
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland

Gubbels, T.

Publication date
1999
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gubbels, T. (1999). Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland. [, Universiteit
van Amsterdam]. Uniepers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/passie-of-professie-galeries-en-kunsthandel-in-nederland(c897bd1b-3cce-4430-bb22-0a3a8878a0fb).html


PASSIE 

OF 

PROFESSIE 

galeries en kunsthandel 

in Neder land 

Truus Gubbels 



llllllllllllilllllll 
UBA003000072 



PASSIE OF PROFESSIE 
galeries en kunsthandel in Nederland 

Academisch proefschrift 
ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Universiteit van Amsterdam 

op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr. J.J.M. Franse 

ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie in het openbaar te verdedigen in de 

Aula der Universiteit op vrijdag 9 april-1999 te 12.00 uur 

door 

Gertruda Johanna Gubbels 

geboren te Tegelen 



Promotor 

prof. dr. Bram Kempers 

Faculteit der Geesteswetenschappen 
Universiteit van Amsterdam 

Promotiecommissie 

prof. dr. E. van Uitert, Universiteit van Amsterdam 
prof. dr. P. den Boer, Universiteit van Amsterdam 
prof. dr. ). Vaessen, Universiteit van Amsterdam 

prof. dr. A .M. Bevers, Erasmus Universiteit Rotterdam 



Inhoud 

Woord vooraf 6 

Inleiding 8 

1 Handel in eigentijdse kunst voor 1945 17 

Massamarkt in de zeventiende en in de negentiende eeuw 17 

Handelaren in oude en eigentijdse kunst tussen 1900 en 1940 20 

Kunsthandel tijdens de bezetting 24 

Kunstenaarsnood! 25 

2 Van kunsthandel naar galerie 1945-1960 31 

Continuïteit: de vooroorlogse kunsthandelaren tot begin jaren vijft ig 31 

Nieuwkomers 34 

Crisis en wederopleving in de jaren vijft ig 36 

Opkomst van galeries 1955-1960 41 

Abstractie en figuratie: een controverse 45 

Concurrentie van musea en andere instellingen 48 

Kunstenaarsverdriet en overheidsbeleid 49 

3 Het ontstaan van een galeriebestel 1960-1970 60 

Optimisme in het galeriewezen 60 

Galeries en kunsthandels van voor de jaren zestig 61 

Cobra & Post-Cobra-galeries vanaf 1960 66 

'Galeries pilotes' 75 

Een galerie voor figuratieve kunst 82 

Van Loenersloot tot Finsterwolde 84 

Pluralisme van stromingen en stijlen 87 

Concurrentie, Contraprestatie en koopkrachtbevordering 89 



4 Expansie, differentiatie en organisatie 1970-1984 106 

'Eminences grises' 106 

Gevestigde galeries van Groningen tot Maastricht 110 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren zeventig 111 

Een Amsterdamse elite: jaren-zeventig-galeries 11 5 

Specialisatie: grafiek, keramiek, sieraden en fotografie 119 

Galeries gespecialiseerd in figuratieve kunst 121 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren tachtig 123 

Drie galeries buiten de randstad 126 

Kwantitatieve groei en kwalitatieve verscheidenheid 131 

De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst 1976-1984 134 

Concurrentie van musea en andere marktpartijen 139 

De Aankoopsubsidieregeling kunstwerken (ASK) 141 

5. Expansie, differentiatie en distinctie 1985-1995 158 

Gevestigde galeries in soorten en maten 158 

Een nieuwe hoofdstedelijke avant garde 164 

Nieuwe impulsen in de kunsthandel 168 

Veelheid en verscheidenheid in stad en land 171 

'Art boom' en recessie 175 

Accentverschuivingen door het overheidsbeleid 179 

Kunstbeurzen als arena voor distinctie 188 

Een stille marginalisering? 159 

Een slotbeschouwing over idealisme en commercie 217 



Bijlagen 228-241 

Bijlage 1: Toename aantal galerie 1945-1995. Bijlage 

Bijlage 2: Kerncijfers Aankoopsubsidieregeling 

Kunstwerken 1960-1977. Bijlage 

Bijlage 3: Kerncijfers Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen 1984-1994. Bijlage 

Bijlage 4: Lijst van kunstenaars wier werk in de 

periode 1984-1990 via de Rentesubsidie Bijlage 

regeling Kunstaankopen door meer dan 

vijf galeries is verkocht vergeleken met 

een lijst van kunstenaars van wie door de 

Nederlandse musea drie of mee werken 

zijn aangekocht in de periode 1984-1989 

via de Tijdelijke Aankoopsubsidieregeling 

Moderne Kunst ten behoeve van musea. 

Bijlage 5: Lijst van kunstenaars met het hoogste Bijlage 

honorarium verkregen via subsidies van Bijlage 

de overheid in 1988-1995 exclusief en Bijlage 

inclusief de Rentesubsidieregeling Kunst

aankopen. 

6: Aankopen door de Rijksdienst Beeldende 

Kunst 1984-1992. 

7: Omzet en bezoekersaantallen KunstRai 

1985-1996 

8: Aantallen deelnemers KunstRai uitgesplitst 

naar Nederlandse en buitenlandse galeries 

9: Omzetgegevens van galeries die gebruik 

hebben gemaakt van de 

Rentesubsidieregeling Kunstaankopen van 

het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschappen of de galeries die in 1997 

en 1998 zijn toegelaten 

tot de KunstKoopregeling van de 

Mondriaan Stichting 

10: Achtergronden galeriehouders 

11: Lijst van interviews 

12: Vragenlijst aan galeriehouders met betrek

king tot Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen. 

Bibliografie 

Boeken, rapporten en ti jdschriftartikelen 

Alfabetisch register van aangehaalde artikelen uit dag- en weekbladen 

Persdocumentatie en archieven 

242-254 



Woord vooraf 

Meer dan tien jaar geleden was ik eigenaar van een galerie. Met zijn drieën, een beel

dend kunstenaar, een psycholoog-in-spé en ik, beheerden wi j in mi jn benedenwoning 

aan de Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam Galerie Nova Zembla. ledere maand was 

er een nieuwe tentoonstelling, meestal met werk van jonge kunstenaars, niet zelden 

vrienden of bekenden. Idealisme was er volop. En er waren talenten te over die stonden 

te trappelen om aandacht. Kunstenaars kregen bij het inrichten van de expositie veel 

ruimte voor hun eigen ideeën. Ooi t was er een kunstenares die alle muren en het pla

fond voorzag van goudkleurige sterretjes. 

Verdienen deden we er niet veel aan. Per tentoonstelling verkochten we meestal wel 

één of twee kunstwerken soms meer. Ook museumconservatoren, een paar grote bedrijfs-

collectioneurs en ambtenaren van de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst kochten zo 

nu en dan een werk. De samenwerking werd na twee jaar verbroken wegens incompta

bilité des caractères. De galerie werd onder een andere naam voortgezet door een van 

de firmanten. De opkomst en ondergang van Galerie Nova Zembla was een bijzondere 

ervaring en aanleiding voor aanhoudende nieuwsgierigheid naar galeries en de visies van 

galeriehouders op hun métier. 

Een tweede motief voor dit boek is gelegen in het gegeven dat er weinig bekend is 

over galeries in Nederland. Binnen de gelederen van belangstellenden en belangheb

benden in de galeriewereld - die doorgaans alleen de kringen waarvan ze zelf deel uit 

maken overzien - wordt veel gepraat over rol en betekenis van galeries in de beeldende 

kunstwereld maar is weinig feitelijke informatie voorhanden. Het voorzien in die lacune 

- door het beschrijven van de ontwikkelingen in het naoorlogse galeriebestel - is daarom 

de andere beweegreden voor dit onderzoek. 

Bij de totstandkoming van dit boek waren velen, op uiteenlopende wi jze betrokken. 

Erg belangrijk waren de - soms achteloze - gedachtewisselingen met (ex)galeriehouders, 

kunstenaars, verzamelaars, collega-wetenschappers en vele anderen variërend van 

gesprekken van een half uurtje tussendoor tot interviews van drie uur. Ik dank daarvoor 

Hans Abbing, Hester Alberdingk Thi jm, Eva Bendien en Rutger Noordhoek Hegt, Ton 

Berends, Th. de Boer, Erik Bos, Saskia Bos, Piet Clement, Ferdinand van Dieten, Nicolas 
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Dings, Marja en Jan Wi l lem Groenendaal, Mabel Hoogendonk, Wi l l Hoogstraate, Hannie 

Koomen-de Langen, Debby Koudenburg, Pauline van Loenen Mart inet, Koen 

Nieuwendi jk, Jan Nieuwenhuizen Segaar, Anneke Oele, Adriaan van Ravesteijn, 

Alphonse Ronkes Agerbeek, Aarjen Rijnders, De heer en mevrouw Sanders, Hans 

Sonnenberg, Gijs Stork, Riekje Swart, Maruska Swasek, Lambert Tegenbosch, Maria 

Tuerlings, Felix Valk, Annemie Verbeek-Boissevain, Martin Visser, Cora de Vries, Jos 

Wi lbr ink en Vera Zolberg. Dank ook aan Melle Daamen van de Mondriaan Stichting voor 

het beschikbaar stellen van gegevens, evenals aan het ministerie van Onderwijs Cultuur 

en Wetenschappen met name Pieter Ligthart maar ook Jeanne de Bock. Graag roem ik de 

immer bereidwil l ige medewerking van de afdeling Persdocumentatie van het Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie. Uitgever Marinus van Raalte dank ik voor zi jn ver

trouwen en Freek Polak voor zi jn geduld. M i jn bijzondere dank gaat ook uit naar de 

Stichting Art imo en de Stichting Boekmanstudies zonder wie de uitgave van dit boek niet 

mogelijk was geweest. 

Dank ook aan Frank van Schaick, Marique Heydemann en Karin Hannink die, onder 

mijn supervisie, een groot aantal galeriehouders interviewden en aan Annemoon van 

Hemel voor de uitwerking en ordening van die vraaggesprekken. Voorwerk voor het boek 

werd eveneens verricht in de scripties die Saskia Berends en Carina Mulder schreven 

over de geschiedenis van kunstbeurzen in Nederland en de KunstRai. Van de gegevens 

die Gerbrich Vooistra verzamelde voor haar scriptie over Amsterdamse galeries en het 

Stedelijk Museum te Amsterdam heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Pieke Hooghoff ben 

ik zeer erkentelijk voor haar assistentie bij de literatuurlijst en de index. 

Voor zijn stimulerende kritiek en waardevolle suggesties maar vooral voor zijn lang

durige loyaliteit ben ik veel dank verschuldigd aan mi jn promotor Bram Kempers. Cas 

Smithuijsen en Gerbrich Vooistra dank ik voor hun nimmer aflatende steun en fiducie en 

Jan Vaessen voor zijn inspirerende sociologische voorbeeldigheid. Veel dank tenslotte 

aan alle medewerkers van de Boekmanstichting - toch de zo bijzondere bedding zonder 

welke dit boek er nooit was gekomen. Ik draag dit boek op aan Niek, Rosa en Daniel. 

WOORD VOORAF 



Inleiding 

'Het leven van een moderne galerie is een vreemd avontuur. Het is een leven van voor

hoedegevechten. Zonder schieten maar wel met slachtoffers.'1 Deze uitspraak uit het 

Algemeen Dagblad uit 1961 geeft een typering van een galerie in een tijdsbestek waarin 

een klein aantal galeries actief was. De dagbladjournalist zag de voorhoedefunctie nage

noeg als synoniem voor het fenomeen galerie. In de jaren negentig gaat echter achter de 

term galerie een enorme veelheid en verscheidenheid schuil en is een galeriebestel ont

staan waarin de 'voorhoede' een kleine maar toonaangevende minderheid vormt. De 

wi jze waarop dat bestel in Nederland ontstaat en verandert in de tweede helft van de 

twintigste eeuw en welke posities verschillende soorten galeries daarin vervullen is 

onderwerp van dit boek. 

In Van Dale wordt een galerie omschreven als een 'tentoonstellings- en verkooplokaal 

voor (meestal moderne) kunst'. Bij kunsthandel staat 'handel in voorwerpen van kunst'. 

Een meer ruimtelijke definitie is daarnaast 'winkel waar voorwerpen van kunst worden 

verkocht'.2 Zi jn dit nu twee omschrijvingen van hetzelfde beroep of bestaat er tussen een 

galerie en een kunsthandel een wezenli jk verschil? De meningen daarover lopen uiteen. 

Er zi jn galeriehouders en vooral kunsthandelaren die vinden dat de galerie niets meer en 

niets minder is dan de winkelfunctie, het publieke domein, van de kunsthandel. Anderen 

menen dat een galerie ten op ziehte van de kunsthandel een eigen territorium bezit. 

Galeries en kunsthandels zi jn particuliere ondernemingen. Ze leggen zich voor eigen 

rekening en risico toe op de verkoop van eigentijdse kunst en het organiseren van ten

toonstellingen in daarvoor geëigende ruimten.3 In de uitoefening van hun beroepsprak

tijk verschillen ze - soms. De kunstwerken die galeries verkopen zi jn vaak nog niet eer

der in eigendom geweest van anderen en via rechtstreekse contacten met beeldende 

kunstenaars verkregen. Galeries werken voornamelijk op basis van consignatie: ze 

nemen kunstwerken van kunstenaars in beheer en ontvangen bij verkoop een van te 

voren afgesproken percentage.4 Kunsthandels houden zich bezig met de in- en verkoop 

van kunstwerken. In de kunsthandel staan niet de kunstenaars maar de kunstwerken cen

traal. Kunsthandelaren kopen meestal kunstwerken bij kunstenaars, bij andere kunsthan-
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dels of op vei l ingen om die vervolgens voor een hogere prijs te verkopen. 

Tentoonstellingen betreffen vaak werken uit eigen bezit. Toch zi jn deze verschillen niet 

algemeen geldig. Er zi jn talloze mengvormen en variaties. Er zi jn handelende galerie

houders en kunsthandelaren die de handel nadrukkelijk combineren met het organiseren 

van exposities op consignatiebasis.5 

Tot het einde van de jaren vijft ig werd het woord galerie in Nederland weinig gebruikt. 

Voorzover dat wel het geval was bedoelde men er meestal de ruimteli jke activiteit van 

het tentoonstellen van de kunsthandel mee. Als equivalent gold in de jaren veertig en 

vijft ig de term kunstzaal. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw raakte het begrip 

galerie echter steeds meer in gebruik als de aanduiding van de plek waar de organisatie 

van tentoonstellingen van eigentijdse kunst en de promotie van het werk van levende 

kunstenaars plaatsvond. Vanaf de jaren zeventig profileerde het galeriebedrijf zich als 

een eigen métier met regels en gewoonten en ontstond een galeriebestel: een geheel van 

instellingen, personen, contacten, gedragingen en regelingen die doorgaans informeel, 

soms formeel, op elkaar betrokken zi jn. Galeries maakten ook aanspraak op een eigen 

identiteit ten opzichte van kunsthandel. Die identiteitsclaim was vooral gebaseerd op de 

artistiek inhoudeli jk gefundeerde onderscheidingsbehoefte van galeries die zich met 

nieuwe, actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst bezighielden. Deze 'avant garde' 

zette zich aftegen een al te openli jke commerciële opstelling en was, vri j naar de Franse 

socioloog Pierre Bourdieu, werkzaam volgens het principe van 'de ontkenning van de 

economie'.6 De idealistische, culturele missie van de galerie was primair; de commer

ciële functie secundair. 

Galeries fungeren als schakel in de keten van productie, distributie en receptie van beel

dende kunst. Als gatekeepers vervullen ze in principe een belangrijke rol in de selectie, 

oordeelsvorming en waardebepaling van eigentijdse beeldende kunst.7 Zij oefenen die 

functie niet alleen uit maar in samenhang met andere personen en instituties die zich met 

distributie, productie en receptie van eigentijdse kunst bezig houden. Met elkaar vormen 



10 

zij verschillende 'kunstwerelden die bestaan uit alle mensen die nodig zi jn voor de pro

ductie van de specifieke werken die in die wereld, en wel l icht ook in andere werelden, 

als kunst bestempeld worden. '8 De Amerikaanse filosoof Arthur Danto introduceerde in 

1964 de term art world.9 Socioloog Howard Becker annexeerde het begrip kunstwerel

den en voorzag het van een sociologische betekenis. Becker doelt op grotere of kleinere 

sociale eenheden met (gedeelde) conventies en normen over wat kunst is en wat daar

buiten valt, wie kunstenaar is en wie niet.10 Kunstwerelden kunnen betrekking hebben op 

grote complexe netwerken als het museumbestel of de galeriewereld, of onderdelen 

daarvan, maar ook op kleinschalige figuraties als één galerie of één museum. Essentieel 

in de benadering van Becker is dat de productie van kunstwerken niet los te zien is van 

de omstandigheden waarin ze geproduceerd worden en van alle mensen die met die 

werken doende zi jn. 'Kunstwerken (...) zi jn niet de producten van individuele makers 

"kunstenaars" die een zeldzame en bijzondere gave bezitten. Ze zi jn eerder gezamenlij

ke producten van al de mensen die conform de in de desbetreffende kunstwereld gel

dende conventies met elkaar dergelijke werken produceren. '" In kunstwerelden is spra

ke van incidentele, regelmatige of duurzame vormen van samenwerking - waarvan ook 

spanningen en tegengestelde belangen deel uit maken. Ontwikkelingen en vernieuwin

gen in de beeldende kunst betekenen ook altijd veranderingen in de organisaties, in de 

instituties die bij de productie, distributie en receptie er van betrokken zijn.12 

Becker's opvatting komt dicht bij de veldtheorie van Bourdieu.13 Het uitgangspunt van 

Bourdieu is 'dat er een homologie bestaat tussen het geheel van kunstwerken in een 

bepaalde periode en het geheel van posities in het betreffende culturele productieveld. ' 

De verhoudingen tussen kunstwerken en kunstrichtingen komen overeen met de relaties 

tussen betrokkenen.14 Reputaties en prestige in een veld hangen volgens Bourdieu 'van 

(...) het hele productieveld af; anders gezegd het systeem van objectieve relaties tussen 

al deze personen en instellingen en de arena waarin gestreden wordt om het monopolie 

op het vermogen tot consecratie. Het is dit veld waar de waarde van kunstwerken en het 

geloof in die waarde voortdurend opnieuw bepaald worden . " 5 Hoewel deze benaderin

gen in theoretische reikwijdte en methode zeer uiteenlopen, benadrukken ze de verbin

ding tussen sociale (en economische) activiteiten en artistieke ontwikkelingen.16 In het 

sociale verkeer tussen kunstenaars, kopers, kunsthandelaren worden prestige en prijzen 

van eigentijdse beeldende kunst bepaald.17 De kunstmarkt fungeert als organiserend prin

cipe in de kunstwereld waar de interactie plaatsvindt die bepalend is voor erkenning en 

succes.18 

Karakteristiek voor de eigentijdse beeldende kunstwereld is dat er verwarring en onze

kerheid heerst. Het aanbod overtreft de vraag en de prijzen fluctueren aanmerkelijk. De 

onduideli jkheid is echter vooral toe te schrijven aan de onzekere artistieke en economi

sche waarde van eigentijdse kunst. In de loop van de twintigste eeuw is de beeldende 

kunst in een stroomversnelling geraakt. In tegenstelling tot de periode daarvoor ontbreekt 
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een dominante vormtraditie. Een aaneenschakeling van nieuwe stijlen en stromingen is 

deel van een autonomiseringsproces in de beeldende kunst waarin esthetische maatsta

ven bij de productie en beoordeling van kunst terrein winnen ten koste van ethische, 

morele en politieke. Voorstelling en vormgeving worden steeds meer bepaald door kun

stenaars en minder door opdrachtgevers, waardoor kunst een medium voor zelfexpressie 

is geworden met talri jke uitingsvormen.19 Door de verwarrende pluriformiteit aan stro

mingen en stijlen is de vraag wat kunst is, en wat goede kunst is, voortdurend aan de 

orde. Er is een permanent discours over de waarde en betekenis van eigentijdse kunst.20 

Verwarring en onzekerheid manifesteren zich zowel op het niveau van individuele 

motivaties als in het institutionele verkeer binnen de eigentijdse beeldende kunstwereld. 

Motivaties en gedrag van actoren zi jn diffuus en ondoorzichtig. Transacties zi jn nauwe

lijks gestandaardiseerd. Relaties tussen kunstenaars, kopers en handelaren dragen een 

impliciet karakter en hebben plaats via persoonlijke contacten op basis van onuitgespro

ken codes en regels. Er is een enorme verscheidenheid aan instanties op uiteenlopende 

professionele niveau's actief. Socioloog Bram Kempers schrijft de wanorde en het dubi -

um in de wereld van de eigentijdse kunst toe aan het feit dat de rollen van de actoren in 

het veld niet eenduidig zi jn en vaak ook in elkaar overvloeien. Door deze rolvermen

gingen en rolwisselingen is er sprake van een buitengewoon vloeiend geheel van posi

ties waartussen moeil i jk ideologische schotten te plaatsen zi jn.2 ' 

Tot nu toe is relatief weinig empirisch onderzoek naar kunsthandel en galeriewezen in 

Nederland gedaan dat de beschrijving van één kunsthandel of galerie of onderdelen van 

de galeriewereld te boven gaat. Vanuit kunstsociologische invalshoek is - in tijdsafbake

ning en geografisch opzicht beperkt - onderzoek naar (nationale) markten voor eigen

tijdse kunst verricht waarin ook kunsthandel en galeriewezen aan de orde komen.22 

Kempers heeft bijvoorbeeld in 1988 de segmentatie in de eigentijdse kunstmarkt 

geschetst aan de hand van een vij fdeling naar prijs en prestige.23 Kunsthistorici en eco

nomen hebben zich eveneens met aspecten van de kunstmarkt in de twintigste eeuw 

beziggehouden.24 Er zi jn verschillende studies over de Nederlandse eigentijdse kunst

markt vóór de twintigste eeuw. Over markt en handel in de zestiende en zeventiende 

eeuw is de laatste jaren een en ander gepubliceerd en aan de kunsthandel in de negen

tiende eeuw zijn artikelen en boeken gewijd.2S Voorts is een aantal kunsthandels of gale

ries in Nederland onderwerp van studie geweest, onder andere de zaak van kunsthande

laar De Bois, die in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijke internationaal 

georiënteerde kunsthandel in Haarlem had.26 Schrijver en kunsthandelaar Adriaan 

Venema (1941-1993) heeft onderzoek gedaan naar de kunsthandel in de Tweede 

Wereldoorlog.27 Over kunsthandel en galeries na de Tweede Wereldoorlog in Nederland 

is een aantal artikelen geschreven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek legt sinds 1992 

de ontwikkelingen in het galeriebestel statistisch vast. Ook vanuit de beleidsmatige 

invalshoek en van de zijde van bedrijfskunde en marketing is er de laatste jaren veel 



belangstelling voor het galeriewezen.28 Toch is er tot op heden echter nauwelijks sprake 

van overzicht. 

Doel van dit boek is het scheppen van inzicht in de naoorlogse galeriegeschiedenis in 

Nederland: hoe heeft het galeriewezen zich vanaf 1945 hier te lande ontwikkeld van een 

zeer kleinschalige galeriewereld tot een kwantitatief grootschalig en kwalitatief zeer 

divers veld van instituties en specialisaties en hoe functioneerden galeries in de eigen

tijdse beeldende kunstwereld? 

De aanpak is beschrijvend, historisch en etnografisch in die zin dat er een overzicht is 

gemaakt van meningen, motieven en posities met het oogmerk de 'cultuur ' en de 'sub

culturen' binnen het galeriebestel in beeld te brengen. Als in een kroniek worden elkaar 

opvolgende posities en relaties binnen het galeriebestel in onderlinge samenhangen en 

spanningsverhoudingen beschreven. In die opeenvolging van de verschillende soorten 

galeries en handels in eigentijdse kunst wordt de geschiedenis van de naoorlogse eigen

tijdse beeldende kunstwereld tot leven gewekt vanuit het perspectief van de galerie en 

de galeriehouder. Tegelijkertijd wordt een sociologische ordening gemaakt door gebruik 

te maken van de concepten van Becker, Bourdieu en anderen. 

De galeriewereld, die ontstaat en verandert in de loop van vijft ig jaar, wordt op deze 

wijze 'van binnenuit ' geïnterpreteerd door galeriehouders, die verschillende posities in 

het bestel hebben of hadden, of andere significante personen ruimschoots het woord te 

geven. De terminologie en de begrippen die binnen het bestel ontstaan zijn daarbij uit

gangspunt. Door echter gebruik te maken van een sociologisch instrumentarium wordt 

gelijkti jdig vanuit een zekere distantie gezocht naar meer of minder duideli jke patronen 

die zich in die geschiedenissen aftekenen. 

Verscheidene factoren bli jken van eminent belang in de ontwikkel ing van het galerie

bestel zoals het almaar toenemende aantal galeries - van twint ig in de jaren vijft ig tot 

meer dan zeshonderd in de eerste helft van de jaren negentig - en het overheidsbeleid. 

Andere invloedrijke bouwstenen van dat bestel zijn veranderingen in de onderlinge ver

houdingen en wederzijdse afhankelijkheden van galeries en andere bemiddelaars zoals 

musea en de verschillende soorten kunstuitlenen en andere kunstcentra maar ook kun

stenaars en kopers. Internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst, de economie, 

de politiek en in de internationale kunstmarkt spelen ten aanzien van die veranderingen 

op de achtergrond een rol. 

Circa tachtig interviews met galeriehouders z i jn , naast de genoemde literatuur, de 

belangrijkste bronnen voor dit onderzoek. De meeste vraaggesprekken vonden plaats in 

1990 en 1991 in het kader van een onderzoek naar het functioneren van de 

Rentesubsidieregeling Kunstaankopen, verricht door de Boekmanstichting. In de jaren 

1994-1997 vond nog een aantal uitvoerige gesprekken met galeriehouders, kunstenaars 

en verzamelaars plaats. Andere bronnen waren tentoonstellingscatalogi en -agenda's, 
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ti jdschrift- en krantenartikelen die z i jn verzameld bij de Boekmanstichting, het 

Kunsthistorisch Instituut Amsterdam, de Afdeling Persdocumentatie van het Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag, het Amsterdams Gemeente-archief en 

het Stedelijk Museum in Amsterdam. Belangrijke bronnen waren tenslotte het archief van 

de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse kunst en de archieven 

van Galerie Espace te Amsterdam en Galerie Nouvelles Images te Den Haag. 

De geschiedenis van het naoorlogse Nederlandse galeriewezen valt in te delen in vier 

periodes: opkomst tussen 1945 en 1960, het ontstaan van een galeriebestel tussen 1960 

en 1970, expansie en differentiatie in de vijft ien jaar daarna en circuitvorming en dis

tinctie van 1985 tot 1995. Tegen het decor van ontwikkelingen in de beeldende kunst en 

het overheidsbeleid worden per periode enkele significante galeries geportretteerd. De 

galeries worden - voorzover mogelijk - vanuit het perspectief van productie, distributie 

en consumptie in beeld gebracht met oog voor de kunstenaars, stijlen en stromingen die 

zij vertegenwoordig(d)en, hun achtergronden en beleid, hun idealistische en commer

ciële visie en het publiek dat ze bedienden. Om de verschillende posities in het bestel 

zo goed mogelijk te verduideli jken worden galeriehouders soms uitvoerig geciteerd ten

einde hun visie - en ook de retoriek waarmee die vaak is omkleed - te laten spreken. 

13 



Noten inleiding 

1. Algemeen Dagblad 11 februari 1961 . 

2. Van Dale Croot Woordenboek hedendaags 

Nederlands 1992. Bij kunsthandel staan over i

gens galerie en kunstzaak vermeld als syno

niemen. 

3. O m eventuele begripsverwarring te voorko

men: Met eigentijdse kunst wordt kunst van de 

eigen t i jd bedoeld in afbakening ten opzichte 

van oude kunst of hetgeen modern klassiek 

wordt genoemd. Hedendaagse en contempo

raine kunst worden als synoniemen van eigen

tijdse kunst gebruikt. 

4. Deze definities zi jn gebaseerd op een com

pilatie van bronnen onder andere de statuten 

van de diverse Verenigingen van 

Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse kunst; Sociaal Culturele 

Berichten 1994; Toelatingsreglementen van de 

Rentesubsidieregeling Kunstaankopen van het 

Ministerie van Welz i jn , Volksgezondheid en 

Cultuur; Hermans 1996; Becker 1982; Mou l in 

1967; Moulin 1992; 

5. Veel auteurs hebben op verschillende wi jze 

aandacht besteed aan het verschil tussen de 

galeriehouder en de kunsthandelaar onder 

anderen Bourdieu 1992; Bystryn 1978; 

Deirdre Robson 1995; Cee 1981 ; Creenfeld 

1989; Moul in 1967; Moulin 1992; Thurn 

1994; Whi te en Whi te 1965. 

6. Met het in kunsthistorische kringen omstre

den begrip 'avant garde' wordt in dit onder

zoek in relatief neutrale termen op de zich tel

kens weer aandienende nieuwe, actuele 

ontwikkel ingen in de beeldende kunst 

gedoeld. 

7. De term gatekeeper (letterlijk portier) werd 

voor het eerst in de context van de kunsthan

del gebruikt door de Amerikaanse sociologe 

M. Bystryn. Zi j beschouwt de (Amerikaanse) 

kunstmarkt als een industrieel systeem dat 

gekenmerkt wordt door onzekerheid qua input 

en output. Het aanbod aan kunstenaars gaat 

de vraag verre te boven waardoor er een con

stant proces van fi ltering van toegang tot die 

markt plaatsvindt waar in vooral galeries en 

kunsthandels, maar ook cri t ic i en musea, een 

essentiële rol vervul len. Bystryn 1978. 

8. Art worlds 'consist of all the people wh ich 

are necessary to the production of the charac

teristic works wh ich that wor ld , and perhaps 

others as we l l , define as art'. Becker 1982, 

p. 34-35. De essentie is dat kunstwerelden 

grotere of kleinere sociaal-artistieke verbanden 

z i jn van mensen die zich bezighouden met de 

productie, distributie en receptie van kunst

werken op basis van (gedeelde) conventies -

in harmonie dan wel in confl ict. De begrippen 

circuit en netwerk worden in dit onderzoek in 

termen van sub-werelden binnen de verschil

lende beeldende kunstwerelden gedefinieerd. 

9. Arthur Danto introduceerde in 1964 het 

begrip art world in Journal of Philosophy. In 

Museumjournaal uil 1990 kijkt hij enigszins 

geamuseerd terug op het feit dat hij wordt 

beschouwd als de grondlegger van de institu

tionele kunsttheorie waarin de term kunstwe

reld een centrale rol vervult. Overigens denkt 

Danto in 1990 bij het begrip arf world niet 

meer zozeer in termen van concrete netwer

ken of circuits maar meer aan een filosofische 

wereld waarin de vraag wat kunst is en wan

neer kunst goede kunst is permanent ter dis

cussie staat. Zie ook: Oosterbaan Martinius 

1990. 

10. Bevers 1993a, p. 17-18; Bevers 1993b, 

p. 12-14. 

11. 'Works of art (...) are not the products of 
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indiv idual makers "artists" who posess a rare 

and special gift. They are, rather, jo int pro

ducts of all the people who cooperate via an 

art world's characteristic conventions to bring 

works like that into existence.' Becker 1982, 

p. 34-35. 

72. Bevers 1993a p. 16-20; Bevers 1993b, 

p. 12-14. 

13. Bevers 1993a p. 16-20; Bevers 1993b, 

p. 12-14. 

14. Die homologie is de uitkomst van sociale 

dynamiek die te doorgronden is door analyse 

van drie dimensies. Op de eerste plaats moet 

de relatieve autonomie of afhankeli jkheid van 

groepen producenten bepaald worden ten 

opzichte van de heersende polit ieke en eco

nomische elites. Vervolgens moet de interne 

structuur van het productieveld doorgrond 

worden door machts- en concurrentieverhou

dingen in het artistieke veld te reconstrueren. 

Tenslotte moet de habitus of dispositie van de 

producenten onderzocht worden waarvoor 

kennis is vereist van hun achtergronden en 

levensloop. Deze drie dimensies z i jn analyse-

niveau's die respectievelijk staan voor macro-, 

meso- en microsociologische aspecten. 

Hei lbron 1993, p. 141-143. 

75. Bourdieu 1992, p. 252. 

16. Ook in onderzoek dat vanuit kunsthistori

sche invalshoek is gedaan naar de kunstmarkt 

z i jn vergelijkbare gedachten geponeerd over 

de verwevenheid van de sociale en artistieke 

dimensies van die markt. M. Gee, een Engelse 

kunsthistoricus die de Franse kunstmarkt van 

1910-1930 bestudeerde, spreekt van een eco

nomische, sociale en conceptuele entiteit 

waar in de kunstenaar en z i jn werk materieel 

funct ioneren. Dit framework is even essentieel 

als de artistieke context van de kunstwerken -

de esthetische, iconografische en biografische 

dimensie. Cee 1981 . 

77. Mou l in 1987, p. 3 1 . 

18. Mou l in 1987, p X; Mou l in 1992, p. 21-35. 

19. Oosterbaan Martinius 1990, p. 17-31. 

20. Deze ideeën worden onder andere ver

woord in: Mou l in 1967; Mou l in 1992; Becker 

z . j . ; Bystryn 1978; Greenfeld 1989; 

Oosterbaan Martinius 1990. 

21. Kempers 1993, p. 7-12; Zie ook Becker 

z . j . 

22. Onder anderen Crane 1987; Greenfeld 

1989; Kempers 1988; Mou l in 1987; Moul in 

1992; Plattner 1996; Thurn 1994; Whi te en 

Wh i te 1965. 

23. Kempers 1988, p. 13-15. 

24. Kunsthistorici die zich met aspecten van 

de kunstmarkt hebben beziggehouden zi jn 

onder anderen Deirdre Robson 1995; Gee 

1981 . Economen die over de kunstmarkt heb

ben geschreven z i jn onder meer Abbing 

1993a; 1993b; Grampp 1989; De Grauwe 

1990; Klamer 1996. 

25. Kunsthistoricus M. ). Bok heeft in 1994 

een studie vol tooid waar in de kunstmarkt in 

Nederland in de zestiende en zeventiende 

eeuw vanuit sociaal-economisch perspectief 

beschreven wordt . Een perspectief dat mede is 

gebaseerd op het onderzoek van historicus-

econoom J.M. Montias naar kunstenaars en 

kunsthandel in de zeventiende eeuw in 

Nederland. Zie onder anderen: Bok 1994; 

Montias 1988; Montias 1992; Dekkers 1994; 

Dekkers 1995; Hoogenboom 1993-1994; 

Stolwi jk 1998. 

26. Hei jbroek en Wouthui jsen 1993; Er loopt 

een onderzoek naar kunsthandel Van 

Wisselingh waarbi j J.F. Heijbroek betrokken is. 

Ook is een aantal artikelen gepubliceerd over 

individuele kunsthandels en kunsthandelaren 

in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ch. 
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Wiethoff heeft gepubliceerd over 

Kunsthandelaar Goudstikker in het 

Kunsthistorisch Jaarboek en A. Ligthart heeft 

een artikel geschreven over de Larensche 

kunsthandel. Bas van Lier schrijft op dit 

moment een boek over z i jn grootvader de 

kunsthandelaar Carel van Lier. 

27. Venema 1986. De auteur beschrijft de 

handel in vooral oude kunst tijdens de oorlog. 

Een probleem is dat hij gebruik maakt van 

oncontroleerbare, vaak ongepubliceerde bron

nen. 

28. Bijvoorbeeld Adr ichem 1996; Belder 

1982; Van Cinneken 1986; Cubbels 1997; 

Cubbels 1996; Gubbels 1995c; Hermans 

1996; Reitsma 1982; Vooistra 1997. Er is of 

wordt onderzoek gedaan naar Galerie Espace 

te Amsterdam (Hoogendonk 1997), Galerie De 

Mangelgang te Groningen, Galerie Nouvelles 

Images te Den Haag en Galerie Siau te 

Amsterdam. Verder groeit de aandacht voor in 

hun t i jd belangrijk geachte galeries. Over een 

aantal galeries is monografieën of tentoonstel

lingscatalogi en artikelen in gerenommeerde 

tijdschriften verschenen. Bijvoorbeeld over 

Galerie Punt 31 te Dordrecht, De Posthoorn te 

Den Haag, Galerie Le Canard te Amsterdam, 

Galerie T in Haarlem, Galerie Waalkens te 

Finsterwolde, Art & Project te Amsterdam, The 

Living Room te Amsterdam. Daarnaast is er 

een aantal beleidsmatige studies verschenen 

onder anderen Gubbels 1992; Steenbergen 

1991; Steenbergen 1992. De stapel grijze lite

ratuur is groeiende. O p het niveau van scrip

ties en leeronderzoeken is het een en ander in 

de bibliotheek van de Boekmanstichting te 

vinden onder anderen Van Santen 1992, 

Heydemann 1993, Berends 1995, Van der 

Krogt 1995, Poeth 1995; Hollebeek 1987, M in 

1994, Van Wensveen 1998. Daarnaast is er 

vanuit bedrijfskunde, marketing en markton

derzoek enig onderzoek gedaan. Onder ande

ren Muskens 1983, Peat Marwick Nederland 

1984 en meer recent Leyer en Weerstra 1990, 

Schneider en Steenvoorden 1991 . Tenslotte 

moet het onderzoek naar galeries van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet 

vergeten worden dat vanaf 1992 in gang is 

gezet en waarvan het de bedoeling is dat het 

tweejaarlijks herhaald gaat worden. In april 

1 996 is voor de tweede keer een rapport 

gepubliceerd door het CBS over de situatie in 

1994. 
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Handel in eigentijdse kunst voor 1945 

Massamarkt in de zeventiende en in de negentiende eeuw 

Tijdens de Gouden Eeuw kwam in de Noordeli jke Nederlanden een levendige handel in 

eigentijdse kunst op gang. Vanaf het einde van de zestiende eeuw was er sprake van een 

explosieve, tot dan toe ongekende, toename van de productie van kunstwerken. De 

vraag naar eigentijdse kunst groeide onder de burgerijdoor de aanzienlijke economische 

expansie in de zeventiende eeuw, de toegenomen koopkracht en de relatief lage prijzen 

van kunstwerken. Die vraag richtte zich met name op kleine ezelschilderijen ter decora

tie van de huiselijke omgeving: landschappen, genrestukken en stillevens.' Op de markt 

was een groeiend aantal kunstenaars actief. Om met enig succes een plaats op de markt 

te verwerven moesten zij aan productverbetering en procesinnovatie doen. Bijvoorbeeld 

door nieuwe technieken toe te passen waardoor de productiekosten lager werden. 

Andere opties waren specialisatie in een bepaalde stijl of het opbouwen van een speci

fiek repertoire.2 

Een massamarkt ontstond die wezenli jk verschilde van de markt tot de zeventiende 

eeuw - waarin kerken en rijke mecenassen de dienst uitmaakten. Het ontstaan van die 

grootschaligere markt deed de behoefte aan kunsthandelaren groeien. Het aantal kunst

handelaren nam dan ook toe: zij gingen een steeds belangrijkere rol in de distributie van 

eigentijdse kunst spelen.3 Toch waren er weinig kunsthandelaren in de huidige betekenis 

van de georganiseerde en beroepsmatig uitgeoefende bemiddelingsfunctie. Veel kunste

naars regelden opdrachten en aankopen zelf. Handel vond veelal plaats op straat, op de 

markt of tijdens de kermis. Maar niet alleen kunstenaars en handelaren verkochten kunst. 

