voor Van Goghs ‘dr. Gachet’ tien jaar eerder, werd deze

Picasso het duurste schilderij van het jaar. In de toptien van kunstwerken komt dit schilderij

hiermee op de vijfde plaats, na Cézannes ‘Stilleven’, waarvoor in 1999 bij Sotheby’s 60,5 miljoen

dollar werd betaald, en vóór Van Goghs ‘Irissen’ in 1987, waarover in het voorgaande reeds werd

verhaald. Het overzicht in box 1 van de toptien laat tevens zien dat vijf van de tien duurste

doeken ooit geveild, sindsdien voorshands nu op Picasso’s naam staan.
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Box 1  Toptien van de duurste schilderijen

1.  Vincent van Gogh, ‘Portret van dokter Gachet’, Christie’s, New York, 1990: 82,5 miljoen dollar.
2.  Pierre-Auguste Renoir, ‘Le Moulin de la Galette’, Sotheby’s, New York, 1990: 78,1 miljoen dollar.
3.  Vincent van Gogh, ‘Zelfportret’, Christie’s, New York, 1998: 71,5 miljoen dollar.
4.  Paul Cézanne, ‘Stilleven’, Sotheby’s, New York, 1999: 60,5 miljoen dollar.
5.  Pablo Picasso, ‘Vrouw met gekruiste armen’, Christie’s, New York, 2000: 55 miljoen dollar.
6.  Vincent van Gogh, ‘Irissen’, Sotheby’s, New York, 1987: 53,5 miljoen dollar.
7.  Pablo Picasso, ‘Les noces de Pierette’, Parijs, 1989: 51,9 miljoen dollar.
8.  Pablo Picasso, ‘Zittende vrouw’, Sotheby’s, New York, 1999: 49,5 miljoen dollar.
9.  Pablo Picasso, ‘De droom’, Christie’s, New York: 48,4 miljoen dollar.
10.  Pablo Picasso, ‘Zelfportret’, Sotheby’s, New York, 1989: 47,8 miljoen dollar.
   

Op dezelfde veiling bij Christie’s, waar voor Picasso’s ‘Femme aux bras croisés’, zoals de

officiële naam luidt, de recordprijs werd geboden, haalde Alberto Giacometti’s bronzen beeld

‘Grande femme débout I’ met 14.3 miljoen dollar eveneens een recordprijs. Hiermee werd

bovendien de hoogste prijs behaald ooit neergeteld voor een werk van beeldhouwkunst in het

algemeen. Deze prijzen, gemaakt in het jaar 2000, wekken de indruk dat de hausse op de

kunstmarkt van eind jaren tachtig zich thans lijkt te gaan herhalen. Overigens, de duurste Rubens

ooit geveild bracht in 1989 7,5 miljoen dollar op. De conclusie dringt zich op, en soortgelijke

voorbeelden voor Rembrandt of andere Hollands meesters ondersteunen deze, dat de manifeste

verschuiving naar belangstelling voor kunst uit de eerste helft van de twintigste eeuw on-

miskenbaar ten koste gaat van de oude meesters.

1.2  Voorbeelden uit de praktijk van de internationale kunsthandel

Zoals gezegd, de levensloop van Van Goghs ‘dr. Gachet’ is goed gedocumenteerd en vanuit

verschillende gezichtspunten in kaart gebracht door de kunsthistorica C. Saltzman (1998). Haar

boek leest niet alleen als een soort detective, maar laat bovenal als gevalstudie zien hoe rijk

geschakeerd de beschouwing van een kunstwerk kan zijn, ook al staat de zich telkens herhalende

doorverkoop centraal in haar fraaie monografie. Bij haar kunnen we lezen dat de eerste koper van

Gachets portret, de Deense verzamelaarster Alice Ruben, het doek via de Parijse kunsthandelaar

Amroise Vollard in 1897 verwierf voor 300 franken, destijds overeenkomend met ongeveer 58

dollar. Zou zij het portret van Gachet 93 jaar hebben behouden, dan had de opbrengst op de

veiling van 15 mei 1990 van 82,5 miljoen dollar betekend dat haar gemiddeld rendement 16,5

procent ’s jaars zou zijn geweest. Deze voorstelling van zaken is natuurlijk even imaginair als

speculatief. Het portret bleef om maar iets te noemen niet in een hand, maar wisselde nogal eens
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van eigenaar om soms respectabele maar ook wel minder fraaie redenen. Na Ruben, zo verhaalt

Saltzman, waren achtereenvolgens de Deense arts Mogens Ballin, kunsthandelaar Paul Cassirer

uit Berlijn, de verzamelaar en museumdirecteur in Weimar Harry Kessler 2 en, na diens verkoop

via kunstgalerie Eugène Druet, de stad Frankfurt eigenaar. Dit laatste was mogelijk door de

generositeit van de vermogende joodse bankier en kunstminnaar Georg Swarenski uit deze stad.

Hier zou het portret meer dan 25 jaar blijven tot het door de Nazi-beweging in 1937 werd

gevorderd, omdat het volgens hen ontaarde kunst was. Via top-nazi Hermann Göring en dienst

kunstvrienden verwierf de uit Duitsland naar Amsterdam uitgeweken joodse bankier Franz

Koenigs het olieverfportret van Gachet. Hij gebruikte dit doek als dekking van een krediet

opgenomen bij de eveneens uit Duitsland naar Nederland geëmigreerde bankier Siegfried

Kramersky. Toen de familie Kramersky in het voorjaar van 1941 Nederland verliet om zich in

New York te vestigen nam zij een groot deel van haar verzameling, waaronder het portret van

Gachet, mee naar de VS. Daar zou het bijna een halve eeuw blijven en worden tentoongesteld in

openbare musea tot het in 1990 in de verkoop kwam. De veiling van 1990 vond plaats in opdracht

van de familie Kramersky die sinds 1938 eigenaar was maar in 1990 geld behoefde voor de

verzorging van de intussen zeer bejaarde weduwe van Kramersky. De Kramersky’s hadden ove-

rigens, na hun vlucht uit Amsterdam in 1941, het doek in bruikleen afgestaan aan het

Metropolitan Museum of Art in New York. Dit gaf hun particulier bezit het karakter van een

quasi-publiek goed. De koper van 1990 was de Japanse papiermagnaat Ryoei Saito. De

Verenigde Staten kregen in 1990 de dollars, maar verloor daarvoor een belangrijk cultuurgoed.

Misschien was dit ook wel het onbedoelde uitvloeisel van  de onvoorziene grilligheid van de

kunstmarkt in de Verenigde Staten en Europa uit die dagen waar grote particuliere rijkdom en

verzamelpassie elkaar in de armen dreven. In elk geval resulteerde dit in onverwacht hoge

marktprijzen.

Het staat buiten twijfel dat een steekproef met een grootte van één, zoals bij het prijsbeloop van

dr. Gachet’s portret, statistisch geheel onvoldoende moet worden geacht om het rendement van

kunst te bepalen. Dit geldt ook voor het voorbeeld van Isaac Israëls’ ‘Mannequin voor een

passpiegel’. In 1980 werd dit doek bij Sotheby’s in Amsterdam voor f  20.000,-- geveild en

vervolgens in 1999 voor f 816.000,-- afgeslagen 3. De verkoper van de Mannequin behaalde

2 Over deze veelzijdige man en diens culturele betekenis voor de opbouw van een nationaal kunstbezit in de eerste
decennia van de 20e eeuw in Duitsland raadplege men Grupp (1995) die een prachtige biografie aan H. Kessler heeft
gewijd.
3 Vgl. Loonstra & Partners, Nieuwsbrief nr. 16 (december 1999, 2).
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daarmee een gemiddeld jaarrendement van ruim 20%. Nogmaals, het is een toevallige illustratie.

De in dit verband vermelde rendementscijfers van 16,5 en 20 procent dienen dan ook alleen maar

als voorbeeld, zonder algemene betekenis te bezitten. Toch zijn het vermeldenswaardige

voorbeelden, omdat van heel weinig portretten of andere doeken de gedetailleerde levensloop met

de achtereenvolgende eigenaren en de door hen betaalde koopsom bekend is. En dit is in het

bijzonder van toepassing op Van Goghs dr. Gachet. Zoiets levert bovendien een spannend verhaal

op over geld, gepassioneerd koopgedrag en beeldende kunstenaars. Niettemin is het mogelijk de

vraag naar het rendement van schilderijen te stellen en deze vraag te preciseren door de aandacht

te richten op bepaalde kunsthistorische stromingen en typen van schilderkunst. Hierdoor ontstaat

een beeld van het rendement van schilderkunst. Nadere nuancering verschaft bovendien inzicht in

de economische betekenis daarvan. Dit is, zoals gezegd, het onderwerp van de onderhavige

overzichtsstudie.
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2  BELEGGINGSPORTEFEUILLE - THEORIE IN VOGELVLUCHT

2.1  Enige grondbeginselen

Volgens de overlevering zouden de Rothschilds hun vermogen steevast en gelijkelijk in drie

parten te verdelen over effecten, onroerend goed en tenslotte over juwelen, kunst, liquiditeiten en

andere activa. In zijn geschiedschrijving van het bankiershuis Rothschild over twee eeuwen

vermeldt Ferguson (1998, 3) naast andere apocriefe verhalen over de rijkdom der Rothschilds ook

deze anekdote over hun beleggingsstrategie met de aantekening dat hij niet kan instaan voor de

historische juistheid ervan, omdat in de archieven van het geslacht Rothschild geen spoor van dit

verhaal te vinden is. Wel vermeldt hij dat de Rothschilds, zeker in de eerste eeuw van hun

bankiersbestaan, ijverige munt- en kunstverzamelaars waren, mede omdat zij deze voorwerpen

beschouwden als een solide vorm om vermogen aan te houden. De beleggingsvisie van de

Rothschilds destijds berustte vermoedelijk op een mengsel van gezond verstand,

koopmansinstinct en financieel inzicht, zo treffend verwoord in het populaire gezegde dat men

eieren niet in één mandje moet bewaren. Dit gezichtspunt keert terug in het leerstuk van de porte-

feuillekeuze uit de moderne monetaire theorie en de leer van de ondernemingsfinanciering 4.

De kern van de moderne portefeuilletheorie is de veronderstelling dat de belegger streeft naar

nutsmaximalisatie van het boeket activa die tezamen het vermogen vormen. Deze maximalisatie

geschiedt onder de beperking dat aldus het totale vermogen uitputtend wordt belegd tegen een zo

gunstig mogelijke opbrengst- en risicoverhouding. Het vermogen bestaat uit aanwijsbare

bestanddelen die elk hun prijs bezitten, waarin alle facetten van financiële en overige activa tot

hun recht komen. De voornaamste daarvan zijn marktonzekerheid en de mate van liquiditeit in

vergelijking met rivaliserende activa. De ultieme begrenzing is vanzelfsprekend de grootte van

het vermogen. De bovenstaande formulering van het keuzeprobleem voor een optimale

beleggingsportefeuille is in feite een wiskundig optimalisatieprobleem onder onzekerheid. De

uitkomst daarvan is nimmer verrassend, omdat deze op enigszins vervormde wijze reflecteert

4 Zie hiervoor  bijvoorbeeld Ingersoll (1988, hoofdstuk 2 en 3), Blanchard en Fischer (1989), Duffhues (2000) alsook
Hicks (1967) en Mishkin (1995, hoofdstuk 4). De laatste auteur volstaat met een informele maar toegankelijke  uiteen-
zetting. Een overwegend beleidsgeoriënteerde monetair-theoretische benadering staat in Walsh (1999, hoofdstuk 2). In
navolging van Mishkin beperken we ons kortheidshalve tot een enigszins informele schets van de theorie terzake. Voor
een diepergaande behandeling raadplegen van de andere vermelde leerboeken.
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wat eerder werd verondersteld. Wel verschaft deze abstracte inkleding een intellectuele grondslag

aan de vaak intuïtieve beleggingspraktijk en opent zij het oog voor de fundamentele betekenis van

de rol van risico en onzekerheid bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille. In een

statische opzet, dat wil zeggen zonder de toekomst erbij te betrekken met de daarop betrekking

hebbende verwachtingen, hangt de verdeling van het vermogen over de onderscheiden activa

geheel af van de relatieve opbrengst der activa, die tevens de mate van liquiditeit weerspiegelen.

Kiezen we voor een dynamische inkleding dan komen verwachte opbrengsten, graad van risico en

de mate van risicogeneigdheid, naast de reeds in de statische opzet gevonden bepalende factoren,

er als verklarende factoren bij. Zodra onzekerheid en risico in de beschouwing worden betrokken,

gaat ook de veronderstelde verdeling van de stochastische opbrengstvoeten der verschillende

activa alsook hun onderlinge samenhang - de statisticus spreekt van covariantie - een rol spelen.

Deze beïnvloeden mede de aard van de portefeuillekeuze. Grotere onzekerheid, gemeten aan de

spreiding van de opbrengstvoet van elk der activa, zal in het algemeen het door de belegger

verlangde rendement verhogen. Zijn risicogeneigdheid kan dit weer mitigeren of juist opstuwen.

Concrete analyse daarvan vergt specificatie van de gebezigde nutsfunctie van de beleggings-

portefeuille, omdat niet langer kan worden volstaan met de zeer algemene formulering waaraan

de meeste leerboeken in hun uiteenzettingen op didactische gronden de voorkeur geven. De

ervaring leert bovendien dat de keuze van bijvoorbeeld een iets van de gangbare specificatie van

de nutsfunctie afwijkende formulering, of het laten vallen van de gangbare veronderstelling dat de

opbrengsten van de beleggingen onmiddellijk worden herbelegd, al snel resulteert in complexe

oplossingen 5. We volstaan met deze kanttekening omwille van het theoretisch perspectief. Voor

ons doel is praktische eenvoud echter toereikend. Overigens is bij het in de inleiding aangehaalde

voorbeeld, waarbij een rendement van 16,5 procent voor de bezitter van ‘dr. Gachet’ werd

becijferd, de veronderstelling van deze beleggingsdwang essentieel en in de praktijk vaak

gevolgd zoals Saltzmans vertelling illustreert. Ingeval van schilderijen, en het voorbeeld van Is-

raëls’ Mannequin laat dit zien, kan het bovendien nauwelijks anders, tenzij er een jaarlijkse

vergoeding in geld, overeenkomend met het veronderstelde rendement, wordt afgedragen. In feite

is er dan sprake van kunstlease.

5 Fase (1999) laat de implicaties zien van het loslaten van deze voor de vrijheid van de bestedingen van de belegger
zeer beperkende veronderstelling door geneste nutsfuncties te beschouwen voor achtereenvolgens
portefeuillesamenstelling en beleggingsopbrengsten per periode.
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2.2  Kunst als bestanddeel van de beleggingsportefeuille

In de hierboven geschetste gedachtegang van de portefeuilletheorie wordt het bezit van kunst-

voorwerpen beschouwd als een van de talrijke vormen om het vermogen aan te houden. Kunst is

dan een beleggingsobject. De economische literatuur volgt een dergelijke benadering een enkele

keer, zoals bijvoorbeeld het werk van Czujack et al. (1996) en Flôres et al. (1999) illustreert.

Uiteraard geschiedt een dergelijk beleggen naast andere vormen van beleggen. Dit betekent dat er

afwegingen plaatsvinden in termen van opbrengsten van de mogelijke kandidaten voor de

beleggingsportefeuille, waarbij ook onzekerheid en smaak hun plaats krijgen. Het laatste gebeurt

in theorie geheel door de keuze van de veronderstelde nutsfunctie en zijn karakteristieken. De

onzekerheid met betrekking tot de verwachte rendementen en hun wederzijdse afhankelijkheid

volgt daarentegen geheel uit de veronderstelde waarschijnlijkheidsstructuur der opbrengsten. In

dat verband wordt vaak in de literatuur nog een onderscheid gemaakt naar systematisch en niet-

systematisch risico. Dit laatste draagt een uniek karakter waarvan kenmerkend is dat het geen

samenhang bezit met de verwachte opbrengstvoeten voor de andere activa. Hierdoor kan het

risico worden verminderd door portefeuillediversificatie. In de beleggingspraktijk wordt dit

laatste belichaamd door het gezegde niet alle eieren in een en hetzelfde mandje te stoppen.

Een geheel ander facet is de aard van de markt. In de beleggingstheorie viert de veronderstelling

van de efficiënte markt hoogtij. Dit betreft de eigenschap dat alle relevante informatie besloten

ligt in de prijs tot stand gekomen door het vrije spel van de marktkrachten. Vooral voor de goed

georganiseerde markten voor financiële titels met veel deelnemers doet dit opgeld, zoals

uitgebreid empirisch onderzoek bevestigt 6. Echter voor andere vermogensbestanddelen met

minder liquide markten zoals bij onroerend goed, land of schilderkunst kan met recht de vraag

worden gesteld of de efficiënte-markthypothese niet allereerst een heroïsche aanname is met

nauwelijks enige werkelijkheidswaarde. In elk geval is dit reden genoeg nadere aandacht te

schenken aan de aard van de markt voor schilderkunst en andere verzamelobjecten in vergelijking

met de financiële markten.

6 Hiervan biedt Campbell, Lo & MacKinlay (1997) een goed theoretisch en empirisch overzicht.
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3  DE MARKT VOOR SCHILDERKUNST

3.1  Aard van de kunstmarkt

De enorme prijsstijgingen op de markt voor schilderkunst in de jaren tachtig door het toetreden

van vermogende Japanse kunstverzamelaars tot het veilingcircuit - dat in feite een herhaling is

geweest van wat zich een eeuw eerder in de Verenigde Staten voordeed - heeft veel protesten

uitgelokt. Deze vonden hun oorsprong in de vrees dat er sprake zou zijn geweest van prijsbederf.

In dat verband deed de nieuwe term commodification van kunst zijn intrede. Dit neologisme

wordt onder andere gebezigd door Saltzman (1999, p. 315). Het bijzondere hiervan is dat in het

volle licht wordt geplaatst dat de markt voor kunst een speciale markt is. Het bijzondere schuilt

natuurlijk voor een deel in de aard van de verhandelde objecten, die zoals het bezigen van het

woord commodification reeds suggereert, langzaam zijn verzakelijkt. Door de komst van nieuwe

kopers die niet behoren tot de traditionele kring van verzamelaars is de emotionele band tussen

object en bezitter geringer geworden en vervangen door een overwegend rationele. Dit beïnvloedt

het marktgedrag vermoedelijk.

De kunstmarkt - in zekere zin evenals de markt voor bestaande woningen - onderscheidt zich van

de meeste andere goederen- of financiële markten door het gefixeerde aanbod. Dit is

hoofdzakelijk een gevolg van het feit dat de goederen die op de kunstmarkt worden verhandeld

niet reproduceerbaar zijn. Bovendien is de markt voor een schilderkunst uit voorbije tijden een

secundaire markt. Het gaat bij schilderijen en tekeningen altijd om unica. In termen van vraag en

aanbod betekent dit, dat het aanbod (met uitzondering van de hedendaagse kunst) vast staat en dat

de prijs van een kunstwerk volledig wordt gedomineerd door de vraag. Volgens de bekende

indeling van Marshall (1890, p. 410-411) is er - om de terminologie van De Jong (1965, p. 270) te

gebruiken - sprake van een ultrakorte marktperiode 7. Dit wil zeggen dat de aangeboden

hoeveelheid goederen naar boven is begrensd en niet op korte termijn kan worden uitgebreid.

Overigens kan het aanbod wel inkrimpen, doordat aanbieders hun spullen uit de markt nemen, of

doordat kunstwerken immobiel worden wanneer zij in musea belanden die hun bezit niet meer in

de verkoop willen of kunnen brengen.

7 Zie voorts Delfgaauw (1965, p. 206). Deze auteur geeft de voorkeur aan de zijns en mijns inziens preciezere maar
minder tot de verbeelding sprekende term infra-korte periode.



- 11 -

Wat de aard van de markt betreft, en dit geldt zeker voor die van schilderkunst, is er sprake van

een onvolkomen markt waar het aanbod niet homogeen is. Dit laatste wil niet zeggen dat er geen

enkele substitutie tussen schilderijen mogelijk is. Zoals men in het dagelijks leven een keuze

tussen appels en peren of typen financiële activa maakt op basis van hun kenmerken en

onderlinge prijsverhouding, zo geldt dit ook voor de aankoop van kunstwerken. Wanneer twee ter

verkoop aangeboden schilderijen beide de gewenste combinatie van specifieke eisen van de

verzamelaar bezitten zal de prijs veelal de doorslag geven bij de aankoopbeslissingen.

3.2  Omvang kunsthandel

De kunstmarkt is in vergelijking met bijvoorbeeld de aandelen- of obligatiemarkt niet alleen

ondoorzichtig maar ook klein naar omvang en dientengevolge weinig liquide. Het beste bewijs

daarvoor levert vergelijking van de omzet van veilinghuizen voor kunst met die van de

effectenbeurzen. In 1989, op het toenmalige hoogtepunt van de markt, was de gezamenlijke

omzet op de veilinghuizen wereldwijd bijna 3 miljard pond of 7 miljard gulden. In 1993 was deze

gedaald, mogelijk als gevolg van de destijds teruglopende conjunctuur sinds 1989, tot nog maar

ruim 800 miljoen pond of 2 miljard gulden. In Nederland werd in 1992 een kunstveilingomzet

van nog geen 15 miljoen pond of 40 miljoen gulden gehaald. Deze cijfers betreffen slechts een

gedeelte van de markt. Van de totale markt voor de kunsthandel zijn de verkoopgegevens niet

voor elk jaar bekend. Volgens de Art Sales Index databank (ASI-databank) bedroeg in het seizoen

1996/1997 de wereldwijde omzet op de internationale kunstmarkt voorzover die liep over de

grote veilinghuizen 1,2 miljard pond of ruim 2 miljard dollar, met in Nederland een omzet van

ruim 25 miljoen pond of bijna 100 miljoen gulden. Nederland neemt met een marktaandeel van 2

procent een bescheiden plaats in tegen bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Verenigd

Koninkrijk met een aandeel van respectievelijk ruim 47 procent en bijna 29 procent. De markt in

Nederland is naar grootte vergelijkbaar met die van Italië en Zwitserland en iets kleiner dan die in

Duitsland en Frankrijk. Tabel 1 verschaft omzetdetails voor de veilingmarkt (zie ook bijlage I),

die vooral een groothandelsmarkt is. Daarnaast is er ook de particuliere handel, die een meer

lokaal karakter draagt.
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Tabel 1  Geografische verdeling omzetten internationale kunstveilingen

Land

_________________

                Omzet in
miljoenen pond

_____________

                     Aandeel
in procenten
__________

Aantal kavels

___________

Australië 14,2 1,2 2.954
Duitsland 40,6 3,3 10.709
Frankrijk 70,2 5,7 13.532
Italië 24,3 2,0 4.252
Nederland 25,3 2,0 5.098
Oostenrijk 19,9 1,6 3.876
Verenigd Koninkrijk 352,4 28,5 32.852
Verenigde Staten 582,6 47,2 22.158
Zweden 18,5 1,5 4.976
Zwitserland 22,9 1,9 4 .176
Overige landen 63,4 5,1 17.139

_____________ _________ __________

Totaal 1.234,3 100   121.722

Toelichting:  betreft het seizoen 1996/1997 volgens opgave Art Sales Index Ltd., Londen. In dollars omgerekend
bedraagt de totale omzet 2.018,9 miljoen.

Overigens bestaan er ook lokale handelaren die voor een internationaal publiek werken (vergelijk

bijvoorbeeld het gesprek met kunsthandelaar Robert Noortman in NRC-Handelsblad, Cultureel

Supplement van 24 november 2000). Over de omvang daarvan is weinig statistisch materiaal

bijeengebracht. Het beloop van de omzet over de periode 1970-2000 staat uitgebeeld in figuur 1.

De grafiek suggereert dat de goede tijden van weleer lijken terug te keren.

De relatief geringe grootte van de kunsthandel wordt duidelijk geïllustreerd door vergelijking met

de omzet van bijvoorbeeld de aandelenmarkt. In 1992, een willekeurig gekozen jaar vallend voor

de aanvang van de conjuncturele hoogtijdagen sindsdien, bedroeg de omzet op de Amsterdamse

aandelenmarkt bijna f 450 miljard. Dat wil zeggen meer dan 10.000 maal zo veel als de omzet op

de Nederlandse markt voor schilderkunst. Dit beeld verandert niet als het aantal deelnemers op de

kunstmarkt in de beschouwing wordt betrokken. Ook de omstandigheid dat bepaalde kunstenaars

vooral regionaal van belang zijn - bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Mexico of de Verenigde Staten,

zoals onderzocht door respectievelijk Ekelund, Ressler & Watson (1998; 2000) en Ginsburgh &

Penders (1997) - doet afbreuk aan het ontstaan van een mondiale markt voor schilderkunst. Een

ander facet van de markt voor kunst is dat aanbod en vraag soms onderhevig zijn aan
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overheidsregelingen die verkoop naar het buitenland van nationaal erfgoed verbieden, waardoor

bovendien een zekere nationale segmentatie ontstaat. Het is duidelijk dat een dergelijke

regelgeving de vrije prijsvorming belemmert evenals het ontstaan van een wereldmarkt voor

schilderijen. Hierin ligt dan ook een belangrijk verschil met de prijsvorming op andere

vermogensmarkten. De kunstmarkt is, ook als de blik wordt verruimd tot wereldschaal, naar alle

waarschijnlijkheid geen efficiënte markt. De aandelen of obligatiemarkt is dit blijkens veel

onderzoek vaak bij benadering wel. De prijsvorming is daardoor ongewisser en in grote mate

onderhevig aan de grillen van de snel veranderende preferenties. Een goede illustratie daarvan

biedt de verdringing van de oude zeventiende-eeuwse meesters door de moderne kunst in het

laatste kwart van de negentiende eeuw en de hernieuwde interesse voor de Italiaanse, Hollandse

en Franse zeventiende-eeuwse kunst. Over de achtergrond hiervan bestaan verschillende

hypothesen. Een daarvan is dat de nieuwe wereld, met name de Verenigde Staten, behoefte

voelde bij de toegenomen vermogens en koopkracht afstand te nemen van de eeuwenoude

Europese hofkunst met haar elitaire trekken. De nieuwe rijken in de Verenigde Staten gingen zich

richten op de kunstvoorkeur van de industriële nieuwe rijken uit het Europa van de negentiende

eeuw. Het kunstverzamelpatroon van bijvoorbeeld J.P. Morgan in de Verenigde Staten rond de

overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, maar ook dat van de Duitse Harry graaf

Kessler in ongeveer dezelfde tijd bieden hiervan een treffende illustratie 8. Een bijkomende

hypothese is dat de grote invloed van de nieuwe, vaak joodse verzamelaars die een zekere

8  Zie voetnoot 2 alsook Strouse (1999).
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onverschilligheid tonen jegens de veelal christelijk geïnspireerde kunst 9. Voor de bevrediging

van de verzamelwoede van deze nieuwe collectionneurs boden volgens deze hypothese de Van

Goghs, Monets, Picasso’s en Renoirs, om slechts enkele voorbeelden te noemen, een welkom

alternatief. De nieuwe toetreders tot de markt oefenden een koopkrachtige vraag uit en de

prijsvorming weerspiegelt dit ten volle, suggererend dat ook hier Vrouwe Fortuna niet ontbreekt.

9  Vergelijk ‘New century, old masters’, The Economist, 29, juli 2000, p. 88.
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4  DE PRIJS VAN SCHILDERKUNST

4.1  Veilingprijzen

Op verschillende manieren is gepoogd de doorzichtigheid van de kunstmarkt te vergroten. Een

potentiële koper kan zich bij een veiling vooraf laten informeren over de geschatte waarde van

een stuk. Bovendien staan in de catalogus van de te veilen kunstwerken vaak de geschatte prijzen

vermeld. Door regelmatig kijkdagen of veilingen te bezoeken kan bovendien inzicht worden

verworven in de prijsstructuur van de markt, terwijl er na gehouden veilingen lijsten met

veilingresultaten verschijnen. Echter, de prijzen zoals die tot stand komen in de kunsthandel

buiten de veilingen en de verwachte prijzen van op veilingen onverkochte stukken zijn moeilijk

of niet te achterhalen. De markt schiet dan tekort als informatiebron.

Behalve over de prijs bestaan er in de kunstmarkt ook veel onzekerheden over de kwaliteit van

een werk. Als eerste betreft dit de kans op een vervalsing. Zo circuleren er in de Verenigde Staten

alleen al meer dan 5.000 schilderijen van Corot. Corot zelf zou echter slechts 2.000 schilderijen

hebben gemaakt 10. Een tweede risico is de kans op een foutieve toeschrijving. ‘De man met de

gouden helm’ bezit nog maar een fractie van zijn oorspronkelijke waarde, nu het door deelnemers

aan het Rembrandtproject als een foutieve toeschrijving is aangemerkt 11. In dit verband is de

‘pedigree’, dat wil zeggen de stamboom van een kunstwerk, voor een koper van wezenlijk belang

en eigenlijk onmisbaar om zich een grondig oordeel te vormen over de waarde van een aan te

schaffen werk.

Daar komt nog bij dat er niet één prijs maar vele prijzen zijn die van werk tot werk zeer

uiteenlopen. Ook dit roept problemen op. De negentiende-eeuwse statisticus C.A. Verrijn Stuart

constateerde reeds dat bij een veelheid van prijzen de overzichtelijkheid te gering is om een

algemeen beeld te krijgen. Hij schreef:

‘Den loop der prijzen van een groot aantal artikelen naast elkaar plaatsend verkrijgt men evenwel
een geheel, dat weinig overzichtelijk is, reeds omdat de prijsbeweging, ook al zoude zij in zeker
tijdsverloop mede onder den invloed van een of meer algemeen werkende oorzaken hebben plaats
gehad, toch niet bij alle goederen geheel gelijk zal wezen. (...) Teneinde nu het eindeffekt van

10 F. Arnau, z.j. Zie ook het artikel van G. Telgenhof, ‘De stier van Potter op maat gemaakt’ in NRC-Handelsblad van
20 juli 1994.
11 NIBE, 1993.
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deze ongelijkmatige prijsbewegingen in een enkel cijfer vast te leggen heeft men in Engeland
(...), toegepast de methode der indexcijfers, ...’ 12

De analogie tussen goederen, wijn en schilderkunst is, zoals aangetoond door Ashenfelter (1989)

in een scherpzinnig betoog, wat prijsvorming en resulterende prijs betreft evident. De

prijsvorming vindt plaats in bilaterale handel of op veilingen. In de schilderkunst is dit een

techniek van verhandeling die zorgvuldig is georganiseerd met kwaliteitsbeoordeling en een

zekere groepering van verhandelde stukken naar stroming. Dit versterkt de homogeniteit van het

aanbod en vergemakkelijkt de prijsvorming enigszins. Dikwijls worden bovendien veelal

prijsindicaties gegeven, waardoor de prijsvorming wint aan transparantie en de markt aan

efficiëntie. Kortom, in de woorden van Haccoû (1948, p. 443) is er op de kunstmarkt met de

veilingtechniek sprake van een actieve functievervulling, waardoor de markt, in ons geval die van

schilderijen en verwante afbeeldingen, aan betekenis wint als middel voor de prijsvorming.