Ook lijstenmakers, caféhouders, wijnhandelaren en zogenaamde uijtdraegsters handel

den in kunstwerken.4 

In het derde kwart van de Gouden Eeuw, vanaf circa 1680, was de hausse in de vraag 

naar eigentijdse kunst voorbi j . Economische stagnatie leidde tot een terugvallende vraag 

en door structurele overproductie kelderden de prijzen. De grootschalige handel in 

eigentijdse kunst maakte tegen het einde van de eeuw plaats voor een kleine markt voor 

top-kunst, bijvoorbeeld de Hollandse fijnschilders, en de handel in oude kunst. In de 

achttiende eeuw bleef de situatie gelijk. Pas in de eerste decennia van de negentiende 
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eeuw leefde de handel in eigentijdse kunst weer op en was er sprake van een revival in 

aanbod van en vraag naar eigentijdse kunst.5 

De beeldende kunstenaarspopulatie nam in de eerste helft van de negentiende eeuw 

toe door verbeteringen in opleidingsfaciliteiten en afzetmogelijkheden. De eigentijdse 

kunstproductie groeide evenals het aantal tentoonstellingen van contemporaine kunst. 

Exposities werden vaak georganiseerd door overheidsinstellingen, bijvoorbeeld door de 

gemeenten Amsterdam en Den Haag. Kunstenaarsverenigingen als Arti et Amicit iae te 

Amsterdam, Pulchri in Den Haag en genootschappen als Pictura te Dordrecht en Pictura 

te Groningen waren eveneens belangrijke organisatoren van tentoonstellingen. De expo

sities waren meestal gericht op actuele ontwikkelingen in de eigentijdse kunst. Jonge 

kunstenaars kregen zo de gelegenheid hun werk in de openbaarheid te brengen. De 

publieke belangstelling was groot voor deze tentoonstellingen.6 In dit klimaat groeide 

ook het emplooi voor de kunsthandel en was er sprake van een opleving in de handel in 

eigentijdse kunst.7 Tussen 1810 en 1820 waren twaalf kunsthandelaren actief. In de vo l 

gende decennia steeg dat aantal naar respectievelijk zestien en vi j fentwintig. En in 1850 

waren er tweeëndertig.8 Kunsthandelaren gingen ook tentoonstellingen organiseren, 

meestal groepsexposities. Zi j hielden dergelijke tentoonstellingen bij kunstenaarsvereni

gingen of gaven in hun eigen huis private views aan hun clientèle. Sommige kapitaal

krachtige handelaren hadden een voorraad van door hen ingekochte kunstwerken. De 

meeste handelaren namen werk in consignatie: kunstenaars stonden hun werk af in 

beheer en bij verkoop kregen kunsthandelaar en kunstenaar een percentage van het ver

koopbedrag. Afhankelijk van de gemaakte afspraken was tien tot dertig procent van de 

verkoopprijs voor de kunsthandelaar. 

De industrialisering en de toename van transport- en communicatiemiddelen vanaf 

halverwege de negentiende eeuw hadden invloed op het functioneren van de kunsthan

del.9 In kringen van nieuwe, door de industrialisatie rijk geworden, zakenlieden en finan

ciers groeide de vraag naar eigentijdse beeldende kunst. Daardoor kon de handel in con

temporaine kunst zich ontplooien en vervolgens professionaliseren. Handelaren kregen 

gaandeweg een steeds belangrijkere positie in het netwerk van kunstenaars, verzame

laars, musea en critici Veel kunsthandelaren hadden in deze periode een eigen winkel of 

'galerie' waar ze tentoonstellingen hielden. Ze specialiseerden zich vaak in een bepaal

de groep schilders. Het ontwikkelen van nieuwe verkoop-strategieën, bijvoorbeeld het 

uitgeven van catalogi, was eveneens een teken van professionalisering. De handel in 

eigentijdse kunst kreeg in deze periode een internationaal karakter. Parijs, Londen en 

Brussel golden als internationale centra. Veel handelaren hadden in een van de drie ste

den een hoofdvestiging en in de andere steden fi l ialen of t i jdeli jke associaties met ande

re kunsthandelaren. De Nederlandse kunsthandel was in toenemende mate bij dit inter

nationale netwerk betrokken . , 0 

In Den Haag werd in 1861 een zaak van de Parijse firma Coupi l geopend in associa

tie met de Haagse kunsthandel Vincent van Gogh, die handelde in eigentijdse kunst van 
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Nederlandse, Franse en Duitse meesters.'1 Buffa (Frans Buffa & Zonen) werd opgericht 

door de Italiaan Francesco Buffa en zijn familie. Zi j vestigden zich in het begin van de 

eeuw in Amsterdam op de Kalverstraat. De Buffa's reisden in de zomer met prenten langs 

kermissen. In de winter bezochten zij kunstliefhebbers in verschillende steden. Rond 

1 860 fungeerde Buffa in Amsterdam als een internationaal trefpunt van kunstenaars.12 

Ook vader Hendrik Jan en later zoon Elbert Jan van Wisselingh ontplooiden in de 

tweede helft van de negentiende eeuw internationale activiteiten. Kunsthandel Van 

Wisselingh had achtereenvolgens succesvolle zaken in Amsterdam, Den Haag, Parijs en 

Londen. Senior was ook commissionair, dat w i l zeggen bemiddelaar en tussenhandelaar 

voor de buitenlandse kunsthandel die aan de kunsthandelaar werk in consignatie gaf. 

Van Wisselingh senior onderhield veel contacten met kunstenaars uit zi jn ti jd en organi

seerde ook in zi jn huis, te Den Haag, tentoonstellingen.'3 

De handel in eigentijdse kunst floreerde in de laatste decennia van de negentiende 

eeuw. Er was met name veel vraag naar de Haagse School. Verzamelaars hadden in eer

ste instantie belangstelling voor het eerste garnituur, onder anderen Jacob Maris, Anton 

Mauve en Jozef Israels. Maar tegen het eind van de eeuw en in het begin van de twin

tigste eeuw was er echter ook veel interesse voor epigonen en kunstenaars die in de stijl 

van de Haagse School werkten. Buffa beleefde daardoor een ongekende financiële bloei 

onder de leiding van J. Slagmulder die van 1895-1921 directeur was. De kunsthandelaar 

organiseerde grootschalige tentoonstellingen van grote en kleine meesters uit de Haagse 

School. Veel werd geëxporteerd - met name naar Amerika. Door de enorme vraag werd 

steeds meer 'voor de markt' geproduceerd.'4 Anton Koolhaas, in de jaren vijft ig van deze 

eeuw beeldende kunstcriticus bi j De Groene Amsterdammer, schreef daarover in 1951: 

'Schilderijen werden aan de lopende band gemaakt en menig Haagse Scholier werd er 

rijk van. Concessies deden ze - op Weissenbruch na - allemaal want de kopers over zee 

waren dol op kinderen in pot-stoelen, maar ze mochten niet zo maar in die potstoel zit

ten ze moesten er pap bij eten.' Ook kinderen aan moeders borst deden opgeld. Wel 

diende de borst bedekt te z i jn. De kunstenaars voldeden aan die zedelijkheids-eis, want 

'(...) de handel was hoofdzaak en de kunst was bijzaak'.15 

Met de internationalisering en specialisering van de eigentijdse kunsthandel ontstond 

langzamerhand een nieuw type kunsthandelaar die zich het eerst in Frankrijk manifes

teerde. Paul Durand-Ruel (1831-1922) wordt gezien als the originator of modern art 

dealing."' Zi jn manier van werken markeerde het begin van een tijdperk waarin de kunst

handelaar - naast de criticus - de centrale figuur werd in het dealer-critic-system waarin 

de productie, distributie en consumptie van eigentijdse beeldende kunst gestalte kreeg.17 

De kunsthandelaar-nieuwe-stijl was vooral gericht op de ontdekking, promotie en exclu

sieve vertegenwoordiging van een, meestal beperkt, aantal kunstenaars én op het creë

ren van een afzetgebied van werken van kunstenaars waar op dat moment nog geen 

vraag voor was.18 

De nieuwe art dealer was vooral een entrepreneur en hield z ich, in tegenstelling tot de 
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meeste kunsthandelaren, die zich tot dan toe vooral richtten op inkoop, verkoop en 

beheer van kunstwerken, bezig met kunstenaars-carrières.19 Durand Ruel wist een aantal 

kunstenaars van het Impressionisme aan zich te binden. Hi j kocht werken aan van onder 

anderen Claude Monet, Edouard Manet en Camille Pissarro - later ook van andere 

impressionisten. Ook deed hij aankopen bi j kunstenaars als hij zelf nog niet direct een 

koper had en liep daardoor soms aanmerkelijke financiële risico's.20 In eigen land kreeg 

deze peetvader van de kunsthandel-nieuwe-stijl in de eerste decennia van de twintigste 

eeuw succesvolle navolgers onder wie bekende namen als Ambroise Vollard en Daniel 

Henry Kahnweiler.2' In Nederland kreeg zijn manier van werken navolging ten tijde van 

de Haagse School-hausse. Maar de meerderheid van de kunsthandelaren in Nederland 

was echter niet exclusief op de kunst van de eigen ti jd gericht: zij combineerden de han

del in actuele kunst met die in oudere kunst.22 

Handelaren in oude en eigentijdse kunst tussen 1900 en 1940 

De internationale bloei van de handel in eigentijdse kunst zette in de eerste decennia van 

de negentiende eeuw nog enige t i jd door. In Nederland deden Buffa en Van Wisselingh 

nog steeds goede zaken met de Haagse School. Dat stelde hen in staat te investeren in 

bijvoorbeeld Franse kunst uit het einde van de negentiende of het begin van de twint ig

ste eeuw. Daardoor beschikten ze over basiscollecties van gevestigde kunst die als rug

dekking dienden voor de met meer risico's omklede handel in nieuwe(re) eigentijdse 

kunst. In het kielzog van deze succesvolle renommee's werd een aantal nieuwe kunst

handels in de beginjaren van de twintigste eeuw actief. 

In Amsterdam was sinds 1909 'kunstkooper' en uitgever B. Houthakker in bedrijf, die 

vooral in oude maar ook in actuele kunst handelde. Hetzelfde gebeurde in de kunsthan

del van Weduwe C. Dorens & Zonen die in 1906 van start ging. De Larensche kunsthan

del, opgericht door ex-journalist en ex-beroepsmilitair Nico van Harpen, was sinds 1907 

te Amsterdam gevestigd na twee jaar in Laren te zijn gehuisvest.23 Kunstzaal Kleykamp en 

Kunsthandel en Veilinghuis Esher Surrey waren actief in Den Haag respectievelijk vanaf 

1908 en 1913.24 In Haarlem opereerde sinds 1913 kunsthandelaar J. H. De Bois.25 

Sommige van deze nieuwe kunsthandelaren waren gespecialiseerd in eigentijdse 

kunst. Zo was De Larensche kunsthandel er op gericht om 'de kunst der jongeren naar 

voren te brengen, hen in hun ontwikkel ing te steunen en bres te schieten in het dogma 

dat alleen dure schilderijen tot de kunstwerken gerekend moeten worden'.2 6 Met zi jn 

actieve tentoonstellingsbeleid speelde de kunsthandel een belangrijke rol in het 

Amsterdamse kunstleven voor de Eerste Wereldoorlog.27 Kunsthandelaar De Bois hield 

zich eveneens vooral met de actualiteit bezig. Hi j had nauwe contacten met een aantal 

kunstenaars van wie hij regelmatig tentoonstellingen organiseerde onder anderen van de 

Belg Odi lon Redon en van Duitse Expressionisten. Ook handelde hij in prenten van 

Franse en Nederlandse grafici.28 
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Kunsthandelaren als Jacques Goudstikker en Huinck en Scherjon te Amstrerdam ver

kochten in de eerste decennia van de twintigste eeuw zowel oudere als eigentijdse kunst. 

Oudere kunst, etnografica of Aziatische kunst was voor hen de financiële uitvalsbasis op 

grond waarvan tentoonstellingen van eigentijdse kunstenaars werden georganiseerd. 

Goudstikker, die vooral in oudere kunst handelde maar ook eigentijdse kunst verzamel

de, hield regelmatig tentoonstellingen van werk van bevriende kunstenaars bijvoorbeeld 

Charley Toorop. Ook organiseerde hij grote thematische tentoonstellingen als Hef sf/7/e-

ven waarin zowel kunstwerken uit de veertiende en vijftiende eeuw als eigentijdse kunst 

waren opgenomen.29 Huinck, later Huinck en Scherjon, organiseerde, zij het spaarzaam 

en op basis van een rijke collectie negentiende en twintigste eeuwse (internationale) 

kunst, tentoonstellingen van eigentijdse kunstenaars als John Raedecker en Charley 

Toorop.30 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bracht een gevoelige slag toe aan een aan

tal van deze Nederlandse kunsthandelaren. De Larensche kunsthandel staakte in 1917 

zi jn activiteiten.31 Na de oorlog leefde de handel in contemporaine kunst weer enigszins 

op. Kunsthandelaar De Bois organiseerde in zi jn zaak, maar ook op andere plaatsen in 

binnen- en buitenland, exposities met werk van kunstenaars als Vincent van Gogh, 

Odi lon Redon, Kees van Dongen en Wassily Kandinsky. Hi j onderhield een internatio

nale klantenkring en reisde veel. Met name in Duitsland en Frankrijk had de kunsthan

delaar contacten.32 Buffa en Van Wisselingh besteedden in hun tentoonstellingsprogram

ma aandacht aan een nieuwe generatie eigentijdse, met name buitenlandse, kunstenaars. 

Buffa, vanaf 1921 onder de directie van J. Siedenburg, introduceerde onder andere 

Constant Permeke, Edgard Tytgat, Frans Masereel en Georg Grosz in Nederland.33 Onder 

Siedenburg was Buffa, evenals driekwart eeuw eerder, een trefpunt van kunstenaars en 

intellectuelen.34 

In Frankrijk bloeide, na een korte onderbreking door een economische crisis in de 

jaren 1921-1922, in het Interbellum de handel in moderne kunst. De kunsthandels - en 

ook het veil ingwezen - hadden een centrale positie in het verkeer op de beeldende kunst

markt verworven. Veel kunsthandelaren waren - in navolging van illustere voorgangers 

zoals Durand Ruel - gericht op ontdekking, promotie en monopolisering van (jonge 

onbekende) kunstenaars uit actuele nieuwe stromingen en stijlen. Een aantal van hen was 

daarin succesvol. Veel vermogende Amerikaanse verzamelaars richtten zich in die jaren 

op de kunsthandel in Parijs.35 Nederlandse kunsthandels maar ook kunstenaars en kopers 

oriënteerden zich eveneens op de succesvolle eigentijdse kunstmarkt in Frankrijk. Een 

aantal (grote) particuliere Nederlandse verzamelaars kocht in deze jaren regelmatig in de 

Parijse kunsthandels.36 Nederlandse kunstenaars lieten zich beïnvloeden door actuele 

Franse kunststromingen of kunstenaars, of vertrokken voor een kortere of langere perio

de naar Parijs om daar te wonen en te werken. 

Vanaf halverwege de jaren twint ig ging een aantal nieuwe kunsthandels van start in 

Amsterdam, onder andere Kunsthandel Van Lier, opgericht in 1927 en Kunsthandel 
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Santee Landweer, vanaf 1925 in bedrijf.37 In vergelijking met de langer-bestaande, geves

tigde kunsthandels richtten zij zich meer op eigentijdse Nederlandse kunst maar ook 

voor hen fungeerde de handel in oudere kunst als rugdekking. Carel van Lier handelde 

in etnografica en Santee Landweer in negentiende en twintigste eeuwse Franse kunst -

met name grafiek. De kunsthandel van Carel van Lier ontwikkelde zich in de jaren der

tig tot een 'middelpunt voor moderne jongeren'. Van Lier is vooral bekend geworden als 

de brenger van de zogenaamde Magisch Realisten onder wie Albert Carel Wi l l ink, Raoul 

Hynckes, Pyke Koch, Dick Ket en Wim Schumacher.38 

Galerie Mokum te Amsterdam, gespecialiseerd in verschillende vormen van realisti

sche kunst, organiseerde in 1965 een tentoonstelling gewijd aan Carel van Lier. In het 

voorwoord van de catalogus, die ter ere van die expositie verscheen, schreef beeldend 

kunstenaar Raoul Hynckes, die regelmatig bij Van Lier tentoonstelde, dat de kunsthan

delaar niet alleen een 'uitstekend schilderi jenhandelaar'was 'maar vooral een uitsteken

de promotor. Hi j had de gave reputaties te vestigen' aldus Hynckes.39 "De liefhebbers 

kregen door zijn bemiddeling veel dingen te zien die voor het eerst in de openbaarheid 

kwamen, hij bracht hen in contact met moderne kunst die nog geen museumbezit of 

gemeengoed was. Van Lier durfde zich in te zetten voor wat elders nog met scheve ogen 

werd aangezien en begreep dat een kunsthandel veel meer betekent dan een toonbank 

voor koop en verkoop' meende criticus Harry Prenen in De Volkskrant"3 Hi j 'maakte lief

hebbers, doordat hij zi jn geestdrift op anderen wist over te brengen. Hij volgde "z i jn " 

schilders van nabij . Hi j kwam bij hen op het atelier en spoorde hen aan. Hi j zocht nieu

we kopers en schuwde geen moeite om hun werk te "brengen"."" Durand Ruel leek in 

Nederland in de persoon van Carel van Lier tot leven te komen. 

D.C.G. Santee Landweer hield eind jaren twint ig in zi jn kunsthandel tentoonstellingen 

van werken van Rodolphe Bresdin en Marc Chagall.42 Daarnaast besteedde hij aandacht 

aan contemporaine Nederlandse kunstenaars. Na de dood van Santee Landweer werd de 

kunsthandel overgenomen door C.P. Baron van der Feltz. Hi j bleef eigenaar van de kunst

handel tot hij werd opgeheven in de jaren zeventig. Van Santee Landweer zei kunstcriti

cus Lambert Tegenbosch in 1 963 in retrospectief: 'Voor de oorlog kon men contempo

raine kunst niet zien in de musea maar bij Santee Landweer.'43 

In Den Haag waren in de jaren twint ig en dertig nieuwe kunsthandels ontstaan die 

aandacht besteedden aan eigentijdse kunst. Kunsthandel Liernur werd in 1927 geopend 

en Nieuwenhuizen Segaar had eerst een zaak in Leiden en vanaf 1933 in Den Haag. 

Liernur was gespecialiseerd in de Haagse school. Hij overleed in 1937 en de zaak werd 

overgenomen door August Eijffinger die voordien een kunsthandel in Parijs had 'een man 

van een brede artistieke visie en zakentalent. Die heb je allebei nodig als je kunst wi l t 

verkopen en ... wi l t bli jven verkopen'.44 De naam Liernur bleef gehandhaafd. Naast 

oudere en moderne Franse meesters kwamen ook eigentijdse Nederlandse kunstenaars 

van verschillende artistieke signatuur aan bod.45 Nieuwenhuizen Segaar deed evenals 

Liernur zowel in oudere als in 'tegenwoordige kunst""' Amsterdam en Den Haag waren 
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in die jaren de belangrijkste Nederlandse centra voor de kunsthandel. Maar ook in ste

den als Rotterdam, Utrecht en Groningen en Maastricht ontstonden - veelal op de regio 

gerichte - kunsthandels die aandacht besteedden aan zowel eigentijdse als oudere kunst. 

Opmerkeli jk was dat een klein aantal kunstenaars regelmatig bij alle bekende kunst

handels in Den Haag en in Amsterdam tentoonstelde. Ogenschijnl i jk waren deze bedri j

ven allemaal in dezelfde kunstenaars geïnteresseerd. Namen die telkens terugkeerden 

waren onder anderen Albert Carel Wi l l ink, W im Schumacher, Charley Toorop, Jan 

Sluijters, Pyke Koch en John Raedecker. Deze kunstenaars vormden ook belangrijke 

accenten in de collecties van Nederlandse particuliere verzamelaars in de jaren twint ig 

en dertig. Rijke verzamelaars als D.C. van Beuningen, P. Regnault, J. de Craaff en D. 

Hannema hadden een deel van deze kunstenaars als Nederlands aandeel in hun inter

nationale collectie. Bij de in hoofdzaak op Nederlandse kunst gerichte verzamelaars als 

H. Ni jgh, P. Rijkens en H. van Abbe waren deze kunstenaars de kern van de collectie.47 

Ook werden werken van deze kunstenaars in de jaren dertig aangekocht door het 

Stedelijk Museum te Amsterdam, dat vanaf de jaren twint ig een klein bedrag voor aan

kopen van contemporaine kunst ter beschikking had.48 De kunstenaars uit deze 'toplaag' 

waren voornameli jk werkzaam in figuratieve stijlen en stromingen van traditioneel aca

demisch tot magisch realistisch. Aandacht voor meer abstracte stromingen of bewegin

gen in de (Nederlandse) kunst was in de eerste vier decennia van deze eeuw eerder uit

zondering dan regel in de Nederlandse kunsthandel.49 Ook voor (vernieuwende) 

bewegingen als het Surrealisme, Dada of De Stijl was er relatief weinig aandacht.50 De 

enige tentoonstell ing die in de kunsthandel gewijd was aan het (buitenlandse) 

Surrealisme vond in 1938 plaats bij Galerie Robert in Amsterdam.51 

De kunsthandel stond overigens niet alleen in haar geringe aandacht voor vernieu

wingen in de kunst. De musea hadden eveneens weinig oog voor actuele ontwikkel in

gen in de kunst. Pas vanaf halverwege de jaren dertig, met de komst van nieuwe direc

teur David Cornells Roëll en conservator Jonkheer Wi l lem Sandberg, besteedde het 

Stedelijk Museum in Amsterdam zo nu en dan aandacht aan de actualiteit. In 1938 orga

niseerde Sandberg een tentoonstelling onder de titel Abstracte kunst.52 

Als er in de eerste helft van de twintigste eeuw al aandacht was voor de (Nederlandse) 

'avant garde' was die nauwelijks afkomstig van de zijde van de kunsthandel of de musea 

maar te vinden bij de kunstenaarsverenigingen en -genootschappen. Van oudsher speel

den deze een rol in de presentatie van actuele eigentijdse kunst - van leden maar ook 

van (buitenlandse) genodigden.53 Zij hadden eigen zalen of sociëteiten waar zij exposi

ties organiseerden, maar hielden ook regelmatig tentoonstellingen in musea.54 Met name 

in de eerste decennia van de eeuw vervulden zij een belangrijke functie in de introduc

tie van nieuwe (internationale) kunststromingen in Nederland. Vanaf de jaren dertig 

waren de meeste kunstenaarsverenigingen wat minder voortvarend in de aandacht voor 

actuele kunst en na de oorlog zou een deel van hen zich steeds nadrukkelijker op het 

meer behoudende deel van de kunstwereld richten. 
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Evenals een halve eeuw eerder kochten sommige kunsthandels werk aan van kunste

naars, anderen namen werk in consignatie. De commissiepercentages varieerden. Vaak 

ook combineerde men aankoop en consignatie afhankelijk van het succes in financieel 

opzicht van de desbetreffende kunstenaar. Carel van Lier kocht onder andere zelfportret

ten van 'z i jn ' kunstenaars en verzamelde zo een grote collectie zelfportretten.55 

Exclusieve vertegenwoordiging van kunstenaars door één kunsthandel was in Nederland 

- in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk - minder usance.56 Kunsthandelaren à la 

Durand Ruel, Vollard en Kahnweiler, die probeerden een monopolistische positie ten 

opzichte van hun kunstenaars te verwerven, waren in deze jaren niet te vinden in 

Nederland. De Bois en zeker Carel van Lier hadden misschien wel de allure van een 

Durand Ruel maar het artistieke en vooral het financiële succes waren niet navenant -

hetgeen men ook grif toegaf. Zo zei Van Lier: '(...) vet soppen is het nooit geweest. Heel 

dikwij ls - over het geheel genomen alti jd - moest er geld b i j . ' De zaak dreef op 'de ver

koop van de negerplastiek en Aziatische kunstvoorwerpen'.57 Nagenoeg alle contempo

raine kunsthandelaren hadden naast de organisatie van tentoonstellingen van eigentijdse 

kunst inkomsten uit de verkoop van 'waardevaste' kunst van uiteenlopende aard.58 

De economische crisis die in de loop van de jaren dertig in Europa steeds ernstiger vor

men aannam, eiste in de internationale kunsthandel zijn tol en had ook gevolgen voor 

de Nederlandse kunstbedrijven. De meeste kunsthandelaren konden, door gebrek aan 

kopers, steeds moeili jker het hoofd boven water houden. Sommigen werden gedwongen 

delen van hun collectie te liquideren.59 Buffa veilde een deel van zi jn collectie prenten. 

Anderen werden genoopt te stoppen. Ook De Bois was in het begin van de jaren dertig 

genoodzaakt gedeelten van zijn winkelvoorraad te veilen en zi jn schilderijenverkoop 

was aan het begin van de jaren dertig bijna tot nul gereduceerd. In 1935 zette hij onge

veer tweehonderd gulden per maand om, terwij l het vereiste minimum - voor De Bois -

ongeveer duizend gulden per maand moest zi jn.60 

Kunsthandel tijdens de bezetting 1940-1945 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog floreerde de handel in oude kunst. Er waren veel nieu

we Duitse klanten en miljoenen guldens werden omgezet. Zij waren echter nauwelijks 

geïnteresseerd in kunst van de twintigste eeuw die in de ogen van de Duitsers óf ontaard 

of te weinig aansprekend voor hun burgerlijke, zo niet kleinburgerlijke, smaak was.61 Dat 

er in de handel in oude kunst geld te verdienen viel tijdens de oorlog bleek ook uit een 

artikel in Die Constgesellen, uit 1946, van de Nederlandsche Vereeniging voor de 

Kunsthandel, die vooral handelaren in oude kunst onder haar leden telde. Een anonieme 

scribent meldde in het blad dat in de kunsthandel in de oorlog geld was verdiend en ook 

in de bonafide-schilderijenhandel goede zaken waren gedaan. 'Begunstigd door een spe

ciale conjunctuur, zij het dan ook dat deze in wezen ongezond genoemd moet worden, 

stelde hij vele kunsthandelaren in staat uit de impasse te geraken waarin velen als gevolg 
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van den moeil i jken toestand gedurende de vooroorlogsche jaren verkeerden. Sommige 

hebben zware verliezen goed weten te maken, anderen hebben geld verdiend' .6 2 

Kunsthandels die zich bezighielden met eigentijdse kunst bleven zich oriënteren op 

Nederlandse klanten. De meesten gingen tijdens de oorlog door met het organiseren van 

verkooptentoonstellingen.63 Kunsthandelaren bleven 'werken alsof er niets gaande was, 

zolang men zich maar aansloot bij de Kultuurkamer (...) geen ontaarde kunst bracht en 

niet-Joods was. Velen werkten door tot het einde van de bezetting.'64 Men moest zich 

voor april 1942 aansluiten bij de Kultuurkamer. In dat jaar stopte een aantal kunsthan

delaren, onder wie Buffa, met het maken van tentoonstellingen maar de meerderheid van 

de kunsthandels bleef exposities organiseren. Sommigen sloten hun deuren gedurende de 

bezetting: Santee Landweer opereerde in 'gesloten huis' en heropende na de oorlog zi jn 

zaak weer. Carel van Lier was actief in het verzet en werd in 1944 gevangen genomen. 

Hi j werd naar Auschwitz getransporteerd en kwam daar om het leven. Een aantal kunst

handels was alleen tijdens de oorlog actief. Zij werden - om die reden - door velen als 

dilettanten beschouwd, belust op winst en zwart geld.65 

Kunstenaarsnood! 

Kunsthandels, kunstenaarsverenigingen en musea konden - met elkaar - in de eerste helft 

van de twintigste eeuw slechts een klein deel van de beeldende kunstenaarspopulatie in 

Nederland van een redelijk inkomen voorzien. Hoewel deze situatie door de crisis in de 

jaren dertig verslechterde was de sociaal-economische toestand van het merendeel van 

de beeldende kunstenaars sinds de eeuwwisseling alsmaar achteruit gegaan. O p 10 

december 1931 zei de socialistische wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, Emanuel 

Boekman, in een vergadering van de gemeenteraad te Amsterdam: 'Hoort men bij de 

opening eener schilderijententoonstelling de rede van de voorzitter eener schildersver-

eniging, dan bli jkt het dat de kunstschilders, niet alleen in Amsterdam doch overal, moe

ten leven op een wi jze die eigenlijk een caricatuur van leven is'66 Overigens stelde 

Boekman dat de economische crisis alleen maar een situatie versterkte die al eerder 

bestond. 

De wenselijkheid om iets tegen de sociale nood van de beeldende kunstenaars te 

ondernemen kwam al voor de Tweede Wereldoorlog aan de orde in de Tweede Kamer 

van de Staten Generaal. Vanaf de jaren twint ig jaren was er jaarlijks 10.000 gulden ter 

beschikking op de rijksbegroting voor aankopen. Vanaf 1924 had de gemeente 

Amsterdam een zelfde bedrag op haar kunstbegroting beschikbaar.67 Een aantal andere 

gemeenten had beperkte budgetten voor de aankoop van werken van (lokale) beeldende 

kunstenaars. Voorts werden op bescheiden schaal opdrachten verstrekt door rijk en 

gemeenten. Na de oorlog zou de sociale nood onder de kunstenaars zich in versnelde 

mate voortzetten. Ter bestrijding van die nood zou de overheid op steeds grotere schaal 

steunmaatregelen inzetten en subsidies verstrekken aan beeldende kunst en kunstenaars. 
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Kahnweiler ging bi jvoorbeeld contractueel 

vastgelegde (ti jdelijke) verbindingen aan met 

een kleine groep kunstenaars waaronder 

George Braques, loan M i ro , Fernand Léger en 

Pablo Picasso. Deze kunsthandelaren speel

den een zeer prominente rol in de promotie 

van de avant garde stromingen in de beelden

de kunst in de eerste helft van de twintigste 

eeuw in Frankrijk. 

22. C. Stolwijk maakt verschil tussen de 

onderkant en de bovenkant van de markt. 

Waar kunsthandelaren als Buffa, Goupi l en 

Van Wissel ingh zich tegen het einde van de 

negentiende eeuw toelegden op de gespeciali

seerde handel in eigentijdse kunst en sprake 

was van professionalisering en internationali

sering gold dat veel minder voor de lagere 

regionen van de markt. Stolwijk 1998, p. 187-

2 2 1 . 

23. De Larensche Kunsthandel was gespeciali

seerd in (Nederlandse) eigentijdse kunst en 

gevestigd in Villa Mauve te Laren. In eerste 

instantie was de belangenbehartiging van 

Larense kunstenaars de belangrijkste taak van 

de kunsthandel. Laren was destijds een 

bekend kunstenaarsoord waar een eigen epi-

gonistische variant van de Haagse School 

gestalte kreeg. Amerikaanse verzamelaars en 

handelaren hadden niet alleen belangstelling 

voor de Haagse School. Hun belangstelling 

gold ook vertegenwoordigers van de 

'Larensche school ' . Gevolg was dat er tot de 

Eerste Wereldoorlog een 'grootscheepse han

del met Amerika in Larense landschapjes en 

binnenhuizen' plaatsvond. Vanaf 1907 had de 

Larensche Kunsthandel ook een vestiging in 

Amsterdam. Daar lag de nadruk minder op 

Larense kunstenaars. In maandeli jks wisselen

de tentoonstellingen kwam een breder scala 

aan Nederlandse en buitenlandse kunstenaars 

aan bod. Men organiseerde ook lezingen en 

gaf een bul let in uit. Heyting 1994, p. 103: 

Ligthart 1990, p. 7-19. 

24. Kunstzaal Kleykamp was aanvankelijk 

vooral gespecialiseerd in Aziatische kunst. Na 

verloop van t i jd werden er ook tentoonstell in

gen van actuele kunst gehouden en in de 

jaren dertig werd de kunstzaal van belang 

voor eigentijdse kunst. Kunstenaars als Dick 

Ket en Kees Verwey hadden er in die periode 

tentoonstell ingen. Esher Surrey werd opgericht 

door en stond onder leiding van de 

Engelsman Charles Bignell wiens ouders 

afkomstig waren ui l Esher, Surrey. Bignell had 

ook een vestiging in Rotterdam met de cur ieu

ze naam De Protector en was daarnaast actief 
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in het vei l ingwezen. Het tentoonstellingspro

gramma van Esher Surrey was internationaal 

en op eigentijdse kunstenaars van dat moment 

gericht. Z i jn klanten kwamen, aldus Bignell, 

niet alleen uit Nederland maar ook uit 

Duitsland, Engeland en Amerika. Jonge 

Nederlandse kunstenaars die bij Esher Surrey 

exposeerden waren onder anderen Kees Maks, 

Chris Lebeau en Jan van Herwi jnen. Hi j teerde 

echter op een eigen collectie die bestond uit 

Haagse School, Perzische kunst en Delfts aar

dewerk. Persdocumentatie RKD Den Haag: 

Esher Surrey en Kleykamp 

25. In z i jn jonge jaren was De Bois bij Van 

Wisselingh te Amsterdam in dienst geweest en 

in Den Haag had hij met verschillende kunst

handelaren (achtereenvolgens Van Gogh en 

Artz) samengewerkt. Heijbroek en 

Wouthuysen 1993, p. 14-46. 

26. De Larensche Kunsthandel is waarschi jn

lijk een uitzonderl i jk geval omdat de kunst

handel ook leden kende (2000 in 1907) die 

met elkaar een soort van vriendenvereniging 

van de kunsthandel vormden. 

27. Ligthart 1990, p. 8. 

28. Ook gaf De Bois catalogi, een tijdschrift 

en boekjes uit en schreef hi j in het Haarlems 

Dagblad een soort van feuilletons 'als een van 

de weinige chroniqueurs die vooral uit hoofde 

van z i jn beroep de "kunstwereld" tijdens het 

eerste kwart van deze eeuw van zeer nabij 

volgde'. Heijbroek en Wouthuysen 1993, 

p. 49 en p. 124. 

29. Regelmatig werd de collectie Goudstikker 

op verschillende plaatsen geëxposeerd onder 

andere in 1918 bij Arti et Amicit iae te 

Amsterdam en in 1936 in de Rotterdamsche 

Kunstkring. In Kasteel Nijenrode, zi jn eigen 

landgoed, dat 'tegen donker geheel met kaar

sen verl icht' was organiseerde kunsthandelaar 

Goudstikker eveneens tentoonstell ingen. 

Gemeentearchief Amsterdam: Goudstikker. 

30. Huinck was in 1917 een zaak begonnen 

in Utrecht. Hij associeerde z ich met uitgever 

Scherjon, die een tijdschrift op het terrein van 

beeldende kunst uitgaf en verhuisde naar 

Amsterdam waar de kunsthandel zich onder 

de naam Huinck en Scherjon op Herengracht 

469 vestigde. 

31. Heyting 1994, p. 115. 

32. Heijbroek en Wouthuysen 1993, p. 61-78. 

33. J. Siedenburg was van 1903-1910 hoofdre

dacteur van het polit iek literair spotblad De 

Ware Jacob en schrijver-tekenaar van satiri

sche teksten en spotprenten. Hi j had in die 

periode veel contacten met kunstenaars in 

Laren waar hij zelf ook woonde. 

34. Beeldende kunstenaars en tekenaars als 

Albert Hahn, Gerrit Jan Feith, W i l l y Sluiter, L.J. 

Jordaan frequenteerden de kunsthandel. Maar 

ook schrijvers als Lodewijk van Deijssel, 

Frederik van Eeden, Carel van den Woesti jne 

en Herman Teirlinck kwamen er. 

35. Gee 1981, p. 36, 283. 

36. Roodenburg-Schadd 1995, p. 64-67. 

37. Carel van Lier had rond 1920 op de 

Bloemgracht in Amsterdam een kleine kunst

handel. Later had hij in Hotel Hamdorff in 

Laren 'een hoekje'. In 1924 begon hij in Laren 

een kleine kunsthandel en in 1927 begon hij 

aan het Amsterdamse Rokin zi jn zaak op 

nummer 126. 

38. Ook hadden Hendrik Chabot, Herman 

Kruyder, John Raedecker, Charley Toorop en 

Sal Meyer bij hem tentoonstell ingen. 

39. Hynckes Trouw 3 maart 1966. 

40. Prenen De Volkskrant 22 februari 1946; 

Ook A.M.P. Trouw 7 februari 1946 en Voskuil 

Het Vrije Volk 6 februari 1947 schreven in 

vergelijkbare bewoordingen over de betekenis 
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van Caret van Lier voor de eigentijdse kunst in 

de jaren dertig. 

41. Van der Ster De Groene Amsterdammer 

20 maart 1954. 

42. Santee Landweer was een liefhebber van 

het werk van Rodolphe Bresdin (1825-1885) 

waarvan hi j vele zoekgeraakte tekeningen bij 

elkaar trachtte te brengen en te verkopen. 

Bresdin was een Franse tekenaar, etser en 

fotograaf. Hi j was autodidact, bohémien en 

eenzaam zwerver die in z i jn werk een droom

wereld schiep waarin de eenzame mens in 

een fantastische omgeving verkeerde. 

43. Tegenbosch De Volkskrant 15 juni 1963. 

44. Het Binnenhof b mei 1966. 

45. Onder anderen Jos Croin, Gerard Hordi jk, 

Frits Klein en Pyke Koch. 

Haagsche Courant 16 april 1966. 

46. Onder anderen Jan Sluijters, Charley 

Toorop, John Raedecker, Hettinga Tromp en 

Albert Carel Wi l l ink . Persdocumentatie RKD 

Den Haag: Nieuwenhuizen Segaar 

47. Roodenburg-Schadd 1 995, p. 64-70. 

48. Onder anderen John Raedecker (Van Lier), 

Jan Sluijters (Van Lier), Albert Carel Wi l l ink 

(Van Lier), Toorop (Van Lier) zie Vooistra 

1997, Bijlage 1. Hoewel het museum vanaf 

1911 aankopen op het terrein van eigentijdse 

kunst deed waren er nauweli jks f inanciële 

middelen beschikbaar en was het museum 

vooral aangewezen op bruiklenen en schen

kingen van particuliere verzamelaars. 

49. In een catalogus van het werk van Martin 

Monnickendam (1874-1943), die in 1922 

bedoeld en aangekondigd en moest omwente-

len den geest van futurisme, cubisme, dadaïs

me en alle mogeli jke andere " ismen" die (...) 

te lang het kunstleven hadden beheerscht en 

in de verkeerde richting geleid. Er moest weer 

komen een oprechte genoeglijke vreugde aan 

kunst, zooals die geweest is, voordat al die 

schoone geleerdheden ontdekt waren of uitge

vonden' . Gemeentearchief Amsterdam: 

Houthakker. 

50. Uitzonderingen bevestigen de regel: 

Kunsthandelaar De Bois organiseerde in 1932 

een tentoonstell ing van abstract werk van 

Pieter Ouborg. Heijbroek en Wouthui jsen 

maken melding van een opmerking van De 

Bois toen Ouborg z i jn werk kwam laten zien; 

'Ik w i l het werk graag nemen, meneer 

Ouborg, maar stelt u zich niets voor van de 

verkoop, dat kopen ze pas over dertig jaar.' 

Heijbroek en Wouthuysen 1993, p. 143. 

51. De expositie was een Nederlandse-Franse-

Belgische-Engelse co-productie en werd geor

ganiseerd door onder anderen André Breton 

en Paul Eluard. Kunstenaars uit dertien lan

den, waaronder alle bekende surrealisten, b i j 

voorbeeld Salvador Dali en Max Ernst, namen 

deel aan de tentoonstell ing. 

52. Jansen van Galen en Schreurs 1995, p. 5 1 . 

53. Venema 1986, p. 17; Zie ook: Zi j lmans 

1982, p. 287-293. 

54. Kunstenaarsverenigingen organiseerden in 

musea meestal tentoonstellingen van leden

kunstenaars maar ook thematische tentoon

stellingen of uitwisselingstentoonstellingen 

heid van een tentoonstelling in zi jn kunsthan

del, betuigt Houthakker zi jn instemming met 

de geest waarin een kunstenaarsfeest in de 

Moulin Rouge op 17 december 1921 werd 

gevierd: 'Het feest was als een revolutie 

had vanaf z i jn opricht ing jaarli jks tentoonstel

lingen in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 

Ook een vereniging als De Onafhankelijken 

had daar regelmatig exposities. 