4.2  Bepaling prijsindex voor kunst

Basis voor berekening van het monetaire rendement van goederen die geen fysiek kapitaal goed

of productiemiddel zijn is de prijsontwikkeling op de markt van het desbetreffende goed. Bij

schilderkunst is dat het prijsbeloop (volgens Art Market Research in Londen), waarvan figuur 2

een beeld geeft voor de Franse, Italiaanse en Hollandse oude meesters, genoteerd op de veiling in

Londen gedurende de laatste 25 jaar, terwijl figuur 3 de prijsontwikkeling van een drietal

stromingen moderne of hedendaagse schilders in vergelijking met de oude meesters laat zien (ten

behoeve van de gedachtevorming bevat bijlage II een lijst van namen voor deze stromingen zoals

gewoonlijk gebruikt, zonder overigens aanspraak op volledigheid te maken). Zoals steeds bij

beoordeling van het prijsbeloop is het, zoals de hiervoor aangehaalde Verrijn Stuart reeds aangaf,

raadzaam over een indexcijfer te beschikken. Hierin dienen de eigenaardigheden van de

kunstmarkt hun neerslag te vinden. Indexcijfers zijn er in soorten en maten en de zoektocht naar

het ideale prijsindexcijfer heeft velen, en zeker niet de minsten onder de economen of statistici,

beziggehouden 13. In literatuur en praktijk van de kunsthandel krijgen vier methoden van

bepaling van indexcijfers in het bijzonder de aandacht. Alvorens met onze eigen benadering te

komen laten we deze vier methoden kort de revue passeren. Het zijn in eerste aanleg de methode

12 Verrijn Stuart (1915, p. 135).
13 Bijv. Fisher (1922), Haberler (1927), Keynes (1930), Frisch (1936) en Kloek (1966). Voor een overzicht zie Stigler
(1987) en Aldrich (1992). Voorbeelden van toepassing geven Fase & Mourik (1986) of Fase & Van Tol (1994).
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van het geometrisch prijsindexcijfer, de methode van de prijsindex bij herhaalde verkoop, het

hedonische prijsindexcijfer en Sotheby’s prijsindexcijfer voor kunst.

Geometrische prijsindex

Bij de berekening van een geometrisch prijsgemiddelde wordt verondersteld dat de waargenomen

veilingprijzen van de individuele schilderijen een steekproef vormen uit de onderliggende

kansverdeling van de schilderijenprijzen. De prijsindex van de gehele verzameling die resulteert

uit dit meetkundig gemiddelde wordt gebaseerd op deze steekproef van tot stand gekomen

veilingprijzen. Om vergelijking in de tijd mogelijk te maken moet de verzameling, waaruit de te

veilen schilderijen worden getrokken, vaststaan en precies zijn omschreven. In de praktijk wordt

deze voorwaarde bereikt door alleen de schilderijen in de verzameling op te nemen die vóór een

bepaalde periode geschilderd zijn, terwijl de schilder reeds is overleden. De verhouding tussen

het geometrisch gemiddelde van individuele prijzen in de beschouwde en de basisperiode is na

vermenigvuldiging met de factor honderd de prijsindex. De keuze van een meetkundig in plaats

van een rekenkundig of ander gemiddelde hangt nauw samen met het oogmerk van deze

prijsindex waarin procentuele veranderingen van de onderdelen centraal staan. Voor het overige

is er ook een aantal statistisch-technische overwegingen voor deze keuze, die hier verder blijven

rusten. De technische details van het hier verkozen meetkundig prijsindexcijfer staan samengevat

in box 2.
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Box 2  De prijsindex volgens de methode van het meetkundig gemiddelde

De prijsindexformule is:

n/1
is

n

1i

n/1
it

n

1it p/pP
==
ΠΠ=

met tP  de samengestelde prijsindex, itp  en isp  de prijs voor schilderij i op moment t respectievelijk s, en

n het aantal beschouwde schilderijen, dat wil zeggen de grootte van de steekproef. Een meetkundig gemid-
delde wordt gewoonlijk gebruikt voor de berekening van een gemiddelde van verhoudingsgetallen.

De grondslag voor deze prijsindexformule is de volgende gedachtegang Veronderstel dat de verzameling
uit n schilderijen bestaat. Als ii p/Dp  de gemiddelde maatstaf is voor de monetaire appreciatie van schil-

derij i over het tijdsverloop ∆ t tussen tijdstip s en t, dan is de gemiddelde relatieve prijsstijging gelijk aan:

]t)p/Dp(n/1exp[P/P ii

n

1ist ∆Σ=
=

Substitueer nu D (ln p) voor ii p/Dp  en in de limietovergang resulteert de bovengegeven prijsindex.

Opvallend is de verwantschap met de prijsindex van Divisia, zoals beschreven in F. Divisia (1928) en thans
veelvuldig toegepast voor de aanmaak van monetaire aggregaten over landen, omdat dit de omrekenpro-
blematiek omzeilt zonder tot vertekening te leiden, zoals geïllustreerd in bijvoorbeeld Fase (1985, 2000) of
Fase en Schuit (1992) en Fase en Winder (1994). Een belangrijke toepassing van de geometrische prijs-
index voor de rendementsberekening van beeldende kunst biedt Stein (1977). De hierboven gegeven index-
cijferformule kan worden opgevat als een speciaal geval uit een ruime klasse van gemiddelden  14.

Voordeel van het gebruik van de geometrische prijsindex is dat van alle veilinggegevens gebruik

wordt gemaakt. Als nadeel van deze methode geldt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen

de verschillende schilderstromingen. Tevens wordt in deze berekeningswijze impliciet aan-

genomen dat telkens kwalitatief gelijkwaardige schilderijen worden geveild, een veronderstelling

die wellicht niet realistisch is.

14 De verschillende typen gewogen gemiddelden als rekenkundig, meetkundig, kwadratisch, harmonisch, enz. bezitten
elk hun rechtvaardiging  in de aard van de beschouwde grootheden die worden gemiddeld. Zij kunnen worden

veralgemeend in een formule waarin de econoom de zgn. CES-functie herkent. Deze luidt: ρ−ρ−

=
αΣ=ψ

1

ii

n

1i
)X(  met

bijvoorbeeld voor 1=ρ is ψ een rekenkundig gemiddelde en voor 0→ρ is ψ een meetkundig gemiddelde met

telkens i

n

1i
αΣ

=
=1.



- 20 -

Prijsindex door middel van regressie bij herhaalde verkoop

De prijsindexmethode van de Repeat Sales Regression (RSR) is in eerste aanleg ontwikkeld voor

de meting van het prijsbeloop van vastgoed. De motivering van deze benadering is vooral dat

deze methode rekening houdt met de heterogeniteit van de objecten - huizen of schilderijen

bijvoorbeeld - door de belangrijkste onderscheidende kenmerken in aanmerking te nemen.

Hierdoor wordt een zekere standaardisatie van de prijs mogelijk. Bij toepassing op de

schilderkunst gebruikt de RSR-methode de aan- en verkoopprijs van  afzonderlijke schilderijen

om de waardeveranderingen van een gemiddeld of representatief te achten schilderij over een

bepaalde tijdsperiode te schatten. Dat wil zeggen dat alleen de verkoopgegevens gebruikt kunnen

worden van een schilderij dat meerdere malen verkocht is, waarbij steeds naar de

prijsontwikkeling in de loop van de tijd van hetzelfde schilderij wordt gekeken. De werkwijze is

als volgt. Voor ieder verkooppaar wordt de logaritme van de prijsverhouding berekend, dat wil

zeggen de logaritme van de prijs gerealiseerd bij de eerste verkoop. In gewone taal is dit ongeveer

de procentuele prijsverandering. Hiermee wordt vervolgens een regressie uitgevoerd op een set

dummyvariabelen, met een dummyvariabele voor elke verkoop. Box 3 geeft een nadere

beschrijving van de RSR-methode.

Voordeel van het gebruik van de RSR-methode is dat de waardevermeerdering van eenzelfde

schilderij gemeten wordt, waardoor aanpassing voor de kwaliteitsverschillen tussen de

schilderijen niet meer nodig is. Nadeel is, zoals gezegd, dat maar een klein deel van de be-

schikbare verkoopgegevens wordt gebruikt, waardoor eventuele waardeschommelingen tussen de

beide verkoopmomenten onzichtbaar blijven.
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Box 3  De methode van regressie bij herhaalde verkoop (of RSR-methode)

De desbetreffende regressievergelijking is:

'
1

T

itt j j its
j

r b x u
=

= Σ +

Hierin is 'ittr  de logaritme van de prijsverhouding van schilderij i, met een eerste verkoop op tijdstip t en

een laatste verkoop op tijdstip s , T het aantal waarnemingen, en jx  een dummyvariabele welke gelijk is

aan 1 tijdens de tweede verkoop en anders een waarde van 0 heeft. jb  is de waarde van de logaritmische

prijsindex in de periode j en 'ittu  is een storingsterm. De logaritme van de beginwaarde van de index, dat

wil zeggen 0b  , wordt genormaliseerd op nul en is daarmee de basis van de prijsindex. De opvolgende

waarden van de logaritme van de prijsindex worden door de regressiecoëfficiënt jb  geschat. In de litera-

tuur over het rendement van kunst uit de beginjaren, bijvoorbeeld Baumol (1986), Frey & Pommerehne
(1989), Goetzmann (1993) en Pesando (1993) vond deze benadering veelvuldig toepassing. Hierin vindt
men ook de econometrische details en verfijningen verbonden met deze benadering. Buelens & Ginsburgh
(1993) schenken aandacht aan de tekortkomingen en bepleiten de hedonische regressiemethode als bruik-
baar alternatief op zowel theoretische als praktische gronden. Wat dit laatste betreft is de noodzaak van
tenminste twee verkoopmomenten in de RSR-methode een serieuze beperking, omdat een deel van de be-
schikbare steekproefinformatie onbenut blijft en dientengevolge de kwaliteit van de schatting onnodig
aantast.

Prijsindex volgens de hedonische regressiemethode

Bij de hedonische regressiemethode wordt voor de verschillen in de kwaliteit, formaat, vroegere

eigenaar, enzovoorts, van een schilderij gecorrigeerd. Van een schilderij dat aanleiding gaf tot een

transactie worden de objectief waarneembare kenmerken beschreven: bijvoorbeeld naam schilder,

afmetingen schilderij, stroming waartoe het wordt gerekend, kwaliteitsoordeel, enzovoort. De

hedonische regressiemethode schat - geheel in de geest van de consumptietheorie van Lancaster

(1966) - de impliciete prijs van deze kenmerken, waarbij de kenmerken van een schilderij worden

omgezet in binaire of dummyvariabelen die de effectief waargenomen prijzen moeten verklaren.

De aldus geschatte regressiecoëfficiënten zijn de impliciete of schaduwprijzen van deze

kenmerken. Deze schaduwprijzen worden vervolgens van de effectieve prijs van een schilderij

afgetrokken, zodat een geharmoniseerde marktprijs ontstaat. Uit de jaargemiddelden van die

verschillen resulteert als het ware de prijs van een ‘standaarddoek’, waardoor op verantwoorde

wijze onderlinge vergelijkbaarheid wordt bewerkstelligd. Uit de aldus verkregen reeks standaard-

prijzen wordt een prijsindex berekend. Het rendement wordt veelal verkregen door een soort
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trendterm te isoleren. Deze methode is de meest gebruikte voor de bepaling van het rendement

van de beeldende kunst. Voor de technische details omtrent de statistische uitwerking van deze

methode raadplege men box 4.

Box 4  De hedonische prijsindex

In beginsel wordt in deze benadering een goed - in dit geval schilderij - opgevat als een bundel karakteris-
tieken waarvoor schaduwprijzen zouden gelden. Deze prijzen tezamen vormen het gewenste prijsindex-
cijfer dat resulteert uit een regressie van de prijs van het beschouwde object op de onderscheiden proxies
voor de karakteristieken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan de reputatie van een schilder, de kwaliteit
van een doek, grootte, geschiedenis, leeftijd van het doek, enzovoorts.

In formulevorm luidt deze methode van bepaling van de prijsindex in algemene vorm als volgt:

ktMktmktkt1t,k u)t(g)x,...x,...,x(fpln ++=

met mktx een meetbare karakteristiek van schilderij k op tijdstip t, g(t) enigerlei functie van de tijd t en ktu
een stochastische storingsterm, waarvoor de gangbare veronderstellingen uit het multivariate regressie-
model worden gemaakt, zoals beschreven in Goldberger (1964, pp. 201-212). Een mogelijke specificatie
van bovenstaande algemene uitdrukking, veelvuldig gebruikt in het desbetreffende empirische onderzoek
dat in het volgende aan de orde komt is:

ktkt,iiit,k uxtpln +αΣ+β+γ=

met, evenals in bovenstaande, t,kp de prijs van schilderij k, verkocht in jaar t; kt,ix  de ei  karakteristiek

van schilderij k en ktu  de storingsterm. In deze vergelijking zijn de γβα ,,s'i  de te schatten coëfficiënten.

De schatting van de coëfficiënt β correspondeert in deze benadering met het rendement per tijdseenheid.
Deze methode is in bovenstaande regressieformulering toegepast door Andersen (1974) en verder ontwik-
keld door onder andere Buelens & Ginsburgh (1993) en ook beproefd in Generale Bank (1993). Eerder
werd hij geïntroduceerd om de prijs index van huizen of auto’s te bepalen door respectievelijk Kain &
Quigley (1970), Grilliches (1971) en Cramer & Kroonenberg  (1974).

Voordeel van de hedonische regressiemethode is dat van alle veilinggegevens gebruik wordt

gemaakt, ook als herhaalde verkoop zich niet voordoet, en dat in beginsel de prijsontwikkeling

van de verschillende schilderstromingen wordt onderscheiden. De hedonische regressiemethode

heeft als belangrijkste tekortkoming dat vaak maar weinig specifieke kenmerken van een

schilderij bekend zijn. Hierdoor valt de feitelijke toepassing vergeleken met de hooggespannen

theoretische ambities vaak nogal mager uit. Het in box 4 vermelde onderzoek van Buelens &

Ginsburgh illustreert dit treffend.
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Sotheby’s Art Index

De Sotheby’s Art Index betreft antiek en schilderijen en werd tot ongeveer 1995 door het

desbetreffende veilinghuis gebruikt om marktinformatie te verstrekken en de transparantie van de

kunstmarkt te bevorderen. Het onderdeel schilderijen bevat een viertal categorieën, te weten Oude

meesters, negentiende-eeuwse Europese schilderijen, impressionisten en moderne kunst. Bij de

samenstelling van de index voor elk van de vier categorieën wordt uitgegaan van een vast pakket

van kunstvoorwerpen. In het basisjaar 1975 is per categorie een mandje met gemiddeld dertig à

veertig schilderijen vastgesteld. Schilderijen worden geselecteerd op basis van goede kwaliteit uit

de middenklasse van de markt, omdat het middensegment volgens Sotheby’s de ontwikkeling van

de markt het beste weergeeft.

Aan de hand van de prijzen die op de veilingen van Sotheby’s tot stand komen voor vergelijkbare

kunstwerken taxeren Sotheby’s kunstexperts telkens de schilderijen uit het mandje als er een

gebeurtenis - dit kan een veiling, een belangrijke tentoonstelling of een publicatie zijn -

plaatsvindt, die duidelijk van invloed is op de prijzen in de markt. Sotheby’s prijsindex is wat in

de prijsindexliteratuur wordt genoemd een ongewogen lineair samengesteld prijsindexcijfer op

basis van een vaste selectie voorwerpen. Deze index is een prijsindex volgens Laspeyres. Box 5

biedt een uiteenzetting van de details in formulevorm.

Voordeel van Sotheby’s Art Index is dat niet meer voor verschil in kwaliteit tussen de

schilderijen gecorrigeerd behoeft te worden, aangezien steeds naar de prijsontwikkeling van

dezelfde en dus homogene kunstwerken wordt gekeken. Eveneens wordt er een onderscheid

tussen de verschillende schilderstromingen gemaakt. Nadeel van deze methode is dat de prijzen

uitsluitend op een subjectief waardeoordeel van de deskundigen berusten, dat niet

noodzakelijkerwijs samenvalt met de marktprijs bij daadwerkelijke verkoop. Mede om die reden

is onlangs de voortzetting van Sotheby’s index gestaakt en vervangen door de nieuwe index van

Art Market Research Ltd. Deze komt later in dit opstel aan de orde.
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Box 5  Bepaling Sotheby’s prijsindex voor bepaalde stromingen in schilderkunst

De desbetreffende prijsindex jP is een gewoon rekenkundig gemiddelde van prijzen in lopende en basis-

periode voor door kunsthistorici gedefinieerde stroming j in de schilderkunst. In formulevorm:

j
0,i

n

1i

j
1,i

n

1i
j p/pP

==
ΣΣ=

met jP  de prijsindex van de schilderstroming j; j
1,ip  en j

0,ip  de prijs van schilderij i in respectievelijk de

lopende en basisperiode voor stroming j; n is het aantal kunstwerken in het mandje van de beschouwde
kunststroming j. De verwantschap met het bekende prijsindexcijfer van Laspeyres is groot

Beoordeling vier methoden

Beoordeling van de geschiktheid van indexcijfers kan op zowel formele als inhoudelijke gronden

geschieden. De formele beoordeling wordt, in navolging van I. Fisher, vooral in theoretische

analyses toegepast 15. In de hier gevolgde opzet gaat de voorkeur uit naar een inhoudelijke

beoordeling van de hiervoor weergegeven indexcijfers voor de schilderkunst. Drie eigenschappen

lijken daarbij van betekenis, te weten de mate waarin de index is berekend uit feitelijke

verkoopprijzen, het onderscheid naar stromingen in de schilderkunst en de mate waarin met

kwaliteitsverschillen tussen de verschillende schilderijen rekening wordt gehouden. Het is

duidelijk dat de hier beschouwde vier methoden in wisselende mate recht doen aan deze

eigenschappen. De meetkundige prijsindex en de hedonische regressiebenadering stoelen op

feitelijke veilingprijzen. Dit is niet het geval bij de RSR-methode en Sotheby’s Art Index. Het

onderscheid naar stromingen wordt alleen gemaakt bij de hedonische regressiemethode en

Sotheby’s Art Index. Kwaliteitskenmerken komen uitdrukkelijk tot hun recht bij de RSR-index en

Sotheby’s Art Index en feitelijk in slechts geringe mate bij de hedonische regressiemethode. Dit

overziend moet geconcludeerd worden dat geen van de besproken indexcijfers voldoet aan alle

gewenste eigenschappen. De voornaamste tekortkoming van de in veel opzichten bevredigende

Sotheby’s Art Index is dat deze niet berust op feitelijke veilingprijzen. Om dit belangrijke nadeel

te verhelpen hebben we destijds in de geest van Sotheby’s Art Index een eigen index ontworpen.

15  Vgl. de in noot 12 vermelde literatuur, met in het bijzonder het werk van Fisher (1922), dat naar mijn oordeel nog
steeds de grondslag is voor een praktische benadering van de indexcijfers.
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Hierbij volgen we de werkwijze van Sotheby’s Art Index, met dien verstande dat we dit deden

onder gebruikmaking van feitelijke veilingprijzen. Daarbij hebben wij ons in het bijzonder gericht

op de negentiende-eeuwse schilderkunst. Dit is een voor veilinghuizen belangrijke stroming met

veel handel. De hierboven reeds genoemde Art-1000 index van Art Market Research, die rond

1996 is geïntroduceerd, toont grote verwantschap met onze variant.

4.3  Voorbeeld van een prijsindex voor negentiende-eeuwse schilderkunst

De belangstelling voor de Europese negentiende-eeuwse schilderkunst laat een interessante

ontwikkeling zien. Dit vindt zijn neerslag in de prijzen. Aan het begin van de twintigste eeuw kon

dit kunstgenre zich in een grote doch wisselende belangstelling verheugen. Schotse industriëlen

bijvoorbeeld bleken bereid aanzienlijke bedragen voor een schilderij door Jozef Israëls of Jacob

Maris te betalen. In 1910 bijvoorbeeld bracht Jacob Maris’ ‘Toegang tot de Zuiderzee’ 3.150

pond op. In 1924 werd dit doek opnieuw geveild voor een bedrag van 2.887 pond en acht jaar

later, in 1932, bracht ditzelfde schilderij nog maar 75 pond op. Het publiek had kennelijk zijn

belangstelling voor schilderijen uit die periode verloren. De laatste jaren kan de Europese

negentiende-eeuwse schilderkunst zich echter opnieuw verheugen in de belangstelling van

kunstkopers. Voor Gustave Courbet’s ‘Flowers on a Bench’ is in 1992 in New York verkocht

voor vele miljoenen, waarmee voor deze schilder een prijsrecord werd geboekt 16.

Om deze prijsontwikkeling in wat algemenere vorm zichtbaar te maken, hebben Fase & Van Tol

(1994) destijds voor de periode 1972-1992 een prijsindex ontworpen van de negentiende-eeuwse

schilderkunst. Daarbij is gebruik gemaakt van de feitelijke internationale in Engelse ponden

genoteerde veilingprijzen in Londen. Zoals opgemerkt, is onze index naar opzet gebaseerd op

Sotheby’s Art Index en maakt hij - geheel in de traditie van samengestelde indexcijfers - gebruik

van een mandje. Om alle beschikbare veilingprijsgegevens te kunnen benutten is het idee van een

mandje met vaststaande schilderijen uit Sotheby’s Art Index vervangen door een mandje met een

vaststaande groep kunstenaars (vergelijk de analogie met de vervanging van de op RSR

gebaseerde indexcijfers door hedonische indexcijferreeksen). Dit betreft 61 kunstenaars -

waaronder bijvoorbeeld C. Springer, I.B.C. Corot, Von Wierus Kowalski en G.H. Breitner - die

Sotheby’s in 1975 representatief achtte voor het middensegment van de markt. De gedachte bij de

16  Zie Christie’s International (1992, p. 11).
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keuze van een vaststaande groep kunstenaars is dat hierdoor verschillen in kwaliteit grotendeels

worden buitengesloten. De berekening van het indexcijfer verloopt in twee stappen. Eerst wordt

per schilder een prijsindex berekend. Vervolgens wordt uit deze indices per schilder de

samengestelde index van negentiende-eeuwse Europese schilderkunst bepaald. Extreem hoge of

lage veilingprijzen zijn op basis van de standaarddeviatie aangemerkt als statistische uitbijters en

bij de berekening van de index weggelaten. Het resultaat van de berekening voor de periode

1972-1992 is samengebracht in tabel 2 en getekend in figuur 4. De grafiek in deze figuur laat zien

dat tot 1990 sprake is van een stijgend prijsbeloop op de internationale markt voor schilderijen.

Op het hoogtepunt in 1989 werden de hoogste prijzen gerealiseerd, blijkens de andere tot 2000

gaande lijn in figuur 4.

In tegenstelling tot de algemene prijsontwikkeling gemeten door de Art-100 index van Art

Market Research, de in 1993 verzelfstandigde analysepoot van Sotheby’s, vertoont de prijsdaling

voor de Europese schilderkunst in de daarop volgende jaren echter een kalmer patroon. Het

prijsbeloop in figuur 4 laat dit duidelijk zien en illustreert dat in het jaar 1992 de prijzen weer op

het niveau van 1989 zijn gekomen. Dit herstel bevestigt de toegenomen en, er werd hiervoor

reeds op gezinspeeld, aanhoudende belangstelling voor de negentiende-eeuwse Europese schil-

derkunst in de laatste jaren.
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Tabel 2  Prijsindex negentiende-eeuwse schilderkunst
1972=100

1972 100 1979 287 1986 595
1973 121 1980 298 1987 624
1974 125 1981 314 1988 780
1975 170 1982 330 1989 787
1976 184 1983 388 1990 697
1977 205 1984 460 1991 715
1978 286 1985 511 1992 751

Bron:  Fase & Van Tol (1994).

Op basis van de prijsontwikkeling uit tabel 2 kan op eenvoudige wijze een gemiddeld nominaal

bruto rendement per jaar worden berekend voor beleggen in negentiende-eeuwse Europese

schilderkunst. De berekeningswijze is:

τ
τ+

t

t

p

p
(1)

met τ+tt p,p  het gebezigde indexcijfer in basis- en beschouwde jaar 17. In ons voorbeeld leidt dit

tot een rendement van 10,6% per jaar wanneer 1992 als eindpunt wordt genomen. Deze op-

brengstvoet betreft een brutocijfer omdat wegens onvoldoende gegevens geen rekening is

gehouden met veilingkosten en verzekeringspremies. De spreiding is ongeveer 0,12. Rekening

houdend met het in dit essay in paragraaf 2 verdedigde gezichtspunt dat beleggen in kunst een

van de vele mogelijkheden is om de beleggingsportefeuille samen te stellen is een interessante

vraag hoe deze cijfers zich verhouden tot het beleggingsresultaat en de spreiding volgens andere

kunstprijzenindices of tot de beleggingsopbrengst van andere financiële activa. Op deze vragen

wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan.

17  Deze formule kan ook geschreven worden als τ−+ /)plnp(ln tit  of tpln1 ∆
τ

, wat zich laat benaderen als

p
p1 ∆

τ
 ingeval men niet een rekenmachine of logaritmetafel bij de hand heeft.
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5  KUNST ALS BELEGGING

De literatuur in het algemeen en de economische literatuur in het bijzonder kent een klein aantal

voorbeelden van onderzoek naar de financiële baten van beleggen in kunst. De aandacht voor dit

onderwerp is van vrij recente datum en is zonder twijfel gevoed geweest door vaak kortstondige

prijsoplevingen in de kunstmarkt, in het bijzonder voor schilderijen. De oudste studie is die van

de vrijwel onopgemerkt gebleven Wagenführ (1965). In dit Duitstalige boek staan wel

prijsgegevens voor naar schilders gegroepeerde olieverfdoeken en voor andere verzamelobjecten,

maar geen rendementsberekeningen. Bekender door de grotere aandacht die zij destijds trokken

zijn de studies door Anderson (1974), Stein (1977) en Baumol (1986). Met name deze laatste

studie heeft een kleine stroom nieuwe onderzoekingen opgeleverd en mag om die reden als

baanbrekend worden aangemerkt. Bovendien viel de publicatie door Baumol ongeveer samen met

de prijzenhausse voor schilderijen. Dit is vermoedelijk de meest begunstigende factor geweest

van de aandacht voor het rendement van beleggen in kunst.

5.1  Feitelijk rendement voor schilderkunst in het algemeen

In hun mooie overzichtsartikel van studies naar het rendement van kunst betogen Frey en

Eichenberger (1995) dat aan dergelijke berekeningen en publicatie in de literatuur een drietal

verschillende overwegingen ten grondslag liggen. De eerste, zoals ook wij in het voorgaande

reeds naar voren hebben gebracht, is dat de kunstmarkt een markt is als andere

vermogensmarkten en om die reden in beginsel voor economen een natuurlijk aandachtsgebied

vormt. De tweede overweging die Frey en Eichenberger noemen is de interne dynamiek van de

economie als professie. Dit betreft de merkwaardige en bijkans onstuitbare drang van economen

om nieuw ontwikkelde technieken op telkens andere terreinen toe te passen teneinde hun

statistisch-technische virtuositeit zichtbaar te maken. Hoewel daarbij het inhoudelijke vaak geen

hoofdzaak is, heeft de economie van de kunst en in het bijzonder de financiële zienswijze op

kunst als belegging hiervan in grote mate geprofiteerd. Dientengevolge ontstond, analoog aan de

aandacht in de financieringstheorie, belangstelling voor het vraagstuk van de efficiëntie van

markten voor kunst, voor de samenhangen tussen vermogensmarkten in het algemeen en de

kunstmarkt in het bijzonder, waarbij causaliteits- en coïntegratieanalyses en meer abstract

empirisch onderzoek naar de prijsvorming centraal stonden. Een bijkomende bijzonderheid is dat

de kunstmarkt veel minder homogeen is dan de financiële vermogensmarkt, wat andermaal een

uitdaging biedt voor het demonstreren van technisch-statistisch vernuft van de desbetreffende
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onderzoekers. De derde overweging van Frey en Eichenberger om de toegenomen interesse onder

economen te verklaren is het persoonlijk belang van de kunstverzamelaars onder de economen.

Dientengevolge gingen zij op basis van hun economisch-theoretische en empirische kennis

uitdrukkelijk aandacht schenken aan het rendement van hun kunstaankopen, waarbij zij ook de

werking van kunstveilingen in de analyse betrokken. Als vierde overweging noemen wij, in

aanvulling op de drie bovenvermelde motieven, een nauw hiermee verbonden vierde overweging.

Deze ligt bovendien geheel in het vervolg van de beroepsmatige belangstelling van economen

voor de praktische betekenis van hun rendementsbecijferingen. Dit vierde motief betreft de vraag

welke interpretatie moet worden toegekend aan de mogelijke discrepantie tussen het rendement

op kunst en op alternatieve beleggingsvormen. Het feit dat dit laatste meestal hoger is zou, zo is

wel betoogd - vergelijk bijvoorbeeld Baumol (1986), Fase en Van Tol (1994), Fase (1996) en

Generale Bank (1993) - betekent dat aan het bezit van kunst kennelijk ook naar de terminologie

van I. Fisher (1906, pp. 165-179) een psychisch of subjectief inkomen of rendement wordt

ontleend. Immers, zonder dat zou men op grond van de alternatieve kosten zijn geld er niet in

steken. Overigens wordt met een dergelijke economiserende uitleg de grens tussen beleggen en

consumeren nogal mistig. Daarmee vervaagt wellicht ook de invalshoek voor een rationele

analyse. Dit gezegd hebbende kan worden vastgesteld dat de literatuur een grote verscheidenheid

van rendementscijfers voor schilderijen en kunst laat zien. Tabel 3 geeft van de desbetreffende

berekeningen een samenvattend overzicht, gegroepeerd naar verschillende typen en stromingen.

Deze opsomming beoogt geen uitputtend overzicht te zijn, maar biedt wel een redelijke selectie

van hetgeen de literatuur op dit terrein tot dusver heeft opgeleverd.
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Tabel 3 Rendement van beleggen in schilderijen, gerapporteerd in de literatuur

Auteur Stijlperiode Steek-
proef-
periode

Berekeningsgrondslag

Schilderijen in het algemeen

Anderson (1974) 1780-1970 Hedonische prijsindex
Idem 1951-1960          ”                ”
Baumol (1986) 1652-1961 RSR
Buelens & Ginsburgh (1993) 1700-1961 Hedonische prijsindex
Frey & Pommerehne (1989) 1635-1987 RSR
Idem 1950-1987    ”
Goetzman (1993) 1716-1986    ”
Idem 1850-1986    ”
Idem 1900-1986    ”
Sotheby’s 1975-1992 Lineair samengestelde prijsindex
Stein (1977) 1946-1968 Geometrische prijsindex

Afzonderlijke stromingen

Anderson (1974) IMPRESSIONISME 1900-1965 Hedonische prijsindex
Idem IDEM 1951-1969 Lineair samengestelde prijsindex
Idem Late Renaissance ,,
Idem Tekeningen en prenten ,,
Idem Engelse school 1825-1965 Hedonische prijsindex
Buelens & Ginsburgh (1993) Impressionisme 1900-1961        ”                  ”
Idem Engelse school 1700-1961        ”                  ”

Tabel 3 Rendement van beleggen in schilderijen, gerapporteerd in de literatuur (vervolg)

Auteur Stijlperiode Steek-
proef-
periode

Berekeningsgrondslag

Chanel et al. (1994) Specifieke schilders 1960-1988        ”                  ”
Fase & Van Tol (1994) 19e-eeuw 1972-1992 Lineair samengestelde prijsindex
Ginsburgh & Penders (1997)a Europese grote meesters 1972-1999 Hedonische prijsindex
Idem Amerikaanse meesters ”      ”                  ”
Idem Conceptuele kunst ”      ”                  ”
Idem Minimal art ”      ”                  ”
Idem Land art ”      ”                  ”
Holub et al. (1993) Tekeningen 1950-1970
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Idem Waterverf ,,
Mok et al. (1993) Moderne Chinese prenten 1980-1990
Pesando (1993) Prenten in het algemeen 1977-1992
Idem Picasso
Pesando & Shum (1998) Prenten Picasso 1977-1996 RSR
Rouget et al.  (1991) Schilderijen vijftigers 1960-1990
Sotheby’s Oude meesters 1975-1991 Lineair samengestelde prijsindex
Idem 19e-eeuws ”      ”                ”                  ”
Idem Impressionisten modern ”      ”                ”                  ”
Stein (1977) Oude meesters 1820-1965      ”                ”                  ”

Toelichting:  het gerapporteerde alternatieve rendement luidt conform het vermelde berekende rendement

op kunst in reële danwel nominale termen; indien niet is vermeld, noemt de desbetreffende auteur geen

cijfer.

a)  De met de gemiddelde corresponderende standaarddeviatie is telkens zeer groot en ligt tussen 24,5 en

60,1; zij is ook uitdrukking van de dunne markt voor de moderne Amerikaanse kunst alsook de korte

steekproefperiode.
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Een van de eerste zaken die opvalt in tabel 3 is de grote verscheidenheid in rendements-

uitkomsten, zelfs binnen betrekkelijk homogene categorieën, opgenomen in dit overzicht. Deze

verscheidenheid geldt zowel voor nominale als reële opbrengstvoeten. Dat de spreiding binnen de

reële rendementen kleiner is dan bij de nominale opbrengstvoeten is wellicht niet

verbazingwekkend, gelet op de onduidelijkheid van verwijdering van de infla tiecomponent, maar

de spreiding op zichzelf is opmerkenswaard. Wat opbrengstvoeten op de groep schilderijen in het

algemeen betreft, lijkt de lengte van de beschouwde periode een eerste verklaring te bieden:

naarmate de periode langer wordt daalt de gemiddelde opbrengstvoet. Dit beeld rijst ook op bij de

specifieke schilderijen, waterverven zeefdrukken en prenten. De verklaring daarvan is de grote

volatiliteit van de desbetreffende prijzen over de jaren heen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het

vraagbepaalde karakter van de prijsvorming, waardoor wisselingen in de subjectieve voorkeur

tezamen met het gefixeerde en relatief kleine aanbod zonder mankeren in de prijs hun weerslag

vinden.