55. Na de oorlog werd deze col lectie geveild 
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toen de kunsthandel in de jaren vi j f t ig werd 

opgeheven. Op twee portretten na - een van 

Charley Toorop dat 1650 gulden opbracht en 

een van Dick Ket dat goed was voor 1000 gul

den - werd de hele col lectie voor een appel 

en een ei verkocht. 

56. Het is niet onwaarschi jnl i jk dat er onder

linge afspraken waren tussen de kunsthandela

ren maar over inhoud en aard daarvan is mij 

niets bekend. 

57. Van der Ster De Groene Amsterdammer 

20 maart 1954 

58. Over de inkomsten die de kunsthandela

ren hadden uit de verkoop van eigentijdse 

kunst z i jn nauweli jks gegevens bekend. Het is 

echter niet waarschijnl i jk dat ze veel geld aan 

de verkoop van contemporaine kunst verdien

den. Alleen al het feit dat ze nagenoeg alle

maal naast de organisatie van tentoonstell in

gen van eigentijdse kunst handelden in 

etnografica of oudere kunst wijst in die r ich

ting. 

59. Caroline Roodenburg-Schadd beschrijft 

hoe verzamelaar Pierre Regnault in de jaren 

1930-1936 van deze economische situatie 

gebruik maakt door op koopjesjacht te gaan 

bij Parijse kunsthandelaren en vei l ingen. 

Roodenburg-Schadd 1995, p. 47-49. 

60. Heijbroek en Wouthuysen 1993, p. 142-

145. 

61. Venema 1986, p. 24-25. 

62. Saneering 1946, (z.p.). 

63. Venema 1986, p. 542-566. In bijlage 1 

van het boek van Venema is een indrukwek

kende lijst van verkooptentoonstell ingen bij 

kunsthandels van mei 1940 tot oktober 1944 

opgenomen. De lijst werd samengesteld op 

basis van recensies in dag- en weekbladen. 

64. Venema 1986, p. 19. 

65. Nota bene in een Duitse krant, Die 

Deutsche Zeit, uit 1945 wordt zeer krit isch op 

deze 'neugebakkene "Kunsthändler"' in 

Amsterdam ingegaan 'deren Geschafte in die 

meisten Fälle noch die Merkmale eines frühe

ren Handels mit Herren- oder 

Damenmodewaren, Zigarren, 

Rundfunkgeräten, elektrisches 

Installationsmaterial, Musikinstrumenten oder 

Möbeln tragen (...).' Deze nieuwe kunsthande

laren vormden volgens de scribent een gevaar 

voor de beroepsstand zoals die zich tot de 

Tweede Wereldoorlog ontwikkeld had. 

Gelukkig was er een troost voor de 'wirk l iche 

Kunsthändler, Antiquare und Liebhaber; der 

grossie Schaden wurde den neuen Reichen 

zugefügt die ihr Geld in irgendwas anlegen 

wo l len . Sie sind die wahllosesten und unsach-

verständlichsten Käufer überhaupt und haben 

dann auch öftern ein Hereinfall zu verbuchen. 

Wi rk l ich schöne und wertfol le Sachen vermö

gen reichgewordene Schwarzhändler und 

Kriegsgewinnler in den meisten Fällen doch 

nicht zu schätzen. Der Kreis der echten 

Kenner und Liebhaber, zu dem nur die Liebe 

zum Gegenstand zutritt verschaff bleibt für 

jene Alleskäufer geschlossen'. Kenner 1945. 

66. Jansen en Rogier 1983, p. 169; Venema 

1986. p. 13. 

67. Mulder 1978, p. 3 1 . 
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Van kunsthandel naar galerie 
1945-1960 

Continuïteit: de vooroorlogse kunsthandelaren tot begin jaren vijftig 

'Croote offers zullen moeten worden gebracht, de levensstandaard zal in verhouding tot 

den t i jd van voor den oorlog belangrijk verlaagd moeten worden. Door de inspanning 

van het Nederlandse volk zelf zal Nederland zich herstellen'.' Minister Lieftinck, van 

1946-1 952 minister van Financiën, trof een aantal ingrijpende maatregelen om een snel

le wederopbouw van Nederland mogelijk te maken. Hi j voerde een geldzuivering door 

en stelde een bestedingsbeperking in. Inventarisatie van het geldvermogen, beperking 

van de geldomloop en controle op het (tijdens de oorlog) geaccumuleerde geldbezit was 

het doel van de zuivering. Door de bestedingsbeperking was relatief weinig geld 'v r i j ' in 

omloop.2 Tegelijkertijd was de spaarzin in Nederland groot. In dit klimaat van zuinigheid, 

controle en schaarste aan liquide middelen was er in de eerste jaren na de oorlog wei

nig geld voor het kopen van luxe-artikelen als kunstwerken. 

Tijdens de oorlog waren kunstvoorwerpen uit particulier, voornameli jk joods, bezit 

geroofd. Veel van die werken waren naar Duitsland getransporteerd. Slechts een gedeel

te keerde na de Bevrijding terug in Nederland en ging terug naar de rechtmatige eige

naars. Een aanmerkelijke gedeelte kwam in de Nederlandse musea terecht.3 Tegen de 

achtergrond van financiële en economische onzekerheid en het gegeven dat kunst als 

camouflage kon dienen van tijdens de oorlog gemaakte winsten werd de uitvoer van 

kunst aan banden gelegd om het nationale cultuurbezit veil ig te stellen.4 Dat gebeurde 

in het Deviezenbesluit uit 1945. In dat besluit werd de uitvoer van kunstschatten aan een 

vergunning-stelsel onderworpen.5 Het bedrag aan buitenlandse deviezen was eveneens 

aan banden gelegd. Op basis van door de fiscus geschatte inkomsten tijdens de oorlog 

moesten door de kunsthandel soms aanmerkelijke sommen aan zekerheids-stellingen 

worden betaald. Ook had de bedrijfstak, met name de handel in oude kunst, last van haar 

imago. Om haar hing het aura dat er tijdens de oorlog goede zaken - met Duitsland -

waren gedaan.6 

Door al deze fiscale en financiële belemmeringen stagneerde de kunsthandel. Vooral 

diegenen die van oudsher aan buitenlands verkeer gewend waren ondervonden proble

men. Tegen het einde van de jaren veertig was er sprake van een crisissituatie. In de eer-
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ste vijf jaar na de oorlog hadden deze kunsthandelaren hun zaak voortgezet of het tijdens 

de bezetting gesloten - of in gesloten huis voortgezette - bedrijf heropend. Bijvoorbeeld 

Buffa, Van Wisselingh, Van Lier en Santee Landweer . De meesten continueerden hun 

vooroorlogse tentoonstellingsbeleid waarin oudere kunst of Aziatica werd geflankeerd 

door eigentijdse kunst. 

Buffa hield voor de oorlog vooral tentoonstellingen van kunstenaars die werkzaam 

waren in een figuratief idioom.7 Die keuze voor de figuratie werd na de oorlog doorge

zet met dien verstande dat een jongere generatie figuratieven ook aandacht kreeg. In 

1948 organiseerde de Buffa bijvoorbeeld de tentoonstelling Tien Realisten met kunste

naars als Nicolaas Wijnberg, Kees Andrea, Lex Horn en Jan Croenestein en anderen.8 

Voor criticus en beeldend kunstenaar Joop Hardy was deze expositie aanleiding om in 

Vrij Nederland zi jn afkeer van abstracte kunst te spuien: 'Zo goed als lekker eten heerlijk 

is en een goede parfum verrukkelijk is, zo kan ook één combinatie van kleuren haar b i j 

zondere werking hebben maar met schilderkunst heeft dat weinig te maken. Wanneer 

deze manier van schilderen de bijzondere eigenaardigheid van een enkeling was zouden 

wi j haar als ongevaarlijke Spielerei voorbij kunnen laten gaan, maar nu hele horden 

opstaan om hun domheid, brutaliteit en gevoelloosheid aan de wereld op te dringen en 

de schilderkunst te brengen op het niveau van kookkunst is het verbli jdend dat Tien 

Realisten zich aaneensloten om te laten zien hoe boeiend de werkeli jkheid zich vertoont, 

wanneer het temperament van de kunstenaar haar belicht en hoe eindeloos men op haar 

waarheid kan preluderen.'9 

Kunsthandel Huinck & Scherjon had in de eerste vi j f jaar na de oorlog eveneens ten

toonstellingen van in de figuratie werkzame kunstenaars - deels dezelfde als Buffa.10 Ook 

'de oude en roemruchtige firma Van Wisselingh, in de geschiedenis der Haagse en 

Amsterdamse schilderschool haast even belangrijk als sommige café's in de historie 

onzer letteren' zette haar vooroorlogse tentoonstellingsprogramma voort en hield in 1 946 

'voor het eerst na de oorlog weer een dier exposities die bij de liefhebbers van voor de 

oorlog in een geur van heiligheid stonden' ." 

Kunsthandel Van Lier werd in februari 1 946 heropend door de weduwe van Carel van 

Lier met een ere-tentoonstelling ter nagedachtenis van de in Auschwitz omgekomen eige

naar. In de eerste naoorlogse jaren waren er bij Van Lier tentoonstellingen van onder 

anderen Albert Carel Wi l l ink, Edgar Fernhout, Dick Ket, Jeanne Bieruma Oosting, Henk 

Henriet, Wi l lem Arondeus, Charley Toorop, H i ldo Krop. Evenals Van Lier had 

Kunsthandel Santee Landweer een grotendeels figuratief tentoonstellingsprogramma.12 

In Den Haag hadden Kunsthandel Nieuwenhuizen Segaar, Kunstzaal Bennewitz, 

Kunstzaal Plaats en Kunsthandel Liernur de oorlog overleefd. In de eerste jaren na de 

bevrijding zetten zij - evenals de meeste van hun Amsterdamse collega's - hun voor of 

tijdens de oorlog gevoerde tentoonstellingsbeleid voort. Bennewitz had aandacht voor 

een oudere en jongere generatie doorgaans traditioneel figuratief werkende schilders. 

Ook hield hij zich bezig met oudere kunst.'3 Eind jaren veertig introduceerde de kunst-
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handelaar de Honderdguldententoonstelling. Een keer per jaar werd een groepstentoon

stelling georganiseerd met werken van kunstenaars die niet meer dan honderd gulden 

kostten.14 Dit fenomeen werd in de jaren vijft ig en zestig met veel succes door een aan

tal andere kunsthandels overgenomen. 

Kunsthandel Liernur hield zich vooral bezig met in- en verkoop van oudere en eigen

tijdse kunstwerken. In de woorden van Mevr. Eijffinger, die de zaak na het overli jden van 

haar echtgenoot, in 1941, voortzette: 'Wat ik mooi vond kocht ik en eigenaardig dat ver

kocht ik ook weer het eerst (...). En dan vooral op de veil ingen. Je ogen open houden en 

schatten, de prijzen in de gaten houden, maar ook de wisselende smaak van het publiek'. 

Zij organiseerde tentoonstellingen van jonge Haagse kunstenaars en het bedrijf was naast 

kunsthandel een 'kunstzaal met een eigen sfeer en met een vaste groep (Haagse) schil

ders die er geregeld exposeren.' Haar kunsthandel was een begrip in Den Haag.15 

Kunstzaal Plaats bracht kunstenaars als Paul Citroen, Jeanne Bieruma Oosting, Jan 

Wiegers, Chris Beekman, Cees Bantzinger en Kees Verwey. Plaats organiseerde veel the

matische groepstentoonstellingen bijvoorbeeld stilleven, stadsbeeld, bloemen en vruch

ten, zee en strand en dergelijke. Ook was er veel aandacht voor kunstnijverheid en 

Aziatische kunst.16 Nieuwenhuizen Segaar richtte zich in het eerste decennium na de 

oorlog vooral op eind negentiende eeuwse, begin twintigste eeuwse kunst. Daarnaast 

waren er incidenteel tentoonstellingen van eigentijdse kunstenaars of inmiddels in het 

buitenland gevestigde Nederlandse kunstenaars - die ook vooral daar hun faam hadden 

opgebouwd - onder wie Piet Mondriaan en Bart van der Leek. 

Al deze - vooroorlogse of tijdens de oorlog werkzaam geworden - kunsthandels in 

Amsterdam en Den Haag waren niet bepaald vooruitstrevend in hun beleid. Velen teer

den op hun voor de oorlog opgebouwde eigen collecties oudere of negentiende eeuwse 

kunst. Wat de eigentijdse kunst betrof waren ze in meerderheid gericht op een klein aan

tal kunstenaars die hun naam reeds - voor de oorlog - gevestigd hadden. Zij waren werk

zaam in een figuratief idioom variërend van Magisch Realisme tot meer academische en 

ambachtelijke figuratieve schilder- en beeldhouwkunst. Het Stedelijk Museum kocht 

werken van een aantal van deze kunstenaars bij de verschillende kunsthandels.'7 

Sommige kunsthandels, bijvoorbeeld Huinck en Scherjon, Santee Landweer en Van 

Lier, hadden incidenteel - doorgaans kortstondig - belangstelling voor het werk van repre

sentanten van een nieuwe naoorlogse generatie jonge kunstenaars. Constant, Karel Appel 

en Corneille hadden er - voordat Cobra officieel bestond - in 1947 en 1948 tentoonstel

lingen. Ook Eugène Brands, Lucebert en Anton Rooskens - kunstenaars die meer aan de 

zi j l i jn van Cobra stonden - of een abstract werkend kunstenaar als Cesar Domela kregen 

er exposities.18 Mogeli jk was de tentoonstelling onder de titel Jonge Schilders, die in 

1946 in het Stedelijk Museum werd georganiseerd door Wi l lem Sandberg en waaraan 

deze kunstenaars deelnamen, een voorzet voor de aandacht van de kunsthandel. En wel 

licht waren de felle kritieken in de pers op de Cobra-beweging tegen het eind van de 

jaren veertig er debet aan dat het bij incidentele tentoonstellingen bleef. 
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Nieuwkomers 

Kunsthandelaren van divers pluimage openden vlak na de oorlog in Amsterdam hun deu

ren. Kunsthandel M.L. de Boer begon in 1945 een zaak op Keizersgracht 542.19 Hi j 

besteedde in zi jn tentoonstellingsprogramma aandacht aan een oudere en jongere gene

ratie figuratief werkende kunstenaars.20 Andere kunsthandels, die, net als hun vooroor

logse voorgangers, de handel in oude en eigentijdse kunst combineerden waren Lemaire 

en Van Meurs. Kunsthandel Lemaire richtte zich op Zuidzee-kunst maar had ook aan

dacht voor actuele kunst van onder andere Melle (Oldenboerrigter) en Eugène Brands. 

Van Meurs was gespecialiseerd in Oosterse kunst en actuele toegepaste kunst: keramiek, 

design en naaldwerk. Een andere nieuwkomer was Kunsthandel J.M. van der Meulen, 

gevestigd in het Hirsch-gebouw op het Leidseplein. Hi j beschikte over expositiezalen 

voor kunst en antiek en besteedde daarin ook aandacht aan eigentijdse kunst. Van der 

Meulen organiseerde in 1947 de tentoonstelling Kunst der Jongeren.2' De nadruk lag op 

figuratieve kunst in verschillende stijlen maar abstracte kunst maakte ook deel uit van de 

expositie. Tenslotte vervulde de kunstzaal die was gevestigd boven de Moderne 

Boekhandel op de Leidsestraat te Amsterdam, waar vanaf 1942 exposities werden geor

ganiseerd, in de loop der ti jd een steeds belangrijkere functie voor actuele kunst.22 

Hoewel meerdere nieuwe kunsthandels ontstonden waren de initiatieven waar de 

aandacht nagenoeg uitsluitend was gericht op actuele naoorlogse abstracte beeldende 

kunst uitzonderli jk - zelfs in de hoofdstad. De tentoonstellingen die in het Gildehuis te 

Amsterdam en door industrie- en reclamefotograaf Ru Melchers, en zijn vrouw Dolly, 

werden georganiseerd waren er voorbeelden van. Het Gildehuis was een kunstzaal waar

in vanaf ju l i 1946 tentoonstellingen van jonge kunstenaars van verschillende artistieke 

signatuur plaatshadden. Beeldend kunstenaar Wi l ly Boers, lid van de Kunstenaarsgroep 

Vrij Beelden, was de actieve manager van Het Gildehuis en van een aantal jongere kun

stenaars die er exposeerden. Behalve de kunstenaars van Vrij Beelden hadden onder 

anderen Cobra-kunstenaars als Karel Appel en Corneille er exposities. 

De Melchers hadden niet echt een kunsthandel maar waren gepassioneerde kunstlief

hebbers die nauwe contacten hadden met een naoorlogse generatie jonge kunstenaars. 

Het echtpaar hield tegen het einde van de jaren veertig in hun eigen huis in Amsterdam 

tentoonstellingen. Eugène Brands, Theo Wolvecamp, Karel Appel, Anton Rooskens, 

Constant en Corneille exposeerden er regelmatig. Hun huis werd een trefpunt van de 

toenmalige Nederlandse avant garde. In de jaren zestig gaf de familie Melchers haar pas

sie een nieuwe vorm door een galerie te openen onder de naam 845, ontleend aan het 

adres: Prinsengracht 845.23 

In Den Haag waren in de handel in eigentijdse kunst weinig nieuwe initiatieven in de 

eerste naoorlogse jaren. De kunstwereld in Den Haag had door de band genomen ook 

een wat behoudender karakter. Naar aanleiding van een tentoonstelling in Kunstzaal 

Plaats met als thema Bloemen schreef een criticus (B.R) bi jvoorbeeld: 'Den Haag is een 
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prettige stad. Het licht over de pleinen en straten is zilverig. De vrouwen zi jn er elegan

ter en de omgangsvormen hoffelijker dan in Amsterdam. (...) Ook het Haagse kunstleven 

heeft een ander cachet dan dat van de hoofdstad. Het is milder, wellevender en niet zo 

zwaar op de hand. Natuurl i jk leven daar ook vogels van diverse pluimage maar zi j zi jn 

niet zo hard bezig elkaar de veren uit de staart te plukken; zij hebben meer zorg voor 

hun eigen artistiek toilet. ' De tentoonstelling in Plaats werd echt Haags genoemd; 

beschaafd en niet spectaculair, rustig en niet te groot of internationaal opgezet.24 Evenals 

in de hoofdstedelijke kunsthandels was in de residentie de aandacht voor eigentijdse 

kunst vooral gericht op een klein aantal kunstenaars uit - al dan niet ambachtelijke - f igu

ratieve tradities. Voor zover er aandacht was voor jongeren of nieuwere kunststromingen 

betrof dat vaak kunstenaars van meer of minder vooruitstrevende maar wel figuratieve 

signatuur, bijvoorbeeld de Haagse Realisten. 

Rotterdam had in de eerste jaren na de oorlog nauwelijks kunsthandels die zich met 

actuele kunst bezighielden. Tentoonstellingen van eigentijdse kunst werden veelal door 

de gemeentelijke overheid of door het bedrijfsleven georganiseerd. De Rotterdamse 

Kunststichting, opgericht in 1945 en belast met de vormgeving en uitvoering van het 

gemeentelijk kunstbeleid, vervulde daarin een belangrijke rol. Zi j organiseerde bijvoor

beeld tentoonstellingen in ' t Venster - een gemeentelijk expositiecentrum. Daarin kwa

men zowel landelijk bekende kunstenaars als de actuele Rotterdamse kunst aan bod. 

Vanaf halverwege de jaren vijft ig, begin jaren zestig had ' t Venster een (inter)nationaal 

georiënteerd tentoonstellingsprogramma met aandacht voor actuele stromingen in de 

kunst. Nog later, vanaf het begin van de jaren zeventig, waren er internationale trends in 

de beeldende kunst te zien waardoor de instelling een voorhoedefunctie in het signale

ren van nieuwe ontwikkelingen vervulde. De Rotterdamsche Kunstkring, waarvan vele 

havenbaronnen en andere vooraanstaande personen uit het Rotterdamse bedrijfsleven lid 

waren, organiseerde op verschillende lokaties in Rotterdam tentoonstellingen van actu

ele eigentijdse kunst. Ook in deze exposities was aandacht voor de lokale en nationale -

incidenteel de internationale - actualiteit in de beeldende kunst. De Kring ontwikkelde 

in het begin van de jaren zestig zelfs een plan voor een Rijksmuseum voor moderne kunst 

in Rotterdam waarvoor echter onvoldoende steun bij de rijksoverheid te vinden was. 2S 

In de meeste grotere steden in Nederland werden na de oorlog een of meerdere nieu

we kunsthandels of kunstzalen opgericht die aandacht besteeedden aan eigentijdse 

kunst. Utrecht had Kunstzaal Wagenaar en Dordrecht De Lantaarn. Kunsthandel Ars 

Longa en Den Deijl resideerden in Breda. In Eindhoven waren Het Geveltje en 

Kunsthandel Bies actief en Tilburg had kunsthandel d 'Oude Lanteern en Kunstzaal 

Donders. In Haarlem waren kunsthandel Leffelaar en Kunsthandel Heerkens Thijssen -

tevens veilinghuis - werkzaam. Zij waren opvolgers van De Bois die in 1946 met zi jn 

zaak was gestopt.26 Groningen had Het Beerenhuis en De Mangelgang. Zi j organiseerden 

tentoonstellingen van eigentijdse kunst - soms van zeer vooruitstrevende signatuur. Het 

Beerenhuis had al in 1946 tentoonstellingen van Karel Appel, Corneille en Constant. De 
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Mangelgang, opgericht door lijstenmaker Martin van Dijk en zi jn vrouw, voerde even

eens een progressief tentoonstellingsbeleid. Tegen het einde van de jaren veertig had de 

Mangelgang tentoonstellingen van Cobra-kunstenaars.27 

De meerderheid van de kunsthandels in den lande was echter minder vooruitstrevend 

en organiseerde exposities van meer traditionele signatuur. Velen richtten zich op kunst 

en kunstenaars uit de desbetreffende regio's - incidenteel was er aandacht voor nationa

le bekende kunstenaars. Voor de meeste nieuwkomers in de kunsthandel was de figura

tieve traditie doorslaggevend in de tentoonstel l ingsprogrammering of ze nu in 

Amsterdam of Den Haag of daarbuiten gevestigd waren. Sommige handelaren hadden 

incidenteel oog voor de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst maar dat was eer

der uitzondering dan regel. Diegenen die er wel aandacht aan besteedden hadden vaak 

persoonlijke contacten met de desbetreffende kunstenaars die niet zelden via een muse

umdirecteur als Sandberg tot stand waren gekomen.28 Het merendeel van de naoorlogse 

generatie jonge kunstenaars, die aan nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst 

gestalte gaven, was dan ook - zeker in de jaren veertig - aangewezen op deze inciden

tele aandacht, op het Stedelijk Museum of andere musea in den lande of initiatieven van 

kunstliefhebbers als de Melchers. 

Crisis en wederopleving in de jaren vijftig 

'De tijden zi jn slecht voor de kunsthandel. Al vanaf het moment dat de geldzuivering een 

feit was is aan de schijnbloei van de oorlog en de bevrijding een eind gekomen. Ineens 

verdween de koopkracht van het publiek en zij die zich nog voor de etalages met schil

derijen ophielden herinnerden zich, juist op het moment dat zi j van plan waren naar b in

nen te stappen dat zij een brief van de heer Lieftinck in hun zak hadden. Het werd de 

dood in de pot. De kunstenaars stempelen weer, juist als in 1939, de onverkochte wer

ken vullen de ateliers en de zolders der kunsthandelaren. Een enkele singuliere uitzon

dering daargelaten (...) en de aankopen van het Rijk en de musea niet meegerekend, 

schijnt niemand meer om kunst te malen.'29 

Deze aanklacht in De Tijd in 1951 stond niet op zichzelf. De financiële en fiscale situ

atie was minder nijpend dan de eerste jaren na de oorlog maar kunsthandelaren klaag

den steen en been over het gebrek aan voldoende verkoop. Het wegvallen van de inter

nationale dimensie, waardoor met name de gevestigde kunsthandelaren op Nederlandse 

kunstenaars en klandizie waren aangewezen, maakte het voortbestaan van de meeste 

vooroorlogse kunsthandels op het hoge niveau dat ze in vroeger ti jden gewend waren 

onzeker. Zij teerden in op de door hen in het verleden opgebouwde collecties terwij l 

verse aanvoer (uit het buitenland) achterwege bleef.30 Voor een aantal kunsthandels 

waren deze ontwikkelingen fataal. 

Buffa sloot zi jn deuren in 1951. De pers besteedde veel aandacht aan dit gebeuren. 

Directeur Siedenburg stelde bij de opheffing van het bedrijf dat de overheid het expose-
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ren van de kunsthandel had overgenomen daarbij beschikkend over faciliteiten die een 

particulier zakenman niet bezat.'Vroeger verkochten wi j veel aan musea. Nu kopen de 

musea zelf rechtstreeks in het buitenland, wat voor ons door de deviezenkwestie 

ondoenli jk is geworden. (...) Door dit alles krijgt de overheid een geweldige voorsprong 

en voeg daarbij de enorme belastingdruk, niet alleen op ons maar ook op onze voorma

lige klanten.(...) De rollen zijn allengs omgekeerd. Op exposities in musea wordt meer 

verkocht dan in de kunsthandel en deze laatste ontaardt meer en meer in een verhuur-

inrichting van zalen aan exposerende schilders.'31 Ook de kunstenaars en de kopers kre

gen het te verduren van Siedenburg. 'Veel te veel mensen schilderen op het ogenblik.(...) 

Een schildersgeneratie moet niet opgroeien in een ti jd waarin iedereen schilderen kan, 

waarin het niet of nauwelijks een vak is wat geleerd moet worden.(...).' Daarbij kwamen 

'de lasten van het grote huis, de eisen van de fiscus en de nog steeds dalende koopkracht 

(die..) de firmanten doen interen op het bedrijfskapitaal. Ook nu nog zou de firma in 

stand gehouden kunnen worden wanneer er nog vijf of zes kapitaalkrachtige verzame

laars te vinden zouden zi jn, die op haar adviezen zouden kopen. Maar nog afgezien van 

het slinken der grote vermogens is er een verandering in de mentaliteit van het publiek 

gekomen; zo kan het gebeuren dat iemand komt vragen naar "een klein schilderij dat 

veel waard is" om het illegaal naar Amerika te brengen en voor harde dollars te verko

pen.(...) De huidige eigenaars geven het op; het huis en de nog aanwezige schilderijen 

worden verkocht; de naam zal niet in andere handen overgaan en Buffa zal geruisloos 

uit Amsterdam verdwijnen.'32 

Voor Huinck & Scherjon was niet de financiële nood maar het gebrek aan een opvol

ger de voornaamste reden om in 1 954 te stoppen. Toch bracht Huinck het stopzetten van 

de kunsthandel ook in verband met het feit dat er niet genoeg te verdienen viel met de 

tentoonstellingen van werken van tijdgenoten.33 De laatste tentoonstelling bij de kunst

handel was - evenals de eerste - gewijd aan het werk van Charley Toorop. De expositie 

werd geopend door Prof. A .M. Hammacher, van 1 947 tot 1963 directeur van het Kröller-

Müller Museum te Otterlo, die bi j gelegenheid zijn droefenis uitsprak over het verdwi j 

nen van de ene kunsthandel na de andere.34 

De doodsklok leek vooral te luiden voor een deftig soort kunsthandel dat van oudsher 

gewend was aan verkeer over de nationale grenzen heen; internationale klandizie en een 

klein aantal musea en rijke verzamelaars. Na de Tweede Wereldoorlog werden zij door 

fiscale en financiële barrières in het handhaven van die praktijk en status zeer gefrus

treerd. 

Maar ook van Lier werd slachtoffer van de malaise. Al in 1949 waren er berichten dat 

de weduwe van Carel van Lier wi lde stoppen met de kunsthandel te Amsterdam.35 Zi j 

had ook nog een zaak in haar eigen huis in Blaricum - die zij wel open hield. Dankzij 

gezamenlijke inspanning van kunstenaars en verzamelaars van de kunsthandel werd een 

N.V. opgericht om Van Lier te laten voort bestaan. Een nieuwe directeur werd aangesteld, 

net als Carel van Lier, een verzamelaar van Aziatica, die toevallig ook nog Van Lier heet-
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te. In het tentoonstellingsprogramma zette als vanouds figuratie en Magisch Realisme de 

toon maar er was eveneens ruimte voor (jong) talent van dat moment. Karel Appel had 

in 1951 een tentoonstelling bij Van Lier evenals Koningin Wilhelmina. De opbrengst van 

de verkoop van kunstwerken uit de tentoonstelling van de vorstin was bestemd voor het 

Nederlands Steuncomité van kunstenaars. De handel in etnografica, de pijler waarop de 

galerie voor de oorlog steunde, werd eveneens doorgezet. Lang mocht het echter niet 

duren. De aan Van lier 'beloofde 100.000 gulden die de aandeelhouders van de N.V. in 

de zaak zouden steken kwamen er niet en de nieuwe directeur moest steeds bedelen 

voor geld voor aankopen'.36 In 1954 besloten de aandeelhouders tot liquidatie omdat het 

door 'vr i jwel totaal gebrek aan kooplust en koopkracht bij het publiek' onmogeli jk was 

de exploitatie sluitend te krijgen.37 Directeur Leenden van Lier zette onder de naam 

Kunstzaal van Lier de zaak in Aziatica voort in Utrecht en later in Veere waar hij ook 

aandacht besteedde aan Cobra-kunstenaars. Onlangs is de collectie Aziatische kunst 

geveild.38 

De kunsthandels in Den Haag hadden minder last van de malaise. Geen enkele zaak 

werd opgeheven en in Hef Vaderland verscheen in 1953 zelfs een lofzang op de situatie 

van het kunstleven in de residentie.39 In Amsterdam daarentegen werd zeer eufemistisch 

gesproken over 'het afsterven van de kunsthandel'. De pers besteedde veel aandacht aan 

de 'dood ' van de bedrijfstak. De oorzaken die in de pers werden genoemd waren een 

herhaling van de tirade van Siedenburg bij de opheffing van Buffa. Het verdwijnen van 

de vooroorlogse collectioneurs en het gebrek aan koopkracht door de hoge belastingdruk 

werden opgevoerd als oorzaak. Maar ook de concurrentie van musea, die zelf tentoon

stellingen organiseerden en daarnaast niet (meer) bi j de kunsthandel kochten maar recht

streeks bij de kunstenaar of bij de buitenlandse kunsthandel.40 Een journalist van Het 

Parool schreef dat de balans tussen musea en particulier initiatief na de oorlog was ver

broken ten gunste van de musea waardoor de laatsten een 'macht tot opinie en smaak-

vorming' kregen 'die bijna op een monopolie is gaan li jken'.41 

In De Volkskrant werd het probleem door criticus Frans Hannema als volgt samenge

vat: 'De welvaart stijgt maar cultureel worden wi j steeds armer!' Hi j noemde een aantal 

oorzaken. 'Ten eerste de kunst zelf die zich steeds verder isoleert door een leeg en cere

braal formalisme; dan de dé-humanisering en rationalisering der samenleving door de 

techniek en het ten gevolge van geraffineerde productiemethoden, geïllustreerde bladen, 

f i lm, televisie door het beeld verzadigd zi jn van de massa; de gedurig voortschrijdende 

nivellering, de geestelijke en maatschappelijke vervlakking, die geen elite meer laat 

bestaan, terwij l het toch alti jd deze is geweest die de kunst bevorderd en gedragen 

heeft.'42 Het oprukken van kitsch: kopieën, reproducties en kitschschilderijen werd even

eens in stelling gebracht tegen de stagnerende verkoop van eigentijdse kunst.43 

In 1955 was er een polemiek in De Telegraaf naar aanleiding van een tweetal artike

len over de 'afstervende kunsthandel' van respectievelijk criticus en beeldend kunstenaar 

Kaspar Niehaus en beeldend kunstenaar Raoul Hynckes. In een van de opmerkeli jke 
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reacties op de artikelen werd gesteld dat het 'probleem' vooral bij de kunsthandel zelf 

lag en niet in het gebrek aan belangstelling van het publiek. Kunsthandelaren deden te 

weinig aan publiciteit. 'Ze moeten enorme publiciteit maken, overal affiches ophangen 

en dergelijke'. Dat kostte veel geld maar de t i jd vroeg om een dergelijke publiciteit en 

een kunsthandelaar die voldoende koopkrachtig was. Een andere reactie wees de nega

tieve invloed van de toenemende materiële welvaart als schuldige aan waardoor de 

mogelijkheden voor 'het aanschaffen van auto's en het doen van buitenlandse reizen het 

kopen van kunstwerken ongunstig (zou) beïnvloeden. (...) Zi jn er tegenwoordig nog wel 

kapitalisten of loontrekkenden die meer verlangen dan auto's of cocktails, champagne en 

lange sigaren, bioscoop- en variété-bezoek, sportwedstrijden?'44 

Niehaus besloot de polemiek en concludeerde dat er geen sociale vraag meer was 

naar het schilderij en (het kleine) beeldhouwwerk. 'Vooral tegenover de abstracte of niet 

figuratieve of niet objectieve kunst staat het grote publiek vreemd en moet het wel l icht 

vreemd staan' aldus Niehaus. De rijks- en gemeentelijke overheden waren weliswaar in 

de plaats getreden van de mecenassen en amateurs maar konden hen niet vervangen. 

Tenslotte zouden de kunsthandelaren hun taak moderner op kunnen vatten en bijvoor

beeld beginnen met hun kunst minder voornaam en meer toegankelijk te huisvesten, 

besloot Niehaus zi jn betoog.45 

Welke artistiek-inhoudelijke, maatschappelijke, economische, ethische en esthetische 

ontwikkelingen ook als schuldigen en veroorzakers van de crisis werden aangewezen: 

een aantal gerenommeerde kunsthandelswas de dupe. Tegelijkertijd waren er ook bedri j

ven die de crisis overleefden. Santee Landweer en een naoorlogse kunsthandel als de 

Boer leken er zelfs relatief weinig last van te ondervinden.46 Bovendien blonken, ondanks 

de depressie, in de eerste helft van de jaren vijftig nieuwe sterren aan het firmament 

onder wie Kunsthandel Martinet en Michels en Galerie Le Canard in Amsterdam. 

Kunsthandel Santee Landweer bleef tentoonstellingen organiseren van kunstwerken uit 

het eigen bezit aan negentiende en begin twintigste eeuwse Franse grafiek. Maar de 

kunsthandelaar hield ook de vinger aan de pols van de eigentijdse kunst. Het accent lag 

op traditionele of gevestigde kunst maar soms kwam ook jong talent aan bod. In de twee

de helft van de jaren vijft ig leed Santee Landweer een aantal jaren een onrustig bestaan. 

De zaak werd in verband met een ingrijpende verbouwing enige jaren gesloten en ver

huisde daarna in een betrekkelijk korte periode enkele malen. Eind jaren vijftig ging de 

kunsthandel weer open en bekeerde zich steeds meer tot een tentoonstellingsprogramma 

waarin de figuratieve traditie overheerste. De kunsthandel bleef bestaan tot in de jaren 

zeventig. Eigenaar Van der Feltz overleed in 1978.47 

Kunsthandelaar M.L. de Boer ontwikkelde zich in het eerste decennium na de oorlog 

langzaam van een handelaar in negentiende eeuwse en uit de eerste helft van de twin

tigste eeuw afkomstige schilderijen tot een specialist op het gebied van Nederlandse, 

Franse en Belgische schilderkunst.48 Hi j stelde werken van gevestigde kunstenaars uit de 

gehele twintigste eeuw tentoon maar had ook aandacht voor jonge figuratief werkende 
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kunstenaars als Aat Veldhoen, Jef Diederen, Harry Op de Laak en Roger Chailloux. In De 

Tijd werd naar aanleiding van een tentoonstelling van de Fransman Carrega gesteld dat 

De Boer zich doorgaans tot een groep richtte 'die officieel bepaald niet gepousseerd 

wordt. Hi j kiest met zorg zi jn exposanten en meestal vertegenwoordigen deze een zeker 

naturalisme.'49 Criticus en beeldend kunstenaar Bob Buys schreef in 1955 in het Vrije 

Volk dat De Boer op zoek was naar een eigen richting en 'een voorkeur vertoonde voor 

werk met een realistische inslag'. Volgens Buys werd daarmee voorzien in een leemte die 

zou bestaan als de Nederlandse musea - die in zi jn opinie te veel aandacht besteedden 

aan de actualiteit in de beeldende kunst - het alleen voor het zeggen hadden.50 

Uitgangspunt van kunsthandelaar De Boer was een traditioneel figuratief id ioom. Voor 

Cobra of andere abstracte stromingen had de kunsthandelaar aanvankelijk geen belang

stelling. Eva Bendien, latere eigenaresse van Galerie Espace en in de eerste naoorlogse 

jaren werkzaam bij de Boer, vertelde in een interview dat Appel en Corneille met hun 

werk langskwamen. 'Het waren van die vroli jke enthousiaste jongens die zeiden dit moet 

je tentoonstellen, maar de Boer wou dat niet.'5 ' Pas vanaf de jaren zestig raakte De Boer 

wel in Cobra en in andere abstracte kunstvormen geïnteresseerd. 

Het tegenovergestelde gold voor de nieuwe initiatieven Le Canard en Martinet en 

Michels. Zij hielden zich in hun tentoonstellingsprogramma vooral bezig met actuele 

ontwikkelingen in de beeldende kunst. 

Le Canard werd in 1950 door de, zich Hans Roduin noemende, eigenaar van een anti

quarische boekhandel Ko Rooduyn, 'francofiel, liefhebber van onconventionele kunstui

tingen en vooral inspirerend en enthousiast' opgericht. Het antiquariaat was gevestigd op 

Spuistraat 265.52 Pieter Ouborg was de eerste exposant in de galerie. De kunstenaar had 

dat jaar de Jacob Marisprijs van de Gemeente Den Haag gekregen voor zi jn tekening 

Vader en zoon. De prijsuitreiking voor dit kunstwerk had nogal wat stof doen opwaaien 

in de Nederlandse kunstwereld. Met de keuze voor Ouborg zette Roduin de toon voor 

het beleid van de galerie. Kunstenaars die voor het experiment kozen vonden al snel de 

weg naar Le Canard.53 Constant, Eugène Brands, Anton Rooskens, Pieter Ouborg, Lottie 

van der Gaag, Armando, Bram Bogart en vele anderen - overigens ook meer traditioneel 

werkende kunstenaars - exposeerden er.54 De galerie had ook tentoonstellingen van 

eigentijdse buitenlandse kunstenaars en organiseerde regelmatig uitwisselingstentoon

stellingen onder andere met ' t Venster te Rotterdam. 

Maar voor alles was Le Canard een 'verzamel-plaats' van 'velen die jong zi jn en zich 

revolutionair achten, niet alleen van schilders en beeldhouwers maar ook van dichters, 

prozaïsten en amateurs met bijzondere grammofoonplaten'.55 Een cultureel trefpunt waar 

een nieuwe naoorlogse generatie jongeren beatniks en nozems elkaar ontmoette, de 

generatie die in de jaren zestig de samenleving op zi jn kop zou zetten. Het Utrechts 

Nieuwsblad schreef over Le Canard: 'Indien u hier jongeren met baarden en sandalen 

ziet, alsmede vele abstracte schilderijen, weet dan dat u met een belangrijke 1600 man 

sterke Amsterdamse avant gardistische kunstenaarsgroep te doen heeft welke haar werk 
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presenteert in Galerie au (sic) Canard (de schilderijen dus) en Le Canard au Soir (debat

ten, voordrachten, films uit de oude doos)'.56 Beeldend kunstenaar Eugène Brands liet er 

zi jn verzameling 'negermuziek' en wereldmuziek aan het publiek horen en dichters als 

Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Simon Vinkenoog hielden er voordrachten. 'Alles kon in Le 

Canard. Mime, met spelers als Rob van Reijn, marionettentheater van Feike Boschma, 

Otto Sterman die Surinaamse volksverhalen vertelde. (...) Maar ook Wina Born sprak er 

over recepten, terwij l haar man doedelzak speelde.'57 

Le Canard kreeg erg veel publiciteit omdat telkens spraakmakende evenementen op 

touw werden gezet. De organisatie - van de tentoonstellingen - was echter niet erg zake

li jk geregeld er werd heel weinig verkocht. Directeur en conservatoren van het Stedelijk 

Museum waren enkele van de weinige geregelde kopers van de galerie. Armando zei 

over die verkoop in retrospectief in 1 989: 'Zo'n man van Le Canard schaamde zich dood 

als hij wat verkocht. Dat was handel, bah, vies. Maar hij kwam wel de kolen uit de gale

rie halen om thuis te kunnen stoken.'58 Zelfs het feit dat Le Canard leden-donateurs had 

waarvan het aantal eind jaren vijft ig was gegroeid tot 5000 - waarvan er 4000 erg jong 

waren - mocht niet baten. De galerie leed een aantal jaren een kwi jnend bestaan en over

leefde niet. In 1957 werd de galerie opgeheven. 