Een tweede element dat bij beschouwing van tabel 3 de aandacht verdient, is de gebezigde

berekeningsmethode. Deze blijkt niet zonder belang te zijn voor de verkregen rendements-

uitkomst. Heel scherp komt dit naar voren in het onderzoek door Buelens & Ginsburgh (1993),

dat vooral werd ingegeven door kritiek op het onbenut laten van informatie bij de regressie op

gegevens voor alleen herhaalde verkoop. Ook in de vervolgstudies op dit werk door onder meer

Bauwens & Ginsburgh (1994), Ginsburgh & Jeanfils (1995), Chanel, Gérard-Varet & Ginsburgh

(1996) en Ginsburgh & Penders (1997) wordt hierop voortgeborduurd en verdwijnt de RSR-

benadering naar de achtergrond. De vermelde onderzoekingen van Ginsburgh c.s. hebben alle

betrekking op de markt van schilderkunst en schenken bovendien in het bijzonder aandacht aan

de betekenis van de gebezigde meetmethode voor de uitkomst. Een van hun belangrijkste

conclusies is dat het berekende rendement dikwijls gevoelig is voor de gebezigde statistische

methode, naast de gevoeligheid voor de beschouwde steekproefperiode. Wat de methode betreft,

geven zij de voorkeur aan de methode van de hedonische prijsindices als grondslag voor rende-

mentsberekening. Deze doen in beginsel recht aan de invloed van de karakteristieken van de

verhandelde stukken op de prijs, maar de praktische toepassing is veelal minder vergaand dan de

theoretische ambitie suggereert. Een dergelijke op logische gronden geformuleerde voorkeur is

niet mogelijk bij de keuze van de steekproefperiode. Hiervoor is de beschikbaarheid van ge-

gevens, zeker wanneer verder naar het verleden wordt teruggegaan, bepalend voor de toepassing.
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Hiermede komen we aan een derde aspect van de uitkomsten in tabel 3. De meeste onderzoekers

gebruiken de door Reitlinger (1961, 1970) verzamelde en door Guerzoni (1995) op fijnzinnig

kritische wijze geanalyseerde gegevens over veilingprijzen van gespecificeerde schilderijen. In

dat licht is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de methode van onderzoek bepalend wordt voor

de uitkomst. Een klein aantal onderzoekers verzamelt zelf materiaal of doet een beroep op een

ander databestand, namelijk dat gepubliceerd door Mayer (1971). De meeste van de onderzoekers

van deze databestanden werken vooral met door hem geaggregeerde prijzen en volumina. De in-

dexcijferproblematiek is daardoor een onvermijdelijk gegeven.

Een vierde aspect van de rendementsgegevens in tabel 3 is dat deze soms betrekking hebben op

minder algemeen geformuleerde schilderkunst. Maar ook daarvoor, zo leren de cijfers in dit

overzicht, blijkt de grote verscheidenheid in bevindingen. Tenslotte, en dat is een vijfde aspect

waarop gewezen is door Goetzmann & Spiegel (1995), lijkt een onderscheid naar korte- en lange-

termijnopbrengst van groot belang. Deze auteurs vinden op de lange termijn een statistisch

significante opbrengst, ook al zou voor de korte termijn geen opbrengst zichtbaar zijn.

5.2  Het rendement voor specifieke stromingen of schilders

De noodzaak van aggregatie tot een samengesteld indexcijfer, en daarmee de dwingendheid van

een hedonisch indexcijfer, neemt af zodra de aandacht zich richt op individuele kunstenaars. Ook

dit is beproefd door verschillende onderzoekers. Interessante voorbeelden van deze

geaggregeerde aanpak bieden het werk van Pesando (1993) en Pesando & Shum (1999) voor

prenten van Picasso, van Agnello & Pierce (1996) voor individuele Noord-Amerikaanse

schilders, van De la Barre, Docclo & Ginsburgh (1994) voor enkele tientallen individuele

moderne en soms eigentijdse kunstenaars uit tal van landen (bijvoorbeeld Appel, Bonnard,

Chagall, Ernst, Kandinsky, Klee, Renoir, Tapiès, Vlaminck), of van Agnello & Pierce (1996)

voor een aantal genreschilders. Het ligt daarom in de rede dat deze auteurs werken met homogene

steekproeven van veilingprijzen. Ook het werk van Ekelund, Ressler & Watson (1998) over

veilingprijzen in Latijns-Amerika verdient hier vermelding, al is hun aandachtsgebied in het

bijzonder de vertekening in de prijzen tengevolge van geen verkoop op de veiling, omdat de

drempelprijs niet wordt geboden.

Kenmerkend voor het onderzoek naar individuele schilders is dat zij meestal de regressie bij

herhaalde verkoop (Repeat sales regression of RSR) bezigen als onderzoeksmethode. Dit hangt
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vermoedelijk samen met het feit dat in deze situatie een grotere homogeniteit ontstaat. De

desbetreffende berekeningen laten zien - en tabel 3 illustreert zulks - dat naarmate van algemeen

naar specifiek wordt opgeschoven en het beschouwde tijdsinterval korter wordt, de onderlinge

variaties in het verkregen numerieke rendement groter en het beeld diffuser wordt. Dit verbaast

niet, want het is juist de behoefte aan een algemeen beeld die noodzaakt tot het gebruik van

samengestelde indexcijfers met de daardoor onvermijdelijke statistische complicaties en

vereenvoudiging. Ook de wat in vergetelheid geraakte en in veel opzichten baanbrekende studie

door Wagenführ (1965) richt zich op prijsverandering in de loop van de tijd van met name

genoemde doeken van individuele schilders. Hieruit vallen in beginsel rendementen af te leiden

op dezelfde wijze als wij in het begin van dit essay beproefden met Van Goghs ‘dr. Gachet’ en

Israëls ‘Mannequin voor een passpiegel’. Wagenführ heeft zich hier overigens niet aan gewaagd.

Wel verbreedt hij zijn onderzoeksterrein naar andere kunstvoorwerpen waarvoor veilingprijzen

bestaan. Hierop wordt kort ingegaan in paragraaf 5.3.

Afgezien van de analyse door Fase & Van Tol zijn, zoals gezegd, de meeste van de in tabel 3

samengebrachte rendementen afgeleid uit het zogeheten Reitlinger-databestand. Dit registreert de

prijzen van individuele schilderijen en tekeningen, voorzover de
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Box 6  Methodologie AMR-prijsindex

De AMR-prijsindex meet de ontwikkeling van de gemiddelde marktwaarde ten opzichte van de basis-
periode 1974/1975 van schilderijen en beeldhouwwerken die een individuele kunstenaar of kunstenaars-
groep heeft voortgebracht. Uitgangspunt voor de berekening van de index zijn de marktprijzen van schilde-
rijen, gouaches, tekeningen enz. van de betreffende artiesten. Deze prijzen worden wereldwijd bij ongeveer
800 veilinghuizen in pond sterling of het waarde-equivalent op de dag van verkoop geregistreerd. Per kun-
stenaar worden de prijzen voor twaalf opeenvolgende maanden beschouwd. Deze benadering schakelt
eventuele seizoeninvloeden uit. Vervolgens worden uitschieters naar boven of beneden gedurende dit tijd-
vak verwijderd, om extreme prijzen die het algemene marktbeeld zouden kunnen vertroebelen buiten be-
schouwing te laten. Tenslotte wordt het gemiddelde over de resterende prijzen berekend en door het ge-
middelde van de overeenkomstige maand in het basisjaar gedeeld. Dit initiële indexcijfer per kunstenaar
wordt vervolgens ‘gladgestreken’ - dat wil zeggen ontdaan van toevallige fluctuaties - door bepaling van
een veertienmaands voortschrijdend gemiddelde.

Voor kunstenaarsgroepen wordt dezelfde werkwijze gevolgd, zij het dat het initiële indexcijfer de verhou-
ding is tussen de som over de gemiddelde prijs per kunstenaar in de lopende en de basisperiode. In alge-
braïsche vorm kan een en ander worden samengevat in de onderstaande indexcijferformules:

De AMR-index voor de kunstenaar i in maand t, ,AMR i t , is het 3-maands voortschrijdende gemiddelde
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In deze formule betekenen ,i j tp  de j -de veilingsopbrengst van een kunstwerk van kunstenaar i  in maand

t  in pond sterling; ,i tJ  de verzameling van alle veilingsverkopen van kunstenaar i  die in maand t  en de

11 daaraan voorafgaande maanden zijn verkocht. Bovendien zijn uit deze verzameling alle verkopen
verwijderd waarvan de opbrengst tot de hoogste dan wel laagste 10% behoort; ,i tn  het aantal verkopen in

verzameling ,i tJ ; 0t =  de laatste maand van het basisjaar van de index.
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In deze formule zijn dezelfde symbolen gebruikt als formule (2).

Bron: Robin Duthy & Art Market Research, Londen 2000.
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desbetreffende stukken ter markt kwamen. Een andere bron bieden de prijsgegevens van Mayer

en die van de veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s zelf. Fase & Van Tol hebben zich in hun

calculatie op dit laatste materiaal gebaseerd. Een ander, nog maar enkele jaren beschikbaar

gegevensbestand is dat van Robin Duthy & Art Market Research. Dit is de voortzetting van de

desbetreffende gegevensverzameling door Sotheby’s. Dit bureau stelt de zogeheten AMR-

prijsindex samen alsook de prijsindices voor een aantal deelmarkten (zie box 6 voor de desbetref-

fende statistische details). Dit vormde de grondslag voor een van de grafieken van het

prijsbeloop, weergegeven in figuur 5. Een verbijzondering van de prijsbewegingen volgens de

AMR-prijsindex op een aantal deelmarkten is overigens uitgebeeld in figuur 2 en figuur 3.

Toepassing van vergelijking (1) van bladzijde 25 op de desbetreffende prijsreeksen van de AMR-

databank geeft het rendement per jaar op de markt voor schilderkunst in het algemeen en voor de

onderscheiden richtingen. De uitkomst van de bedoelde berekeningen is samengebracht in tabel 4.
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Tabel 4  Rendement op schilderkunst 1976-2000 volgens AMR-index
Jaargemiddelden

Nominaal rendement
 in procenten

Schilderijen in het algemeen 9,8
Oude meesters in het algemeen 8,8

Italiaanse oude meesters 8,3
Franse oude meesters 8,4
Hollandse oude meesters 7,2

19e-eeuwse Europese schilderkunst 7,9
Moderne Europese schilderkunst 7,5
Eigentijdse schilders 12,7

Zie bijlage I voor een definitie van de genoemde stromingen.

Deze cijfers laten zich heel wel vergelijken met de nominale opbrengstvoeten uit tabel 3, vooral

als in gedachten wordt gehouden dat de rendementen van tabel 4 op een relatief korte

steekproefperiode slaan en in dat geval is de onzekerheid in termen van variantie groter.

5.3  Rendement van beleggen in antiek en andere verzamelobjecten

Er is geen duidelijke reden om de bepaling van opbrengstvoeten van beleggingen in kunst te

beperken tot uitsluitend schilderkunst. De literatuur biedt dan ook een klein aantal voorbeelden

van rendementsberekeningen voor andere voorwerpen die verzamelaars verwerven via de markt

en vooral de veilinghuizen. Dit betreft voorwerpen als porselein, kasten en ander meubilair,

tafelzilver, horloges en dergelijke. Overigens is het opvallend
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Tabel 5  Rendement op antiek, verzamelobjecten en museale collecties

Auteur Tijdvak Reële
opbrengst-
voet in
procenten

Alternatieve
opbrengst-
voet in
procenten

Object

Antiek

Ross & Zondervan (1989) 1903-1987 2,2  Stradivariusviolen
Graeser (1993) 1967-1986 7,0 * 7,3  Amerikaanse antieke

meubelen

Verzamelobjecten

Kelly (1994) 1983-1993 -1,1  3,3  Mettlachse bierkroezen
Wellington & Gallo
(1984)

1967-1982 -19,0* Tinnen soldaatjes

Avery & Colonna (1987) 1978-1984 -2,3  4,0  Antieke geweren

Museale collecties

Frey & Serna (1990) 1915-1979 2,8  3,2  H. Mettlar, Zwitserland
(collectie
impressionisten)

Idem 1981-1988 3,2  6,9  G. Guttermann, VS
Idem 6,9  7,5  Britse

Spoorwegenpensioenfon
ds

Idem 3,0  7,5  Asiatica

* betreft nominale in plaats van reële opbrengstvoeten.

dat voor dit soort voorwerpen in de literatuur nauwelijks rendementsberekeningen te vinden zijn.

Pour acquit de conscience hebben we enkele bevindingen hierover uit de literatuur

samengebracht. Het reeds vermelde artikel van Frey & Eichenberger (1995) verschaft een

overzicht van de desbetreffende uitkomsten die betrekking hebben op zowel voorwerpen als

specifieke kunstverzamelingen. Hieronder wordt dit overzicht van Frey &  Eichenberger met een

kleine aanvulling in zijn geheel gereproduceerd, onder vermelding van de oorspronkelijke

vindplaats. Raadpleging van particuliere verzamelaars die hun aankopen administratief

vastleggen biedt een eenvoudige en interessante mogelijkheid de opsomming van tabel 4 en 5 uit

te breiden met nieuwe rendementscijfers.
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5.4  Nogmaals rendement specifieke schilders

Een aantal studies richt zich op bepaling van het rendement van bepaalde schilders in plaats van

het rendement in het algemeen of van bepaalde stromingen. In het voorgaande kwamen

afzonderlijke schilders een enkele maal aan de orde, maar van een systematische bespreking was

geen sprake. De literatuur bevat echter een klein aantal voorbeelden van dergelijke

rendementsstudies.

Deze aandacht voor specifieke rendementen hangt ongetwijfeld voor een deel samen met de

toegenomen belangstelling voor schilderijen als beleggingsobject en het daarbij behorende

potentiële rendement. Naast dit praktische element is een belangrijke overweging ook dat de

waarde van individuele schilderijen kan variëren met de schilder en een aantal andere kenmerken

als onderwerp, stijl, formaat, kwaliteit van de druk, enzovoorts. Door aandacht te geven aan de

verscheidenheid van schilders en hun werkstukken wordt een zekere gelijkenis verkregen met de

samenstelling van een beleggingsportefuille aan de hand van verwachte opbrengsten en risico’s

van de verschillende onderdelen van de portefeuille. Een fraai voorbeeld uit deze literatuur biedt

het onderzoek van Agnello & Pierce (1996). Naast het rendement in het algemeen, waarover in

het voorgaande (tabel 3) reeds werd gerapporteerd, analyseren zij ook doeken van 66 individuele

Amerikaanse schilders op grond van 15.216 geregistreerde veilingverkopen in het tijdvak 1971-

1992. Het betreft schilders, geboren voor de Tweede Wereldoorlog. De meeste kunstenaars in

deze steekproef leefden in de negentiende eeuw, maar allen zijn geboren tussen 1749 en 1930.

Sommigen van de beschouwde kunstenaars zijn zeer bekend en anderen nauwelijks. De

veilingprijzen weerspiegelen dit. Voor de gehele steekproef is de gemiddelde prijs ongeveer

48.000 dollar (of 120.000 gulden) met als laagste 185 dollar en als hoogste bijna 19 miljoen

dollar (of 300 respectievelijk 48 miljoen gulden). Deze hoogste prijs werd genoteerd voor de

schilder van Nederlandse afkomst, Willem de Kooning, maar ook kunstenaars als Jasper Johns,

Jackson Pollock en Robert Rauschenberg bevinden zich in de hoogste prijsklasse. De laagste

prijsklasse van de beschouwde steekproef telt schilders als Ernest Major, George Nicholson en

Jules Pascin. Als onderzoeksmethode bezigen deze auteurs de in het voorgaande reeds besproken

hedonische regressie, waarin, zoals reeds vermeld in box 3, de coëfficiënt van de tijdsterm

correspondeert met het rendement. De door Agnello & Pierce geschatte verdeling van de indi-

viduele rendementen hebben wij samengebracht in tabel 6.
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Tabel 6  Frequentieverdeling rendementen Amerikaanse schilders

Nominaal rendement in procenten
___________________________

Aantal schilders
_____________

    <   5 6
 5 <   7 10
 7 <   9 12
 9 < 11 12
11< 13 12
13< 15 8
    ≥ 15 6

____

Totaal 66

Bron:  Agnello & Pierce (1996, pp. 370-371).

De frequentieverdeling suggereert normaliteit in statistische zin en toetsing ondersteunt deze

hypothese. Deze vorm wordt ook vaak aangetroffen voor bijvoorbeeld het rendement op

enigszins homogene typen aandelen 18.

Als gemiddelde berekenden Agnello & Pierce een nominaal rendement van 9,3 procent met een

spreiding tussen 0,6 procent (behaald op de schilder John F. Francis) en 26 procent (voor doeken

van Jasper Johns). Ter vergelijking zij vermeld dat over de periode 1971-1992 in de Verenigde

Staten de gemiddelde inflatie per jaar 6 procent bedroeg en het aandelenrendement 13 procent,

terwijl Amerikaanse overheidsobligaties en schatkistpapier in dat tijdvak gemiddeld 9,7 procent

respectievelijk 7,4 procent opbrachten.

Wat de individuele schilders betreft, waren de hoogste rendementen voor Jasper Johns (ruim 41

procent), Jackson Pollock (nagenoeg 27 procent), De Kooning en Mark Rotho (elk ongeveer 20

procent). Aan de onderkant bevinden zich Harvey Dunn en Frederich Remington, die in de

gebruikte steekproefperiode elk in de buurt van nul scoren. Overigens vertonen deze

opbrengstvoeten enige variatie bij kleine wisseling in de gebezigde regressievergelijking. Het

algemene beeld dat in tabel 6 voor de groep als geheel naar voren komt wordt door deze

uitkomsten per schilder niet aangetast. Een interessant detail is nog dat de opbrengstvoeten bij

schilders die slechts één genre beoefenen - bijvoorbeeld alleen landschappen, zeegezichten of

uitsluitend figuratief - dikwijls een beetje hoger zijn. Specialisatie lijkt dus ook in de

18 Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld Campbell et al. (1997).
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schilderkunst te lonen, maar dat wisten de Hollandse schilders ten tijde van de Republiek ook al.

Dit is in het hier beschouwde geval, de steekproefvariatie in aanmerking nemend, wellicht slechts

statistische schijn.

De la Barre et al. (1994) hebben op basis van hun hedonische prijsindex eveneens een analyse

gemaakt van de prijsontwikkeling voor moderne kunst in het algemeen en voor een aantal

individuele schilders uit deze stroming. Dit betreft Picasso en een aantal kunstenaars die gerekend

worden tot de Franse impressionisten. De bedoelde onderzoekers berekenen door extrapolatie een

prijsindex voor de beschouwde schilders alsook een algemene prijsindex voor de jaren 1970 en

voor de late jaren 1980. Dit onderbroken prijsbeloop biedt eveneens de mogelijkheid van een

rendementsbepaling met een vergelijking in de tijd. Uitdrukkelijk moet hierbij echter worden

opgemerkt dat De la Barre et al. zulks niet doen, vermoedelijk omdat de constructie van

hoeveelheidsprijsindices voor schilderkunst hun primaire aandachtsveld was. Wij hebben

niettemin hun prijzen gebruikt voor een rendementsbecijfering. De uitkomst van onze berekening

is samengebracht in tabel 7.
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Tabel 7  Rendement op moderne Europese kunst voor een zevental individuele schilders

Schilder Rendement in procenten
_________________________________________

_______________

1950-1969 
       (a) 

_________ 

1972-1978 
       (b) 

_________ 

1987-1991 
       (c) 

_________ 

Braque 19 -4,9 15,5 
Chagall 24 3,1 7,0 
Leger 1,6 9,2 
Matisse 2,4 13,8 
Monet 21 2,5 3,6 
Picasso 22 2,9 4,9 
Renoir 13 1,0 -4,6 

Moderne kunst in het algemeen 17 2,1 8,8 

Toelichting: de rendementscijfers in kolom (a) zijn ontleend aan Stein (1977); de kolommen (b) en (c) zijn afgeleid uit
de indexcijfers geconstrueerd in De la Barre et al. (1994).

Hoewel het aantal door De la Barre beschouwde Europese schilders veel geringer is en de

steekproefperiode korter, is ook hier, evenals bij de Amerikaanse beschouwd in tabel 6, de

spreiding in opbrengstvoeten groot. Opvallend is voorts het aanzienlijke verschil tussen de eerste

en de tweede deelperiode met een gemiddelde opbrengstvoet voor de stroming als geheel in de

eerste deelperiode, die ongeveer vier maal zo groot is als in de jaren 1987-1991. Dit verschil in

gemiddelde keert terug bij de afzonderlijke schilders met als pikant detail dat Braque en Renoir

met een negatieve gemiddelde opbrengstvoet in respectievelijk 1972-1978 en 1987-1991 in dit

korte tijdsbestek van rol wisselen. Deze opvallende wisseling houdt ongetwijfeld verband met een

verschuiving in populariteit van beide schilders. Afgezien hiervan bevestigt onze becijfering

nogmaals het hoogtij van de kunstmarkt aan het eind van de jaren tachtig, zoals dat ook uit andere

bronnen naar voren komt.

Ook Stein (1977) - hij kwam in het voorgaande reeds ter sprake - heeft voor een groot aantal

stromingen en individuele schilders rendementen berekend op basis van door hem geconstrueerde

geometrische prijsindices voor het tijdvak 1946-1968. Hiervoor gebruikte hij indices van

veilingprijzen bij Sotheby’s in Londen. Een aantal rendementen is vermeld in tabel 7 voor de

periode 1950-1965. Deze zijn voor de beschouwde schilders zonder uitzondering aanmerkelijk

hoger dan de beide andere reeksen in deze tabel. Stein verkrijgt deze hoge percentages ook voor

de andere door hem in aanmerking genomen kunstenaars. In de buurt van Chagall en Monet
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bevinden zich volgens Steins calculaties van gemiddelde jaarlijkse rendementen, eveneens

Bonnard en Vlaminck, die elk meer dan 20 procent waardestijging per jaar boeken, terwijl Steins

laagste rendementspercentages worden genoteerd voor Fantin-Latour, Pissarro en Roualt.

Overigens ligt dit drietal met ongeveer 16 procent ’s jaars nog steeds boven het rendement voor

Renoir. Wel moet bij Stein worden aangetekend dat zijn steekproef wat kleiner is en zijn

indexcijfers technisch minder verfijnd zijn dan bij De la Barre et al. Dit geldt ook met betrekking

tot de eigenschappen van de beschouwde doeken, vergeleken met de hedonische indexcijfers van

onder andere De la Barre et al. Ondanks zijn hoge rendementscijfers concludeerde Stein destijds

(in 1977) dat de verwachte opbrengst van beleggingen in schilderijen slechts driekwart bedraagt

van die in aandelen. De waarde van schilderijen in de tijd is volgens Stein bovendien niet

stabieler dan die van aandelen, zodat volgens hem beleggen in schilderijen geen waarborg biedt

tegen de wisselvalligheden van het economische klimaat.

Terugkerend naar tabel 7 springt Picasso er voor het tijdvak 1950-1969 duidelijk uit en de vraag

kan rijzen of dit een meer algemene betekenis heeft in de zin dat voor deze schilder die zo lang

actief is geweest in zijn lange leven de prijsvorming afwijkt van de kunstmarkt in het algemeen.

Czujack (1997) heeft deze vraag voor de periode 1963-1994 eveneens onder ogen gezien. Met

behulp van een hedonische regressie heeft zij op grond van op veilingen verkochte Picasso’s

gedurende 1963-1994 een algemene prijsindex voor Picasso gemaakt, met bovendien een

onderverdeling naar de door kunsthistorici gewoonlijk onderscheiden acht stijlperioden in zijn

artistieke bestaan. De slotsom van deze exercitie is interessant. Haar empirische studie leert ten
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eerste dat Picasso’s werken uit zijn blauwe en roze periode de hoogste prijzen doen 19. De

tweede empirische bevinding van Czujack laat zien dat het prijsbeloop van Picasso’s gedurende

1963-1974 vrijwel parallel is aan het beloop van de marktindex. Ter illustratie reproduceren we

haar desbetreffende grafiek als figuur 6. De eindconclusie van Czujack is ondubbelzinnig: de

Picasso’s springen er in hun algemeenheid naar prijs niet uit. Tot deze slotsom zouden Pesando

(1993) eerder en Pesando & Shum (1999) later met betrekking tot Picasso’s zeefdrukken en

prenten eveneens komen.

19 De blauwe periode - ongeveer 1902-1904 - verbeeldt vooral depressie, verdriet, armoede en
eenzaamheid en de roze periode - ruwweg 1904-1906 - brengt vrolijkheid tot uitdrukking met onder andere
clowns en harlekijns.
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6  DE OPBRENGSTVOETEN NADER BEZIEN

De monetaire of reële opbrengstvoeten voor schilderkunst in het algemeen en voor bepaalde

schilders, alsook voor bijzondere verzamelobjecten zoals tekeningen, prenten of antiek laten een

bonte verscheidenheid zien. Naast verscheidenheid treedt echter als gemeenschappelijk kenmerk

aan het licht dat de berekende opbrengst vrijwel altijd lager is dan de marktrente. Anders gezegd,

de alternatieve opbrengst voor het kopen van schilderijen ligt een aantal procentpunten boven het

rendement van beleggen in schilderijen. Deze constatering roept ten minste twee vragen op die

nadere aandacht en analyse vragen. De desbetreffende vragen zijn de volgende. De eerste is of er

wellicht bijzondere marktomstandigheden of overwegingen zijn aan te wijzen voor dit niet

verwaarloosbare rendementsverschil behaald op de financiële markten. De tweede vraag is of de

gebruikte calculatiemethode op grond van het rente-op-rentebeginsel niet te mechanisch is en

daardoor voorbijgaat aan de mogelijke motieven die ten grondslag liggen aan de aanschaf van

kunst.

6.1  Monetaire opbrengstvoet kunst en de marktrente

In tegenstelling tot de deelnemers aan de financiële markten bestaan de deelnemers in de markt

voor kunst, en dus ook de markt voor schilderstukken, prenten en tekeningen, uit geheel

verschillende groepen. Ten eerste zijn er de particuliere verzamelaars. In het algemeen zijn deze

niet op winstmaken gericht, wat een element van irrationaliteit in de zin van minder logica en

rechtlijnigheid introduceert. Dit biedt vaak een verklaring voor anomalieën. Particuliere

kunstverzamelaars - Frey & Eichenberger (1995) en Pommerehne & Feld (1997) hebben hier

naast anderen reeds op gewezen - laten zich in grote mate leiden door het feit dat zij bezitter zijn

van een werk: het zogenoemde endowment-motief. Dit houdt in dat een kunstobject waarvan men

reeds bezitter is, hoger wordt gewaardeerd dan een kunstobject dat nog moet worden aangeschaft.

En alleen dit laatste moet concurreren op de vermogensmarkt met financiële activa uit de verkoop

waarvan een particulier verzamelaar een nieuwe aanschaf betaalt. Een bijkomend element is de

aanwezigheid van een collectie. Voor een reeds bestaande collectie is de aanschaf van een werk

dikwijls ingegeven door de overweging dat daarmee de waarde van de gehele collectie wordt

vergroot. Hierdoor is de additionele waarde van de desbetreffende aankoop groter dan alleen een

financiële afweging van beleggingsalternatieven zou aangeven. Tenslotte is er nog de overweging

dat kunstwerken, verkregen uit de nalatenschap van ouders of andere verwanten om gevoels-

matige redenen hoger worden gewaardeerd dan hun geldelijke betekenis die blijkt uit het
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rendement. Ook dit leidt ertoe dat het monetaire rendement van een kunstwerk een secundaire rol

gaat spelen.

Naast openbare en particuliere collecties bestaan er de kunstverzamelingen van bedrijven. Heel

vaak ontstaan deze in een op winst maken gerichte omgeving in ondernemingen waar de top

interesse heeft (ontwikkeld) voor bepaalde vormen van kunst. De belangrijkste voorbeelden uit de

praktijk van bedrijvencollecties zijn verzamelingen van moderne kunst en beeldhouwkunst. De

opbouw van dergelijke collecties is een activiteit die de desbetreffende onderneming zich kan

veroorloven, gegeven zijn vaak stevige marktpositie, buiten de sfeer en dwingende noodzaak van

de dagelijkse competitie die men voor de kernactiviteiten juist wel moet respecteren. Een mooi

voorbeeld hiervan, vermeld in tabel 3, is de verzameling van het pensioenfonds van de Britse

spoorwegen. Een ander voorbeeld dat grote bekendheid verwierf, biedt de kunstcollectie van het

Amerikaanse Sara Lee, die eens toebehoorde aan de oprichter van het bedrijf, de ondernemer

Nathan Cummings uit Chicago. Het is niet moeilijk nog andere goede voorbeelden te vinden,

evenmin als het lastig is het rendement van dergelijke collecties te becijferen.