Kunsthandel Martinet & Michels werd in 1949 opgericht 'uit enthousiasme voor de 

levende kunst' door J. van Loenen Martinet en Toon Michels. Van Loenen Martinet was 

in de eerste jaren na de oorlog, na het overli jden van Carel van Lier directeur van 

Kunsthandel van Lier. Michels was beeldend kunstenaar en eigenaar van de ruimte op de 

Oudezijds Voorburgwal waar de kunsthandel haar domici l ie had.59 Martinet & Michels 

maakte tentoonstellingen van Nederlandse en buitenlandse - met name Belgische - actu

ele kunst in afwisseling met tentoonstellingen van aziatische kunst.60 Jonge Nederlandse 

kunstenaars onder wie Fred Sieger, Gerrit Benner, Friso Ten Holt, Corneil le, en Carel 

Visser hadden er exposities. Hoewel de kunsthandel niet te klagen had over belangstel

l ing in de pers was haar, evenals Le Canard, geen lang leven beschoren. In november 

1954 maakte Van Loenen Martinet bekend dat het ondanks de groeiende belangstelling 

niet mogelijk was gebleken de zaak voort te zetten. Een andere reden was dat hij door 

Wi l lem Sandberg was gevraagd om hoofd van het Prentenkabinet van het Stedelijk 

Museum te worden. Met een liquidatietentoonstelling, gewijd aan de kunstenaars die de 

afgelopen jaren hun werk hadden tentoongesteld bij de kunsthandel, werd de zaak geslo

ten. Gedurende het bestaan van de kunsthandel was er buitengewoon weinig verkocht.61 

In 1955 blies kunstenaar Michels de kunsthandel nog korte t i jd nieuw leven in en zette 

het bedrijf voort onder de naam N.V. v/h Martinet & Michels maar in 1 957 was het defini

tief afgelopen. 

De opkomst van galeries 1955-1960 

Ondanks hun relatief korte bestaan waren Le Canard en Martinet en Michels - net als de 
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Melchers en het Gildehuis enige jaren eerder - voorboden van de wederopleving in de 

kunsthandel, die vanaf halverwege de jaren vijftig nadrukkelijker gestalte kreeg. Met de 

groei van de welvaart, die in die periode voorzichtig inzette, steeg de belangstelling voor 

beeldende kunst. Op bescheiden schaal werden nieuwe verzamelaars act ief." In de 

kunsthandel kwam de groeiende aandacht voor de actualiteit in de beeldende kunst tot 

uitdrukking in een aantal nieuwe initiatieven waarvoor steeds nadrukkelijker de term 

galerie of kunstzaal werd gereserveerd. 

Magdalene Sothmann was oprichtster van Galerie Sothmann. Zij vluchtte tijdens de 

oorlog uit Duitsland en nam na verloop van ti jd de Nederlandse nationaliteit aan. Na de 

oorlog had zij - tot 1953 samen met Hans Marcus - een boek- en prentenantiquariaat aan 

de Nieuwezijds Voorburgwal 284 in Amsterdam waarin zij vanaf het einde van de jaren 

veertig ook exposities van eigentijdse kunst organiseerde. In 1955 opende zij een kunst

zaal boven het antiquariaat waarin ze maandelijks wisselende tentoonstellingen hield. 

Galerie Sothmann bood expositiegelegenheid aan jonge Nederlandse kunstenaars onder 

wie Mel le, Lei Mol in en Dick Elfers. Vanaf halverwege de jaren vijft ig ging het haar in 

commercieel opzicht redelijk goed: in 1955 was een tentoonstelling van het werk van 

Melle helemaal uitverkocht. In de pers werd dit heuglijke feit gezien als signaal dat de 

handel in eigentijdse kunst in de tweede helft van de jaren vijft ig, na de malaise in de 

eerste helft van het decennium, weer langzaam opleefde. 

Galerie Espace werd in november 1956 opgericht in Haarlem en stond onder leiding van 

Eva Bendien en Polly Chapon. Eva Bendien handelde voor die tijd al op bescheiden schaal 

in kunst. Ze kocht in op veilingen en verkocht die werken dan weer door. Ook was zij in 

dienst geweest van verschillende kunsthandelaren waaronder Van Pampus in Amsterdam, 

De Bois in Haarlem en De Boer in Amsterdam. Polly Chapon, gehuwd met de schilder Jules 

Chapon, was bevriend geraakt met de inmiddels naar Parijs vertrokken Karel Appel en 

Corneille en zij was zeer geïnteresseerd in Cobra kunst. Volgens Eva Bendien was het 

scheppen van ruimte - letterlijk en figuurlijk - een van de drijfveren voor de oprichting van 

de galerie. De figuurlijke ruimte had vooral betrekking op de aandacht van de galerie voor 

op dat moment actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. Maar ze bedoelde er ook de 

mentale en maatschappelijke ruimte mee die vanaf halverwege de jaren vijftig met het 

tanen van de sobere naoorlogse wederopbouwjaren en de toenemende welvaart ontstond 

voor een minder door het verleden belaste, nieuwe, op de toekomst gerichte, mentaliteit. 

De naam Espace was echter tegelijkertijd ook de letterlijke aanduiding van de fysieke ruim

te die de galerie bood aan nieuwe kunst en kunstenaars.63 

Het maatschappelijk kapitaal van Kunsthandel Galerie Espace B.V., zoals de officiële 

naam nog steeds luidt, bedroeg bij de oprichting, vi j fduizend gulden. De initiatiefneem

sters stortten beiden vijfhonderd gulden en bezaten zo ieder een aandeel.64 Het tentoon-

stellingsbeleid van de galerie was de eerste jaren gericht op Cobra kunstenaars, onder 

wie Karel Appel, Corneille, Theo Wolvecamp, Asger Jörn, Pierre Alechinsky en Lucebert. 

Ook hadden moeil i jk in stromingen onder te brengen schilders als Anton Heyboer en 
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beeldhouwers als Shinkichi Tajiri en Wessel Couzijn er regelmatig tentoonstellingen. In 

eerste instantie werkten ze op consignatiebasis maar het liefste kochten ze werk aan bij 

kunstenaars. Zij gingen bijvoorbeeld ' inkopen doen' bij Karel Appel in Parijs. De eerste 

Appel werd door Espace in 1956 voor vi j fhonderd gulden verkocht.63 Aankoop van wer

ken vonden ze een veel beter en zakelijker systeem omdat je dan als eigenaar van het 

werk zelf kon bepalen wanneer de prijzen stegen.66 

De galerie had relatief snel een aantal verzamelaars en liefhebbers om zich heen. Ook 

musea hadden belangstelling voor de kunstenaars van de galerie. Directeur Sandberg en 

Van Loenen Martinet, hoofd van het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum, waren 

geregelde bezoekers. Het museum kocht ook aan bij de galerie. In 1957 werden b i j 

voorbeeld in één koop zesentwintig etsen van Anton Heyboer verkocht aan het Stedelijk 

Museum. Via Sandberg kwamen er ook regelmatig buitenlandse verzamelaars langs bij 

Espace.67 Ook het Haags Gemeentemuseum, waar kunsthistoricus W.A.L. Beeren destijds 

conservator was, kocht werk bij de galerie, evenals het Frans Halsmuseum te Haarlem. 

Toch was het aantal verkopen in de Haarlemse periode van Espace gering.68 In 1960 ver

huisden Bendien en Chapon met de galerie naar Keizersgracht 548 in Amsterdam waar 

Espace tot op heden gevestigd is. 

Kunstzaal De Posthoorn werd in 1956 geopend in de gelijknamige Haagse bodega. 

Eigenaar Jan Knijnenburg organiseerde er al sinds 1949 tentoonstellingen van eigentijd

se kunst. De Haagse kunstenaars die in De Posthoorn hun abstracte werk exposeerden -

en elkaar ontmoetten in het café - hadden de behoefte om hun keuze voor de non-figu-

ratieve kunst fel te verdedigen. Toch was er ook ruimte in De Posthoorn voor jonge f igu

ratief werkende kunstenaars. Beeldende kunstenaars Wil lem Hussem en Jaap Nanninga 

'werden gezien als "vaderfiguren" van de abstracte kunst in De Posthoorn'69 Hussem 

speelde een belangrijke rol in de selectie van jonge talenten voor exposities in de kunst

zaal. Tussen 1956 en 1959 hadden maandelijks wisselende tentoonstellingen plaats en 

functioneerde de galerie naar behoren dat w i l zeggen dat er regelmatig werken werden 

verkocht. Mevrouw D. Cramerus, voor de oorlog model van bekende schilders in Parijs 

én een bekende in de Haagse kunstwereld, onderhield de dagelijkse contacten in de 

kunstzaal.70 

Haagse critici als Anna Berenson en G. Oudshoorn volgenden de galerie en besteed

den dikwij ls aandacht aan de exposities. Vanaf 1959 stond de galerie echter regelmatig 

leeg en in 1962 werd de kunstzaal weer onderdeel van de bodega. Kunstzaal De 

Posthoorn had in haar korte bestaan voor 'veel jonge kunstenaars een entree in de 

publieke kunstwereld' betekend en was vooral belangrijk geweest 'omdat de kunstenaars 

die er bij elkaar kwamen zich gesteund wisten bij het uitleven in de nieuwe "abstracte" 

kunst'. De Posthoorn was daarmee een centrum geworden voor vooruitstrevende kunst 

en kreeg als zodanig landelijke bekendheid. Toch bleef de kunstzaal een Haagse aange

legenheid: er exposeerden vooral uit de residentie afkomstige kunstenaars wier werk 

vooral door Haagse verzamelaars werd aangekocht.7 ' 
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De media besteedden relatief veel aandacht aan de nieuwe initiatieven. Er werd in ter

men van een wederopleving in de kunsthandel gesproken. Al le landelijke kranten schon

ken in 1956 aandacht aan het feit dat het Stedelijk Museum de werken van Heyboer bij 

Galerie Espace had gekocht. Criticus Ch. Wentinck besprak in Elseviers Weekblad in 

1959 tentoonstellingen van Albert Muis en John Fernhout respectievelijk bij Kunsthandel 

M.L. De Boer en bij Galerie Sothmann waar 'zo veel (werd) verkocht dat het - in de 

kunstkringen - de talk of the town werd'.72 Ook De Telegraaf gaf haar visie op de - inmid

dels overwonnen geachte - crisis in de kunsthandel 'die lange ti jd kwijnende was en 

waarover zelfs doodsklokken zijn geluid en necrologieën in de pers zijn geschreven.(...) 

De tentoonstellingen worden druk bezocht, de vernissages krijgen weer de feestelijke 

allure van vroeger en er worden zelfs af en toe schilderijen verkocht (...)'.7i 

Niet alleen in Amsterdam en Den Haag was er sprake van optimisme en levendigheid 

in de kunsthandel. Door het gehele land was er - weliswaar op bescheiden schaal - spra

ke van nieuwe initiatieven in de kunsthandel. In het Noorden des lands had een aantal 

progressieve galeries zijn vooruitstrevende programmering voortgezet maar ontstonden 

ook nieuwe ondernemingen. In Leeuwarden werd in 1957 Galerie van Hülsen actief die 

met aanmerkelijk succes in de jaren zestig en zeventig de Cobra-kunstenaars voor het 

Noorden des lands monopoliseerde. Vlaardingen had Galerie CCC (Cultureel Contact 

Centrum). Galerie CCC was in 1955 opgericht door kunstliefhebbers Ellen en Hans van 

Dijk en had in die jaren tentoonstellingen van Karel Appel, Eugène Brands, Kees van 

Bohemen en Georg Lampe. In 1957 had de galerie een internationaal gezelschap van 

jonge eigentijdse kunstenaars permanent in collectie. De galerie sloot in 1965 maar kon 

zich beroemen op 'vroege'tentoonstellingen van later (inter) nationale coryfeeën.74 

In Dordrecht was er Punt 3 1 , in 1957 opgericht door beeldend kunstenaar Cor de 

Nobel. De galerie vervulde op lokaal niveau een functie die vergelijkbaar was met die 

van Le Canard in Amsterdam. Punt 31 was een ontmoetingsplaats voor een Post-

Cobra generatie naoorlogse kunstenaars en intellectuelen. Er werden tentoonstellingen, 

lezingen en concerten georganiseerd. Tussen 1957 en 1962 organiseerde Punt 31 een 

vr i jwel continue reeks tentoonstellingen van hoofdzakelijk ' jonge, abstract werkende 

kunstenaars die elders in Nederland nauwelijks een kans kregen'. Dat waren onder ande

ren Nico Boers, Cor de Nobel, Kees van Bohemen en de Nulgroep: J.J. Schoonhoven, Jan 

Henderikse, Henk Peeters en Armando. Er was in de lokale pers veel kritiek op de ten

toonstellingen bij Punt 3 1 . Van de werken van Armando werd gezegd dat ze 'geestelijk 

stonken'. Zij waren een uiting van 'redeloze vernietigingsdrift, die de schilderkunst redu

ceert tot een infantiel gedoe'.'5 In de galerie werd nauwelijks iets verkocht - van de 

Nulgroep nul-komma-nul - en in 1960 werd de galerie omgezet in een stichting - met 

donateurs - onder voorzitterschap van dichter en plaatsgenoot Cees Buddingh. De 

gemeente stelde een subsidie voor Punt 31 beschikbaar. Baten mocht het echter niet 

want in 1 962 werd de galerie opgeheven. De Nobel was de stuwende kracht achter Punt 

3 1 . Toen hij besloot te stoppen met de galerie was het afgelopen. 
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Abstractie en figuratie; een controverse 

Tussen 1945 en 1960 was er sprake van de teloorgang van een aantal gevestigde kunst

handels die van oudsher de handel in oude en eigentijdse kunst combineerden. 

Tegelijkertijd had een voorzichtige opleving van de handel in eigentijdse kunst in de 

vorm van galeries en kunstzalen plaats. Neergang en herstel speelden zich af in een k l i 

maat dat werd beheerst door een polemiek over betekenis en belang van abstractie en 

figuratie in de naoorlogse beeldende kunst.76 Die controverse laaide op en luwde in een 

sfeer van toenemende concurrentie tussen musea, kunsthandel en andere instellingen en 

groeiende sociaal-economische nood van beeldende kunstenaars. 

In de eerste jaren na de bezetting dienden zich nieuwe abstracte (expressionistische) 

stromingen aan - veelal uitgedragen door groepen kunstenaars waaronder Vrij Beelden, 

de Experimentelen en Cobra. Deze kunstuitingen riepen aanvankelijk in grote delen van 

de beeldende kunstwereld heftige reacties op. Voorstanders maar vooral tegenstanders 

van abstracte kunst uitten zich op felle wi jze in de pers. 

J.M. Prange, criticus bij Hef Parool, voerde forse oppositie tegen abstracte kunst. Z i jn 

bezwaren spitste hij toe op Cobra-kunstenaars.77 Maar Prange was niet de enige oppo

nent: hij had een aanmerkelijk gezelschap aan medestanders.78 Het merendeel van deze 

kunstcritici was zelf beeldend kunstenaar en doorgaans werkzaam in een meer behou

dende, figuratieve, academische traditie. Tentoonstellingen in kunsthandels of musea 

werden aangegrepen om te fulmineren tegen abstracte kunst. J. Hardy gaf daarvan al eer

der een proeve van bekwaamheid naar aanleiding van de tentoonstelling Tien Realisten 

bij M.L. de Boer. Maar ook andere critici uitten zich soms op ongemeen felle wi jze. 

Slechts een minderheid van de cri t ici , onder wie W. Jos de Cruyter en Hans Redeker 

stond zonder reserves open voor nieuwe abstracte ontwikkelingen in de beeldende 

kunst.79 

De controverse was vooral een prestige-strijd tussen verschillende posities binnen de 

beeldende kunstwereld. Circuits van in een gevestigde academische traditie werkzame 

kunstenaars en hen steunende critici en kunstliefhebbers stonden tegenover circuits van 

opkomende, jonge, naoorlogse kunstenaars en hun cercle. De inzet van de strijd was 

behalve het principiële verzet tegen het loslaten van traditie en ambacht ook de toegang 

tot het museum, met name het Stedelijk Museum te Amsterdam. De naoorlogse directeur 

van het museum, Wi l lem Sandberg, werd in de polemiek een catalyserende rol toege

schreven. In het tentoonstellingsbeleid van het museum werd na de oorlog steeds 

nadrukkelijker - maar niet uitsluitend - de aandacht gericht op actuele en recente ont

wikkelingen in de beeldende kunst.80 

De min of meer gevestigde circuits, die vasthielden aan de figuratie of het werken naar 

de natuur, voelden zich achtergesteld in museale aandacht ten gunste van een spraak

makende jonge generatie nieuwlichters. De overdreven geachte aandacht voor het nieu

we van musea werd afgezet tegen het gebrek aan interesse voor meer traditionele kun-
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stuitingen. In de woorden van criticus en beeldhouwer Marius van Beek in De Tijd: 'Van 

een schilder als Karel Appel slikt men bijna alles. Met een soort kater ben ik deze week 

de sinistere zaal van Frascati uitgelopen na de veil ing van schilderijen uit het depot van 

het Stedelijk Museum, verzameling P. Boendermaker. Het is triest om te zien hoe doeken 

van schilders als Karel Colnot, Dirk Filarski, Toon Kelder soms met moeite vi j fentwint ig, 

dertig, veertig, vijftig gulden halen. Het hoogste bod betrof vierhonderd gulden voor een 

portret van Jan Sluyters.' Hi j spuide voorts zijn gal en verbazing over het feit dat werken 

van J.J. Voskuil, die op dat moment een expositie in het Stedelijk Museum had, ter gele

genheid van zijn zestigste verjaardag, op een veil ing niet meer dan twaalf, zestien, tw in

tig gulden opbrachten.8 ' 

In de jaren vijftig werd de toonzetting van de abstractie-figuratie-discussie milder van 

aard. De meerderheid van de critici ging na verloop van ti jd overstag. Het werk van 

Cobra-kunstenaars van het eerste uur en andere abstracte stromingen en stijlen werd 

langzamerhand salonfähig. Hardnekkige tegenstanders van abstracte kunst zoals J.M. 

Prange en Jan Engelman, maar ook de beeldend kunstenaar en criticus Geurt Brinkgreve, 

bleven hameren op het belang van ambachtelijke tradities en van de figuratieve kunst. 

Het werk van Cobra en Post-Cobra kunstenaars maar ook de daarop volgende abstracte 

stijlen en stromingen werd door hen verketterd. Die verkettering gold bijvoorbeeld opko

mende kunstenaarsgroeperingen als de Informeler) of Zero. Deze nieuwe generaties kun

stenaars hadden vanaf het einde van de jaren vijft ig jongere critici aan hun zijde, onder 

wie Georg Lampe bij Vrij Nederland en Frank Gribl ing bij de Haagse Post, die zich inte

resseerden voor - en soms ook identificeerden met - de kunst van de eigen generatie.82 

Een groot aantal kunstenaars bleef aan een traditioneel figuratief idioom vasthouden 

maar vele anderen gingen abstract werken. De abstracte kunst werd steeds meer gemeen

goed. Abstractie werd langzamerhand een begrip dat een verscheidenheid aan non-figu-

ratieve uitingsvormen dekte. Voor sommige jonge kunstenaars was deze bekenning tot de 

abstractie zelfs reden om zich te weer te stellen tegen de 'verburgerli jking' van de abs

tracte kunst, tegen de in 'stilleven en het naakt vergrijsde artiesten' die zich 'massaal tot 

de non-figuratieve kunst bekeren'. Aldus een manifest van de Nederlandse Informele 

Groep dat vervolgde met de typering van dergelijke kunstenaars als: 'De beschaafde 

heren met Goede Smaak en het Vakmanschap, de jongens van het compromis die zo b i j 

tijds de bakens weten te verzetten, de schilders van het moderne en tóch mooi voelen 

zich thans thuis in een vormentaal van de zgn. avant garde'.83 Traditie werd door hen niet 

meer alleen vereenzelvigd met figuratie maar ook met verschillende in hun ogen artistiek 

te vri jbli jvende vormen van abstracte kunst. 

De kwestie 'abstract-niet abstract' die volgens J. Hardy in Vrij Nederland 'de heden

daagse kunst in twee kampen heeft verdeeld, die elkaar op leven en dood bestrijden' had 

zijn weerslag op de tentoonstellingsprogrammering van kunsthandel en galeries en vroeg 

ook van musea en kunstenaarsverenigingen een positiebepaling.84 De nieuwe naoorlog

se beeldende kunstuitingen kregen in de eerste jaren van hun bestaan vooral aandacht 
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van musea. Voorzover Cobra-kunstenaars en aanverwante groeperingen tentoonstellin

gen bij kunsthandels hadden waren dat vaak eenmalige aangelegenheden. In tegenstel

ling tot de toegenomen activiteit van de musea besteedden kunstenaarsverenigingen na 

de bezetting in het algemeen minder aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de beel

dende kunst. Zij bleven wel tentoonstellingen van leden organiseren - veelal van een 

meer traditionele signatuur. Sommige oudere kunstenaarsverenigingen ontwikkelden 

zich in de eerste naoorlogse decennia tot bolwerken van traditie. Otto B. de Kat sprak in 

het Haarlems Dagblad over de ' innerl i jke vermolming' van de kunstenaarsverenigin

gen.85 

Met de bredere acceptatie van de vooruitstrevende naoorlogse kunst, de vergroting van 

de belangstelling voor beeldende kunst en de voorzichtige toename van het aantal ver

zamelaars, dat zich specifiek op eigentijds kunst richtte, was er vanaf de jaren vijft ig spra

ke van differentiatie in de kunsthandel. Naast de meer in traditionele kunstuitingen 

gespecialiseerde kunsthandels hadden galeries en kunstzalen, die zich expliciet bezig

hielden met de actualiteit in de beeldende kunst in zi jn verschillende uitingsvormen, 

langzamerhand terrein gewonnen binnen de beeldende kunstwereld. Het merendeel van 

deze nieuwe ondernemingen was gegrondvest op identificatie met (het belang van) 

nieuwe kunststromingen of kunstenaarsbewegingen. Een aantal van deze galeries, zoals 

Le Canard, De Posthoorn en Punt 3 1 , fungeerde in eerste instantie als ontmoetingsplek. 

Beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers kwamen er bij elkaar om te drinken en te dis

cussieren over kunst tijdens tentoonstellingen en andere evenementen. Ze hadden vaak 

zowel een voorhoedefunctie in de acceptatie van nieuwe kunstuitingen als een culture

le functie binnen een (lokale) kunstenaars-gemeenschap(pen). Soms werden ze ook 

gesubsidieerd door lokale overheden. Hoewel verkoop uitdrukkeli jk wel de bedoeling 

was waren deze initiatieven minder op de handel gericht en meer op het tonen van ver

nieuwende kunstuitingen. Espace en Sothmann daarentegen waren meer expliciet gale

rie of kunsthandel en uitsluitend op de organisatie van tentoonstellingen en de verkoop 

van kunstwerken gericht - in verschillende gradaties van vooruitstrevendheid én met 

meer of minder financieel succes. Maar ook zij hadden een bindende werking in het 

sociaal-artistieke verkeer tussen kunstenaars en kunstliefhebbers. 

De meeste galeries en kunstzalen werkten op basis van consignatie - vaak dertig pro

cent. Voor zover men het zich kon veroorloven deed men ook aan in- en verkoop van 

kunstwerken van aan de galerie gelieerde kunstenaars. Een klein aantal galeries slaagde 

er relatief snel in de aandacht van verzamelaars, musea en pers te trekken. Toch werd er 

weinig verkocht. Tegen het einde van de jaren vijftig nam de verkoop weliswaar toe maar 

het aandeel van galeries in de particuliere markt voor beeldende kunst bleef gering. Het 

aandeel van de kunsthandel aan de verkoop van eigentijdse kunst op de Nederlandse 

kunstmarkt bedroeg niet meer dan vi j f à tien procent.86 
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Concurrentie van musea en andere instellingen 

In het begin van de jaren vijftig zag directeur Siedenburg van Kunsthandel Buffa - overi

gens niet als enige - de bedrijvigheid van musea op het terrein van eigentijdse kunst als 

een van de factoren waardoor het kunsthandelsbedrijf stagneerde. In de loop van de 

jaren vijft ig gingen - in navolging van Sandberg' s tentoonstellingsbeleid in het Stedelijk 

Museum - steeds meer (lokale) musea aandacht schenken aan tentoonstellingen van con

temporaine kunst.87 Veelal waren dat thematische tentoonstellingen of groepsexposities. 

Soms was er aandacht voor het werk van één kunstenaar. In de regio gevestigde musea 

hadden vaak tentoonstellingen van kunstenaars uit de regio met incidenteel aandacht 

voor landelijk bekende kunstenaars.88 

Museum het Prinsenhof in Delft introduceerde in de jaren vijftig een 'nieuwe figuur in 

ons expositiewezen'.89 Reeds vanaf 1951 vonden daar onder de titel Contour jaarlijks 

exposities plaats die fungeerden als een 'wapenschouw van levende kunst' waarin uit

eenlopende stromingen aandacht kregen. *> Musea verkochten ook kunstwerken - zoals 

Siedenburg reeds memoreerde bij de teloorgang van Buffa. In 1955 werden bijvoorbeeld 

op de Contour-tentoonstelling van de honderd negentig tentoongestelde werken er zes

endertig verkocht voor een totaalbedrag van 8300 gulden. Vijf jaar later leverde de ver

koop van zeven en zestig werken bijna het dubbele op.91 Voor die tentoonstellingen stel

de het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een subsidie beschikbaar 

bij de aankoop van kunstwerken door particulieren. Afhankeli jk van de taxatieprijs van 

de kunstwerken - die werd bepaald door medewerkers van het Prinsenhof - was er tus

sen tien en veertig procent aankoopsubsidie beschikbaar. 

Niet alleen musea concurreerden met kunsthandel en galerie. Allerlei andere instel

lingen - verspreid over heel Nederland - gingen tentoonstellingen van eigentijdse kunst 

organiseren op allerlei lokaties. Dat waren boekhandels (Amsterdam, Den Haag, 

Heerlen), hotels (Laren, Westzaan, Sittard, Assen, Venlo), openbare bibliotheken (Den 

Bosch), modezaken (Amsterdam, Venlo).92 Ook werden exposities georganiseerd in kas

teeltjes, waaggebouwen, pastorieën, bejaardentehuizen, scholen. Gemeentelijke instan

ties en gebouwen als raadhuizen en culturele centra lieten zich evenmin onbetuigd even

als eethuisjes, restaurants en café's. Soms betrof het kunstenaars-café 's waar schilders, 

beeldhouwers, dichters, schrijvers, journalisten en dergelijke elkaar ontmoetten. 

Markante voorbeelden in Amsterdam waren Café Eijlders en Café Ruiter. Beide café-

eigenaren waren ook verzamelaar. Eijlders werd al in 1940 door John Eijlders openge

steld voor tentoonstellingen. Ondere andere kunstenaars als Jan van Herwijnen en jan 

Sierhuis exposeerden er tegen het einde van de jaren veertig. Collectioneur Theo Ruiter 

begon vlak na de oorlog met de organisatie van exposities in zi jn café van onder ande

ren van H.N. Werkman. 

Allerlei stichtingen, die op uiteenlopende wi jze aan verkoop en promotie van eigen

tijdse kunst deden, werden actief. Een voorbeeld was de Stichting Verkoopcentra Ie voor 
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Nederlandse Beeldende Kunstenaars in 1956 opgericht te Utrecht.93 Ook een stichting 

als Kunst en Bedrijf, gericht op de bemiddeling tussen kunstenaars en bedrijfsleven, ging 

in deze periode van start. Het fenomeen kunstuitleen zag in die jaren het levenslicht. De 

eerste kunstuitleen werd in Amsterdam opgericht in 1955 onder de bezielende leiding 

van de onlangs overleden beeldend kunstenaar Pieter Kooistra. In de eerste jaren van het 

bestaan van zijn Stichting Beeldende Kunst (SBK) fietste Kooistra met zi jn bakfiets door 

de stad om de kunstwerken bij de leners af te leveren. Deze instelling had tegen het 

einde van de jaren vijft ig circa driehonderd leden. Tenslotte organiseerden sommige kun

stenaars ook tentoonstellingen op hun ateliers of vormden groepen of collectieven met 

het doel exposities te organiseren en werken te verkopen.'4 

In al deze activiteiten kreeg een enorme verbreding van het tentoonstellen en verko

pen (of lenen) van eigentijdse kunst gestalte. De tentoonstellings- en verkoopactiviteit 

was niet zelden ook decor bij andere werkzaamheden of bezigheden en vond mede 

daardoor plaats op laagdrempelige en voor een anoniem en breed publiek toegankelijke 

plekken. Kunsthandels en galeries richtten zich daarentegen expliciet op tentoonstellin

gen en verkoop. Zi j werkten doorgaans met een relatief klein aantal kunstenaars waar

mee geïnteresseerde, vaak bij de galeriehouders bekende en meestal niet onbemiddelde 

kunstliefhebbers en -verzamelaars bediend werden. 

Kunstenaarsverdriet en overheidsbeleid 

Ontegenzeggelijk nam de belangstelling voor en de verkoop van eigentijdse kunst toe in 

de eerste decennia na de oorlog. De gestegen aandacht van musea er voor en de activi

teiten van galeries en kunsthandels en van tal van andere initiatieven en instellingen 

waren daaraan debet. Maar het tempo was té laag in relatie tot de toename van het aan

bod aan contemporaine kunst: er werd onvoldoende verkocht om een groeiend aantal 

kunstenaars van voldoende inkomen te voorzien. 

De sociaal-economische positie van het merendeel van de beeldende kunstenaars was 

dan ook nauwelijks verbeterd na de oorlog.95 De, in kringen van het kunstenaarsverzet 

geëntameerde eenheidsorganisatie van kunstenaars trachtte verandering te brengen in 

die situatie.96 In de ogen van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen kon de totale 

beroepsstand der beeldende kunstenaars 'ternauwernood of slechts door de uitoefening 

van een nevenberoep in zijn onderhoud (...) voorzien' of was 'op ondersteuning aange

wezen'.97 Volgens de Federatie had het grootste deel van de kunsthandel zi jn interme

diaire taak voor de kunstenaar verloren. Oorzaak waren het verdwijnen van de vooroor

logse koopkrachtige elite en de gewi jz igde funct ie van musea, aldus de 

kunstenaarsorganisatie.98 Kunsthandel en galeries konden slechts een klein aantal kun

stenaars bedienen en dan nog meestal mondjesmaat. Als er al werd verkocht gebeurde 

dat meestal op het atelier van de kunstenaar. 

Van de kunsthandel viel - voor veel kunstenaars - dus weinig te verwachten en voor 

VAN KUNSTHANDEL NAAR GALERIE 1945-1960 49 



de verbetering van de positie van de kunstenaars werd door de Federatie dan ook voor

al een appèl gedaan op de overhe id . " Niet tevergeefs. In 1949 trad de Contraprestatie, 

een sociale steunmaatregel voor beeldende kunstenaars, in werking. Door het aanbieden 

van kunstwerken voor aankoop - bij wi jze van Contraprestatie - bij gemeenten konden 

beeldende kunstenaars in aanmerking komen voor een weekuitkering.100 Prijzen die in 

het kader van de Contraprestatie voor kunstwerken betaald werden lagen doorgaans 

hoger dan die op de 'vri je' markt. Vanaf de inwerkingstelling was er kritiek op het socia

le karakter van de regeling. Daarenboven stelde de Contraprestatie kunstenaars in staat 

relatief onafhankelijk van de markt en dus ook van de kunsthandel en galeriewezen te 

opereren.'°' 

De overheid was overigens niet alleen op het sociale vlak actief. Op beperkte schaal 

werden bedragen op de begroting gereserveerd voor rijks- en gemeentelijke aankopen en 

voor opdrachten in de openbare ruimte.102 Onder auspiciën van de overheid werden rei

zende tentoonstellingen georganiseerd waaraan jonge kunstenaars tot veertig jaar kon

den deelnemen. Die exposities vonden gespreid over een twintigtal gemeenten - in uit

eenlopende accommodaties - door heel Nederland plaats. Het ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen financierde de tentoonstellingen en deed ook aankopen.103 

Er werd ook verkocht aan particulieren. Het Algemeen Dagblad schreef daarover in 

1952: 'Er zi jn tot nu toe ruim vijftig schilderijen verkocht, leder van de circa vijf en veer

tig schilders die meedoen heeft een schilderij verkocht en een enkele zelfs twee. De pri j 

zen leveren echter nog wat moeil i jkheden op. Door de bestaande Contraprestatie-rege

ling van Sociale Zaken is de lust tot verkopen bij kunstenaars niet zo groot."0 ' ' Al die 

maatregelen leverden echter onvoldoende verbetering van de levensomstandigheden van 

beeldende kunstenaars op. Het aantal kunstenaars dat niet van de verkoop van zijn werk 

kon leven bleef toenemen. De vraag hield ogenschijnli jk geen gelijke tred met het aan

bod en kunstenaars en hun verenigingen deden steeds nadrukkelijker een appèl op over

heidssteun en op de Contraprestatie als belangrijk onderdeel daarvan.105 

Naast de competitie van musea en andere initiatieven van allerlei aard die zich bezig

hielden met bemiddeling van eigentijdse kunst werd de ondersteuning van beeldende 

kunstenaars door de overheid dan ook in toenemende mate als een concurrerende fac

tor gezien door galerie en kunsthandel. 
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p. 6321-6322. 

2. In de herfst van 1945 verloor het in omloop 

zi jnde papiergeld zi jn geldigheid. Gedeelteli jk 

kon dit geld tegen nieuw papiergeld ingewis

seld worden. Een ander gedeelte werd door de 

overheid geblokkeerd om belasting te betalen 

ter f inanciering van de wederopbouw. 

Tenslotte kreeg een gedeelte het karakter van 

een spaar-som waarop rente gekweekt kon 

worden. De rest werd gebonden aan bestem

mingen in het kader van het naoorlogs herstel. 

De de-blokkering van de gelden was aan 

voorwaarden verbonden. Voor evenementen 

als huwel i jken, begrafenissen en geboorten 

kon bi jvoorbeeld tweehonderd gulden gede

blokkeerd worden. Keesings Historisch Archief 

1945, p. 6431-6432; Keesings Historisch 

archief 1945. p. 6481 . 

3. Onlangs is nogal wat discussie ontstaan 

over de wi jze waarop kunstwerken van Joodse 

eigenaren zi jn gerecupereerd en welke rol de 

musea en de overheid daarin gespeeld heb

ben. Het Instituut Collectie Nederland heeft 

een commissie ingesteld die gaat onderzoeken 

hoe het met deze oorlogskunst in eigendom 

van musea en rijk is gesteld. Zie onder ande

re: Lamoree Hef Parool 26 apri l 1 997; 

lamoree Het Parool 27 april 1997; Strabbing 

De Volkskrant 5 mei 1997; Ter Borg De 

Volkskrant 23 mei 1 997; Lamoree Het Parool 

29 mei 1997; Heyting NRC Handelsblad 14 

november 1997; Heyting NRC Handelsblad 

21 november 1997; Heyting NRC 

Handelsblad 28 november 1997; Croeneveld 

De Volkskrant 6 ju l i 1998. 

4. Pronk 1989, p. 1-7. 

5. Een rijksdeskundige controleerde alle 

export van kunst en was bevoegd de uitvoer 

van een belangrijk kunstwerk tegen te houden 

om het in Nederland te koop aan te bieden. 

Indien er geen koper was mocht het wel vrij 

in het buitenland worden verkocht. 

6. Venema 1986. 

7. Dat waren onder andere kunstenaars als 

Jeanne Bieruma Oust ing, Kees Verwey, Gerard 

Hordi jk, Johan Buning en Leo Gestel. 

Gemeentearchief Amsterdam; 

Persdocumentatie 1945-1950. 

8. Stokvis 1984, p. 117-132. 

9. Hardy Vrij Nederland 23 oktober 1948. 

10. Onder anderen waren dat de kunstenaars 

Albert Carel Wi l l ink , Jeanne Bieruma Oosting, 

Mathijs Röling, W i m Oepts, Kees Verwey en 

Mari Andriessen. Gemeentearchief Amsterdam 

Persdocumentatie 1945-1950. 

11. Met onder andere tentoonstell ingen van 

Albert Carel Wi l l i nk , Raoul Hynckes en 

Qui r i jn van Tiel. Prenen De Volkskrant 29 

januari 1946. 

12. Bijvoorbeeld Charley Toorop, Leo Braat, 

Charlotte van Pallandt, Bob Buys, Jeanne 

Bieruma Oosting. De Tijd 25 november 1949. 

13. Kunsthandelaar Bennewitz had zi jn zaak 

al voor de oor log, in 1938, opengesteld. 

Bennewitz stopte met z i jn zaak in Den Haag 

in 1959 en verhuisde naar Leiderdorp waar hij 

geen tentoonstell ingen meer hield maar wel 

handelde in gesloten huis. H i j overleed in 

1976. 

14. De Honderdguldententoonstellingen wer

den overigens zeer verschil lend gewaardeerd 

in de pers. In De Maasbode van 19 januari 

1949 werd gesproken van een 'ratjetoe van 

al ler lei ' en van een 'uitstall ing in de zin van 

"jongens er is wat te halen" (die) hoegenaamd 

niets te maken heeft met een verkooptentoon-

NOTEN HOOFDSTUK 2 51 



stelling waarop een bepaald niveau wordt 

gehandhaafd (...)'. Het Algemeen Handelsblad 

van 16 december 1950 was echter een andere 

mening toegedaan. De 

Honderdguldententoonstellingen werden 

gezien als instrument voor 'het scheppen van 

markten, het organiseren van kunstdistributie 

en het r i jpmaken van de massa om kunst te 

aanvaarden (...). Bennewitz is met dit soort 

exposities op de goede weg. ' 

75. Kees Andrea, Jan van Heel, Hermanus 

Berserik en H.H. Kamerlingh Onnes exposeer

den bi j Kunsthandel Liernur. Haagsche 

Courant 16 april 1966. 

16. Vanaf 1961 stond mevouw L. Kluiver van 

Kunstzaal Plaats, die in dat jaar werd opgehe

ven, mevrouw Eijffinger terzi jde, leder jaar 

werden rond Kerstmis kunstnijverheidsten-

toonstellingen georganiseerd en in de jaren 

zeventig had Liernur als specialisatie 'realis

me' . Per 1 januari 1976 sloot de kunsthandel 

zi jn deuren. Mevrouw Eijffinger werd toen 

vijfenzestig jaar maar dat was niet de belang

rijkste reden voor de opheffing. Die lagen in 

de noodzakeli jke restauratie van het huis en 

de onzekere toekomst van de Zeestraat waar 

de kunsthandel was gevestigd. Daarnaast gaf 

de eigenaresse als reden voor de sluiting op 

dat veel jonge kunstenaars van de 

Contraprestatie bedragen voor hun werken 

kregen waartegen de gewone kunsthandel niet 

tegen op kon concurreren. Zi j organiseerde 

een laatste tentoonstelling waarin een selectie 

uit haar eigen in de loop der jaren opgebouw

de collectie was opgenomen en daarna was 

het afgelopen. Hel Binnenhof 29 oktober 

1975. 

17. Bij Van Lier onder anderen Albert Caret 

Wi l l ink (1948), |an Wiegers (drie werken in 

1949, 1952), Charley Toorop (1949), S.C. 