Belangrijke kopers van kunst zijn de openbare musea. Voor hun aankopen zijn deze onderhevig

aan belangrijke financiële beperkingen. Daarnaast beschikken zij soms over de mogelijkheden om

voor belangrijke werken ter completering van hun collectie incidenteel geldelijke steun te

verwerven. Door deze bijzondere omstandigheid verkrijgen de verkopers van dergelijke stukken

een relatief hoge prijs. Volgens de gangbare en ook in ons opstel gevolgde rekenmethode van

samengestelde rente resulteert dit automatisme in een hoger rendement. Pommerehne & Feld

(1997) hebben de hypothese dat publieke musea hogere prijzen plegen neer te tellen dan andere

verzamelaars, empirisch getoetst voor de Verenigde Staten met aankoopgegevens gedurende de

periode 1820-1970. Zij vonden onder de 1.126 beschouwde gevallen van niet-speculatieve door-

verkoop - resale  in hun terminologie - een aantal van 112 aankopen door openbare musea. Het

gemiddelde reële rendement van deze transacties is ruim vier procent, tegen 1,1 procent voor de

overige transacties. Dit resultaat bevestigt de bovenvermelde hypothese. Bovendien blijkt de

spreiding in het rendement van de aankopen door openbare musea geringer dan bij de overige

aankopen. Dit zou kunnen duiden op een voorzichtig en weloverwogen aankoopbeleid van de

openbare musea. Een en ander is samengebracht in tabel 8.
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Tabel 8  Reële opbrengstvoet per jaar voor niet-speculatieve verkopen gedurende 1820-1970 in
de Verenigde Staten

   Aantal

transacties

    Opbrengstvoet in procenten

_______________________________________________________

Gemiddelde Mediaan     
 

Hoogste      
 

Laagste       
 

Standaard-
deviatie

Alle door-
verkopen

_________

1.126

__________

1,4

__________

1,7

__________

47,7

__________

-19,3

_________

5,5
waarvan:
Openbare
musea

112 4,1 4,4 13,9 -9,9 3,8

Overige 1.014 1,1 1,4 47,7 -19,3 5,4

Toelichting:  niet speculatief in de zin dat de verkoper het kunstwerk steeds tenminste twintig jaar in bezit heeft gehad.

Dat de verschillen in gemiddeld rendement voor beide categorieën kopers statistisch significant

zijn en niet hun oorsprong vinden in uitbijters in de gebruikte steekproef wordt bevestigd door de

onderliggende frequentieverdeling van opbrengstvoeten voor beide groepen afzonderlijk. Deze

wordt in figuur 7 gereproduceerd. Pommerehne en Feld hebben bovendien volgens de regels der

statistische kunst vastgesteld dat zij van hetzelfde type zijn. Hun bevindingen suggereren

overigens ook dat het aankoopbeleid door openbare musea in de Verenigde Staten nogal conjunc-

tuurgevoelig is en minder dan bij de overige verzamelaars van de gunst der tijden gebruik weet te

maken. Hiermee komen we op het andere algemene aandachtspunt, namelijk in hoeverre de

mechanische rendementsberekening een vertekend beeld geeft, voorzover geen rekening wordt

gehouden met onderliggende gedragsoverwegingen.

De rendementsberekening is telkens gebaseerd op de waargenomen prijsstijging gedurende de tijd

dat een werk in handen is geweest van de verkoper. Dit betekent dat de overwegingen die het

prijsbeloop mede hebben bepaald, al dan niet onvermijdelijk, grotendeels buiten beschouwing

blijven, maar niettemin hun neerslag vinden in de gebruikte prijsgegevens. Vrijwel alle analyses

berusten op veilingprijzen dat wil zeggen prijsvorming op de tertiaire markt. De prijzen voor de

kwantitatief misschien niet minder belangrijke verkopen via galerie- en antiekhandel, de

secundaire markt, blijft hierdoor buiten zicht en er treedt alleen geen vertekening op in de

berekende rendementen voorzover het prijsbeloop op secundaire en tertiaire markt geheel parallel
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is. Dit is vermoedelijk niet het geval. Veilingprijzen dragen het karakter van groothandelsprijzen,

omdat de voornaamste kopers op veilinghuizen handelaren zijn. Dientengevolge is het redelijk te

veronderstellen dat particuliere verzamelaars hogere dan veilingprijzen betalen en bij verkoop een

lagere prijs krijgen, waardoor voor particulieren het rendement per saldo lager uitvalt dan de

literatuur rapporteert. Een zelfde kanttekening geldt de invloed van transactiekosten, ver-

zekeringspremies en afhandelingskosten, die fors zijn en daardoor het netto rendement zoals

vermeld in bijvoorbeeld tabel 3 aanmerkelijk verlagen. Tenslotte is er een fiscale werking, die

inhoudt dat kunstaankopen voor ingezetenen van veel landen een manier is om belastingen te

ontgaan danwel een techniek biedt voor het witwassen van zwart geld. Over de precieze betekenis

hiervan voor de prijsvorming is vooralsnog weinig bekend. Vast staat dat de rendementscijfers

opwaarts vertekend worden door de extra vraag die deze belastingontduiking uitlokt.

De meeste rendementsstudies maken een vergelijking met het rendement op alternatieve

beleggingen in bijvoorbeeld overheidsobligaties of, een enkele maal, aandelen. In bijna alle ge-

vallen, zeker wanneer de in ogenschouw genomen periode lang is, valt het rendement op

schilderijen en andere verzamelobjecten lager uit dan dat op de alternatieven op de financiële

markt. Voorzover kunst een risicovolle belegging zou zijn, vergelijkbaar met aandelen, is deze

systematische discrepantie verwonderlijk in het licht van bijvoorbeeld de discussie rond paradox
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van de equity premium puzzel 20. Volgens deze analyse ligt voor kunst bij een gangbaar

risicogedrag een hoger rendement in de rede. Het feit dat bijna onveranderlijk het rendement voor

kunst lager is dan voor vrijwel risicoloze beleggingen, betekent dat bij kunstverzamelaars andere

motieven dan beleggingsoverwegingen, de gangbare risicoperceptie en het daarmee verbonden

toekomstig inkomen, een dominante rol spelen. Verzamelaars kopen in beginsel niet om te

verkopen en zijn daardoor - anders dan in de speculatieve handel - weinig risicogevoelig. Ook

hun prijs- en kostengevoeligheid is vermoedelijk gering. Bij de speculatieve handel ligt dit

anders. Hier zal in het algemeen een afweging plaatsvinden van marginale opbrengsten en kosten

en ook een visie bestaan op toekomstige verschuivingen in smaak en preferenties voor genres. De

verklaring van dit verschil in reactiepatroon moet gezocht worden in de extra baten die de echte

verzamelaar aan zijn collectie ontleent. Dit is zijn psychisch inkomen. Een dergelijk inkomen

stoelt uiteindelijk op het genot ontleend aan een schilderij en het maatschappelijk aanzien dat het

bezit van een kunstcollectie de eigenaar verschaft. Precieze meting van dit psychisch rendement

is vooralsnog een illusie, maar het verschil van gemeten rendement van kunst ten opzichte van dat

behaald op een risicovolle belegging biedt in elk geval een eerste kwantitatieve benadering.

Vervolmaking van deze benadering is een mogelijk interessant terrein van onderzoek en

economische experimenten.

6.2  Markt voor schilderkunst als segment van de internationale vermogensmarkt

Een wijdverbreide zienswijze is dat beleggen in kunst een garantie biedt tegen geldontwaarding

en derhalve in elk geval de reële waarde van het belegde vermogen in stand houdt. Vergelijking

van het beloop van bijvoorbeeld de consumptieprijsindex met dat voor de kunstmarkt over een

lange reeks van jaren geeft steun aan deze opvatting, al is soms - bijvoorbeeld gedurende 1988-

1990 - de prijsontwikkeling van kunst veel uitbundiger geweest dan die van het algemene

prijspeil. Deze deviaties dragen echter - zo leert een grafische inspectie - het karakter van

kortstondige evenwichtsverstoringen die aan het verwachte beloop voor de lange termijn

nauwelijks afbreuk doen. Een andere vraag is of een dergelijke vergelijking doelmatig is en of

vergelijking met de prijsontwikkeling voor onroerend goed niet meer voor de hand ligt. Dit

brengt ons meteen bij de belangrijke vraag naar de samenhang tussen de kunstmarkt en de

vermogensmarkt in het algemeen. In beginsel laat deze vraag zich op tweeërlei wijze

20 Vergelijk bijvoorbeeld Mehra & Prescott (1985), Kockerlakota (1996), Siegel & Thaler (1997) en de analyse voor
Nederland en Europa door respectievelijk Fase & Van de Poll (1996) en Fase (1997).
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beantwoorden. Het eerste antwoord is ontkennend. De overweging daarbij is dat de markt voor

kunst en derzelver prijsverloop niets gemeen heeft met het rendementsbeloop op de financiële

markten. Het andere antwoord is bevestigend en volgt uit de opvatting dat de kunstmarkt een

deelmarkt is van de vermogensmarkt en derhalve onderworpen is aan dezelfde beginselen van

onderlinge afweging van opbrengsten en risico’s tussen de onderscheiden

vermogenscomponenten. Beide zienswijzen zijn in de literatuur uitvoerig en grondig empirisch

getoetst. Het lijkt doelmatig de desbetreffende uitkomsten, vermeld in de literatuur, hier kort weer

te geven. Dit stelt ons in staat tot een oordeel te komen over deze belangrijke vraag, die overigens

in zowel een nationaal als internationaal verband gesteld kan worden en in de literatuur als

zodanig ook wordt onderzocht.

De omzet op de kunstmarkt is geconcentreerd in de veilinghuizen te New York en Londen, die

samen ongeveer 75 procent van de totale veilingomzet voor hun rekening nemen. Parijs neemt

met een aandeel van ongeveer 6 procent de derde plaats in. Deze omzetten worden overwegend

gerealiseerd bij Sotheby’s en Christie’s, waar het topsegment van de schilderijen wordt geveild,

terwijl de kwalitatief mindere doeken elders worden aangeboden, waardoor een

selectiviteitsvertekening optreedt. Dit beeld vindt steun in de analyse van de rol van de

veilinglocatie op de uiteindelijke prijs, zoals bijvoorbeeld verricht door Czujack (1997). De

conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er voor het topsegment een internationale markt voor

schilderkunst bestaat. Voor de meer specifieke stromingen met een vooralsnog nationaal karakter,

zoals eigentijdse Amerikaanse land art en minimal art of Latijns-Amerikaanse schilderkunst,

bestaat er echter een afzonderlijk marktsegment. De prijsontwikkeling op deze markten vertoont

een eigen patroon, zoals blijkt uit de statistische analyse van bijvoorbeeld Ekelund, Ressler &

Watson (2000) of Ginsburgh & Penders (1997). De verklaring hiervoor is het ontbreken van

prijsarbitrage. Het is dit element dat samenhang met de andere delen van de vermogensmarkt

bewerkstelligt. Hierbij is van belang vast te stellen dat een financieel instrument als aandeel of

obligatie aanspraken vertegenwoordigt op de vruchten van toekomstige productieve

inspanningen. Bij kunst staat daarentegen het esthetisch genoegen, de sociale status die het

kunstbezit de eigenaar verschaft centraal en is de waarde daarvan als het ware belichaamd in de

prijs van het kunstobject. De verbinding met de financiële kant van de vermogensmarkt ontstaat

door het op contante waarde brengen van deze in de tijd gespreide opbrengsten waarin de

rentevoet als disconteringsfactor de verbindende parameter is. In dat opzicht is de analogie met

onroerend goed en in het bijzonder woningen onmiskenbaar. Het beschikbare empirische

onderzoek naar de samenhang tussen de kunstmarkt en de andere onderdelen van de vermogens-
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markt geeft steun aan deze zienswijze, maar brengt daarin ook een nuancering aan. De eerste

auteur die uitdrukkelijk aandacht schonk aan deze samenhang, Stein (1977), bracht een zwakke

correlatie aan het licht tussen de veilingprijzen en aandelenkoersen in Londen, maar ook met die

in New York. Niettemin concludeerde Stein destijds, dus in 1977, dat beleggen in kunst, anders

dan de gangbare opvatting, niet bijzonder winstgevend is vergeleken met beleggen in financiële

activa. Bovendien is de waarde van kunst evenzeer onderhevig aan de schommeling in de

conjunctuur als de beurskoersen. Ook recentere empirisch onderzoeken door onder andere

Buelens & Ginsburgh (1993), Chanel et al. (1994), Chanel (1995), Gérard-Varet (1995),

Ginsburgh & Jeanfils (1995), Candela & Scorcu (1997), Singer & Lynch (1997), Biey & Zanola

(1999), Flôres et al. (1999) en Pesando & Shum (1999) hebben de samenhang tussen de prijs voor

schilderkunst en de verschillende deelmarkten van de vermogensmarkt onderzocht. Dit is veelal

gedaan in de vaak vertrouwde trant onder economen hun technisch-statistisch vernuft ten volle te

demonstreren (zie box 7). Toepassing van VAR-modellen, causaliteitsanalyse en

coïntegratietechnieken diende daarbij als de opvallendste nieuwigheid, maar opende bovendien

de mogelijkheid het altijd aanwezige gevaar van trendcorrelatie te ontgaan. De

steekproefperioden die werden gebruikt door de bovenvermelde auteurs liepen uiteen en daarmee

de bevindingen. Buelens & Ginsburgh concludeerden tot een zwakke samenhang tussen de markt

voor schilderkunst en de aandelenmarkt in de voornaamste financiële centra. Hun statistische

analyse is nader verfijnd en verbreed in Ginsburgh & Jeanfils door toepassing van de
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Box 7  Toetsing van duurzame samenhang tussen deelmarkten

Vragen over de aard van de samenhang tussen kapitaalmarkt en algemene schilderkunstmarkt of tussen
algemene schilderkunstmarkt en de markt voor specifieke stromingen of schilders worden soms gesteld in
de literatuur over het rendement van schilderijenbezit. Dit geschiedt wellicht mede omdat de desbetreffende
auteurs, zoals Frey & Pommerehne, hebben gesuggereerd ook blijk te willen geven van hun statistisch-
technische vernuft. Dit betreft toetsing van de dynamische interactie tussen deelmarkten, onder vermijding
van de immer op de loer liggende valkuil van trendcorrelatie. De centrale variabelen zijn de opbrengstvoe-
ten op de beschouwde deelmarkten. Statistische kernbegrippen zijn co-integratie en zwakke exogeniteit ten
aanzien van de dynamiek op lange termijn enerzijds en Granger-causaliteit ten aanzien van de korte termijn
anderzijds. Zie bijvoorbeeld het leerboek van Maddala & Kim (1998) voor een uiteenzetting. Het
technisch-statistische kader is bijvoorbeeld het volgende model:

1, 1 1, 1 2, 1 1,1 1, 1 1,2 2, 1 1,( )t t t t t ty y y y yα β γ γ ε− − − −∆ = − + ∆ + ∆ +

t,21t,22,21t,11,21t,21t,12t,2 yy)yy(y ε+∆γ+∆γ+β−α=∆ −−−−

Hierin beschrijft de term 1t,21t,1 yy −− β−  de lange-termijnevenwichtsrelatie en de term

,1 1, 1 ,2 2, 1i t i ty yγ γ− −∆ + ∆  voor i=1,2 de korte-termijndynamiek. Er is een aantal manieren om de α’s, β’s en

γ’s in dit model te schatten. Voor ons is van belang vast te stellen of er een lange-termijnevenwichtsrelatie
bestaat en, zo ja, of binnen deze relatie met één van beide als drijvende kracht - oorzaak - gezien kan
worden of dat sprake is van wederzijdse beïnvloeding (danwel tweezijdige causaliteit). Vatten we t1y  en

t2y  op als het rendement op een bepaalde deelmarkt, dan maakt deze statistische benadering het mogelijk

vast te stellen of de rendementen op lange termijn samenhangen of dat één markt domineert. Zoals
geschreven in de hoofdtekst is dit onderwerp van analyse bij Ginsburgh & Jeanfils (1995) voor de
internationale kunst- en kapitaalmarkt, bij Czujack et al. (1996) voor de algemene kunstmarkt en
deelmarkten voor individuele schilders (Braque, Chagall, Ernst, Miró en Picasso) en zeefdrukken. Flôres Jr.
et al. (1999) onderzoekt op dezelfde wijze binnen de context van de schilderijenportefeuille de samenhang
tussen de markten voor grote meesters, andere schilders en Amerikaanse schilders.

causaliteits- en coïntegratieanalyse. Zij concludeerden op grond daarvan tot een lange-

termijnsamenhang tussen de vergelijkbare segmenten van de kunstmarkt - de grote meesters,

Amerikaanse tijdgenoten en de overige schilders - en de aandelenmarkt, maar stellen ook dat de

aandelenmarkt niet wordt beïnvloed door onevenwichtigheden op de markt voor kunst, maar

omgekeerd wel. Een soortgelijk resultaat laten de andere genoemde causaliteits- en

coïntegratiestudies zien. Vermeldenswaard is de studie van Candela & Scorcu, omdat deze zich in

het bijzonder richt op de Italiaanse kunstmarkt die naar grootte internationaal de vijfde plaats

inneemt en bovendien de vergelijking maakt met de markt voor onroerend goed. Deze auteurs

vinden dat op de korte termijn de opbrengst op schilderkunst achterblijft bij die op de financiële

markten, maar dat op de lange termijn er geen samenhang is met deze onderdelen van de

vermogensmarkt. De samenhang met onroerend-goedprijzen is echter volgens hun analyse

onmiskenbaar. Pesando & Shum onderzochten de samenhang vooral vanuit de optimale
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beleggingsstrategie en de mogelijkheden van  portefeuillediversificatie. Op grond van de

gevonden enkelvoudige correlatiecoëfficiënten achten zij de mogelijkheden gering: alleen voor

bepaalde zeefdrukken, onder andere van Picasso, zien zij enige ruimte voor diversificatie naar

financiële activa.