Houtman (vier werken in 1949), Raoul 

Hynckes (1949) en bij Santee Landweer onder 

anderen Charley Toorop (1947, 1949) en bi j 

Huinck & Scherjon onder anderen W i m Oepts 

(1947) en Jan Wiegers (1948). Vooistra 1997, 

bijlage 4a (Aankopen door het Stedelijk 

Museum Amsterdam bij Amsterdamse galeries 

1945-1963). 

18. Cesar Domela Nieuwenhuis werd bekend 

onder de naam Cesar Domela. Hi j was een 

zoon van de bekende Friese anarchist 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis en vertrok op 

jonge leeftijd naar Parijs om daar te wonen en 

te werken. De tentoonstell ing van Domela 

had in 1950 plaats bij Huinck & Scherjon en 

was georganiseerd ter gelegenheid van de vijf

tigste verjaardag van de kunstenaar. 

79. Tijdens de oor log, in 1943, opende M.L. 

de Boer samen met z i jn zwager J. Sieverding 

een kunsthandel op de Keizersgracht 130 

onder de naam Kunsthandel De Boer en 

Sieverding. Tegen het einde van de oorlog 

werd deze samenwerking opgeheven en in 

september 1945 opende M.L. de Boer de 

geli jknamige kunsthandel op Keizersgracht 

542. Venema 1986, p. 26-33. 

20. Bijvoorbeeld Jan Sluyters, Johan Buning, 

H.H. Kamerlingh Onnes, Otto B. de Kat, Mari 

Andriessen, Albert Muis, Jacob Kuyper en 

Friso Ten Holt . Gemeentearchief Amsterdam 

Persdocumentatie 1945-1950. 

21. Tot die jongeren werden onder anderen 

Kees Andrea, Jeanne Bieruma Oosting, Gèr 

Lataster, Mel le , Fred Sieger, Jaap Wagemaker, 

Bob Buys en Otto B. de Kat gerekend, kunste

naars die in meerderheid in verschillende figu

ratieve stijlen werkzaam waren. Ook namen 

uiteenlopende abstract werkende kunstenaars 

deel aan de tentoonstell ing. Gemeentearchief 

Amsterdam Persdocumentatie 1945-1950. 

52 PASSIE OF PROFESSIE 



22. Aanvankeli jk had de Moderne Boekhandel 

vooral tentoonstellingen van in een academi

sche traditie werkzame oudere en jongere 

kunstenaars onder wie Sierk Schroder, de 

Amsterdamse Joffers, Jeanne Bieruma Oosting, 

Jan van Heel en Kees van Dongen. Later ver

breedde de aandacht van de Moderne 

Boekhandel zich naar andere figuratieve stij

len en verschillende varianten binnen de abs

tracte kunst. 

23. Persdocumentatie RKD Amsterdam: 

Galerie 845 

24. Persdocumentatie RKD Den Haag: Plaats 

25. Persdocumentatie RKD Rotterdam 

26. De heer Leffelaar werd tegen het eind van 

de jaren vijft ig directeur van de Singer 

Memoria l Foundation te Laren, later het Singer 

museum, en stopte toen met de kunsthandel 

in Haarlem. 

27. Kunsthandel Het Beerenhuis was sinds 

1935 actief en tot het einde van de jaren 

zestig in de Folkingestraat in Groningen 

gevestigd. De eigenaar Wietze Braamhorst 

besteedde met name na de oorlog aandacht 

aan jonge talentvolle kunstenaars. De 

Mangelgang werd in november 1 946 geo

pend. De Mangelgang richtte zeer - meer dan 

het Beerenhuis - op abstracte kunst. 

Kunstenaars die er tentoonstellingen hadden 

waren onder anderen Siep van den Berg, Piet 

Snel, Jan van der Zee en Gerrit Benner. 

Opmerkel i jk is dat Het Beerenhuis in 1946 al 

een tentoonstelling van Cobra-kunstenaars 

had. De expositie die Sandberg in hetzelfde 

jaar in het Stedelijk Museum aan deze kunste

naars wi jdde was na die in Het Beerenhuis. 

Klooster 1995, p. 6-7.Overigens had een 

kunsthandel als Scholtens, daterend uit 1 885 

en van oudsher gespecialiseerd in de Haagse 

School, vlak na de oorlog ook tentoonstell in

gen van werken van Karel Appel en van 

Corneil le. Persdocumentatie RKD: Groningen. 

28. Sandberg had persoonli jke contacten met 

een aantal kunstenaars uit Groningen bi jvoor

beeld H.N. Werkman. Het zou heel goed kun

nen dat de aandacht van de Groningse kunst

handels voor Cobra aan dit soort contacten te 

danken is. Sandberg was ook bevriend met de 

burgemeester van Heerlen. Deze gemeente 

bouwde vanaf de oorlog een collectie eigen

tijdse kunst op waarin werk van Co6ra-kunste-

naars een prominente plaats heeft 

29. De Tijd 6 februari 1951 . 

30. In tegenstelling tot de crisis in Nederland 

herstelde de internationale handel in eigen

tijdse kunst zich na de oorlog in Frankrijk 

relatief snel in z i jn vooroorlogse glorie. Rond 

de jaren vijft ig kwam deze zelfs weer tot 

bloei . Parijs was als vanouds het centrum van 

de wereld voor eigentijdse kunst. De ogen van 

de Nederlandse kunstwereld waren - evenals 

in de jaren dertig - op Parijs gevestigd. Niet 

alleen de kunsthandelaren - en met name die

genen die van oudsher al internationaal ope

reerden - oriënteerden zich op Frankrijk. 

Kunstenaars, waarvan er velen enige t i jd - en 

sommigen permanent - in Parijs verbleven 

waren eveneens op de Franse kunstwereld en 

kunstmarkt gericht. Dat gold ook voor de 

Nederlandse musea die z ich ook steeds meer 

zonder tussenkomst - en tot groot ongenoegen 

- van de Nederlandse kunsthandelaren op de 

Franse markt begaven. Tegen het einde van de 

jaren vijft ig werd die centrale rol van Parijs in 

de kunstwereld - met de opkomst en vestiging 

van het Abstract Expressionisme in de 

Verenigde Staten - door de New Yorkse gale

riewereld overgenomen. Mou l in 1967; Bystryn 

1978; Thurn 1994. 

31. Algemeen Handelsblad S februari 1951. 

NOTEN HOOFDSTUK 2 53 



32. Koolhaas De Groene Amsterdammer 31 

maart 1951; Algemeen Handelsblad S februari 

1951. 

33. Het Vrije Volk 29 november 1954. 

34. De Tijd 19 november 1954. 

35. Het Parool 24 mei 1949. 

36 NRC Handelsblad 15 april 1997; Zie ook: 

Het Parool 17 november 1997. 

37. Het Parool 30 oktober 1953. 

38. NRC Handelsblad 15 april 1997. 

39. Het Vaderland23 mei 1953. 

40. Onder andere Braat De Croene 

Amsterdammer 28 maart 1964; De Waarheid 

9 december 1954; Het Parool 11 december 

1954; De Telegraaf 1 7 december 1954; 

Algemeen Handelsblad 18 december 1954; 

Haagsche Post 21 november 1953; Elseviers 

Weekblad 18 december 1954; De Tijd 24 

december 1954; Het Vrije Volk 29 november 

1954; De Tijd 29 november 1954. Het ophef

fen van Huinck & Scherjon was de aanleiding 

voor het merendeel van de artikelen. 

41. Het Parool 30 oktober 1953. 

42. De Volkskrant 4 december 1954. 

43. In 1955 en 1956 maakten de kranten mel

ding van schilderijen-fabrieken waar aan de 

lopende band 'een stilleven per dertien minu

ten' werd geproduceerd. 'De orchidee' als 

onderwerp deed het heel goed. De schilderi j

en werden aangeprezen met slogans als 

'Mooie lijst, prima l innen, echte olieverf.' De 

schilderijen vonden in Nederland gretig aftrek 

maar werden vooral naar Amerika geëxpor

teerd en aldaar op jaarmarkten verkocht. 'Per 

week donder ik er zo 'n achthonderd doekjes 

uit ' , aldus de directeur van een dergelijke 

fabriek. 'Nederland is op het ogenblik de 

grootste schilderijen exporterende natie in 

Europa en nog kunnen w i j aan de vraag niet 

voldoen. ' De Volkskrant 13 mei 1955; Het 

Vrije Volk 23 september 1956; Hel Parool 5 

oktober 1956. 

44. De Telegraaf 7 januari 1955. 

45. De Telegraaf 7 januari 1955. 

46. Wel l icht was dat vooral ook te danken 

aan het feit dat Kunsthandelaar De Boer niet 

alleen afhankelijk was van de opbrengsten 

van z i jn kunsthandel. In die jaren had hi j foto

winkels in Aalsmeer en Uithoorn waar hij de 

kost verdiende met de verkoop van foto-appa-

ratuur en het maken van foto-reportages, 

bruidsreportages en dergelijke. 

47. Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer 

de kunsthandel precies is dichtgegaan. 

48. Vooistra 1997, p. 35; De Boer 1995. 

49. De Tijd 16 april 1954. 

50. Het Vrije Volk 9 april 1955. 

57. Interview Eva Bendien 6 juni 1995. 

52. Naarding 1988. 

53. Naarding 1988. 

54. In 1951 organiseerde Le Canard, ter gele

genheid van een internationaal congres voor 

kunstcr i t ic i , een tentoonstelling van schilde

rende cr i t ic i - waaronder j . M . Prange - waar

over het tijdschrift De Vlam schreef 'het zal 

wel niemand verbazen dat het tentoongestelde 

op zich wein ig verassingen oplevert...In elk 

geval is het sportief van de exposerende cri t ic i 

dat zi j z ich niet aan dit openbaar spitsroeden 

hangen hebben onttrokken'. De Vlam 21 ju l i 

1951 . 

55. De Tijd 7 april 1951. 

56. Utrechts Nieuwsblad 24 oktober 1953. 

57. Naarding 1988. 

58. De Nieuwe Stijl 1959-1966 1989, p. 280. 

59. Persdocumentatie RKD Amsterdam: 

Martinet & Michels. 

60. Belgische kunstenaars die regelmatig in de 

tentoonstell ingen voorkwamen waren onder 

anderen Edgar Tytgat, |an Cox en Pierre 
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Alechinsky. 

67. Dit kwam naar voren tijdens een gesprek 

met Pauline van Loenen Martinet in april 

1995. Daar werd overigens ook zeer veel 

ergernis gespuid over het feit dat tijdens ten

toonstell ingen in de kunsthandel niet verkocht 

werd terwij l sommige kunstenaars enige t i jd 

later wel rechtstreeks via hun ateliers verkoch

ten. 

62. Vanaf de jaren vijft ig werden nieuwe ver

zamelaars actief die op Cobra en de genera

ties daarna gericht waren. Mart in Visser, des

tijds ontwerper bij de Bijenkorf in Amsterdam 

was nauw bevriend met een aantal Cobra-

kunstenaars. Hi j bezocht eind jaren veertig en 

begin jaren vi j f t ig bijna dagelijks, tijdens zi jn 

lunchpauze, het vlakbi j de Bijenkorf gevestig

de atelier van Karel Appel en kocht rechtst

reeks werk van hem aan. Ook kocht hi j van 

andere Cobra-kunstenaars. In die t i jd kostten 

werken van Constant, Appel en Corneil le hon

derd of tweehonderd gulden. De pri jzen van 

diezelfde werken waren vijft ien à twint ig jaar 

later meer dan vert ienvoudigd. (In 1962 was 

een Constant voor tweeduizend gulden te 

koop terwij l werken van Corneil le en Appel 

tussen de tweeduizend en vi j fduizend gulden 

opbrachten). Andere verzamelaars die in die 

periode actief werden of relatief veel kochten 

waren onder anderen de Lucebert-verzamelaar 

Kees Groenendijk, die een groot deel van z i jn 

Cobra-collectie - vooral Lucebert - aan het 

Stedelijk Museum te Amsterdam schonk, de 

heer en mevrouw P. Sanders uit Schiedam en 

de fabrikant van jovanda-kousen Hans de long 

uit Hengelo die al heel vroeg Cobra kocht en 

voor andere verzamelaars een voortrekkers 

functie vervulde. Ook collectioneur Van de 

Wa l , die behalve privé-verzamelaar destijds 

directeur van de Bijenkorf was, kocht Cobra -

de door hem gekochte Cobra-collectie is afge

lopen jaar op de vei l ing verkocht - evenals de 

architect Tony Simons die bevriend was met 

Appel en veel werk van hem aankocht. 

Interview Mart in Visser 20 februari 1995; 

Interview Eva Bendien 6 juni 1995. 

63. Interview Eva Bendien 6 juni 1995. 

64. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 14-15. 

65. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 15. 

66. Interview Eva Bendien 6 juni 1995. 

67. Interview Eva Bendien 6 juni 1995. 

68. Ik heb inzage gehad in de tentoonstel-

lingslijsten uit de Haarlemse periode die door 

de galeriehoudster allemaal bewaard z i jn . Op 

een groot aantal van die lijsten staat vermeld 

niets verkocht. 

69. Wi l lems 1997, p. 12. 

70. Wi l lems 1997, p. 10. 

77. Wi l lems 1997, p. 12-13. 

72. Van Albert Muis werden eenendertig wer

ken en van John Fernhout zeventien werken 

verkocht allemaal aan particuliere verzame

laars. Elseviers Weekblad 28 november 1959; 

De Telegraaf 19 december 1959. 

73. De Telegraaf 23 februari 1956. 

74. Onder anderen Karel Appel, Pierre 

Alechinsky, Cesar Domela, Constant, Klaas 

Cubbels, Asger Jörn, Lucio Fontana. 

75. Cr ib l ing 1984, p. 15. 

76. Wi l lemi jn Stokvis stelt dat de abstracte 

kunst na de oorlog in Nederland opnieuw 

'geboren' moest worden. Nadat in het begin 

van de twintigste eeuw stromingen als De Stijl 

en Dada zich manifesteerden - die overigens 

in de Nederlandse kunstwereld weinig aan

dacht kregen; de kunstenaars uit deze stromin

gen maakten eerst internationaal furore aleer 

ze in eigen land gevierd werden - had in de 
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jaren twint ig en dertig de figuratieve traditie in 

Nederland de overhand. Dezelfde situatie 

deed zich voor in de eerste jaren na de 

Tweede Wereldoorlog waardoor een contro

verse over betekenis en belang van figuratie 

en abstractie in de beeldende kunstwereld 

ontstond. In de meeste andere Europese lan

den was overigens sprake van een vergelijkba

re controverse. Stokvis 1984, p. 16. 

77. Stokvis 1984; Zie ook: Wi lbr ink 1991 , 

p. 167-211, p. 186. 

78. Onder anderen Harry Prenen van de De 

Volkskrant, Charles Wentinck van Elsevier's 

Weekblad, Bob Buijs van Her Vrije Volk, Otto 

B. de Kat van het Haarlems Dagblad en Het 

Vrije Volk, Kaspar Niehaus van De Telegraaf, 

Marius van Beek en Jan Engelman van De 

Tijd, Heinrich van Campendonck van de Gooi 

en Eemlander, )ohan Dijkstra van het 

Nieuwsblad van het Noorden en Joop Hardy 

van het Nieuws van de Dag. 

79. Niet alleen in de kunstkritiek werd op 

deze wi jze stelling genomen. Zelfs een verte

genwoordiger van de cultuur-ambtenarij sprak 

zich uit tegen de abstracte kunst. In Het 

Parool werd in 1950 een toespraak bij een 

opening van een tentoonstell ing in Amsterdam 

van Dr. N.R.A. Vroom, destijds hoofd van de 

afdeling Kunsten van het Departement van 

Onderwi js, Kunsten en Wetenschappen, aan

gehaald. H i j uitte z i jn bezorgdheid over de 

'steeds toenemende zucht bij een deel van de 

kunstenaarswerelden en bij hen die van die 

wereld leven bestaat om dwars tegen alles in 

te gaan'. Daardoor was 'een school gekweekt 

die tentoonstellingen van volkomen geestes

zieken houdt waarbi j min of meer geleerde 

betogen worden gehouden. Voor deze b i jzon

dere kunstvorm heeft men reeds een aparte 

naam weten te bedenken. Bij deze bewonde

ring voor het abnormale vraagt men zich af of 

de wereld niet op z i jn kop staat.t...) Dit z i jn 

symptomen van verval waarin we dreigen te 

geraken en die een gevoel van angst en onze

kerheid geven. Het afwijkende, bizarre en vo l 

strekt geestloze krijgt op gelukkige uitzonde

ringen na de overhand/Hef Parool 20 

november 1950. 

80. Overigens komt in de aankopen van het 

Stedelijk Museum tussen 1945 en 1960 wel 

aandacht voor gevestigde, meer traditionele -

vaak figuratieve - kunstuitingen tot uitdruk

king. Vanaf 1963, met het aantreden van een 

nieuwe directeur, Mr. Edy de Wi lde, is die 

aandacht voor meer traditionele kunstuitingen 

nagenoeg verdwenen. Vooistra 1997, bijlage 

4a 

87. Van Beek De Tijd 22 februari 1958. 

82. Jansen 1987, p. 50-55. 

83. In tegenstelling tot de vitaliteit en optimis

me van Cobra werd in het werk van leden van 

de Nederlandse Informele Groep, die halver

wege de jaren vi j f t ig werd opgericht, en waar

van onder andere Armando, Bram Bogart en 

Jaap Wagemaker l id waren, een onheilsgevoel 

zichtbaar (gemaakt) dat voortkwam uit angst 

voor herhaling van oorlog, voor de atoombom 

en uit bezorgdheid over de Koude Oor log. 

Wi lbr ink 1991 , p. 168-171. 

84. Vrij Nederland 23 oktober 1948. 

85. Een deel van de kunstenaarsverenigingen 

exposeerde voor de oorlog regelmatig in het 

Stedelijk Museum - meestal buiten verant

woordel i jkheid en tegen de zin van de direc

tie. Met de nieuwe visie van Sandberg op de 

rol van het museum als vinger aan de pols van 

de eigentijdse ontwikkel ingen in de (interna

tionale) kunst werd de voortzetting van die 

exposities voor de directie van het Stedelijk 

Museum een probleem. Een andere factor was 
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het oorlogsverleden van een aantal verenigin

gen. Tijdens de oorlog waren diverse vereni

gingen, bi jvoorbeeld Pulchri, Arti et Amicit iae 

en de Onafhankel i jken, bi j de Kultuurkamer 

aangesloten. Na de oorlog leverde dat fricties 

op in de kunstenaarswereld. Door de zuiverin

gen onder de kunstenaars ontstonden grote 

controverses tussen de oude kunstenaarsver

enigingen - voornameli jk expositieverenigin

gen - en de nieuwe, in kringen van het kunste

naarsverzet geconcipieerde. 

Sandberg, zelf zeer actief in het 

Kunstenaarsverzet tijdens de bezetting, w i lde 

bij voorkeur geen ruimte in z i jn museum 

reserveren voor tentoonstellingen van de kun

stenaarsverenigingen. De confl icterende visies 

van de museumdirecteur en de kunstenaars

verenigingen, en de machtsstrijd die daarmee 

gepaard ging, leidden uiteindeli jk tot de bouw 

van de nieuwe vleugel van het Stedelijk 

Museum in 1954. Deze was speciaal bedoeld 

voor de tentoonstellingen van de kunstenaars

verenigingen. Arian 1995, p. 204-208. 

86. Het aandeel van de kunsthandels en gale

ries in de markt voor eigentijdse kunst werd in 

het begin van de jaren zestig niet hoger inge

schat dan vi j f à tien procent In 1960 werd een 

onderzoek naar koopgedrag gepubliceerd 

onder de titel Publiek en kunst, uitgevoerd in 

opdracht van het Prins Bernard Fonds. Het 

onderzoek was uitgevoerd onder de 179 leden 

van de Amsterdamse museumkring voor 

moderne kunst. De Museumkring had circa 

8000 leden. De steekproef van 179 personen 

kende een sterke vertegenwoordiging van per

sonen uit de leidinggevende en intellectuele 

beroepen en een te verwaarlozen aandeel van 

de handarbeiders. Van deze groep bleek 

slechts 24 procent in de afgelopen v i j f jaar 

kunst te hebben gekocht. Zi j besteedden aan 

die aankopen gemiddeld circa 89 gulden per 

jaar. Verwonderl i jk was dit minimale aan

koopgedrag niet. De koopkracht was sinds de 

oorlog gering geweest en nam pas tegen het 

einde van de jaren vijft ig langzamerhand toe. 

Ook uit andere publicaties kwam een verge

lijkbaar aandeel van de kunsthandel aan de 

eigentijdse kunstmarkt naar voren onder ande

ren Havermans 1952, 1956, 1964; Rooy 

1951 ; Positie 1952; Publiek 7960; Mulder 

1956. 

87. Bij het doornemen van de 

Tentoonstellingsagenda's van de RKD in de 

periode 1948-1959 - bestaande uit groezelige 

met tape aan elkaar geplakte op de machine 

getypte vellen - kwam ik als musea die regel

matig tentoonstell ingen van eigentijdse kunst 

organiseerden onder anderen tegen: Stedelijk 

Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den 

Haag, Boijmans van Beuningen Rotterdam, 

Gemeentemuseum Arnhem, Prinsenhof Delft, 

Panorama Mesdag Den Haag, Dordrechts 

Museum, Van Abbe Museum Eindhoven, Frans 

Halsmuseum Haarlem, De Lakenhal Leiden, 

BonnefantenMuseum Maastricht, Museum 

Kröller Mul ler Otter lo, Stedelijk Museum 

Schiedam, Gemeentemuseum Roermond, 

Centraal Museum Utrecht. 

88. Een kunstenaar als Kees Verwey bi jvoor

beeld werkte zo een groot aantal lokale 

Nederlandse musea af. In Limburgse musea 

kwamen Limburgse kunstenaars als Joep 

Nicolas, Aad de Haas en Charles Eyck regel

matig aan bod. 

89. Persdocumentatie RKD Contour 

90. De tentoonstelling was een initiatief van 

Kring 46 een vereniging gericht op de bevor

dering van beeldende kunsten. Een college 
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van adviseurs bestaande uit de crit ici C. 

Doelman, J. Engelman, W. Jos de Gruyter, 

P. Janssen, J.H. Oosterloo en Ch. Wentinck 

stelde de tentoonstellingen samen. De eerste 

expositie was gewi jd aan het nieuwe expres

sionisme. Aan Contour 1952 deden dr iehon

derd kunstenaars mee waaronder een aantal 

Cobra-kunstenaars. De Contour-tentoonstell in

gen werden met enige onderbrekingen tot hal

verwege de jaren tachtig in het Prinsenhof 

georganiseerd. 

91. Persdocumentatie RKD Contour 

92. Voor de oorlog was er op kleinere schaal 

ook wel sprake van tentoonstellingen buiten 

de erkende kunsthandels. Hotel Hammdorf in 

Laren hield al vanaf het einde van de negen

tiende eeuw regelmatig tentoonstellingen van 

eigentijdse kunst en 20 waren er incidenteel 

meer van dergelijke init iatieven. 

Papiergroothandels als Bührman en Corvey te 

Amsterdam en warenhuizen als de Bijenkorf 

in Amsterdam en Vroom & Dreesman in 

Amsterdam en Rotterdam organiseerden b i j 

voorbeeld regelmatig exposities. 

93. Doel van de stichting was door gezamen

li jke inspanning verbetering te brengen in de 

economische omstandigheden van beeldende 

kunstenaars door zonder winstbejag bemidde

ling en hulp te verlenen aan contemporaine 

Nederlandse kunstenaars bij de verkoop van 

hun werk. De stichting wi lde werken met 

waarmerk of certif icaten: kunstwerken werden 

daartoe beoordeeld door een twaalfkoppige 

externe adviescommissie. Als werkkapitaal 

werd de eerste honderd gulden van de eerste 

verkoop van een werk van een kunstenaar 

door de stichting gebruikt. Bij verkoop van 

kunstwerken werd twint ig procent commissie 

gevraagd. Keesings Historisch Archief 1956, 

p. 12156. 

94. Bi jvoorbeeld de Amsterdamse 

Kunstenaarscombinatie die bestond uit een 

aantal overwegend jonge kunstenaars die in 

de eerste helft van de jaren vijft ig samen een 

verkoopruimte onder de naam Le Vernissage 

exploiteerden. Een vergelijkbaar kunstenaar

sinitiatief eind jaren vijft ig was Werking, een 

groepje jonge kunstenaars dat probeerde het 

contact te herstellen tussen publiek en kunste

naar door kunst te brengen die het publiek 

aansprak en betaalbaar was. Een van hen stel

de een deel van z i jn huis beschikbaar voor de 

verkoop van met name grafiek. 

95. In een onderzoek onder Rotterdamse kun

stenaars van de aan de Gemeente Rotterdam 

verbonden ambtenaar P.J. de Rooy kwam naar 

voren dat vi jft ig van de onderzochte kunste

naars in 1947, 1948 en 1949 minder dan 

2500 gulden per jaar verdiende. Van deze 

kunstenaars ontving een vierde deel minder 

dan 1000 gulden per jaar. Rooy 1951 , p. 27. 

96. Burgen Kassies 1987, p. 2 6 1 . 

97. De toestand waarin beeldende kunste

naars verkeerden was, volgens de Federatie 

toe te schrijven aan een complex van poli t ie

ke, economische, artistieke en architectoni

sche oorzaken: 'op de nivellering der inko

mens en de daaruit voortvloeiende 

verdwi jn ing van een koopkrachtige culturele 

élite; op de cultuurloosheid van de "nieuwe 

standen"; op de "onverstaanbaarheid" der 

kunstenaars; op de veranderingen in het 

woonmi l ieu waarin de beeldende kunst een 

gewijzigde functie heeft; op de verwarring die 

onder het publiek te weeg wordt gebracht 

door de tegenstrijdige meningen van "deskun

digen"; op de hoge pri jzen der kunstwerken, 

enz. ' Rijksoverheid 1955, p. 5. 

98. De teloorgang van de kunsthandel werd 

beschouwd als 'een zaak van complexe aard 
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is die nog niet voldoende is bestudeerd'. 

Rijksoverheid 1955, p. 10. 

99. De sociaal-economische nood van de 

beroepsgroep kwam ook tot uitdrukking in 

een aantal rapporten dat eind jaren vi j f t ig, 

begin jaren zestig verscheen waarin de pro

blematische situatie van de beeldende kunste

naars aan de orde werd gesteld. Beeldhouwer 

J.W. Havermans kreeg opdracht van de Raad 

voor de Kunst om de sociaal-economische 

positie van beeldende kunstenaars te onder

zoeken. De cumulatieve resultaten van die 

onderzoeken verschenen in 1964. Ook in 

deze rapporten was te lezen dat de kunsthan

del slechts in zeer beperkte mate uitkomst kon 

bieden aan de benarde situatie van het meren

deel van de beeldende kunstenaars. 

Rijksoverheid 1955, p. 5-8. 

700. Die weekuitkering werd maximaal voor 

twee en dertig weken per jaar uitgekeerd. In 

1956 werd de ti jdsduur van jaarlijkse uitkering 

uitgebreid tot negen en dertig weken. 

101. Rooy 1951 . 

102. Aan aankopen werd in 1949 een bedrag 

van bijna 200.000 gulden uitgegeven door 

musea, ri jk en gemeenten. In 1955 was dat 

bedrag gestegen tot bijna 400.000 gulden en 

in 1 960 tot 850.000 gulden. De één en ander-

halfprocentsregeling waren (en zi jn nog 

steeds) gericht op kunstopdrachten bij scholen 

en andere ri jksgebouwen. In 1955 werd er 

650.000 gulden in het kader van de percenta

geregelingen uitgegeven en in 1960 661.000 

gulden. Havermans 1964, p. 73-84. 

103. Beeldend kunstenaars die werk hadden 

ingestuurd voor de Koninklijke Subsidie, een 

jaarlijkse wedstri jd voor beeldende kunste

naars, georganiseerd onder auspiciën van de 

Koningin konden werk voor deze tentoonstel

lingen inzenden. (De Koninklijke Subsidie 

wordt tot op heden nog jaarl i jks georgani

seerd.) De selectie van deelnemers vond 

plaats door de Jury van de Koninklijke 

Subsidie. Vanaf 1954 gebeurde dat in samen

werking met jonge kunstenaars. Naast de kans 

die jonge kunstenaars kregen om hun werk te 

laten zien was het idee van kunstspreiding -

over 'wi t te ' plekken in Nederland waar het 

kunstaanbod gering was - een achterliggende 

gedachte bij deze tentoonstell ingen. 

Persdocumentatie RKD: Start 

104. Algemeen Dagblad 8 mei 1953. 

705. Absolute cijfers over het aantal kunste

naars waren er niet. Havermans schatte hun 

aantal tegen het einde van de jaren vijft ig 

rond de 2000. Dit cijfer baseerde hi j op een 

aantal van 1200 tot 1300 in verenigingen 

georganiseerde kunstenaars, circa zestig pro

cent, en veertig procent ongeorganiseerde 

kunstenaars. Over de toename tussen 1945 en 

1960 waren ook wein ig gegevens bekend. Een 

indicatie zou het aantal georganiseerde kun

stenaars kunnen z i jn : Het aantal aangeslote

nen bij het Voorzieningsfonds voor kunste

naars was in 1946 520 in 1950 902 in 1955 

903 en in 1960 1082. Het aantal kunstenaars 

dat gebruik maakte van de Contraprestatie 

bedroeg in 1953 322 in 1954 297, in 1955 

239, in 1956 2 4 1 , in 1957 247, in 1958 263 

in 1959 252. Vanaf 1960 nam Havermans 

geen afzonderl i jke gegevens meer op over het 

aantal kunstenaars dat gebruik maakte van de 

Contraprestatie maar werd een totaal aantal 

door de overheid ondersteunde kunstenaars 

genoemd van 265. Havermans 1964, p. 55-

69. 
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Het ontstaan van een galeriebestel 
1960 - 1 970 

Optimisme in het galeriewezen 

'Als paddestoelen uit een doorregende bosgrond, zo schieten langs de Amsterdamse 

grachten kunstgaleries en -handels uit de grond. Zowel de voedingsbodem als het getij 

lijken voor het opgroeien van beide in Amsterdam uitzonderli jk gunstig. (...) Er is belang

stelling gegroeid voor de beeldende kunst in Amsterdam. En die belangstelling betekent 

dat er een markt en verkoopmogelijkheden ontstaan." Deze uitspraak werd in 1966 in 

het weekblad Panorama gedaan. Maar er heerste optimisme alom. De eigentijdse kunst 

en de kunsthandel waren in beweging, aldus criticus Hans Redeker van het Algemeen 

Handelsblad, maar ook het publiek dat 'binnen enkele seizoenen een tevoren ongeken

de belangstelling voor levende kunst' had gekregen.2 Amsterdam 'steeds meer naast kwi j 

nend Parijs een nieuw bloeiend centrum' speelde volgens een andere journalist de hoof

drol in die opleving maar in de rest van het land was eveneens sprake van allerlei 

initiatieven op het gebied van eigentijdse kunst.3 Na de malaise in de jaren vijftig leek de 

handel in contemporaine kunst (weer) te floreren." Vanaf halverwege de jaren zestig ont

stonden in de dagbladen zelfs informatieve rubrieken die waren gewijd aan - de opkomst 

van - galeries. Het Algemeen Handelsblad had de rubriek Kleine galerij van criticus Hans 

Redeker. Collega Lambert Tegenbosch vulde de kolommen van de Volkskrant met Galerij 

der Galerijen. In het Vrije Volk werd er in Langs de galeries aandacht aan besteed. 

Niet alleen de media maar ook beeldende kunstenaars en kunsthandelaren waren ver

vuld van optimisme. Max Reneman, beeldend kunstenaar, tandarts en criticus, signaleer

de in 1 964 in een artikel in De Nieuwe Linie een aanmerkelijke toename van het aantal 

kunsthandels en galeries en groei van de publieke belangstelling voor beeldende kunst.5 

Dat laatste werd bevestigd door kunsthandelaar C.P. van der Feltz van Santee Landweer. 

Volgens hem was vanaf halverwege de jaren zestig een nieuwe generatie kunstkopers 

actief geworden en waren het 'vooral veel jongeren die kunst kochten'. Als een van de 

oorzaken noemde hij 'de Rijkssubsidieregeling die het kopen ook al aantrekkelijker 

maakt; dat betekent zo'n vi j f en dertig procent korting op een kunstwerk'. Een andere 

reden was de gegroeide populariteit van de actuele kunst.6 Vooral het Stedelijk Museum 

te Amsterdam en de Stichting Openbaar Kunstbezit hadden daar de afgelopen decennia 
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volgens de kunsthandelaar een belangrijke rol in gespeeld.7 De bevinding van Van der 

Feltz over de stijging van het aantal kunstkopers werd in 1970 nog eens bevestigd door 

een uitspraak van galeriehoudster Eva Bendien van Galerie Espace. Ofschoon in haar 

ogen 'het aantal mensen dat zich voor de kunst interesseert in de afgelopen jaren niet 

veel groter geworden' was gold die toename wel 'het aantal mensen dat een galerie b in

nenstapt en ook wel eens iets koopt'.8 

Hoewel het, bij t i jd en wi j le in een euforisch toonzetting uitgesproken, optimisme 

over de opbloei van het galeriewezen halverwege de jaren zestig niet gespeend leek van 

een aanmerkelijke dosis wishful thinking, nam het aantal galeries en kunsthandels, dat 

zich richtte op eigentijdse kunst, daadwerkelijk toe. Ten tijde van de oprichting van 

Galerie Espace, 1956, waren er zo'n vi j f en veertig waarvan ongeveer een derde deel in 

de hoofdstad gevestigd was. Tien jaar later was dat aantal gestegen tot tachtig, waarvan 

er ongeveer dertig in Amsterdam hun domici l ie hadden (zie bijlage 1). Naast de kwanti

teit nam de diversiteit naar artistiek-inhoudelijke specialisatie toe.9 Wim Beeren, destijds 

conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam, omschreef in het Wiering's 

Weekblad in 1967 die verscheidenheid als volgt: 'Verschillende galeries (...) zi jn zich 

gaan specialiseren. De ene is algemeen modern, de volgende traditioneel; er zijn er met 

een Cobra-richting die alweer in een nieuwe vorm is gegoten, de abstract expressionisti

sche richting is nog sterk in Amsterdam; er is een nieuwe figuratieve en een nieuwe avant 

gardistische richting; er is de Hard Edge (vormen van kleur) en er is nog steeds de Pop 

Art en de afleidingen daarvan."0 

In deze 'Middeleeuwen van het galeriewezen' zoals beeldhouwer Cornelius Rogge in 

het begin van de jaren zestig de toenmalige galeriewereld typeerde raakte een aantal 

voor 1960 opgerichte galeries en kunsthandels min of meer gevestigd. Tegelijkertijd ont

stonden in de loop van het decennium nieuwe galeries met uiteenlopende stellingnames 

in artistiek en commercieel opzicht. 

Galeries en kunsthandels van voor de jaren zestig 

Sothmann en Espace 

Galeriehouders als Eva Bendien en Magdalene Sothmann, die in de jaren vijftig waren 

begonnen, raakten in de jaren zestig langzamerhand gesetteld. 'Ik vindt het f i jn als er 

steeds weer andere mensen komen kijken naar de exposities' was een uitspraak die 

Magdalene Sothmann deed in 1965. Bovendien kon ze daardoor 'veel voor de kunste

naars doen. Dat is plezierig. Omdat het tevens de mogelijkheid is om in mijn levenson

derhoud te voorzien ben ik tevreden met mijn werk."1 Die tevredenheid had vooral 

betrekking op het artistiek-inhoudelijke aspect van de galerie en de contacten met kun

stenaars en klanten en niet zozeer op de commerciële dimensie. Sothmann had in de 

jaren zestig onder anderen tentoonstellingen van de zogenaamde 'Amsterdamse 

Limburgers' onder wie Pieter Defesche en Gèr Lataster en van uiteenlopende kunstenaars 
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als Jaap Wagemaker en Paul Citroen. Ondanks het feit dat ze niet slecht verkocht relati

veerde de galeriehoudster in een interview in Het Parool in 1978 de verdiensten van een 

galerie: 'Financieel moet die handel natuurlijk wat opleveren en dat doet het ook wel , 

maar het is niet om rijk van te worden. Daar is dit land te klein voor, daarvoor zijn er 

teveel schilders, te veel galeries en te weinig wanden om al die kunst aan op te han

gen. " 2 Een nuchtere, en zoals later zal bl i jken, adequate, taxatie van de situatie van 

iemand die na dertig jaar in het vak actief te zi jn geweest terugblikte op haar carrière. 

Galerie Espace was in 1960 vanuit Haarlem naar Amsterdam verhuisd naar 

Keizersgracht 548. Zij opende daar met een expositie van Walasse Ting, een beeldend 

kunstenaar die zowel in Parijs in New York woonde en werkte. In New York stelde hij 

zi jn werk tentoon bi j galerie Martha lackson. Er werd niets verkocht bij die eerste ten

toonstelling van Ting in Galerie Espace. Dat was anders bij de Honderdgulden-

tentoonstellingen die de galerie vanaf 1962 jaarlijks rond Sint Nicolaas organiseerde. De 

belangstelling voor dergelijke exposities was groot. In 1964 bijvoorbeeld stond er om 

half tien al een lange rij op de Keizersgracht terwij l de galerie pas om elf uur openging. 

Dit soort exposities werd tot in de jaren tachtig voortgezet met dien verstande dat in de 

jaren tachtig het honderdje in een duizendje veranderde.'3 Bendien organiseerde in 

Amsterdam, net als voorheen in Haarlem, tentoonstellingen van Cobra-kunstenaars en 

van onder anderen Anton Heyboer en Lucebert. Zi j had daarnaast vanaf halverwege de 

jaren zestig kunstenaars uit de Nieuwe Figuratie in haar 'stal' onder wie Lucassen en de 

Belg Roger Raveel - kunstenaars die ze nu nog vertegenwoordigt.'4 Een andere buiten

landse kunstenaar die ze regelmatig bracht was de Zuid-Afrikaan Breyten - die eveneens 

nog steeds aan de galerie verbonden is. Voor Bendien was het persoonlijke contact met 

haar kunstenaars en de affiniteit met het werk heel erg belangrijk. Ooit werd ze om die 

houding getypeerd als 'een kijkmens met vi j fentwintig kinderen'.1S Die affectieve attitu

de gaf ook vaak de doorslag bij de keuze van de kunstenaars en hun werk voor tentoon

stellingen in Espace. Suggesties van aan de galerie gelieerde kunstenaars speelden daar

in eveneens een belangrijke rol. 

De galerie ontplooide in die jaren geregeld activiteiten in het buitenland. In 1964 werd 

ze uitgenodigd als deelnemer aan de eerste Salon Internationale des Galeries Pilotes te 

Lausanne met als enige andere Nederlandse invité Galerie d'Eendt. Interieurarchitect en 

verzamelaar Benno Premsela (1920-1997) richtte er de tentoonstelling in zoals hij dik

wij ls ook in de galerie deed. Espace nam eveneens deel aan andere buitenlandse beur

zen bijvoorbeeld de FIAC te Parijs en de eerste Nederlandse kunstbeurs Balans die in 

1964 in het Stedelijk Museum van Schiedam werd georganiseerd. Toen mede-eigenaar 

Polly Chapon in 1964 naar Brussel vertrok om daar een eigen galerie te beginnen, werd 

Bendien vanaf 1965 terzijde gestaan door Rutger Noordhoek Hegt. 

Galerie Espace sloot in haar tentoonstellingsbeleid vaak aan bij manifestaties in b in

nen- en buitenland. Museale presentaties van kunstenaars die aan de galerie verbonden 

waren liet Bendien meestal samenvallen met verkooptentoonstellingen in de galerie.16 
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Ook was er aandacht voor spraakmakende gebeurtenissen in de Nederlandse kunstwe

reld. In 1967 bijvoorbeeld organiseerden de kunstenaars Ger van Elk en Jan Dibbets en 

Lucassen, op dat moment leraren van het door hen opgerichte Internationaal Instituut 

voor de herscholing van kunstenaars in Espace de kersttentoonstelling Cans zijn aarde is 

van zijne heerlijkheid vol. De expositie behelsde slechts drie 'kerstwerken' met de 'onaf

scheidelijke titels "Te Land", "Ter Zee" en "In de Lucht"' bestaande uit 'Staande of han

gende, door Lucassen met plastic verf beschilderde linnen vlakken, uiteenlopend in 

opmerkeli jke massa's gestold schuimplastic van Van Elk op de vloer. Alles in fondan

tachtige kleuren, door Lucassen bepaald. Vormgeving: Dibbets'.17 

De tentoonstelling was vooral een persiflage op het 'modieuze modernisme (en...) de 

succesvolle tentoonstellingen, het psychedelische gedoe, het beschilderen van naakten 

et cetera. Het laten aan en uit knipperen van neonlampjes op een plank is geen kunst, 

Het is niet eens een goed idee. Goede ideeën kunnen we waarderen, óók als het geen 

kunst is, maar vaak is het helemaal niets.'18 Door op deze wi jze af te geven op modieu

ze trends en grappenmakerij in de beeldende kunst in de jaren zestig tartten de kunste

naars - en daarmee de galerie - de grenzen van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst. In de acties kwam het verschil tussen door hen authentiek geachte nieuwe ont

wikkelingen in de beeldende kunst en allerlei in hun ogen ludieke acties die onder het 

mom van beeldende kunstuitingen plaatshadden tot uitdrukking. De irritatie van de kun

stenaars was tegelijkertijd een - impliciete - claim op authenticiteit en erkenning van de 

eigen werkzaamheid als beeldend kunstenaar. 

De omzet van Galerie Espace was wisselend tussen 1960 en 1970.'9 Voor werken van 

kunstenaars als Breyten, Lucassen en Couzi jn waren meestal wel kopers te vinden -

zowel onder particulieren als onder musea. Maar soms verkocht men ook nauwelijks of 

niets. Toch kon de galeriehoudster zichzelf halverwege de jaren zestig een maandbedrag 

van 750 gulden uitkeren.20 Tussen 1965 en 1970 werkte Galerie Espace met geli jkgezin

de galeries samen door een gezamenlijke uitnodiging voor de openingen van de ten

toonstelling te verspreiden. Omdat ze destijds allemaal op dezelfde gracht gevestigd 

waren werd er van 'Keizersgrachtkunst' gesproken. 

De Boer en Broerse 

Ondanks het feit dat hij nagenoeg naast Espace gevestigd was, hoorde Kunsthandelaar 

M.L. de Boer niet bi j het "Keizersgrachtkunst-gezelschap'. Zi jn tentoonstellingsprogram

mering in de jaren zestig stond diametraal tegenover die van Espace. De handelaar zette 

zi jn op figuratieve kunst gerichte beleid uit de jaren vijft ig voort met kunstenaars als 

Metten Koornstra, Hermanus Berserik, Han Mes, Mart Kempers, Nicolaas Wijnberg en 

Aat Veldhoen. Hij organiseerde vaak thematische toonstellingen van stillevens, land

schappen of exposities soms gewijd aan één techniek bijvoorbeeld beeldhouwkunst. Aan 

J.N. van Wessem, destijds directeur van de Lakenhal in Leiden, ontlokte De Boer's ten-

toonstellingsbeleid de reactie: '(...) de kunstenaars die hier tentoonstellen, stellen niet pr i-
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mair "van nu te z i jn " (...). Zij w i l len verantwoorde kunstwerken scheppen die luisteren 

naar de wetten van techniek, smaak en persoonlijke keuze. Hijgende pogingen om voor

al maar bij te zijn interesseren hen niet (...) Zij weigeren zich de verrukkingen te ont

zeggen van de weergave van het waargenomene: de figuur of het landschap (...).'" De 

Boer had zich weliswaar 'bekeerd' tot de figuratie maar toch mochten kunstenaars bij de 

Boer ook niet té realistisch zi jn. In 1 960 werd een tekening van een barende vrouw van 

Aat Veldhoen door de kunsthandelaar om die reden uit de tentoonstelling verwijderd. 

Dat gebeurde na kritische en afkeurende reacties uit het publiek dat de aanblik van een 

vrouw in barensnood té shockerend vond. 

Terwijl de publieke controverse over figuratie en abstractie, die de beeldende kunst

wereld in de jaren vijft ig beheerste, was geluwd bleven enkele vasthoudende opponen

ten ageren tegen dé abstracte kunst. Criticus en literator Jan Engelman spuide nog regel

matig zijn gal over abstracte kunst. Kunsthandelaar de Boer werd door hen regelmatig 

opgevoerd als hét goede voorbeeld. Engelman roemde bijvoorbeeld in 1962 in De Tijd 

een tentoonstelling bij De Boer vanwege het vakmanschap van de deelnemende kunste

naars.22 Volgens hem was de non-figuratieve kunst op een nulpunt aangekomen. Hij adst

rueerde die stelling door kritiek op nieuwe kunstenaarsgroeperingen als de Nul-bewe

ging én op het Stedelijk Museum als bolwerk van de vernieuwende tendensen in de kunst 

en schreef: 'Een jongeman die zich Armando noemt stelt oude autobanden tentoon en 

Henk Peeters een ijsmuts in een diepvrieskist in "het Stedelijk" te Amsterdam. Zo luidt 

tegenwoordig de aanstellerige naam van ons wereldvermaarde moderne museum in de 

hoofdstad.'23 

Voor kunsthandelaar De Boer was de traditie de basis voor zi jn tentoonstellingsbeleid 

waarvan uiteindelijk toch óók de Cobra-kunstenaars en de abstracte kunst deel uitmaak

ten. In 1965 maakte werk van Corneille, Jörn en Lucebert deel uit van een tentoonstel

ling en in het begin van de jaren zeventig maakte hij ook exposities met werk van 

Alechinsky, Appel en Defesche. In een bespreking in De Telegraaf leverde die expositie 

de opmerking op dat 'de ti jd blijkbaar alle wonden geheeld had nu de experimentele 

richtingen van vlak na de oorlog (...) zich gevestigd hebben.'24 De Boer beschouwde zi jn 

aanvankelijke afwijzing van Cobra later als een historische vergissing. De kunsthandelaar 

was autodidact en leerde in de loop der jaren moderne (abstracte TC) kunst waarderen: 

'Vlak na de oorlog was mijn vader nog niet klaar voor abstracte kunst' aldus zijn zoon 

'Hi j begreep het gewoon niet (...) Door voortdurend over kunst te lezen, naar kunst te k i j 

ken en met kunstenaars te praten, deed hij kennis op van niet figuratief werk. De ont

wikkel ing die hij zelf doormaakte wi lde hij ook op zijn klanten overbrengen. (...) Zi jn 

grootste triomfen vierde hij als hij (...) een klant die voor een stilleven van Verwey was 

gekomen met een abstracte compositie van Geer van Velde naar huis stuurde'.25 Kwaliteit 

was belangrijk voor de kunsthandelaar 'Of iets "verkopeli jk" was kwam veelal op de 

tweede plaats. Verkopen, afstand doen van "z i jn " kunst viel De Boer in vele gevallen 

zwaar'.26 
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Het merendeel van zijn tentoonstellingen was uit eigen collectie. Z i jn beleid werd in 

1976 als volgt getypeerd: '(...) de kwaliteit is goed. Het bli j ft beleggingskunst voor de 

voorzichtige verzamelaar die zi jn waarden al wel genoteerd weet'.27 Terugblikkend op 

het beleid van de galerie zei Th. de Boer in 1992 in een interview in de NRC ter gele

genheid van een expositie van kunstwerken uit privé-bezit - die was bedoeld als hom

mage aan zijn een jaar daarvoor overleden vader: 'Het ging mijn vader om verstilling en 

esthetische zuiverheid. (...) Hi j kocht en verkocht schilderijen - en in mindere mate beel

den - die zich aan het modieuze circuit onttrokken; kunstwerken waarvan hij vond dat 

je er de waan en de zorgen van de dag mee kon ontvluchten.'28 De Telegraaf sprak naar 

aanleiding van deze tentoonstelling over kwaliteit en een 'voorkeur voor het intieme'.29 

In die context moet de afschuw begrepen worden die de kunsthandelaar in de jaren tach

tig tentoonspreidde ten aanzien van 'publiciteitsbeluste kunstenaars als Jeff Koons of 

Julian Schnabel. Charlatans waren dat, die met veel tam tam prutswerk verkochten voor 

kunst.'30 In 1995 werd het vijft igjarig bestaan van de kunsthandel gevierd, die inmiddels 

was voortgezet door zi jn zoon.3 ' Th. de Boer zette de kunsthandel op bescheiden schaal 

voort. Hi j organiseerde regelmatig tentoonstellingen maar de collectie werd alleen nog 

aangevuld met werk van kunstenaars die er al deel van uitmaakten. 

Kunsthandelaar Ina Broerse begon haar bedrijf in 1948 'met drieduizend gulden schuld 

en een lege winkel ' . Broerse klom in de jaren vijft ig op van een 'kleine zaak voor 

ambachtskunst', waarin zij keramiek- en textielcursussen organiseerde, tot een 'verzorg

de kunsthandel' waarin met enige regelmaat tentoonstellingen waren.32 Haar zaak was 

gevestigd op de Nieuwe Spiegelstraat. In de jaren zestig breidde zij haar tentoonstel

lingsprogramma uit. Zi j was vooral gericht op voor een breed publiek toegankelijke 

schilder- teken- en beeldhouwkunst van figuratieve en abstracte aard van onder anderen 

Otto B. de Kat, Piet Killaars, Harry van Kruiningen, Herman Berserik, Ruudt Wackers. 

Broerse had ook veel aandacht voor grafiek en soms had zi j buitenlandse kunstenaars. 

De kunsthandelaar bleef - ook in exposities - veel aandacht aan toegepaste kunst beste

den bijvoorbeeld aan edelsmeedwerk, naaldwerk, wandkleden, glas en 'met vreugde 

gebakken' potterie van keramisten als Johan van Loon en Johnny Rolf. 

Publieksvriendelijkheid en toegankelijkheid leken het motto van Broerse. Zo stond in een 

uitnodiging die zij ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van haar zaak deed uit

gaan: 'De deur van Kunsthandel Ina Broerse staat alt i jd w i jd open, de kunstenaars wer

ken, de exposities beloven veel goeds. Kom daarom binnen en weet: zoals de zon de 

bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven'.33 Zi j zag zichzelf als kunsthandelaar: 'Ik 

wi l allereerst kunsthandel z i jn , geen galerie. Een galerie beschouw ik als een soort toon

zaal. Na de expositie verdwijnt de collectie. Een kunsthandel heeft een voorraad, de 

kopers kunnen kiezen.'34 Eind jaren zeventig verhuisde Broerse haar zaak naar Laren. In 

1981 was ze weer korte t i jd terug in Amsterdam en werkte ze samen met kunsthandelaar 

Roel Houwink. Vanaf begin jaren is ze definitief in Laren gevestigd.35 
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Gevestigde posities 

Betrokkenheid bij de eigen kunst en kunstenaars was uitgangspunt van Espace, 

Sothmann, De Boer en Broerse maar de wi jze waarop dat engagement werd uitgedragen 

verschilde. M.L. de Boer was de meest ouderwetse kunsthandelaar. Hoewel hij ook als 

galerie opereerde en regelmatig tentoonstellingen organiseerde, was hij toch vooral 

gericht op in en verkoop van kunstwerken uit de gehele twintigste eeuw. Ina Broerse leek 

het meest nadrukkelijk gericht op de publieksdimensie door te kiezen voor kunststijlen 

en technieken die voor een breed publiek toegankelijk waren. Bij Sothmann en Espace 

lag het primaat in eerste instantie bij persoonlijke en artistieke bindingen met kunste

naars, zonder daarmee overigens het zakelijke aspect en het belang van voldoende klan

dizie uit het oog te verliezen. 

Al deze galeries en kunsthandels waren opgericht voor 1960 toen er nog nauwelijks 

vergelijkbare instellingen waren. Ze verschilden in vele opzichten maar hadden gemeen 

dat ze op eigen kracht een min of meer bestendige positie opbouwden in de beeldende 

kunstwereld van na de oorlog. Vanuit deze gevestigde positie boden ze een nieuwe gene

ratie galeries uiteenlopende modellen om met kunst, kunstenaars en klanten om te gaan. 

Zij waren voorlopers in een sociaal-artistiek bestel van galeries die zich met de toename 

van het aantal galeries tussen 1960 en 1970 ontwikkelde. 

Cobra & Post-Cobra galeries vanaf 1960 

In de eerste helft van de jaren zestig werd een aantal nieuwe galeries actief. Ook zij ver

schilden in vele opzichten maar hadden als gemeenschappelijk element dat het werk van 

Cobra-kunstenaars een belangrijk onderdeel van hun tentoonstellingsprogramma vorm

de of deel uitmaakte van de collectie van de galeriehouder. Naast Cobra hadden zij ver

schillende andere artistieke specialisaties die varieerden van klassiek modern tot pop art 

en constructivisme. Een ander gemeenschappelijk aspect was dat ze allemaal tegelijker

ti jd galeriehouder en verzamelaar waren en de meesten ook de functies van kunsthan

delaar en galeriehouder combineerden. 

Galerie d'Eendt en Galerie Krikhaar, Amsterdam 

d'Eendt N.V. werd opgericht in 1960, als voortzetting - op commerciële grondslag - van 

Le Canard (1950-1957). D'Eendt stond onder leiding van Wi l l Hoogstraate aanvankelijk 

nog een jaar in samenwerking met Roduin - de voormalige eigenaar van Le Canard. 

Hoogstraate was opgeleid als bouwkundig tekenaar en sinds zijn achttiende jaar verza

melaar van moderne en niet westerse kunst. Voor hij de galerie overnam had hij ' in de 

meest uiteenlopende delen van de wereld de meest uiteenlopende artikelen verhandeld: 

lippenstiften tegen keramiek, tegen autobanden ... tegen kunst'.36 Hi j profileerde zich 

nadrukkelijk als kunsthandelaar. Op zijn drukwerk stond vermeld Exposities-inkoop-ver

koop schilderijen, grafiek en beeldhouwwerk. In een boekje dat ter gelegenheid van die 
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tentoonstelling van de collectie van Hoogstraate in d'Eendt verscheen schreef criticus 

Redeker van het Algemeen Handelsblad dat 'de heer Hoogstraate er verrassend snel in 

geslaagd (was) aan de dun gezaaide Amsterdamse kunstzalen van betekenis een nieuwe 

toe te voegen'.37 

Hoewel hij uiteindelijk de annalen inging als dé meest internationale kunsthandelaar 

van Nederland in de jaren zeventig en tachtig, stond hij buitengewoon kritisch tegenover 

de Nederlandse beeldende kunstwereld waarvan hij deel uit maakte. Vooral de musea 

kregen een veeg uit de pan. Musea toonden in de jaren zestig in vergelijking met de 

decennia daarvoor minder belangstelling voor actuele eigentijdse Nederlandse kunst. 

Daar stond tegenover dat de grote Nederlandse musea, het Stedelijk Museum voorop, 

zich steeds nadrukkelijker - hoewel niet uitsluitend - richtten op de nieuwste internatio

nale ontwikkelingen in de beeldende kunst. Hoogstraate had vooral kritiek op het beleid 

van Mr. Edy de Wilde, een jurist, die in 1963 Sandberg had opgevolgd als directeur van 

het Stedelijk Museum. In 1966 deed de kunsthandelaar een manifest uitgaan waarwi hij 

het Stedelijk Museum van moordende concurrentie met de kunsthandel betichtte. 

Overigens sloot Hoogstraate aan bij de kritiek die Max Reneman, destijds voorzitter van 

de Amsterdamse kunstenaarsvereniging De Keerkring, in datzelfde jaar uitte ten aanzien 

van het beleid van het museum. Reneman had namens De Keerkring via een brief aan 

Burgemeester & Wethouders van Amsterdam en tijdens een openingsrede bij de jaarli jk

se expositie van de kunstenaarsvereniging in het Stedelijk Museum De Wi lde verweten 

veel te weinig aan te kopen van Nederlands talent.38 

De agitatie van Hoogstraate had als belangrijkste oorzaak het feit dat het Stedelijk 

Museum wél bij de buitenlandse kunsthandel inkopen deed en de Nederlandse links liet 

liggen. Ook het gegeven dat de musea de rol van de kunsthandel overnamen door zich 

vooral bezig te houden met jonge aankomende kunst - en dan nog vooral van buiten

landse herkomst - was hem een doorn in het oog. 'Het museum moet de kijkdoos zi jn tot 

gisteren, niet voor morgen'.39 In de kranten werd veel aandacht aan deze rel besteed en 

desgevraagd bevestigde De Wilde zijn buitenlands aankoopgedrag met als reden dat 'wat 

ik kopen wi l meestal niet in Nederland of via de Nederlandse kunsthandel te koop is.M0 

'(...) Kijk, wat zaken als Galerie Espace, Swart en Krikhaar hier in Nederland doen dat is 

voortreffelijk - ze brengen zoveel ze kunnen jonge Nederlandse kunstenaars, bij w ie vaak 

belangrijk talent zit. Maar voor de topstukken van buitenlandse kunstenaars ben ik vr i j 

wel uitsluitend op het buitenland aangewezen."" 

De Wilde gebruikte de aanval van de galeriehouder om de kunsthandel een kritische 

spiegel voor te houden. Hi j stelde dat de buitenlandse kunsthandel - in tegenstelling tot 

de Nederlandse - probeerde kunstenaars aan zich binden door 'exclusieve contracten 

waarmee kunstenaars (een gedeelte van) hun werk leveren en daarvoor een regelmatig 

inkomen krijgen. Ze investeren geld in hem, maken catalogi, propaganda, publiciteit, 

laten een kunstcriticus een werkje over hem schrijven en brengen de waarde van de 

kunstwerken gaandeweg omhoog (...) Het is de binding aan de kunsthandel die goed 

HET ONTSTAAN VAN EEN GAIERIEBESTEI 19ó0 - 1970 67 



68 

voor hem is maar die in Nederland nauwelijks bestaat.'42 De Wi lde had wel gelijk.43 Hier 

te lande bestonden dergelijke verhoudingen tussen galeriehouders en kunstenaars ter

nauwernood: zowel de aankopen van particulieren als van musea en andere overheids

instellingen boden galeries en kunsthandels onvoldoende materiële bedding voor dit 

soort investeringen in kunstenaars. Hoogstraate kreeg, hoewel ook hij gelijk had - en De 

Wilde dat ook ruiterlijk toegaf - weinig steun van andere galeries en kunsthandels en de 

discussie luwde dan ook snel. 

Maar niet alleen de musea waren de boosdoeners in de concurrentiestrijd met de 

kunsthandel: het bestaan van de Contraprestatie zat de kunsthandelaar eveneens hoog. 

'Die neemt het aanbod uit handen van de kunstenaar. Ik bedoel hij kan om den brode de 

prijzen niet meer doorbreken door lage prijsjes te vragen. En omdat er geen afzetgebied 

is, in Nederland zeker niet, kan een kunsthandel niet meer in zee met jonge talenten, de 

risico's zijn te groot'44 Om die reden had de kunsthandelaar zi jn blik al snel op het bui 

tenland gericht, met name op Duitsland en Italië.45 Hi j nam deel aan buitenlandse beur

zen en organiseerde tentoonstellingen van buitenlandse kunstenaars in Nederland.46 

Voor veel andere Nederlandse galeries en kunstenaars was hij het toonbeeld van de suc

cesvolle kunsthandelaar, met de nadruk op handelaar. Hi j hield ook regelmatig tentoon

stellingen met werk uit zi jn eigen collectie waarin internationaal bekende kunstenaars uit 

nagenoeg alle stromingen van de twintigste eeuw waren vertegenwoordigd.4 7 

Hoogstraate stond bekend als een harde zakenman, die zi jn artistiek-inhoudelijke voor

keuren met zakelijk en financieel succes wist te combineren. Toch benadrukte criticus 

Redeker ook de relatie tussen professionaliteit en gedrevenheid in de persoon van 

Hoogstraate. 'Er bestaat geen ware kunsthandelaar die niet tegelijkertijd de passie, de 

zoete waanzin of de demon heeft van een verzamelaar (...) Liefhebber en handelaar b l i j 

ken een zo ondeelbare eenheid te zi jn en misschien werd verzamelaar Hoogstraate, de 

oudste van de twee, wel op diepe innerli jke gronden tenslotte tot exploitant van een gale

rie om zich meer met kunst te kunnen omringen dan hem als verzamelaar gegeven 

was.'48 

Herman Krikhaar was een bakkerszoon uit Almelo die, na een niet afgemaakte opleiding 

aan de kunstacademie te Arnhem, naar Parijs vertrok. Daar was hij enige jaren barkeep

er alvorens hij terugkeerde naar Nederland voor een loopbaan als purser bij de KLM. 

Tijdens zijn reizen kocht hij kunst - zowel oude kunst als actuele kunst. In 1963 kon hij 

'een gouden handdruk' krijgen bij de KLM en van dat geld opende hij een kunsthandel 

in Amsterdam tegenover het Rijksmuseum. Zijn tentoonstellingsprogramma reflecteerde 

zijn persoonlijke belangstelling - én zijn collectie. Een belangrijk deel van zi jn verzame

ling bestond uit werken van Cobra-kunstenaars die hij in de jaren vijft ig voor een prikje 

had gekocht en in de jaren zestig en zeventig voor aanmerkelijk meer geld kon verko

pen. In 1964 organiseerde hij een expositie van de nu 'alom erkende Karel Appel met 

wie je nauwelijks een risico kunt lopen. Ik heb op het ogenblik een expositie van mijn 
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eigen collectie Appels. Schilderijen, gouaches en grafiek (..). Je krijgt haast geen kans 

meer Appels te zien in Nederland. Negen werken heb ik er al van verkocht maar vr i jwel 

allemaal aan Amerikanen.'49 Hi j organiseerde tentoonstellingen van bekende buiten

landse kunstenaars als Pablo Picasso (keramiek), Antonio Saura en Marc Chagall, meest

al grafiek. Van Chagall was er grafiek te koop tussen de vierhonderd en zestienhonderd 

gulden. Tentoonstellingen van moderne klassieken, Cobra-kunst en jonge Nederlandse 

kunstenaars, werkzaam in uiteenlopende stijlen en stromingen, werden afgewisseld met 

tentoonstellingen van etnografica; deuren uit Afrika bijvoorbeeld of Koptische kunst. In 

1965 opende Krikhaar een tweede galerie in de Spuistraat in Amsterdam - in de buurt 

van d'Eendt.50 

Galeriehouder Krikhaar was iemand met veel flair. Hi j had ook veel gevoel voor show 

en publiciteit. Mensen uit de toneel- en danswereld frequenteerden de galerie en een 

vaak extravagant publiek bezocht de vernissages. De openingen fungeerden als gelegen

heden voor sociale contacten tussen kunstenaars en kunstliefhebbers maar boden tege

li jkertijd de mogelijkheid bij een bepaalde society te horen waarin zien-en-gezien-wil-

len-worden een belangrijk element was. Nieuws over kunstenaars van de galerie of over 

de galerie zelf, bijvoorbeeld over spraakmakende openingen en aanwezigen, was vaak 

op de sociery-pagina's van kranten en tijdschriften te vinden. Bij wi jze van publiciteits

stunt liet Krikhaar het beroemde Engelse fotomodel Jean Shrimpton in 1965 de tentoon

stelling van Paul de Lussanet openen. Al le kranten schreven over de elkaar verdringende 

massa mensen die naar de galerie gekomen om tijdens de vernissage een gl imp van het 

fotomodel op te vangen. 

Krikhaar had naast publicitair ook financieel succes en stak dat niet onder stoelen of 

banken zoals ook al bleek uit de passage over de verkoop van Appels aan Amerikanen. 

In de Haagse Post werd hij in 1966 geportretteerd als 'aan een sherry nippend, in zi jn 

fraai betegelde kunsthandel met uitzicht op het Amsterdamse Lieverdje' met de uitspraak 

'Ik heb bijvoorbeeld zo goed als alle schilderijen verkocht van Paul de Lussanet. In het 

algemeen wordt er meer kunst gekocht als vroeger, ja hoe komt dat? De kranten schrij

ven er meer over er is gewoon meer belangstelling. Toen ik op school zat bezocht ik 

nooit een museum. Tegenwoordig krijg ik jongeren onder leiding van een leraar in mi jn 

kunsthandel. Jonge mensen die trouwen, wi l len een goed schilderij aan de muur hebben. 

Ik verkoop aan fabrikanten, onderwijzers en doktoren en vooral veel aan jongeren.!...) 

Vroeger was het bekend in het buitenland dat je in Amsterdam toch niets verkocht. Ik 

waag me niet aan nouveau realisten zoals Ives Klein, Arman en Christo daar kan je in 

Holland niet van leven. Die worden alleen maar door de musea gekocht en die bezitten 

al zulk werk. Mi jn prijzen liggen voor schilderijen tussen de zeshonderd en duizend gul

den en voor gouaches driehonderdvijft ig gulden.'51 

Krikhaar hield veertig procent commissie in bij verkoop. Wie de expositiekosten 

betaalde hing af van de bekendheid van de kunstenaar. Onbekende kunstenaars moesten 

doorgaans zelf een deel van de kosten voor de vernissage, het drukwerk en dergelijke 
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dragen. Over zijn klandizie zei hij desgevraagd dat hij een vaste klantenkring met ver

zamelaars had. Collectioneurs als Pijnenborg, De Jong en Or lof fvan de Peter Stuyvesant-

collectie waren regelmatige kopers, volgens Krikhaar. Maar ook verkocht hi j , naar eigen 

zeggen, veel aan gelegenheidskopers en toevallige passanten. Maar ondanks een relatief 

snelle en succesvolle carrière kon Krikhaar niet alléén leven van zijn handel in eigen

tijdse kunst '(...) tenminste niet zoals ik dat w i l . Daarom handel ik op veilingen erbi j . Ik 

koop voor een aantal klanten op veil ingen.'52 Maar ook dat leverde ogenschijnli jk onvol

doende op. 

In 1970 onderbrak hij zi jn kunsthandelsactiviteiten in Nederland om zich toe te leg

gen op de internationale markt. Hij had daarvoor een aantal redenen Als eerste noemde 

hij het gegeven dat de Nederlandse markt te weinig aansloot bij de internationale markt. 

Evenals collega Hoogstraate van d'Eendt spuide hij zi jn gal over de concurrerende wer

king van de Contraprestatie. Maar ook waren recente ontwikkelingen in de kunst zelf en 

in de bedrijfstak, de kunsthandel, oorzaken voor de pauze in Nederland. Veel nieuwe 

ontwikkelingen in de beeldende kunst leidden in zijn ogen tot 'museumkunst' die niet 

interessant was voor particulieren en dus ook niet voor de kunsthandel. Daarenboven 

was de vercommercialisering van de kunsthandel hem een doorn in het oog. De onein

dige multipl icering van het werk van een geometrisch abstract werkend kunstenaar als 

de Fransman Victor Vasarely en de mobiles van de Amerikaanse kunstenaar Alexander 

Calder was voor Krikhaar een bron van irritatie. Tenslotte stoorde hem het feit dat vei

lingen een steeds belangrijkere rol gingen spelen in de verkoop van eigentijdse kunst. Bij 

goede verkoop stegen de prijzen en deze prijsstijgingen waren te arrangeren hetgeen in 

zi jn ogen nadelige consequenties had voor de kunsthandel waar het manipuleren met 

prijzen minder eenvoudig w a s . " 

Voor d'Eendt en Krikhaar was de artistiek-inhoudelijke dimensie van beeldende kunst 

nadrukkelijk met de commerciële dimensie verbonden. In zekere zin bliezen zij de voor

oorlogse kunsthandel nieuw leven in. Immers, evenals deze, combineerden zij de han

del in waardevastere oude kunst of etnografica met eigentijdse kunst, die vaak uit eigen 

collectie afkomstig was. Ook probeerden zij internationaal te opereren. Zij mikten voor

al op - en waren ook afhankelijk van - particuliere kopers en niet op musea. Passie voor 

kunst was wel het uitgangspunt, zowel Hoogstraate als Krikhaar waren hartstochtelijke 

verzamelaars, maar werd gecombineerd met zakelijk instinct en commercieel en publ i 

citair optreden. 

Galerie Delta, Rotterdam 

Op verzoek van Ludo Pieters, reder en destijds voorzitter van de Rotterdamsche 

Kunstkring, werd Hans Sonnenberg in 1962 manager van Galerie Delta in Rotterdam. 

Delta ressorteerde in eerste instantie onder de Kunstkring. Sonnenberg werkte destijds bij 

een cargadoorsbedrijf en was verzamelaar van werken van onder andere kunstenaars van 

de Nederlandse Nulgroep als J.J. Schoonhoven, van de internationale Zero-beweging 
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onder wie Piero Manzoni en van zeer uiteenlopende kunstenaars bijvoorbeeld Shinkichi 

Tajiri, Jaap Wagemaker en Wim Schumacher. 'Ik zat er (bij de kring TG) natuurlijk op 

rozen want er was een secretaresse en een conciërge. Ik kon rustig tijdens kantoortijden 

zaken doen en afspraken maken. Ik ben nooit betaald. Het is alti jd een hobby geweest: 

de enige die betaald werd dat was de secretaresse. Alles was liefde-werk-oud-papier.'5 '1 

Behalve voor de Zero-kunstenaars en de Informeler), onder anderen Kees van Bohemen, 

had Sonnenberg in zi jn tentoonstellingsprogramma ook aandacht voor Cobra-kunste

naars en aanverwanten: Eugène Brands, Corneil le, Constant, Anton Rooskens en Asger 

Jörn. Sonnenberg kwam veel in Parijs en kwam daar in aanraking met werk van Engelse 

Pop Arf-kunstenaars, onder meer van David Hockney, Peter Blake en Richard Hamilton. 

Hi j kocht en exposeerde hun werk dat een nieuw accent in zi jn galerieprogramma werd. 

Ook Amerikaanse Pop Art had zi jn aandacht - met name grafiek van Andy Warhol, Claes 

Oldenburg, Robert Rauschenburg en Roy Lichtenstein. Hi j kocht die prenten bij Galerie 

lleana Sonnabend voor vijft ig gulden en verkocht ze in Nederland voor vijf en zeventig 

gulden. 

De pluriformiteit van zi jn tentoonstellingsprogramma kenschetste hij als volgt: 'En zo 

had ik dus naast mijn Cobra-li jn, mi jn figuratieve lijn én de lijn Schoonhoven-Manzoni' . 

Z i jn commerciële werkwi jze typeerde hij in kunsthandelsterminologie: 'Ik kon altijd als 

ik in Parijs was, en ik zag mooie tentoonstellingen, aankoopgaranties doen. Ik maakte 

een tentoonstelling van zeven werken waarvan ik er één kocht en een vriend van mij 

twee en dan had je er al drie verkocht. En dan had je altijd wel Ludo Pieters die wat kocht 

of Piet Sanders uit Schiedam.'55 Voor Zero was daarentegen weinig belangstelling in 

Nederland. Slechts één Nederlandse collectioneur, Martin Visser die tot dan toe vooral 

Cobra-kunst had verzameld, was geïnteresseerd in Manzoni , aldus Sonnenberg. 'Martin 

en zijn (toenmalige TG) vrouw Mia kochten eerst een ding voor tweehonderd gulden en 

later zijn we gaan ruilen. Zij hadden Appels en Constanten van rond 1950. Die heb ik 

toen geruild voor Manzoni. De Vissers waren eigenlijk de enige kopers. Ook voor de Pop 

Art hadden maar een paar verzamelaars in Nederland belangstelling', aldus Sonnenberg. 

'In feite kochten alleen maar het verzamelaarsechtpaar de heer en mevrouw van Eelen 

en de /S/u/-kunstenaar Schoonhoven en nog een enkeling grafiek van de Pop Art kunste

naars. Toen ik wegging (bij de Rotterdamsche Kunstkring TG) lag er nog een groot pak 

grafiek van Roy Lichtenstein.'56 

Tenslotte had Sonnenberg ook aandacht voor een nieuwe generatie, meestal door de 

Pop Art geïnspireerde en voornamelijk uit Rotterdam afkomstige, jonge kunstenaars. In 

de jaren zestig leidde dit accent tot lol l ig bedoelde uitnodigingen als 'De Heer H. 

Sonnenberg zal de eer hebben in Galerie Delta te Rotterdam het geëerd publiek ter 

bezichtiging aan te bieden schilderijen met schoone voorstellingen van vier geheel zeld

zame wonderkinderen Woody van Amen, Wim Gijzen, Reinier Lucassen, Jacob Zekveld. 

De Heeren Proffesoren, doctoren en verdere verzamelaars zullen zelden een zoodanige 

gelegenheid aantreffen om zulk een verschijnsel te beschouwen. De Bovengenoemde, 
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bezitter van de werken van de bovenvermelde wonderkinderen, vleit zich het Publiek 

genoegen te geven met het vertoonen dier kunstige zeldzaamheden.'57 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling schreef criticus Anthonie Bosman in het 

Algemeen Dagblad dat hij niet aan de indruk ontkwam dat Sonnenberg 'zeer commer

cieel probeert te gokken, even commercieel als deze jongeren hun weg uitstippelen die 

leidt van de ondersteuningsregeling naar de internationale faam. Het feit dat het muse

um Boijmans Van Beuningen en een Amerikaanse verzamelaar de knutsels van Woody 

van Amen aankochten zegt in dit opzicht voldoende.'S8 Het was inderdaad gokken, vol

gens Sonnenberg, maar erg veel financieel succes brachten met name de jongeren - zeker 

in het begin - hem niet. Toen deze kunstenaars - mede door zijn toedoen - wat meer 

gevestigd raakten ging het beter en Sonnenberg verdiende 'wat geld dat van de dochter 

(Delta) naar de moeder (Rotterdamsche kunstkring)' moest. Daarom ging Sonnenberg 

vanaf 1968 voor eigen rekening en risico werken. Hi j verhuisde ook naar een andere 

lokatie in Rotterdam. 

Sonnenberg vond zichzelf géén kunsthandelaar - heden ten dage nog steeds niet. Het 

kopen van kunst is voor hem een hobby en misschien ook wel een geldbelegging. Het 

enige commerciële uitgangspunt was dat hij quitte w i l spelen en er geen geld op wi lde 

toeleggen. Een galerie exploiteren vond hij zelfs in dat opzicht nadelig in relatie tot het 

aanleggen van een privé-verzameling.59 Toch gaf zi jn internationale in- en verkoop van 

kunstwerken uit binnen- en buitenland wel degelijk bli jk van handelaarstrekken. 

Sonnenberg was één van de weinige Nederlandse galeriehouders die in de jaren zestig 

de belangrijkste internationale ontwikkelingen allemaal tegelijkertijd volgde en voor 

eigen risico inkocht en verkocht. Tegelijkertijd bleef hij in zijn galerie altijd aandacht 

besteden aan jonge talenten met wiens werk hij affiniteit had - ook al verkocht hij er we i 

nig van. In de loop der t i jd overleefde Galerie Delta artistieke en financiële ups en 

downs. De galerie is nog steeds in Rotterdam gevestigd en in slechte tijden teert 

Sonnenberg op de verkoop van werken uit zi jn privé-verzameling.60 

Galerie Nouvelles Images, Den Haag 

Galeriehouder Ton Berends nam in 1952 de Haagse religieuze kunsthandel annex beel-

denwinkel Henke over. In 1958 hoorde hij van het bestaan van de Club des Nouvelles 

Images, een Franse vereniging bestaande uit priesters (dominicanen) en leken 'onder 

bescherming van de Heilige Veronica die in haar handen ontving de beeltenis van de 

heer'. De club was gericht op de bevordering van nieuwe religieuze kunst in Europa. In 

Frankrijk deden kunstenaars als Georges Braque en Fernand Léger mee met de club. Doel 

was 'religieuze voorwerpen speciaal te laten vervaardigen door gerenommeerde kunste

naars die door hun werk bewezen hebben de geest van deze ti jd te vertolken.'61 Berends 

introduceerde de club in Nederland en daarmee was Galerie Nouvelles Images geboren. 

In 1961 had Nouvelles Images in Nederland vierhonderd leden. Kunstenaars kregen van 

Berends opdrachten voor de vervaardiging van kerstkaarten maar ook voor religieuze 
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objecten als kruisbeelden en dergelijke. Hi j organiseerde daarnaast tentoonstellingen in 

de galerie van religieuze werken van deze kunstenaars.62 Ook bemiddelde de galerie

houder bij opdrachten bij de inrichting van kerken en voerde hij 'actie ter bestrijding van 

de kitsch en de Bondieuserie' door 'op kundige en verantwoorde wi jze (...) goede en 

smaakvolle religieuze en gebruikskunst' te laten vervaardigen door kunstenaars.63 Onder 

leiding van Berends ontwikkelde de galerie zich van een op religieuze kunst gerichte 

instelling tot één van de grootste galeries in Nederland. 

Vanaf halverwege de jaren zestig profaniseerde de galerie: de religieuze uitgangspun

ten werd steeds minder grondslag van het tentoonstellingsprogramma en vervangen door 

de persoonlijke smaak van de galeriehouder. Over zi jn toenmalige selectiebeleid zei 

Berends in een interview in 1 964: 'Het is net als met het uitzoeken van fruit. Ik houd het 

meest van abrikozen. Het is vooral.een gevoelsmatige zaak, dat geef ik toe. Ik heb een 

voorkeur voor het constructivisme; Carel Visser, Dick Cassée, Marius Quee om er enke

len te noemen. Verder kan ik geen afscheid nemen van Cobra omdat ik dat bewust heb 

meegemaakt. (...) en Post-Cobra waaronder Pierre van Soest, Pieter Defesche en )ef 

Diederen.'64 Vooraanstaande Nederlandse kunstenaars uit de Cobra en Post-Cobra gene

ratie, onder wie Lucebert en Lataster, hadden langdurige verbindingen met de galerie -

soms in deelti jd met een Amsterdamse galerie. Van de meeste van deze kunstenaars wor

den nog steeds regelmatig tentoonstellingen in de galerie gehouden en is - inmiddels zeer 

in prijs gestegen - werk uit stock te koop. Ook had Berends in die t i jd veel tentoonstel

lingen van buitenlandse kunstenaars bijvoorbeeld van Michel Seuphor, Jean (Hans) Arp 

en Antonio Saura. 