Samenvattend leert de empirische literatuur over de samenhang tussen de segmenten van de

schilderkunstmarkt en de vermogensmarkt dat de samenhang wisselend is in sterkte, maar niet

geheel ontbreekt. De exploitatiemogelijkheden hiervan voor de samenstelling van de

beleggingsportefeuille zijn echter gering voorzover de aandacht zich beperkt tot ruime groepen

van kunst. Richt men zich op specifieke categorieën dan doen zich echter interessante

mogelijkheden voor.
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7  TOT BESLUIT ENIGE BELEIDSIMPLICATIES

De markt voor beeldende kunst kent, zoals onder andere de econoom Throsby (1994) in zijn

analyse van markten voor kunstvormen heeft vastgesteld, een hiërarchische opbouw in

deelmarkten. Deze is niet zonder belang voor de prijsvorming en derhalve voor het rendement

van schilderkunst dat in dit opstel centraal stond. De onderste trede in de beeldende-kunstmarkt,

door hem de primaire markt genoemd, draagt een betrekkelijk ongeorganiseerd karakter en

verschaft bezigheden aan beginnende of niet gevestigde kunstenaars. De verkoopkanalen zijn

kleine galerieën, plaatselijke kunstmarkten of braderieën en kleine handelaren. Aan de

koperszijde figureren vooral de particulieren. De prijsvorming is veelal gebrekkig en de markt

weinig doorzichtig. De tweede laag is de secundaire markt. Gevestigde kunstenaars, kunsthandel

en bekende galerieën tezamen met particuliere verzamelaars, musea en in de opbouw van een

eigen collectie geïnteresseerde bedrijven vormen de marktdeelnemers. Deze handel is vooral

gelokaliseerd in grote steden als New York, San Francisco, Londen, Parijs, Amsterdam en Syd-

ney. Voor de individuele kunstenaar is toelating tot deze markt blijk van erkenning die de poort

tot commercieel succes opent. Galerieën en handelaars oefenen een grote invloed op de prijs-

vorming uit en er is sprake van een situatie van asymmetrische informatie, zeker wat betreft het

werk van reeds overleden kunstenaars. Ook op dit segment is de prijsvorming onvolkomen met,

wat in de systematiek van de marktvormen door De Jong (1951, p. 197) wordt genoemd,

‘monopsonistische trekken’, dat wil zeggen een kopersmarkt. Op deze markt manifesteert zich

soms het zogenaamde ‘lemon-probleem’ dat de tweedehands-automarkt kent, waardoor

vertekening in de prijsvorming optreedt, omdat bij gebrek aan beter de prijs als maatstaf gaat

gelden voor de kwaliteit. Dit is ook de markt waar volmaakte vervalsingen worden aangeboden

en oneerlijk gedrag zijn kans krijgt. De hoogste sport in deze markthiërarchie zijn de

internationale veilinghuizen zoals Sotheby’s, Christie’s, Phillips, Finarte en Drouet. De

deelnemers aan deze zogeheten tertiaire markt zijn goed geïnformeerd en vaak deskundig. Het is

een internationale en transparante markt voor een niet homogeen goed. Voor schilderijen is dit de

markt die ten grondslag ligt aan het merendeel van de rendementsberekeningen, vermeld in het

voorgaande.

Een bijzonder kenmerk van de gevonden rendementen is dat deze bijna nooit een gevolg zijn van

speculatief gedrag. Het grootste deel van de beschouwde doeken was tenminste twintig jaar in het

bezit van de verkoper. Niettemin geven de opbrengstvoeten op enigerlei wijze uitdrukking van de

voorkeuren van de kopers op een internationale markt van schilderijen. Deze markt is bovendien
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onderdeel van de vermogensmarkt, waar de wet van één prijs pleegt te gelden. Dientengevolge

bestaat voor de geconstateerde afwijkingen de noodzaak deze economisch te duiden.

Het voorgaande brengt bijna zonder uitzondering aan het licht dat het financiële marktrendement

hoger ligt dan dat gemaakt op schilderkunst, voorzover wordt afgezien van speculatieve aankopen

(dit is bijvoorbeeld het geval bij eigentijdse Amerikaanse kunst als land art, minimal art,

enzovoorts). Ook het beleggingsrendement op onroerend goed of edele metalen ligt hoger. Voor

individuele schilderijenbezitters betekent dit verschil dat zij voor het bezit van doeken van hun

voorkeur bereid zijn een financieel offer te brengen. Hiervoor krijgen zij de bevrediging van een

esthetische of maatschappelijke behoefte terug. Dit is het psychisch of subjectief inkomen,

verkregen door inlevering van een zeker beleggingsrendement. Het schilderij verleent bij wijze

van spreken consumptieve diensten aan zijn bezitter. Naast dit particuliere alternatieve

kostenaspect van de consumptieve zienswijze is er echter in de vermogensbenadering ook de

opvatting die de maatschappelijke kosten door de suboptimale aanwending van ver-

mogenscomponenten centraal stelt. Dit verandert het beeld uitdrukkelijk. Op het eerste gezicht en

bij een sterk normatieve beschouwingswijze is de zienswijze denkbaar dat deze suboptimale

aanwending uit oogpunt van maatschappelijke welvaart onwenselijk is. Een dergelijk oordeel is,

zoals reeds meer dan een halve eeuw geleden door de welvaartstheoreticus Hennipman (1945)

betoogd, strikt genomen niet mogelijk op logische gronden, want dat veronderstelt een

rationaliteit met betrekking tot consumptieve diensten die ongegrond is. Uiteindelijk betreft dit,

om met de Britse econoom L. Robbins (1973) te spreken, ‘... a question of ultimate values, a

question of what you think to be the purpose and function of the state as the authoritarian element

in society, a question of political philosophy’. Hiermee kan volledig worden ingestemd. De

economisch-politieke filosofie die aan het onderhavige opstel ten grondslag ligt is die van een

vrije economische orde, die echter de externe effecten zoveel als mogelijk is in een prijs tot

uitdrukking wil brengen. Wat de schilderijen betreft, zou dit voor particulieren kunnen in de vorm

van een belastingheffing op hun bezit. Een andere mogelijkheid is de oplegging van de

maatschappelijke plicht deze particuliere collecties van tijd tot tijd beschikbaar stellen voor

musea en dergelijke - vergelijk de geste van de familie Kramersky met betrekking tot het

olieverportret van dr. Gachet -  waardoor zij een collectief goed worden. Voor instellingen zoals

het Britse Spoorwegpensioenfonds zou dit kunnen zijn de verplichting tot het houden van

exposities voor het publiek. In het licht van de fiscale geschiedenis van het draagkrachtbeginsel

zoals verwoord door onder andere Grapperhaus (1993) zou hier dan sprake zijn van een

omgekeerde ‘herendienst’, wanneer we deze middeleeuwse vorm van belastingheffing in nature
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als ijkpunt zouden nemen. Op deze wijze zou als het ware een maatschappelijke bate worden

gegenereerd die de maatschappelijke kosten neutraliseert.

Er is nog een heel ander element van maatschappelijke kosten denkbaar. De kunstomzetten zijn

sinds halverwege de jaren zeventig - figuur 1 illustreerde dit overduidelijk - tot astronomische

hoogte gestegen. Ten dele is dit ongetwijfeld een gevolg van de opgebouwde vermogensposities

door de economische voorspoed met onder meer stijgende beurskoersen. Anderzijds bestaan er

sterke aanwijzingen - zie bijvoorbeeld Schneider & Enste (2000), Fase (2000) - dat de officieuze

economie in de Westerse samenleving in het algemeen en in Nederland in het bijzonder

aanzienlijk is gegroeid. Voor een deel gaat dit vermoedelijk ten koste van de belastinginkomsten

voor de overheid. Tegelijkertijd kan men zich de vraag stellen of de bloei van de kunstmarkt

hiervan ook niet een gevolg is, omdat deze een prachtige mogelijkheid biedt terug te keren in de

officiële economie. Ook in de beoordeling hiervan speelt de politieke filosofie een belangrijke

rol. De lagere opbrengstvoet van schilderijen lijkt in elk geval niet in strijd met de gedachte dat

ook deze de kloof tussen maatschappelijke kosten en particuliere baten ten goede komt. Of dit

ook als billijk moet worden beoordeeld is een andere kwestie.
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BIJLAGE I

Totale kunstveilingomzet schilderijen

(miljoenen US dollars)

Seizoen Omzet Seizoen Omzet Seizoen Omzet Seizoen Omzet

_______ ______ _______ ______ _______ ______ _______ ______

1970/71 87,59 1978/79 291,97 1986/87 1282,50 1994/95 1575,00

1971/72 94,89 1979/80 394,16 1987/88 1800,00 1995/96 1755,00

1972/73 186,13 1980/81 445,25 1988/89 3075,00 1996/97 2010,00

1973/74 215,33 1981/82 343,06 1989/90 4650,00 1998/99 2516,57

1974/75 145,99 1982/83 350,36 1990/91 1575,00 1999/00 2860,29

1975/76 167,88 1983/84 518,24 1991/92 1192,50

1976/77 189,78 1984/85 613,13 1992/93 1207,50

1977/78 226,28 1985/86 664,23 1993/94 1342,50

Bron:  Corb en Eckstein, 1997.
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BIJLAGE II  DEFINITIES VAN KUNSTENAARSGROEPEN

De groepsindices zijn op de werken van de volgende kunstenaars gebaseerd.

Bron: Art Market Research, http://www.artindex.co.uk

Italiaanse oude meesters

Stefano Della Bella, Canaletto, Luca Giordano, Francesco Guardi, Giacomo Guardi, Giovanni

Francesco Guercino, Antonio Joli, Andrea Locatelli, Michele Marieschi, Jacopo Palma, Giovanni

Paolo Panini, Marco Ricci, Sebastiano Ricci, Salvator Rosa, Francesco Simonini, Giovanni

Battista Tiepolo, Giovanni Domenico Tiepolo, Giuseppe Zais, Francesco Zuccarelli

Hollandse oude meesters

Ludolf Bakhuysen, Abraham Bloemaert, Pieter Claesz, Joost Cornelisz Droochsloot, Egbert van

Heemskerk, Thomas Heeremans, Jan van Goyen, Melchior de Hondecoeter, Jan van

Huchtenburgh, Jan van Huysum, Nicolas Maes, Jan Miense Molenaer, Klaes Molenaer, Pieter

Molyn, Caspar Netscher, Adriaen van Ostade, Antonie Palamedes, Salomon van Ruysdael,

Cornelis Saftleven, Herman Saftleven, Jan Steen, Abraham Storck, Willem van de Velde (jnr),

Philips Wouwerman, Jan Wynants.

Franse oude meesters

Louis Leopold Boilly, Francois Boucher, Jacques-Louis David, Jean Honore Fragonard,

Theodore Gericault, Jean-Baptiste Greuze, Jean Baptiste Huet, Nicolas Lancret, Nicolas de

Largilliere, Carle van Loo, Jean Baptiste Monnoyer, Charles-Joseph Natoire, Jean Marc Nattier,

Jean Baptiste Oudry, Jean Baptiste Pater, Jean Pillement, Hubert Robert, Joseph Vernet, Marie

Louise Elisabeth Vigee-Lebrun, Jean Antoine Watteau.
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Oude meesters

Francois Boucher, Canaletto, Pieter Claesz, Jean Honore Fragonard, Thomas Gainsborough, Jan

van Goyen, Jean-Baptiste Greuze, Francesco Guardi, Jan van Kessel, Nicolas de Largilliere, Sir

Peter Lely, Nicolaes Maes, Michele Marieschi, Ben Marshall, Sir Joshua Reynolds, Hubert

Robert, Salomon van Ruysdael, Abraham Storck, David (younger) Teniers, Giovanni Battista

Tiepolo.

Moderne Europese schilders

Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Kees van Dongen, Moise Kisling, Marie

Laurençin, Pablo Picasso, Georges Rouault, Maurice Utrillo, Edouard Vuillard.

Hedendaagse schilders

Georg Baselitz, Jean Michel Basquiat, Jean Charles Blais, Sandro Chia, Francesco Clemente,

Keith Haring, Mimmo Paladino, A R Penck, Sigmar Polke, Antonio Tapies

Art-100 index (schilderijen in het algemeen)

Pierre Alechinsky, Helen Allingham, Michael Ancher, Karel Appel, Georg Baselitz, Jean Michel

Basquiat, Albert Bierstadt, Pierre Bonnard, Fernando Botero, Eugene Boudin, Arthur Merric

Bloomfield Boyd, Georges Braque, Bernard Buffet, Marc Chagall, Sandro Chia, Giorgio de

Chirico, Jean Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, Salvador Dali, Montague Dawson, Otto

Dix, Jean Dubuffet, Max Ernst, Henri Fantin-Latour, Lyonel Feininger, Lucio Fontana, Myles

Birket Foster, Sam Francis, Atkinson Grimshaw, Keith Haring, Henri Harpignies, Childe

Hassam, Paul-Cesar Helleu, John Frederick (snr) Herring, Ferdinand Hodler, Antonio Jacobsen,

Johan-Laurents Jensen, Johan Barthold Jongkind, Asger Jorn, Ernst Ludwig Kirchner, Moise

Kisling, Paul Klee, Gustav Klimt, Willem Koekkoek, Oskar Kokoschka, Willem de Kooning,

Carl Larsson, Marie Laurencin, Fernand Leger, Bruno Liljefors, Rene Magritte, Henri Matisse,

Joan Miro, Claude Monet, Giorgio Morandi, Sir Alfred Munnings, Emil Nolde, A R Penck, Pablo

Picasso, Serge Poliakoff, Pierre Auguste Renoir, Jean-Paul Riopelle, Diego Rivera, Gino

Severini, Dorothea Sharp, Leon Spilliaert, Carl Spitzweg, Alfred Stevens, Antonio Tapies, Fritz

Thaulow, Archibald Thorburn, Maurice Utrillo, Louis Valtat, Edouard Vuillard, Andy Warhol,

Tom Wesselmann, Jack Butler Yeats, Anders Zorn, Francois Boucher, Canaletto, Pieter Claesz,

Jean Honore Fragonard, Thomas Gainsborough, Jan van Goyen, Jean-Baptiste Greuze, Francesco

Guardi, Jan van Kessel, Nicolas de Largilliere, Sir Peter Lely, Nicolaes Maes, Michele Marieschi,

Ben Marshall, Sir Joshua Reynolds, Hubert Robert, Salomon van Ruysdael, Abraham Storck,
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David (younger) Teniers, Giovanni Battista Tiepolo, Sir Lawrence Alma-Tadema, Sir Edward

Coley Burne-Jones, John William Godward, Lord Frederic Leighton, Sir John Everett Millais,

Dante Gabriel Rossetti, Marcus Stone, James Jacques Joseph Tissot.