De galeriehouder had veel architecten als klant. Hi j deed naast de galerie een studie 

binnenhuisarchitectuur en organiseerde maandelijks in de galerie een architecten-café 

waardoor zich op informele wi jze een kring van belangstellenden en kopers ontwikkel

de. De galerie had het eerste decennium van zi jn bestaan geen gebrek aan aandacht van 

de pers. Volgens Berends kwam dat omdat er zo weinig galeries waren - zeker in Den 

Haag - en vanwege het feit dat 'als je wat bijzonders in Den Haag deed, je vrij makke

li jk en snel publiciteit kreeg'.65 

Berends had nauwe en langdurige contacten met zijn kunstenaars die meestal om de 

twee jaar een tentoonstelling bij hem hadden. Bij de één was dat lucratiever dan bij de 

ander: als het werk van een kunstenaar op het eerste gezicht interessant was kreeg hij 

een tentoonstelling maar als in tweede instantie werk en verkoop tegenvielen werden de 

contacten meestal verbroken. Incidenteel werkte Berends met contracten. Meestal waren 

de afspraken tussen kunstenaar en galeriehouder gebaseerd op een gentlemen's agree

ment. Tijdens een interview benadrukte de galeriehouder het belang en de noodzaak van 

de wederkerigheid van persoonlijke en zakelijke relaties; vooral met kunstenaars maar 

ook met klanten: als het goed gaat werkt het meestal twee kanten uit.66 Berends gaf het 

voorbeeld van een verzamelaar die tegen hem zei: 'ik koop dat beeld omdat ik het mooi 

vind maar ook om u te laten zien hoe bli j ik ben dat u me in de kunst hebt ingeleid'.67 
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Kunstenaars en klanten moesten vertrouwen krijgen in het tentoonstellingsprogramma 

van de galerie en in de persoon van de galeriehouder, aldus Berends. Hun gedeelde inte

resse was beeldende kunst en dat was de basis voor communicatie zelfs als je gezellig 

met elkaar zat te eten. Sociale nabijheid was heel belangrijk, volgens de galeriehouder, 

en plezierig maar vooral ook een kwestie van klantenbinding. Op die wi jze kon je men

sen dingen leren zien. Door de verkoop van twee à drie kunstwerken waren mensen op 

een spoor te zetten en soms bovendien tot verzamelaar te maken; 'gepakt' door de beze

tenheid om te collectioneren. De persoonlijkheid van de galeriehouder was van door

slaggevend belang voor het welslagen van een galerie. Continuïteit was daarvoor een 

ander ingrediënt. In zijn ogen waren ongeveer tien à vijftien jaar nodig voor de opbouw 

van een galerie.68 

Galerie of kunsthandel 

d'Eendt, Krikhaar, Nouvelles Images en Delta hielden zich in de jaren zestig in hun ten

toonstellingsprogramma's bezig met meerdere generaties kunstenaars en elkaar opvol

gende kunststromingen. Meestal bestond hun beleid uit een combinatie van meer geves

tigde (internationale) eigentijdse kunst - op dat moment Cobra en dan met name Karel 

Appel en grafiek van buitenlandse kunstenaars bijvoorbeeld uit de Pop Art en aanver

wante stromingen. d'Eendt en Krikhaar hielden zich daarnaast ook bezig met de verkoop 

van klassiek moderne kunst of etnografica. Ze waren kunsthandelaar, verzamelaar en 

galeriehouder tegelijkerti jd. De verschillende activiteiten waren niet altijd even duideli jk 

te scheiden. Zij organiseerden tentoonstellingen waarmee ze - delen van - hun eigen ver

zameling te gelde maakten maar hielden ook tentoonstellingen van meer of minder 

bekende kunstenaars van wie ze werken in consignatie namen. Ze deden aan (interna

tionale) inkoop en verkoop van kunst in de eigen kunsthandel maar bemiddelden soms 

ook op veilingen ten behoeve van derden. 

Het zelfbeeld van Ton Berends van Nouvelles Images en Hans Sonnenberg van Delta, 

was dat ze nadrukkelijk galeriehouder - en géén kunsthandelaar - waren. Deze attitude 

markeert de toenemende nadruk op de eigen identiteit van dé galerie in vergelijking met 

de kunsthandel. Kenmerkend voor galeries was in hun visie het aangaan van min of meer 

langdurige en vaste verbindingen à la Durand Ruel met een beperkt aantal kunstenaars 

dat nog niet bekend was: 'een galerie kiest voor kunst die geïntroduceerd moet worden 

en van kopers "voorzien" moet worden.'69 De belangrijkste taak van een galerie was de 

begeleiding van kunstenaars en het regelmatig houden van tentoonstellingen van desbe

treffende kunstenaars opdat er wezenli jk contact kon ontstaan tussen galerie en kunste

naar. Een galerie was dan ook idealistisch van aard en gericht op het overdragen van het 

eigen enthousiasme voor beeldende kunst aan klanten. In de woorden van Ton Berends: 

'Een galerie moet open zi jn voor iedereen, ook voor mensen die nooit iets kopen. Op die 

wi jze kan de galeriehouder een belangrijke culturele functie vervullen.'70 

Met name voor Berends was een galerie duideli jk een andere vorm van handel in 
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eigentijdse kunst dan een kunsthandel - met eigen mores en gewoonten. Voor de galerie 

gold het primaat van de culturele functie. Deze nadruk op het ideële karakter was tege

li jkerti jd ook een claim om erkenning van een eigen domein in de beeldende kunstwe

reld. De commerciële functie van de galerie werd daarmee niet ontkend. Maar door de 

nadruk op informatie en cultuuroverdracht als belangrijke taken voor de galerie en op 

persoonlijke bindingen met kunstenaars en klanten werd die functie wel enigszins ver

huld. 

'Galeries-pilotes' 

P/7ofe betekent letterlijk loods. De term werd geïntroduceerd in 1964 op de eerste Salon 

International des Galeries Pilotes in Lausanne, Zwitserland. Voor deze Salon waren acht

tien galeriehouders afkomstig uit de hele wereld uitgenodigd. Nederlandse deelnemers 

waren Galerie Espace, met werk van Anton Heyboer en Lucebert, en Galerie d'Eendt -

met werk van Constant en Eugène Brands. De grondgedachte van de Salon was dat gale

riehouders als ontdekkers van kunstenaars een loodsende, richtinggevende functie in het 

kunstleven vervulden. In de loop der t i jd werd de term galerie-pilote- pilot-gallery\n het 

engels; een Nederlandse term bestaat er niet voor - vooral gereserveerd voor galeries die 

een potentieel publiek als eerste kennis lieten nemen van nieuwe ontwikkelingen in de 

kunst.7' 

Voorbeelden van galeries-pilotes uit de jaren zestig die kortstondig activiteiten ont

plooiden waren onder anderen Galerie 207 en Galerie Amstel 47 te Amsterdam. Galerie 

207 werd geëxploiteerd door de beeldhouwer Cornelius Rogge en zi jn moeder. Zi j orga

niseerden in 1960-1961 een aantal tentoonstellingen van onder anderen Pieter Engels, J. 

C. J. van der Heyden en Daan van Golden en Jan Cremer. Maar voornamelijk hadden zij 

tentoonstellingen van de Nulgroep. Op 1 Apri l 1960 werd er de Internationale 

Tentoonstelling van het Niets geopend. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd 

het Manifest tegen het Niets uitgegeven waarin opruiende stellingen als 'een schilderij is 

net zoveel waard als geen schilderij ' en 'geen kunsthandel is nog wel zo doelmatig als 

kunsthandel' uitgegeven. Ook verscheen het pamflet Einde waarin de opheffing van alle 

beeldende kunstinstellingen werd gepropageerd. Galerie 207 trok haar conclusies en 

sloot haar deuren in 1961 72 

Galerie Amstel 47 te Amsterdam bestond eveneens slechts kort en was in 1963 en 

1964 gevestigd onder het boek-antiquariaat van Ruud Peereboom op het gelijknamige 

adres. In tegenstelling tot Galerie 207 was Amstel 47 internationaal van karakter en 

gelieerd aan leden van de Fluxus-groep. Fluxus was een ongrijpbare internationale neo-

dadaïstische groep kunstenaars die de spot dreef met professionele kunstbeoefening en 

een mengeling aan artistieke en vaak provocerende activiteiten op het terrein van beel

dend kunst, muziek en theater - soms in combinatie - organiseerde. In Nederland was 

Wi l lem de Ridder de drijfveer achter vele manifestaties die onder de noemer Fluxus 
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plaatshadden.73 De Ridder kreeg gedurende een jaar de gelegenheid om in de galerie de 

activiteiten van Fluxus te presenteren en kunstenaars als John Cage, Nam June Paik, Wim 

T. Schippers en Stanley Brouwn hadden er tentoonstellingen.74 

Galerie (Prinsengracht) 845 hield het langer vo l . In vergelijking met 207 en Amstel 47, 

die spreekbuis waren voor kunstenaarsgroeperingen en in die hoedanigheid spraakma

kende acties en evenementen organiseerden, was 845 een 'echte' galerie met een regu

lier tentoonstellingsprogramma. Eigenaar was het echtpaar Melchers dat eind jaren veer

tig was begonnen met tentoonstellingen van Cobra kunstenaars van het eerste uur in hun 

eigen huis. In 1963 werd een verdieping van het huis verbouwd tot galerie. Het ontdek

ken en tentoonstellen van nieuwe talenten binnen nieuwe stromingen was de belang

rijkste drijfveer van de galeriehouders. Jan Dibbets, Ger van Elk, Lucassen en Alphons 

Freymuth exposeerden in de eerste helft van de jaren zestig bij 845 toen ze nog relatief 

onbekend waren. Toen Ru Melchers in 1965 overleed zette zi jn vrouw de galerie voort. 

Zij was vooral artistiek inhoudeli jk geïnteresseerd in kunst en kunstenaars: 'Je met kunst 

bezighouden is vooral een levenshouding' zei Dol ly Melchers die zich in haar tentoon

stellingsselectie 'vaker liet leiden door sympathie voor bepaalde kunstenaars dan door de 

verkoopmogelijkheden van het te exposeren werk'.75 Het was 'allemaal heel informeel 

(...). Er werd weinig verkocht in de eerste jaren, maar daar ging het ook niet om. In som

mige gevallen pakte het goed uit en kregen andere galeries, en af en toe zelfs musea, 

belangstelling voor het werk van een kunstenaar. Maar ik vond het meestal niet zo inte

ressant meer als een kunstenaar eenmaal erkenning kreeg. Het werd dan allemaal zo 

braaf. Ik vond dat ze dan maar naar een andere galerie moesten gaan, die meer voor ze 

kon doen. We waren het altijd wel als vanzelfsprekend met elkaar eens. Kunst was voor 

ons de weg naar vri jheid, niet dat we dat nu zo tegen elkaar zeiden, maar dat gevoel 

heerste er.76 

Naar eigen zeggen maakte Dol ly Melchers in 1 965 5500 gulden op aan subsidie in het 

kader van de Aankoopsubsidieregeling kunstaankopen (ASK) en dat was vijf en dertig 

procent van de totale verkoop.77 In 1973 hield de galeriehoudster het voor gezien en 

werd haar galerie, onder de naam The Printshop, voortgezet door drukker Piet Clement, 

die naast het pand een grafische werkplaats had. 

Al deze galeries fungeerden enige t i jd - vaak kortstondig - als samenbindende factor 

van progressieve krachten in de kunstwereld waarna de kunstenaars zich verbonden aan 

galeries à la Espace die een meer gesettelde positie hadden. Een klein aantal was een 

langduriger bestaan gegund, onder anderen Riekje Swart, Orez en Galerie 20. 

Galerie Riekje Swart, Amsterdam 

De galeriehoudster opende in 1964 haar galerie aan de Keizersgracht in Amsterdam. 

Voordat ze, op haar veertigste, met de galerie begon was ze personeelschef op een bank 

en verzamelde ze kunst. Een klein gespaard kapitaal investeerde ze in de galerie. 

Museumdirecteur Sandberg was haar grote voorbeeld en inspiratiebron. Swart startte met 
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tentoonstellingen van werk van zeer uiteenlopende jonge Nederlandse kunstenaars.78 In 

1965 werd ze, met een aantal andere Amsterdamse galeriehoudsters, door het damesblad 

Libelle geïnterviewd. Het weekblad maakte gewag van haar enthousiasme: 'Hendrika 

Swart gaat als een wervelwind door de galerie'. Gevraagd naar haar motieven zei ze: 'Ik 

doe dit omdat ik het fi jn vindt om iets te activeren. En de beeldende kunst is het waard 

om geactiveerd te worden. Ik weet best dat een schilderij niet belangrijker is dan een 

koelkast. Maar als een mens die zakelijke dingen heeft moet aan zi jn geestelijke gezond

heid gedacht worden.'79 

Vanaf halverwege de jaren zestig waren contacten met beeldend kunstenaars Lucassen 

en Bob Bonies belangrijk inspiratiebronnen voor haar tentoonstellingsprogramma. 

Bonies stimuleerde haar om zich op de hoogte te stellen van hetgeen er in de buiten

landse musea en galeries gebeurde.80 Hi j liet de galeriehoudster kennis maken met 

belangrijke vertegenwoordigers van het internationale constructivisme. Na enige jaren 

specialiseerde ze zich in dit cool en clean werk van Nederlandse constructivisten als 

Peter Struycken, Ad Dekkers, André Volten, Bob Bonies en Ewerdt Hilgemann en van een 

aantal buitenlandse constructivisten waaronder Francois Morellet. De reacties op haar 

keuze voor het constructivisme waren in het begin nogal negatief in de pers. 'Men vond 

dit werk namelijk koud, steriel, rationeel, kortom onmenselijk. Ik begreep dat toen abso

luut niet (...)'. Ze had juist veel affiniteit met deze kunstuitingen. 'De constructivistische 

kunstenaars Bonies, Dekkers en Struycken elimineren zo veel mogelijk de textuur uit hun 

werk; het levert voor onze tastzin niets op, en vergeet niet met onze tastzin staan we op 

de meest direct l ichamelijke wi jze in contact met de dingen.'81 Swart hield zich niet uit

sluitend bezig met het constructivisme. Ze organiseerde ook tentoonstellingen van con

ceptuele kunstenaars onder wie Cer van Elk en Jan Dibbets. 

Swart was zeer gedreven en een fervent pleitbezorgster voor haar kunstenaars: 'M i jn 

galerie is mijn geloof en ik ben geloofsijverig. Ik w i l mijn overtuiging op mijn klanten 

overbrengen en mijn klanten zi jn tegelijkertijd mijn vrienden. Ik moet dus overdag zowel 

als 's avonds bereikbaar z i jn . ' Haar klandizie bestond in 1970 naar eigen zeggen uit 'een 

groep van driehonderd mensen om mij heen. Die kopen en hebben veel belangstelling. 

Dat is voor een land als Nederland al heel erg veel. '82 Tachtig procent van dat publiek 

bestond uit kunstenaars, ontwerpers en verzamelaars en andere vrije beroepen. Van dat 

publiek was vijf en tachtig procent jonger dan vijf en dertig jaar.83 Ze stond er om bekend 

dat ze vaak lange discussies met haar kunstenaars en met reguliere galeriebezoekers 

voerde over haar tentoonstellingen en over beeldende kunst in het algemeen.84 

De galeriehoudster was vooral geïnteresseerd in het ontwikkelingsproces van haar 

kunstenaars. Zij werkte ook niet met contracten om reden van 'de handelssfeer' die dat 

met zich meebracht. In haar eigen woorden: 'de handel is er op gericht om propaganda 

voor een product te maken, de afzet voor een product te vergroten en als men dat dan 

eindelijk voor elkaar heeft door daar t i jd, geld en energie aan te besteden zodat er een 

interessante markt voor het product is ontstaan dan schep je een situatie die de kunste-
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naar er toe verleidt, dat product te bli jven maken in variatie op hetzelfde thema. 

Bovendien verplicht zo'n contract de kunstenaar ook min of meer moreel daartoe anders 

ben je de markt die zo zorgvuldig werd opgebouwd met een klap kwijt . Voor mi j wordt 

het dan ook een dooie boel. Zowel de kunstenaar als ik hebben er alle belang bij dat de 

hele situatie van de kunst niet zó in elkaar zit, dat hij bij het produceren zijn markt in de 

gaten moet houden ten behoeve van zi jn financiële zekerheid.'85 Een opvatting van de 

galerie als laboratorium waar ruimte was voor creatief en visueel onderzoek: een visie 

die erg ver verwijderd was van de 'galerie als commerciële zaak (..als) een winkel waar 

de werken verkocht moeten worden' . Deze werkwijze leidde per definitie tot een klein 

publiek dat, net als de galeriehoudster, niet alleen aandacht had voor het product, een 

kunstwerk, maar vooral ook belangstelling had voor de context van actuele ontwikkel in

gen in de beeldende kunst en het discours daarover. Gelukkig was er, aldus Swart, 'een 

kleinere groep met echte interesse voor de nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst, zoals je ook een kleine groep hebt die echt geïnteresseerd is in de ontwikkel ing 

van moderne muziek of moderne poëzie'. Deze kleine groep in- en toegewijden vorm

den de doelgroep van de galerie.86 

Galerie Orez, Den Haag 

Orez (omkering van Zero) werd geopend in april 1960 in een pand in Den Haag dat 

eigendom was van een rijke Haagse dame, mevrouw W.F. den Haring. Orez hield zich 

bezig met de promotie van de Nederlandse Nu/-kunstenaars. Hans Sonnenberg was de 

eerste jaren artistiek leider van de galerie. In december 1960 was er in Orez een ten

toonstelling van leden van de internationale Zero-groep. Een journalist van Elseviers 

schreef naar aanleiding van de eerste tentoonstelling: 'aan dit soort belijdende galeries is 

Nederland niet rijk; het is derhalve een winst voor de Zero-groep dat zij dit steunpunt 

verwierf.'87 Opmerkeli jk was de tekst van de uitnodiging: 'deze tentoonstelling is geor

ganiseerd naar aanleiding van de "regeling subsidiëring voor aankopen van werken van 

levende beeldende kunstenaars" waarbij aan Nederlandse kopers een subsidie wordt ver

leend van dertig tot vijftig procent met een maximum van driehonderd gulden per 

werk.'88. De opening werd verricht door de kunsthistoricus Pierre Janssen - destijds con

servator van het Stedelijk Museum van Schiedam - de latere directeur van het 

Gemeentemuseum Arnhem en bekende televisiepersoonlijkheid: de enthousiaste en 

bezielde presentator van het programma Openbaar Kunstbezit. De oproep om van de 

subsidie gebruik te maken en het publiek te stimuleren tot aankoop werkte echter niet: 

er werden nauweli jks werken verkocht op de tentoonstell ing. In 1962 vertrok 

Sonnenberg naar Rotterdam en kreeg daar het beheer van Galerie Delta. Twee jaar later 

werd Orez een commanditaire vennootschap onder leiding van de uit de Public 

Relations afkomstige Leo Verboon en voordrachtskunstenaar Albert Vogel.89 Mevrouw 

Den Haring bleef stille vennoot. 

Orez stond een duideli jke l i jn voor: het presenteren van kunstenaars uit de Zero-bewe-
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ging, zowel de internationale als de nationale variant. De eigenaren van Orez zetten zich 

af tegen "kunsthandels waar je alles kan kopen, een soort Winkel van Sinkel, dat wi l len 

w i j niet'. Schilderijen waren bij Orez te koop vanaf driehonderd vijftig gulden; reliëfs van 

J.J. Schoonhoven waren er voor twaalfhonderd gulden en schilderijen van Wagemaker 

voor drieduizend en 1 750 gulden. Werk van de leden van de Nulgroep en van een aan

tal kunstenaars uit de internationale Zero-groep was bij de galerie permanent in stock.90 

Orez wi lde 'op contractbasis de alleenvertegenwoordiging voeren van het werk van een 

select klein aantal levende kunstenaars' naar voorbeeld van gerenommeerde kunsthuizen 

in het buitenland.91 Deze werkwi jze, die in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten 

common practice was, en die Stedelijk Museumdirecteur de Wi lde de Nederlandse gale

ries voorhield wi lde Orez in de praktijk brengen. Verboon en Vogel wilden 'tien à vijf

tien mensen vast onder contract nemen. Wie een solo-expositie bij ons heeft betaalt 

niets, maar dat impliceert dat hij bi j ons onder contract komt. Het is de bedoeling t ien

duizend gulden per tentoonstelling om te zetten'. De praktijk spoorde echter niet alti jd 

met de theorie getuige een retrospectieve uitspraak van Armando in 1989: 'Ik stond 

onder contract, tussen grote aanhalingstekens, bij Leo Verboon (..die) nooit wat verkocht. 

Als ik alleen daarvan had moeten leven zou ik al twint ig keer van de honger omgekomen 

z i jn . Wanneer ik tegen Leo zei: "Ik heb gehoord dat die of die interesse heeft" dan zei hij 

"Die klootzak, die krijgt niets van je" . Dat vond ik toen enig maar tegelijkertijd wist ik 

niet of dat wel de juiste methode was. Een kunstenaar moet toch kunnen leven?'92 

Op de vraag wie er kochten bij de galerie was Verboon's antwoord, in een interview 

in de Haagse Post in 1 966: 'Geen glazenwassers, de mensen die een kunstwerkje wi l len 

bezitten zi jn artsen, advocaten, juristen en Haagse ambtenaren.' Hi j voegde daaraan toe: 

"Het is me wel opgevallen dat kunst iets verschrikkelijk ernstigs is. Als je er op luchtige 

wi jze over spreekt, kopen de mensen het niet. Het moet iets heiligs en gewijds hebben, 

iets van de kerk, wi l len de mensen tot kopen overgaan.'93 O p enigszins relativerende 

wi jze duidde Verboon hiermee het geloofsaspect van de kunst en het belang van over

dracht van overtuiging en enthousiasme dat door galeriehouders als Ton Berends van 

Nouvelles Images en Riekje Swart, als een essentie van de eigen galeriepraktijk was aan

geduid. Ondanks de ambitieuze plannen en de duideli jke l i jn van de galerie gingen 

Vogel en Verboon in 1 971 uit elkaar en de galerie werd gesloten. Verboon ging onder de 

naam Orez Mobiel verder en behartigt tot op heden de belangen van een aantal Zero

kunstenaars, onder wie de - inmidddels overleden - J.J. Schoonhoven. 

Galerie 20 te Arnhem en Galerie 20D te Amsterdam 

Felix Valk begon in 1960 in Arnhem Galerie 20. Hij was daar werkzaam op de kunst

academie, waar zi jn vader leraar was, en ontmoette een groep jonge kunstenaars, onder 

wie Klaas Gubbels en Rik van Bentum. Valk organiseerde voor academiestudenten dis

cussie- en cabaretavonden. Hi j kon toen goedkoop een uitgewoond pand aan de 

Parkstraat 20 in Arnhem kopen waarvan hij een deel verhuurde aan kunstenaars die er 
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voor niks konden wonen met als tegenprestatie meehelpen opknappen. 'Men zei toen 

waarom begin je niet met een galerie. Je bent een goed intermediair, je kent de kunste

naars. Je kunt de kunst goed presenteren - daar heb ik toen niet zo lang over nagedacht 

maar ik had geen idee want het was een sprong in het duister.'94 De respons uit de stad 

was echter 'wonderl i jk groot' en er werd vanaf het begin 'verbazingwekkend goed ver

kocht'.95 

Valk maakte tentoonstellingen van Nouveau Reatome-kunstenaars uit Frankrijk, die de 

Nederlandse kunstenaar Mark Brusse, destijds in Parijs woonachtig, aandroeg. Ook had 

hi j , evenals Sonnenberg in Rotterdam, contacten met Engelse Pop Art kunstenaars als 

Peter Blake en Ron Kitaj en met Nederlandse Fluxus en Pop Art mensen als W im T. 

Schippers, Woody van Amen en Pieter Engels. Bevriende Nederlandse kunstenaars expo

seerden eveneens bij Valk en rondom de galerie ontstond 'een enorme enthousiaste 

vriendengroep waarin gediscussieerd werd over kunst, plannen gemaakt voor tentoon

stellingen, samen exposities bezocht, gekookt en gegeten.'96 De galerie fungeerde als 

middelpunt van een groep kunstenaars die in persoonlijk en artistiek opzicht verwant 

waren. 

Valk had de werkwijze van de befaamde Franse kunsthandelaar uit het begin van de 

twintigste eeuw, Ambroise Vollard, als ideaalbeeld. Evenals zi jn glorieuze voorbeeld 

'ging' hij voor kunstenaars die hij interessant vond. Nooit werden zij geselecteerd op de 

verkoopbaarheid van hun werk. 'Belangrijk voor mij was of een kunstenaar een interes

sant aspect toevoegde aan wat er bestond.!...) Al verkocht de kunstenaar niet. Als ik hem 

zag zitten bleef hij toch in de galerie. Soms leidde dat tot schulden van dertigduizend tot 

veertigduizend gulden die ik als voorschot gaf, toen een immens bedrag. Soms kocht ik 

ook werk.'97 

Het vasthouden aan interessante kunstenaars hield wel in dat 'alle kunstenaars teerden 

op de drie (kunstenaars) waarvan goed verkocht werd. (...) Verdiend geld werd onmid

delli jk weer ingezet; ik heb vaak kunstenaars moeten financieren (...). Soms hadden ze 

geen geld om materiaal te kopen. Ik regelde goedkope ateliers voor ze en gaf ze voor

schotten en financierde verbli jven. Dat waren zeer riskante ondernemingen.' Valk func

tioneerde soms meer als een impresario dan als galeriehouder. Hi j kon zijn hoofd boven 

water houden dankzij een klein aantal trouwe verzamelaars onder wie Beent en 

Wildenberg en ook de musea bezochten de galerie regelmatig en kochten incidenteel. 

Mede dankzij de aankopen van beide verzamelaars hield Valk het, naar eigen zeggen, zo 

lang vol . Valk rekende dertig procent commissie bij verkoop - een in die t i jd gangbaar 

percentage. Alle kosten van de tentoonstelling zoals drukwerk, publiciteit, vernissage et 

cetera waren voor zijn rekening.98 

Met de organisatie van tentoonstellingen probeerde Valk een verbinding te leggen tus

sen de verschillende kunsten. Dat deed hij onder andere door dichters en schrijvers uit 

te nodigen. Bert Schierbeek, Hugo Claus en Simon Vinkenoog en anderen openden de 

tentoonstellingen of lazen voor uit eigen werk in de galerie. Ook waren er concerten ter 
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gelegenheid van de vernissages en hadden happenings en andere evenementen in de 

galerie plaats. Zo traden actrice Kitty Courbois en beeldend kunstenaar Rik van Bentum 

in de galerie in het huweli jk en maakte Jan Cremer er zo nu en dan soep. De opening 

van een tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaars Pat Andrea en Walter Nobbe in 

1966 werd opgeluisterd met een bokswedstrijd. 

Inmiddels had Valk in 1965 een dependance geopend in Amsterdam. Een jaar eerder 

had hij interieurarchitect en verzamelaar Benno Premsela ontmoet. Deze stelde hem 

voor om in zijn huis in de hoofdstad een galerie te beginnen die Premsela dan zou vorm

geven. Een jonge, uit Israel afkomstige, ex-militair, Yaki Kornblit, werd Valk's assistent en 

nam de bedrijfsvoering in Arnhem op zich. Van 1968-1970 werkten de Keizersgracht

kunst-galeries Galerie 20D, zoals de Amsterdamse dependance heette, Galerie Espace en 

Galerie Swart samen. Zij lieten gezamenlijke uitnodigingen uitgaan. Ook de publiciteit 

werd gemeenschappelijk geregeld en de vernissages waren na elkaar gepland op dezelf

de dag. 'Overal kijken en schelden' was het op die dagen, aldus Felix Valk, maar tegelij

kertijd was het 'vreselijk gezellig en mensen waren heel erg geïnteresseerd. De hele cul

turele clan van Amsterdam kwam er; een generatie van kunstenaars die toen bekend 

begon te worden.'99 

Voor Valk was het beleid van vasthouden aan poulains zoals kunstenaars uit de 'stal' 

van een galerie wel genoemd werden op den duur te statisch. Na tien jaar had hij behoef

te aan iets anders '(...) Switchen in het programma deed ik alti jd wel maar op een 

bepaald moment heb je een stal van kunstenaars die regelmatig tentoonstellen waardoor 

het programma voor de komende tien, twint ig, dertig jaar vastligt. De eigen ontdekkin

gen raakten geïnstitutionaliseerd en daar was voor mij de lol een beetje af."00 Hi j had er 

genoeg van en bracht dat zo onder woorden: 'Een galerie legt je beperkingen op. Je bent 

bezig met een bepaald klimaat. Je gaat tot het uiterste van je eigen keus.L.) In Arnhem 

brachten we de kunst en de mensen naar elkaar toe met lezingen en andere activiteiten. 

Je kon het verband tonen met de literatuur, de muziek. In een echte galerie (zoals die in 

Amsterdam uitsluitend gericht op het maken van tentoonstellingen zonder de andere 

evenementen er om heen TG) was dat ondoenli jk met het oog op het geld, de ruimte en 

ook het imago van de zaak. Na vijf jaar w i l ik liever nu een totaal nieuw begin maken.'101 

Aanleiding voor dat nieuwe begin was de vraag aan Valk om in 1970 in Rotterdam, in 

dienst van de Rotterdamse Kunststichting, een aantal expositiezalen op te zetten en te 

beheren, een aanbod dat hij tenslotte aannam.'02 Valk werd na zi jn dienstverband bij de 

Rotterdamse Kunststichting, dat tien jaar duurde, directeur van het Rotterdams Museum 

voor Land- en Volkenkunde. Na zijn pensionering, weer tien jaar later, begon hij in 1 992 

in Arnhem opnieuw een kunsthandel met als specialisatie niet-westerse kunst.'03 

Criticus Dolf Well ing van het Rotterdamsch Nieuwsblad beschreef de galerie en haar 

publiek in 1970 als volgt: 'Di t luxueuze gekkenhuis is de Galerie 20, een kunsthandel 

dus. Het is geen zaak waar personeelschefs komen om een geschenk te kopen voor een 

jubilaris. Truusje zal het ook niet hier zoeken wanneer ze met haar spaargeld op stap gaat 
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voor moeder die morgen jarig is. Zo'n moderne kunsthandel functioneert we l , maar 

alleen in een speciale kring van kunstenaars en verzamelaars.'104 Valk memoreerde eer

der het belang van een culturele clan rondom de galerie. Niet alleen de galerie van Felix 

Valk maar de meerderheid van de galeries-pilotes functioneerden als kristallisatiepunt 

van een wij-groep van insiders. Kunstenaars, verzamelaars, crit ici, museummedewerkers 

en andere liefhebbers - meestal generatiegenoten - werkzaam of zeer geïnteresseerd in 

actuele beeldende kunst - maakten er deel van uit. De nadruk lag op het bieden van een 

plek waar ruimte was voor vernieuwing en experiment. Commerciële doeleinden waren 

vaak secundair. Galeries die desondanks commercieel succes boekten ontwikkelden zich 

vaak tot een minder op idealisme gegrondveste instelling; bijvoorbeeld Orez. De mees

te galerie-pilotes hadden echter weinig commercieel succes: ze konden geen materiële 

bestendigheid bieden aan hun kunstenaars of waren niet in die bestendigheid geïnteres

seerd. Sommigen, onder wie Dolly Melchers, hadden zelfs als beleid dat kunstenaars die 

té succesvol waren naar een andere galeries werden verwezen. De meesten bestonden 

dan ook maar kort. Degenen die langer bleven bestaan bouwden in de loop van hun 

bestaan somtijds een aanzienlijke artistiek-inhoudelijke status op, bijvoorbeeld Riekje 

Swart. 

Galerie-pilotes waren aldus een verbindende schakel in informele netwerken waarin 

persoonlijke, artistiek-inhoudelijke en zakelijke contacten in elkaar overvloeiden. Soms 

waren ze georganiseerd rond nieuwe stijlen of stromingen; soms gegroepeerd rond een 

kunstenaarsgroep of een aantal bevriende kunstenaars met verwante opvattingen of voor

malige kunstacademiegenoten of generatiegenoten. Voor de kunstenaars, galeriehouders 

en kunstliefhebbers die daar geen deel van uit maakten had een aantal van deze galeries 

een aura van beslotenheid en hoogdrempeligheid. Een galeriehouder als Herman 

Krikhaar bijvoorbeeld wi lde niet (alleen) op die manier werkzaam zijn dat w i l zeggen 

alleen maar bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst: ~ik ga niet 

voor vier, vi jf mensen een tentoonstelling maken."0 5 Deze uitspraak gold zeker ook voor 

andere galeries die zich met voor een breder publiek toegankelijke figuratieve kunst 

bezighielden. 

Een galerie voor figuratieve kunst 

Als tegenwicht tegen de nadruk op vernieuwing en avant garde ontstond in het begin van 

de jaren zestig een galerie die zich nadrukkelijk opwierp als pleitbezorger voor realisti

sche en figuratieve kunst. Galerie Mokum werd in 1 962 op de Amstel in Amsterdam geo

pend. Vanaf het begin was de galerie gericht op het (Sur) Realisme. In eerste instantie was 

dat de oudere generatie: onder anderen Albert Carel Wi l l ink en Pyke Koch. Daarnaast 

waren er ook jongere surrealisten en in verschillende varianten van het (Magisch) 

Realisme werkzame kunstenaars onder wie Johfra, Herman Gordi jn en Melle te vinden. 

De galerie stond onder leiding van Dieuwke Bakker, door sommigen geroemd en door 
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anderen verguisd vanwege de 'eigenwijsheid dat ze zich niet aansloot bij de (domine

rende) non-figuratieve tendens in de schilderkunst maar er dwars tegen in g ing."0 6 

Mokum vervulde een centrale rol in de promotie van figuratieve kunst van een soort 

dat later het Mokumrealisme zou gaan heten: 'Er is weer een galerie, ditmaal Mokum, die 

doet waarvoor de musea geen ti jd meer schijnen te hebben; uit het nabije verleden 

terugbrengen wat niet vergeten mag worden." 0 7 De galerie hield ook exposities op ver

schillende plaatsen in den lande. In 1969 was er bijvoorbeeld een tentoonstelling in het 

Gemeentemuseum Arnhem van jonge Nederlandse realisten uit Galerie Mokum. Vijftig 

jaar realistische kunst was de titel van een reizende tentoonstelling, georganiseerd door 

de galerie, die verschillend plaatsen - en musea - in Nederland aandeed: Museum 

Aemstelle in Amstelveen, het Van Reekum Museum in Apeldoorn, De Waag te Nijmegen 

en nog enkele andere plaatsen. In 1971 verhuisde Mokum naar Oudezijds Voorburgwal 

334, waar de galerie nog steeds gevestigd is.'08 

De betekenis van Galerie Mokum beschreef criticus Lambert Tegenbosch in 1977 in 

de catalogus Vijftien jaar Nieuwe realisten als volgt: 'In de begintijd van Mokum gold 

realisme ter aanduiding van tenminste twee karakteristieke intenties; de eerste was ver

zet tegen de op dat moment in de kunstwereld oppermachtige non figuratieve kunst; de 

tweede een herinnering aan de Hollandse traditie van met name de zeventiende eeuw. 

De twee karakteristieken hingen min of meer samen; als eenheid genomen zouden ze de 

instelling van Mokum kunnen tekenen als conservatief.' Maar, volgens Tegenbosch was 

het 'een conservatisme waarvoor in 1962 enige moed was vereist - minstens zoveel als 

voor wat progressief heette en dat dikwij ls niet meer als volgzaamheid jegens de dagor

de betekende."09 Hi j definieerde het Mokumrealisme - overigens meestal schilderijen -

trefzeker met een aantal kwalificaties als: niet groot; f i jn geschilderd; vage romantiek; 

gekant tegen bestaande cultuur; stil huiskamergenoegen in een wereld van techniek, 

razend verkeer en massamedia; bloot; natuurprijzend 'om er de liefde in te bedri jven'; 

Mokumsex; veel gras en l ichamen; mysterie; magie; surrealisme."0 

Dieuwke Bakker hield zich in de jaren zestig op buitengewoon hardnekkige en harts

tochtelijke wi jze met deze figuratieve specialisatie bezig. Tegen het einde van het decen

nium trad een aantal galeries op verschillende wi jze in het voetspoor van Mokum. Dat 

waren onder anderen Galerie Siau, Galerie Lieve Hemel Stootje Hoofd Niet en Galerie 

Kamp. Deze galeries - en deze figuratieve kunst - kregen vanaf de jaren zeventig nau

welijks meer aandacht in de landelijke media en toonaangevende musea waren er niet 

in geïnteresseerd. Media en musea richtten zich steeds meer op nieuwe ontwikkelingen 

in de beeldende kunst."1 Galerie Mokum, en ook de andere op de figuratie gerichte gale

ries, werd die publiciteit onthouden waardoor ze meer dan andere galeries op eigen 

kracht waren gehouden aan het opbouwen van een eigen bestand aan kunstenaars, ver

zamelaars en liefhebbers rondom de galerie, Mokumrealisme en andere figuratieve sti j

len. Vanaf de jaren zeventig, en met name in de jaren tachtig, ontwikkelde zich rondom 

deze galeries dan ook een eigen sociaal artistiek netwerk van in de figuratieve kunst 
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werkzame kunstenaars en een daarin geïnteresseerde, vaste en relatief trouwe groep aan 

kunstkopers, vooral bestaande uit particulieren en een aantal bedrijven.112 

Van Loenersloot tot Finsterwolde 

Tussen 1960 en 1970 nam het aantal galeries buiten Amsterdam aanmerkelijk toe. In het 

begin van het decennium waren er buiten de hoofdstad nauwelijks twint ig galeries en 

kunsthandels actief: in de stad waren er bijna dertig. Het aantal galeries buiten 

Amsterdam was in 1965 gestegen tot circa vijft ig en in 1970 kende Nederland ongeveer 

tachtig galeries buiten de hoofdstad. Den Haag was tweede in kwantitatief opzicht: in 

1960 had de residentie ongeveer tien galeries en in 1965 en 1970 ongeveer twaalf. In 

alle andere grote steden van Nederland van Groningen tot Maastricht en van Middelburg 

tot Eindhoven was in 1960 wel een galerie te vinden. In 1965 waren in de grotere 

gemeenten een tot drie galeries gevestigd. Ook in kleinere gemeenten van Amersfoort tot 

Hoensbroek en Helmond tot Purmerend ontstonden galeries, evenals in dorpen of rura

le gebieden van Broek in Waterland, St. Oedenrode, Loenersloot, Epse tot Finsterwolde. 

De toename van het aantal galeries zowel binnen als buiten Amsterdam was ook af te 

lezen uit de Tentoonstellingsagenda die het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie te Den Haag vanaf 1959 uitgaf. In die tweewekelijkse agenda werden de 

lopende tentoonstellingen in musea, kunsthandels, galeries en dergelijke vermeld. 

Opmerkeli jk was het snelle verloop onder de galeries. De meesten bestonden maar 

kort."3 

De galeries buiten Amsterdam waren zeer divers en hadden allerhande specialisaties. 

Een kleine minderheid richtte zich op uiteenlopende nieuwe stromingen en stijlen van 

Pop Art tot Minimal Art - in nationale dan wel internationale varianten. Dat waren onder 

andere Galerie Wout Vuijk in Hilversum, Galerie T. in Haarlem, Markt 17 in Enschede, 

De Mangelgang te Groningen, Galerie Mickery in Loenersloot en Galerie Waalkens in 

Finsterwolde. 

Galerie Mickery werd in 1960 opgericht in Loenersloot in de verbouwde stal van de 

boerderij van Ritsaert ten Cate."4 In de boerderij werden naast tentoonstellingen ook 

theaterworkshops en - voorstellingen en andere evenementen en manifestaties georgani

seerd. Na een kortstondige flirt met figuratieve kunst richtte Ten Cate zich in zijn ten

toonstellingsprogramma op de internationale avant garde van dat moment."5 Mickery 

werd door de tijdgenoten in de hele kunstwereld gezien als een 'stimuleringspunt voor 

de avant garde'. Vaak speelde Ten Cate in op de activiteiten van musea. In 1969 vond er 

bijvoorbeeld een tentoonstelling plaats in het kielzog van de expositie Op Losse 

Schroeven in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waaraan vertegenwoordigers van zeer 

actuele internationale stromingen op het gebied van eigentijdse beeldende kunst deel

namen."6 

In 1970 kon Ten Cate de financiering van alle Mickery-activiteiten op particuliere basis 
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niet meer bolwerken. Hij vroeg bij de rijksoverheid anderhalve ton subsidie aan met 

name voor de theateractiviteiten. Mickery kreeg een zéér positief advies van de toenma

lige Raad voor de Kunst en werd beloond met 120.000 gulden subsidie voor de Mickery-

theater-workshop. De subsidie was expliciet nïet gericht op de beeldende kunstactivitei

ten van Mickery. Gevolg was dat vanaf 1970 de exposities vaak in aansluiting op 

theateractiviteiten plaatshadden. In 1972 verhuisde Ten Cate met Mickery naar 

Amsterdam waar op de Rozengracht het Mickery-theater werd geopend. Mickery in 

Loenersloot werd opgeheven. 

Het was echter niet alleen de subsidie die de tentoonstellingen op het tweede plan 

deed geraken. Ten Cate gaf ook uitdrukking aan zijn deceptie in het galeriewezen in 

Nederland met name aan het gebrek aan samenwerking en de onzakelijke opstelling. In 

1968 stelde hij al in een interview 'teleurgesteld' te zijn ' in de collegialiteit van andere 

galeries (...) ledere galerie meent zich te moeten hullen in een mysterieus waas, coördi

natie is nauwelijks mogelijk terwij l veel activiteiten gebundeld zouden kunnen worden. 

Ik denk aan transporten, gezamenlijke campagnes om drempelvrees weg te werken, mis

schien ook in Nederland een kunstmarkt van galeries zoals in Duitsland nu juist is 

gebeurd (...)."17 Die teleurstelling gold overigens ook de Nederlandse kunstenaars die 

volgens Ten Cate te weinig loyaal zouden zi jn ten opzichte van hun galeries.118 Ten Cate 

was niet de enige die het gebrek aan samenwerking van de galeries hekelde. In een inter

view in de Amersfoortse Courant bekritiseerde verzamelaar van eigentijdse kunst Frits 

Becht in datzelfde jaar de té geringe commerciële opstelling van de galeries als volgt: 'Als 

ik een vergelijking maak met de supermarkt vertonen de meesten veel overeenkomst met 

de kruidenier op de hoek (...) laten ze samenwerken. Samen een bestelauto met chauffeur 

nemen, publiciteit doen, informatie geven. Geen publiek zegt u? Meneer je kunt alles 

verkopen en als er geen publiek voor is moet je het creëren . (...) Laat de overheid een 

aantal streng geselecteerde galeries een fl ink renteloos krediet geven. Dan kunnen ze een 

stock opbouwen en daar internationaal mee werken. Het is nu zoveel geknutsel.'119 

Pas in de loop van de jaren zeventig ontstond binnen het galeriewezen een draagvlak 

en ruimte voor gezamenlijke initiatieven van enige omvang. Samenwerking of bundeling 

van activiteiten bleek in de jaren zestig slechts op zeer beperkte schaal mogelijk. Een 

klein aantal gelijkgezinde galeries werkte zo nu en dan samen hetgeen meestal een inci

dentele aangelegenheid was. Een voorbeeld van coöperatie was de deelname aan kunst

beurs Balans - de eerste in 1964 en de tweede in 1967 - georganiseerd door directeur 

Hans Paalman van het Stedelijk Museum te Schiedam waaraan een beperkt aantal gale

ries - vijf - deelnam. De publicitaire samenwerking tussen de zogenaamde Keizersgracht

galeries was een ander voorbeeld - overigens ook van korte duur. 

Nog een andere koeienstal werd verbouwd tot galerie. Albert Waalkens, herenboer en 

hartstochtelijk verzamelaar uit Finsterwolde, verbouwde in 1962 zijn stal om er een ten

toonstelling van beeldend kunstenaar Siep van den Berg te organiseren. Van den Berg 

had reeds een wandschildering voor de buitenkant van de stal gemaakt. De tentoonstel-
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l ing, waaraan naast Van den Berg ook de kunstenaars Joost Baljeu en André Volten deel

namen, werd geopend door de burgemeester van Finsterwolde. W. Jos de Gruyter, des

tijds directeur van het Groninger museum, hield een inleiding bij de opening. De expo

sitie van Van den Berg was aanleiding om de koeienstal om te bouwen tot galerie. 

Het eerste jaar werden er onder auspiciën van Galerie d'Eendt uit Amsterdam ten

toonstellingen georganiseerd. Daarna deed Waalkens het zelf. Boven verwachting werd 

er goed verkocht; iedere tentoonstelling wel wat - ook op afbetaling.120 In 1964 huurde 

Waalkens, samen met architect Mart ini , Galerie De Mangelgang te Groningen als fil iaal 

van zijn galerie. Van Dijk, de toenmalige eigenaar van de galerie was er om gezond

heidsredenen mee gestopt. Na enige jaren werd een jaarlijkse subsidie van duizend gul

den aan de Mangelgang stopgezet omdat Waalkens te weinig aandacht besteedde aan 

Groninger kunstenaars. In 1965 werd de galerie aan (assistente) Annemarie de Kruijff en 

haar toenmalige echtgenoot Leenden Lagestein overgedaan. 

Regelmatig liet Waalkens in Finsterwolde randsteedse galeriehouders een tentoonstel

ling in de galerie maken. Hans Sonnenberg van Galerie Delta maakte in 1965 een expo

sitie bij Waalkens van onder andere Eugène Brands, Kees van Bohemen, Constant, 

Lucassen en Anton Rooskens. Waalkens had ook aandacht voor de actuele avant garde 

van dat moment. In 1966 exposeerden Jan Dibbets en Peter Struycken er en in 1967 Ger 

van Elk, Jan Dibbets en Lucassen. In 1968 was er in de Bols Taverne in Amsterdam een 

tentoonstelling onder de titel Uit de stal van Albert Waalkens.'2' In datzelfde jaar legde 

de hereboer zijn galerie voor enige t i jd stil. Na v i j f jaar rust maakte Waalkens in 1973 

een nieuwe start. Aan Galerie Art & Project uit Amsterdam deed hij het verzoek om een 

aantal exposities te organiseren. Na enige ti jd maakte hij zelf weer tentoonstellingen. Tot 

op heden organiseert Boer Waalkens tentoonstellingen in zijn galerie de afgelopen jaren 

samen met zijn partner beeldend kunstenares Corrie de Boer. 

Galerie T was in 1966 in Haarlem begonnen onder leiding van Frans en Rithé Funke. 

Funke was tekenleraar in Haarlem. De eerste tentoonstellingen in de galerie betroffen het 

werk van Haarlemse figuratieve kunstenaars als Kees Verwey en Wout van Heusden. 

Maar na enige jaren waren de galeriehouders met name geïnteresseerd in Nieuwe 

Figuratie-kunstenaars en vertegenwoordigde zij aantal eigentijdse Franse kunstenaars. 

Daarnaast handelden zij in grafiek van Engelse kunstenaars als Henry Moore en David 

Hockney.122 Corneille en Constant maakten ook deel uit van hun tentoonstellingspro

gramma. De handel in buitenlandse grafiek en Cobra diende er toe om exposities van 

minder bekende jonge, doorgaans Nederlandse, kunstenaars van wie niet zoveel ver

kocht werd te kunnen financieren.123 In 1973 verhuisde de galerie naar kunstmetropool 

Amsterdam - waar T al vanaf 1969 een dependance had - Galerie Jalmar.'24 Maar vier 

jaar later werd galerie T opgeheven. Gezondheidsredenen waren daarvoor de aanleiding. 

Daarenboven hadden de galeriehouders onvoldoende financiële respons: er werd te wei 

nig verkocht om van te kunnen leven.125 

Zowel bij Waalkens als bij Galerie T en Mickery was de inzet voor de verschillende 
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varianten binnen de toenmalige avant garde-kunst uitgangspunt voor de start van de gale

rie. Allen waren in eerste instantie ook liefhebber en verzamelaar. Waalkens had de 

meest comfortabele positie. Als rijke hereboer was hij niet afhankelijk van de galerie en 

zonder al te veel financiële zorgen kon hij uitdrukking geven aan zi jn artistieke engage

ment. Voor Ritsaert ten Cate van Mickery was zowel de teleurstelling in het galeriewe

zen als onvoldoende materiële respons reden om de galerie-activiteit van Mickery na 

verloop van ti jd stop te zetten. Voor Galerie T was het gebrek aan financieel economi

sche bedding door onvoldoende klandizie een belangrijke reden om de galerie te staken. 

Zeker voor dit soort galeries, dat zich buiten het centrum van de beeldende kunstwereld 

in Nederland, Amsterdam, bezighield met meer of minder avant gardistische kunstuitin

gen was er weinig emplooi . Zelfs in de hoofdstad kon met die specialisatie slechts een 

beperkt aantal galeries het hoofd boven water houden. 

Het merendeel van de galeries buiten Amsterdam en de Randstad hield zich dan ook 

niet bezig met de avant garde maar met meer traditionele kunstuitingen. Sommigen han

teerden in hun tentoonstellingsprogramma een figuratief id ioom, anderen bekenden zich 

tot verschillende varianten van abstracte kunst. Niet zelden hadden ze een op lokale of 

regionale kunst en kunstenaars gericht karakter. Soms had men daarnaast ook een aantal 

landelijke bekende kunstenaars - vaak Cobra of Post-Cobra. De galeries waren werkzaam 

op verschillende commerciële en professionele niveau's. 

Pluralisme van stromingen en stijlen 

In de tentoonstellingsoverzichten van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie 

uit het begin van de jaren zestig, inmiddels waren dat kleine boekjes die maandelijks ver

schenen, kwam het gebruik van de benaming kunstzaal-kunsthandel-galerie ongeveer 

even veel voor. Tien jaar later had het begrip galerie de overhand. De term kunstzaal was 

in 1970 nagenoeg geheel verdwenen en het begrip kunsthandel zeldzamer geworden. 

Instellingen die zich in het begin van de jaren zestig kunstzaal of kunsthandel noemden 

bezigden in 1970 de term galerie. Met de verandering in terminologie leken galeries, als 

specifieke vorm van kunsthandel, duideli jker een eigen identiteit uit te dragen. De diver

siteit was in de galeriewereld was aanmerkelijk maar toch werden de contouren van een 

kleinschalig galeriebestel zichtbaar dat langzamerhand een eigen domein vormde in de 

beeldende kunstwereld. 

De differentiatie in verschillende soorten galeries, die deel uitmaakten van dat bestel, 

was uitdrukking van een toenemend pluralisme in de beeldende kunstwereld.126 In toe

nemend tempo volgden vanaf halverwege de jaren vijft ig uiteenlopende stromingen en 

stijlen elkaar op: onder andere de Pop Art, het Nieuwe Realisme, de Minimal Art en 

tegen het einde van de jaren zestig verschillende vormen van conceptuele kunst. De 

meeste stromingen ontstonden in de Verenigde Staten en hadden weerklank - of een 

eigen variant - in Europa, ook in Nederland.'27 Het gebruik van (grafische) technieken als 
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fotografie en zeefdruk nam een hoge vlucht waardoor relatief goedkope kunstwerken in 

oplage op steeds grotere schaal beschikbaar kwamen. 

In Nederland raakten bestaande, eens vernieuwende, stijlen en stromingen langza

merhand gevestigd. Het werk van Cobra-kunstenaars van het eerste uur kon - mede door 

internationale erkenning - steeds meer bogen op nationale belangstelling zowel van de 

zijde van musea en overheid als van kunsthandel en particuliere verzamelaars.128 Post-

Cobra-kunst kreeg op uiteenlopende wijze gestalte in het werk van nieuwe generaties 

kunstenaars. Abstracte kunst, zo verguisd vlak na de oorlog, was gemeengoed geworden. 

Het werd een verzamelbegrip voor de aanduiding van zeer verschillende kunstproduc

ten binnen uiteenlopende stijlen variërend van op expressie en emotie gefundeerde 

uitingsvormen tot geometrische en constructivistische kunstuitingen. 

Er waren ook kunstenaars die ageerden tegen de abstractie cum suis die in hun ogen 

van te veel artistieke vri jbl i jvendheid getuigde. Met name de leden van de Nulgroep- die 

zich in de eerste helft van de jaren zestig steeds nadrukkelijker als zodanig naar buiten 

toe manifesteerde - roerden zich in dit opzicht. '29 Deze en andere kunstenaarsgroepe

ringen, bijvoorbeeld de Nieuwe Figuratie en Fluxus, zorgden, vanuit verzet tegen de 

gevestigde orde, voor verschillende nieuwe toonzettingen in de beeldende kunstwereld 

in Nederland.130 

Naast deze nieuwe ontwikkelingen en de verscheidene Cobra en Post-Cobra-varianten 

was er in Nederland een permanente onderstroom van figuratief werkzame kunstenaars 

- zij het in een academische traditie, zij het in de vorm van eigentijdse positiebepaling 

binnen verschillende varianten van realisme. Ook zi j droegen hun artistiek-inhoudelijke 

uitgangspunten soms uit in groepsverband maar vaak ook waren ze aangesloten bij de 

meer of minder traditionele kunstenaarsverenigingen. Sommigen hanteerden ambachte

li jkheid en vakmanschap als norm; anderen hadden binnen het figuratieve idioom een 

meer experimentele houding. 

Het pluralisme aan nieuwe stijlen en stromingen en de toenemende populariteit van 

grafiek leidden tot een enorme diversiteit en levendigheid in de beeldende kunstwereld. 

Een vitaliteit die de 'roaring sixties' reflecteerde waarin op allerlei maatschappelijke en 

culturele terreinen sprake was van een breuk met de traditie en vrijere opvattingen op 

velerlei gebieden zich deden gelden.131 Vanaf halverwege de jaren vijft ig was sprake van 

toenemende economische expansie in Nederland die tot het begin van de jaren zeven

tig doorzette. Parallel aan de opkomst en ontplooi ing van de verzorgingsstaat voltrok 

zich vanaf de jaren zestig een proces van secularisatie in de samenleving. De opvattin

gen over zedelijkheid en moraal, tot dan toe domein van de zuil waartoe men behoor

de, veranderden vanaf de jaren zestig op stormachtige wi jze. Deze ontwikkelingen schie

pen ruimte voor veranderingen in de samenleving die vooral door een naoorlogse 

jongere generatie jongeren werd vormgegeven. 

Onder een groot deel van de, meestal jonge, beeldende kunstenaars, die in nieuwe 

stromingen en stijlen werkzaam waren, heerste een klimaat van openheid en vri jheid 
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waaraan in Nederland op verschillende wi jze werd vormgegeven. Sommige kunstenaars 

of kunstenaarsgroeperingen maakten deel uit van kleinschalige internationale netwerken 

van gelijkgezinde kunstenaars, kunstprofessionals en liefhebbers. Anderen waren meer 

op Nederland georiënteerd en leefden die vri jheid en openheid op een meer ludieke 

wijze uit door de organisatie van allerlei spraakmakende en taboe-doorbrekende evene

menten die niet zelden waren gericht op het shockeren van het publiek. Kunstenaars uit 

de Provo-beweging of een kunstenaarsverenigingen als De Keerkring blonken uit in dit 

soort happening-achtige festiviteiten en manifestaties. 

Binnen het pluralisme van stijlen en stromingen in de jaren zestig markeerden de 

gerichtheid op vernieuwing enerzijds en het vasthouden aan traditie anderzijds twee 

tegenovergestelde positiebepalingen in de beeldende kunstwereld, waarbinnen talrijke 

varianten en nuanceringen te onderkennen waren. Rondom al die verschillende stro

mingen en stijlen én de kunstenaarsgroeperingen die daarbij betrokken waren groepeer

den zich reeds langer bestaande galeries en kunsthandels maar vooral ook nieuwe gale

ries van divers pluimage. 

Concurrentie, Contraprestatie en koopkrachtbevordering 

Met de economische groei vanaf de jaren zestig en de daardoor toegenomen welvaart 

steeg de belangstelling voor beeldende kunst en daarmee - in principe - het potentieel 

aan kunstkopers. 

Maar, evenals in de jaren vi j f t ig, nam ook het aantal expositiemogelijkheden buiten de 

galeries toe en zette de verbreding van het organiseren van verkooptentoonstellingen van 

eigentijdse kunst door. Nog steeds, en steeds meer organiseerden - steeds weer nieuwe -

instellingen als café's, hotels, winkels, banken en dergelijke verkooptentoonstellingen 

van eigentijdse kunst. 

Het aantal kunstuitleencentra steeg eveneens. Ze werden door lokale overheden 

gesubsidieerd en in standgehouden. Vanaf 1965 verstrekte het toenmalige ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een subsidie aan de kunstuitleen voor het 

huren van werken van beeldende kunstenaars.'32 De kunstenaarsverenigingen bleven -

net als in de jaren vijftig - tentoonstellingen van hun leden organiseren, meestal in de 

eigen ruimten soms ook in eikaars ruimten of in musea. Die tentoonstellingen, met name 

die van de oudere verenigingen, waren doorgaans van relatief traditionele signatuur. '" 

Evenals in voorgaande decennia werden allerlei particuliere stichtingen opgericht die 

zich bezighielden met bemiddeling en verkoop van kunst. Voorbeelden waren de 

Stichting Kunstcontact te Amsterdam en het Plan Cans."4 Dr. Louis Gans was conserva

tor bij het Stedelijk Museum te Amsterdam. Hij wi lde de kloof tussen kunstenaar en 

publiek overbruggen en de doorstroming van de beeldende kunst naar de maatschappij 

bevorderen.1" Hi j was het niet eens met de wi jze waarop musea de eigentijdse kunst

werken presenteerden 'als gebalsemde en opgebaarde objecten' die onttrokken bleven 
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aan de samenleving. In 1964 nam hij ontslag bi j het museum om in de Bols Taverne in 

Amsterdam een Kunsthuis te beginnen.'36 Het Kunsthuis moest een ontmoetingsplaats 

zijn waar rechtstreekse verkoop van-kunstenaar-naar-koper zou plaatsvinden tegen 

schappelijke prijzen.137 Z i jn idee was dat als er aan kitsch tien mil joen gulden per jaar 

werd uitgegeven en aan echte actuele kunst nog geen miljoen gulden het mogelijk zo 

moeten zi jn om particulieren te bewegen tot het kopen van het laatste, immers 'de koop

kracht is er (...) alleen moet deze worden omgebogen naar "werkeli jke kunst" wat een 

van de taken van het Kunsthuis is'.138 Gans beoogde met zi jn initiatief niet alleen drem

pelverlagend te werken naar de musea toe maar ook ten opzichte van de galeries.139 Een 

aantal galeries werkte mee aan een onderdeel van het Plan Cans, de opbouw van de 

zogenaamde Kunstkoop-collectie in het kader waarvan kunstenaars in opdracht van de 

Bijenkorf kunstwerken maakten. Anderen weigerden die medewerking omdat men het 

Plan Cans als concurrentie voor de eigen zaak beschouwde.140 

Al deze verschillende initiatieven waren uitdrukking van het feit dat het aantal én het 

aanbod van kunstenaars de mogelijkheden voor distributie van hun werk door galeries 

verre te boven ging. Galeries richtten zich daarenboven in het algemeen op een beperk

te en selecte groep kunstenaars. Veel kunstenaars verkochten dan ook hun werk vanaf 

het eigen atelier of zelfs op straat. Beeldend kunstenaar en graficus Aat Veldhoen baarde 

opzien door advertenties te plaatsen in Vrij Nederland waar hij zi jn werk voor een appel 

en een ei te koop aanbood. Met een bakfiets vol grafiek fietste hij door de straten van 

Amsterdam om voor drie gulden per stuk zogenaamde rotaprints te verkopen aan geïn

teresseerde voorbijgangers. Deze 'uitverkoop' van grafiek werd hem door een groot aan

tal kunstenaars en galeriehouders niet in dank afgenomen.141 

Kunstenaars verenigden zich ook om gezamenlijk hun werken te verkopen. Een voor

beeld was Uit de Kunst een initiatief van kunstenaars Henk Jeurissen, Jan Mont i jn en 

Guil l iaume Lo A Njoe. Zij bezorgden kunst aan huis bij geïnteresseerden. In 1964 open

den zij een pand aan de Prinsengracht in Amsterdam waar hun werk en dat van andere 

kunstenaars te koop aangeboden werd 'tegen zeer lage pri jzen' in 'een plezierige sfeer 

(...). Zelfs krijgt iedere bezoeker een kopje koffie.' Een van de redenen dat kunstenaars 

dergelijke initiatieven opzetten was de onvrede over de gevestigde galeries en tentoon

stellingsruimten die te veel op geld bedacht zouden z i jn. '4 2 

Dit ongenoegen van kunstenaars over galeries én de toename van het aantal exposi-

tiemogelijkheden buiten de galeries was voor het Algemeen Handelsblad aanleiding voor 

een onderzoek naar de financiële verhouding tussen kunstenaars en galeries. In een arti

kel met de titel Exposeren in Amsterdam en wie er voor betaalt uit 1970 werd gesteld dat 

galeries duur waren voor kunstenaars. Drie en twint ig Amsterdamse galeries gaven in het 

artikel aan hoe de kosten van tentoonstellingen verdeeld waren tussen kunstenaar en 

galeriehouder.143 Uit de resultaten bleek dat de galeries in meerderheid een percentage 

van 33 1/3 procent van de verkoop van een kunstwerk - op consignatiebasis - als com

missie vroegen aan kunstenaars.144 Incidenteel afwijkende percentages werden gehan-
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teerd indien de galeriehouder de werken aankocht in plaats van deze in consignatie te 

nemen. Afhankelijk van de aard van de verbinding en afspraken tussen kunstenaar en 

galeriehouder was het commissiepercentage bij aankoop doorgaans veertig of vijftig pro

cent. Bij buitenlandse kunstenaars was het weer anders geregeld. Indien de kunstenaar 

aan een buitenlandse galerie gelieerd was verlangde deze galerie doorgaans ook een 

commissiepercentage, soms tien, soms twint ig procent. Een kleine minderheid van de 

galeries vroeg zaalhuur aan de kunstenaar of een vergoeding van de drankkosten van de 

vernissage; meestal betaalde de galeriehouder deze kosten. Bij ongeveer de helft van de 

galeries leverde de exposerende kunstenaar wél een bijdrage aan de kosten van druk

werk: uitnodigingen, folders en catalogi. Een rekensommetje uit hetzelfde artikel liet zien 

dat het exposeren bij een galerie voor een kunstenaar dan ook niet altijd even lucratief 

was. Uitgaande van de verkoop van zes schilderijen voor een fictief bedrag van 3475,-

(bijna zeshonderd gulden per schilderij) bleef na aftrek van de commissie van de galerie, 

de onkosten en BTW minder dan tweeduizend gulden over. Indien dit de enige bron van 

inkomsten was leverde de galerie in ieder geval geen bestaanszekerheid aan de kunste

naar. 

Maar ook de veelheid aan andere initiatieven en instellingen van allerlei aard die zich 

met de verkoop van kunst en de organisatie van tentoonstellingen bezighielden konden 

onvoldoende kunstenaars van voldoende inkomen voorzien. Hoewel de belangstelling 

voor beeldende kunst - en het aantal leners en kopers - weliswaar toenam was het tempo 

daarvan echter te laag. Veel beeldende kunstenaars, de meeste galeries en ook al die 

andere tentoonstellingsorganisatoren konden niet teren op de inkomsten die de verkoop 

van kunst opleverde. Voor een basis-inkomen waren ze in meerderheid aangewezen op 

nevenactiviteiten, bronnen buiten het beroep of op de overheid. 

Voor beeldende kunstenaars was een beroep op de Contraprestatie mogelijk. In 1960 

maakten tweehonderd kunstenaars gebruik van de inmiddels tot Beeldende 

Kunstenaarsregeling (BKR) omgedoopte Contraprestatieregeling, in 1970 waren dat er 

achthonderd. Het bedrag dat in 1970 aan de BKR werd besteed was 9.6. mil joen gulden. 

Het bestaan van de BKR stelde kunstenaars in staat zich relatief onafhankelijk op te stel

len van de markt en daardoor waren ze niet aangewezen op kunsthandels, galeries en 

eventuele andere tentoonstellingsorganisatoren en kunstverkopers. Daar kwam bi j dat op 

den duur de prijzen, van de in het kader van de BKR door kunstenaars ingeleverde kunst

werken, hoger lagen dan de galeries er voor konden vragen. Het is dat ook niet verwon

derlijk dat galeriehouders als Krikhaar en Hoogstraate hun kritiek spuiden op de regeling. 

Overigens hadden niet alleen de galeries bedenkingen tegen de BKR. Ook uit de pers en 

uit kunstenaarskringen waren regelmatig kritische geluiden te vernemen.'45 Lambert 

Tegenbosch, criticus van De Volkskrant, verwoordde het als volgt: 'Met de zogenaamde 

Contraprestatie is bijna niemand tevreden. (...) Het is immers begrijpelijk dat de kunste

naar het gemak van inkomsten uit de Contraprestatie prefereert boven de moeite van de 

inkomsten verkregen door zelf met zi jn werk te leuren. In dat laatste geval ontvangt hij 
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bovendien vaak uit de verkoop van tien schilderijen evenveel als bij de Contraprestatie. 

Hierdoor kan de kunsthandel nooit concurreren met staatsprijzen."''6 Sommige galerie

houders beschouwden het bestaan van de BKR daadwerkelijk als een ondermijnende 

kracht. De andere kant van de medaille was dat galeries - en al die andere bemiddelaars 

- onvoldoende bestaansmogelijkheden konden bieden aan beeldende kunstenaars. De 

meesten waren aangewezen op de overheid: een vicieuze cirkel die tot op heden ver

schillende gedaanten aannam maar nog steeds niet doorbroken is. 

Galeries en kunsthandels konden echter geen beroep doen op de overheid maar waren 

op zichzelf aangewezen of op inkomsten van elders. Een aantal van hen betrok zijn 

inkomsten uit nevenactiviteiten. Voor de galeries bestonden geen steunmaatregelen maar 

vanaf 1960 was er wél een subsidiemogel i jkheid: de Aankoopsubsidieregeling 

Kunstwerken (ASK)."7 De ASK was een regeling waarmee particuliere kunstkopers met 

korting kunstwerken van levende Nederlandse professionele kunstenaars konden 

kopen.'48 De ASK was gebaseerd op koopkrachtoverdracht - prijskorting door subsidie. 

Sociale en geografische kunstspreiding waren de belangrijkste doelstellingen van de 

regeling. Door met de subsidie de prijs van een kunstwerk te verlagen zou het voor bre

dere lagen van de bevolking gemakkelijker zijn om in contact te komen met kunst en 

daardoor wel l ich t part icul iere verzamelaars tot leven gewekt kunnen worden. 

Tegelijkertijd zouden door de subsidie de noden gelenigd kunnen worden van beelden

de kunstenaars. 

De regeling was niet alleen van toepassing op galeries en kunsthandels. Musea en 

gemeentelijke instellingen die tentoonstellingen van eigentijdse kunst organiseerden kon

den de regeling eveneens gebruiken. Hoewel er geen wonderen werden verwacht van de 

mate waarin de ASK zou bijdragen aan de realisering van de beleidsdoelstellingen over

heerste het optimisme - met een onzekere ondertoon.H 9 Op het departement werd aan

vankelijk de illusie gekoesterd dat door het bestaan van de ASK de BKR op den duur kon 

verdwijnen.'50 Het risico van fraude en misbruik van de regeling, bijvoorbeeld door prijs

verhoging van de kunstwerken met het bedrag van de aankoopsubsidie, werd eveneens 

gesignaleerd. De fiducie echter dat in de kunstwereld 'een gelijk percentage (...) minder 

nette lieden voorkomt, als bij elke andere bevolkingsgroep' maakte dat de reële moge

lijkheden van misbruik niet dusdanig werden ingeschat dat 'zi j bij goede organisatie 

ongunstig zouden afsteken bij welke andere economische activiteit ook'.15 ' In navolging 

van de rijksoverheid stelde een aantal gemeenten en provincies een vergelijkbare subsi

die in als extra korting.'52 Zo kenden bijvoorbeeld de Noordoostpolder en een aantal 

gemeenten in Noord Brabant de wittebroodssubsidie. Jonggehuwden konden, bij aan

koop van kunstwerken, in aanmerking komen voor een korting van vijft ien procent aan

vullend op de rijkssubsidie.'53 Soms konden kunstwerken, door het naast elkaar bestaan 

van de rijksregeling en lokale of provinciale regelingen, met vijft ig procent korting 

gekocht worden. 

Vanuit de stijging van het gebruik gezien was de subsidieregeling een succes. In 1960 
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werd 65.000 gulden aan subsidie uitgekeerd. In 1970 was dat bedrag opgelopen tot 

800.000 gulden. Het aantal kopers en het aantal verkochte werken steeg navenant, 

respectievelijk van 280 tot 11.810 (in 1973) en van 140 tot 2.225 (in 1973).'54 In 1960 

werd aan 52 tentoonstellingsorganisaties subsidie uitgekeerd en in 1970 aan 222 (zie b i j 

lage 2). Ongeveer een derde deel daarvan was galerie. Het bestaan van de ASK fungeer

de als stimulans voor de verkoop van een aantal galeries. In 1 970 werd door een tiental 

Amsterdamse galeries tussen de 15.000 en 25.000 gulden aan subsidies doorgesluisd aan 

kopers Veel galeries adverteerden op den duur ook met het bestaan van de kortingsrege

ling in hun uitnodigingen.'ss 

Echter, ondanks de toegenomen belangstelling voor beeldende kunst en de stimulans 

die toch duideli jk uitging van een subsidieregeling als de ASK - werd noch in de gale

riewereld noch in de rest van de beeldende kunstwereld erg veel omgezet. Uit een onder

zoek uit 1968 van H. Overduin naar verschillende kunstbemiddelaars bleek dat slechts 

dertig procent van de galeries en kunsthandelaren - maar ook van andere tentoonstel

lingsorganisatoren van allerlei aard waarvoor het organiseren van exposities de enige 

activiteit was - in datzelfde jaar voor meer dan 20.000 gulden per jaar aan kunstwerken 

omzette.156 De meeste galeriehouders verkochten, naar eigen zeggen, wel regelmatig 

maar de totale opbrengst was niet riant. De verzuchtingen van galeriehouders als 

Sothmann en zelfs van handelaren als Krikhaar en Hoogstraate waren dan ook niet uit de 

lucht gegrepen. Optimisme en euforie over de opbloei van galerie en kunsthandel, die 

halverwege de jaren zestig in de pers naar voren kwamen, bleken dan ook vooral betrek

king te hebben op de vitaliteit en de levendigheid van de beeldende kunstwereld en het 

galeriebestel als onderdeel daarvan. Bij de meerderheid van de galeries lag de nadruk op 

enthousiasme en idealisme dat slechts bij weinig werd omgezet in zakelijk succes.. 

In de loop van de jaren zestig groeide de kritiek op deze attitude van idealisme. Met 

name werden kanttekeningen geplaatst bij het achterblijven van wat 'een professionele 

aanpak binnen het galeriewezen' werd genoemd. Lambert Tegenbosch schreef in 1968 

in De Volkskrant 'Juist nu (in een ti jd van kritiek op de Contraprestatie TG) zou men w i l 

len dat er nog meer galeries kwamen maar vooral dat er meer kwam uit al die galeries. 

De galerie is de etalage van de kunstenaar. Functioneert ze als zodanig? Welke 

Nederlandse kunstenaar wordt door welke Nederlandse galerie "gemaakt"? Wie er drie 

weet te noemen mag het zeggen. (...) Er ontbreekt zoiets als een Bond van 

Galeriehouders. Er bestaat geen erecode voor de galeriehouder. Er is nog nooit in 

Nederland een discussie gehouden over taak en functie van de galerie. Wordt dat alles 

in het belang van de kunstenaar niet hoog t i j d ' . " 7 Tegenbosch zou moeten wachten tot 

de tweede helft van de jaren zeventig voor het galeriewezen ri jp was voor organisatie en 

coalitie. 
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exposities van onder anderen Claes Oldenburg, 

Edward Kienholz en Frank Stella in 1970 tot 

Richard Tuttle, Jackson Pollock en Elsworth Kelly 

in 1979/1980. Overigens had Sandberg al het 

startsein gegeven door in de periode 1960-1963 

tentoonstellingen van Mark Rothko, Robert 

Rauscheberg, lasper Johns en Franz Kline te 

organiseren. Cr ib l ing 1982, p. 13 Wat de aanko

pen betreft: Edy de Wi lde kocht tussen 1960 en 

1970 inderdaad weinig Nederlandse kunst. 

Tussen 1963, toen hij aantrad als directeur en 

1970 kocht het Stedelijk Museum bi j Galerie 

d'Eendt zes werken van Lucebert, in 1963, en 

een werk van Constant - in 1965. Bij Galerie 

Espace kocht het Stedelijk Museum een Lucebert 

in 1963, twee werken van Els de Haas in 1964 

en twee werken van Lucebert - in 1965 en 1966. 

Bij Galerie 20 kocht het Stedelijk Museum werk 

van Mart in Engelman, in 1963, van Jaap Mooy, 

in 1966, en in 1968 van Pieter Engels en van 

Jeroen Henneman. Bij Magdalene Sothmann 

kocht het museum werk van Friso ten Holt, in 

1964, van Barry Flanagan en Edgar Fernhout, in 

1965, en Gèr Lataster, in 1969. Bij Riekje Swart 

kocht het museum in 1966 werken van Ad 

Dekkers en Peter Struycken - van de laatste twee 

werken en in 1970 werken van Peter Struycken 

en herman de vries.. Vooistra 1997, tabel 18. In 

de jaren zeventig werd weer meer Nederlandse 

kunst aangekocht door het Stedelijk Museum. 

41. H i j verweet d'Eendt ook - in tegenstelling tot 

de galeries die hi j als voorbeeld stelde - niet met 

kunst en kunstenaars bezig te zi jn maar vooral 

met z i jn eigen kunsthandel met de nadruk op 

handel.. 

42. Vrij Nederland 26 februari 1966. 

43. Een opmerkel i jk verschil tussen de 

Nederlandse beeldende kunstwereld en die in 

landen als Duitsland, Frankrijk en Italië was dat 

nieuwe stromingen en stijlen aldaar in eerste 

instantie door galeries ondersteund werden - niet 

door musea. Die toonden vaak pas belangstel

l ing als de desbetreffende kunst en kunstenaars 

al een aantal keren in de galerie tentoongesteld 

hadden. Bijvoorbeeld in Duitsland waren gale

riehouders als Schmela en Fischer actief vanaf 

het eind van de jaren vijft ig in de nieuwste stro

mingen van Zero tot Minimal Art en conceptuele 

kunst. In Italië vervulde Galerie Sperone - samen 

met criticus Germano Celant - vanaf de tweede 

helft van de jaren zestig een belangrijke rol in 

de promotie van de Arte Povera-kunslenaars. 

44. De Telegraafll maan 1963. 

45. Hoogstraate 1966, z.p. 

46. Hoogstraate nam deel aan de kunstbeurzen 

van Basel en Keulen en ook had hij goede con

tacten in de Verenigde Staten. Hoogstraate zat in 

de jaren zeventig en tachtig in het bestuur van 

de kunstbeurs van Basel te Zwitserland. H i j 

introduceerde onder andere het werk van de 

Duitse beeldhouwer Horst Antes in ons land en 

zorgde voor internationale bekendheid van z i jn 

werk. 

47. In 1966 had hi j een wintertentoonstell ing 

met werken van Antes, Appel , Baj, Brauner, 

Buffet, Campendonk, Camoigl i , Chagall, De 

Chir ico, Dal i , van Doesburg, Dominguez, Van 

Dongen, Dubuffet, Engelman, Gontcharova, I. 

Israels, Jawlensky, Kisling, Klee, Kokoschka, 

Kubin, Mar in i , Maryan, Mi ro , Matta, Moore, 
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Pechstein, Picasso, Pignon, Poltakoff, Tanguy, 

Vlaminck, van Velde, de Smet. 

48. In: Catalogus uit 1961 uitgegeven bij een 

tentoonstelling van de collectie van Hoogstraate 

in z i jn eigen galerie. Gemeentearchief 

Amsterdam: Galerie d'Eendt. 

49. Het Parool 1 mei 1964. 

50. O p de Weteringschans was een permanente 

tentoonstelling van (de vaste collectie) oude en 

moderne kunst, grafiek, etnografica, Aziatische, 

Griekse, Romeinse en Egyptische kunst. De gale

rie in de Spuistraat was bedoeld voor grote ten

toonstellingen voornameli jk van eigentijdse kun

stenaars. Dat waren onder anderen Jacqueline 

de long, Mary Schoonheyt, Paul de Lussanet en 

Armando. In 1969 werd de kunsthandel op de 

Weteringschans gesloten. 

57. Haagse Post 8 januari 1966. 

52. Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

Krikhaar 

53. Interieurarchitect Jan des Bouvries benutte 

de galerie t i jdeti jk als showroom voor en voor

lichtingscentrum over z i jn meubelwinkel in het 

Gooi . In 1971 keerde Krikhaar terug uit Parijs 

maar hij bleef samenwerken met Des Bouvries. 

In 1974 vertrok Krikhaar naar Zuid Frankrijk om 

te gaan schilderen en deed hi j z i jn galerie ti jde

lijk over aan Bitetti, tot dan toe zi jn Italiaanse 

assistent. Aan het einde van de jaren zeventig 

was Krikhaar weer terug in de galerie. Hi j bleef 

met dezelfde kunstenaars (uit zi jn eigen col lec

tie) werken maar besteedde ook aandacht aan 

een nieuwe generatie (graffiti)kunstenaars als de 

jonge Franse kunstenaars Robert Combas en 

François Boisrond. In 1987 sloot de kunsthandel 

na vi j fentwint ig jaar. Krikhaar ging - en gaat tot 

op heden - door met schilderen en handelen -

maar zonder galerie. 

54. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

55. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

56. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

57. Persdocumentatie RKD Rotterdam: Galerie 

Delta. 

58. Algemeen Dagblad 10 augustus 196S. 

59. Persdocumentatie RKD Rotterdam: Galerie 

Delta 

60. Tijdens een interview in 1996 vertelde de 

inmiddels 68-jarige galeriehouder dat hij halver

wege de jaren tachtig in New York een aantal 

schilderijen - uit de goede periode - van de 

befaamde, jong overleden, graffiti-kunstenaar 

Jean Paul Basquiat had gekocht, bij wi jze van 

appeltje voor de dorst, die hi j slechts kwij t w i lde 

als dat heel erg nodig mocht z i jn . 

61. Archief Galerie Nouvelles Images 

62. In 1960 kostten de schilderijen van de 

Limburgse katholieke kunstenaar Gène Eggen in 

de galerie tussen de tweehonderd vijft ig en 

zevenhonderd vi j f t ig gulden. In 1963 moest er 

tussen de dertig en tweehonderd vijft ig gulden 

voor grafiek - l inosnede, houtsnede, monotype -

van bi jvoorbeeld Gèr Lataster betaald worden. 

Naast de wenskaarten en kruisbeelden waren er 

ook grammofoonplaten, boeken en diaseries te 

koop. Leden van de club kregen twint ig procent 

korting bij alle aankopen. Archief Galerie 

Nouvelles Images. 

63. Duister De Tijd5 oktober 1963; M.B. De 

Tijd4 april 1964. 

64. Duister De Tijd 4 jun i 1964. 

65. Interview Ton Berends 30 januari 1996. 

66. Interview Ton Berends 30 januari 1996. 

67. Die verzamelaar was overigens Mevrouw 

Scholten, aldus Berends, van het enige jaren 

geleden gestichte particuliere museum Beelden 

aan Zee te Scheveningen die ook bij Galerie 

Nouvelles Images kocht. 

68. Berends gaf toe dat galeriehouder zi jn op 

deze wi jze een zeer vermoeiend beroep was: in 

z i jn eigen woorden: 'het is niet meer een kopje 
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of een stoel verkopen'. Je bent 'met handen en 

voeten aan gebonden' aan de galerie. Overigens 

heb ik dat wel als positief ervaren en er zeer 

van genoten maar het heeft wel mi jn leven 

bepaald en gemaakt.' Interview Ton Berends 30 

januari 1996. 

69. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

70. De culturele functie van de galerie werd 

volgens Berends niet alt i jd even duidel i jk gezien 

door de mensen die deel uitmaakten van de 

beeldende kunstwereld en zich professioneel 

met de beeldende kunst bezighielden. H i j vond 

bi jvoorbeeld dat er te wein ig relaties bestonden 

tussen galeries en musea. 'Je zou toch tot een 

zekere vorm van samenwerking moeten kunnen 

komen. Veel kunstenaars worden immers eerst 

gelanceerd door galeries en later door de musea 

"overgenomen" maar dan is er geen contact 

meer. Ik heb zelfs vaak de indruk dat de musea 

de galeries min of meer als tweede hands z ien. 

De musea hebben een uiterst belangrijke taak 

maar de galeries ook! Het is tenslotte vaak zo 

dat als een kunstenaar in het museum tentoon

stelt de galerie al jarenlang met hem is bezigge-

weest. Die heeft dan al een belangrijk deel van 

het werk gedaan.'Berends Trouw oktober 1970. 

71. Dat zegt overigens wel iets over de meer

duidigheid en de vaagheid van de term galerie-

pilote. Als er iets was wat Galerie d'Eendt niet 

was dan was het wel een galerie-pilote. Galerie 

Espace is wel als zodanig de annalen ingegaan 

maar was nooit echt een galerie-pilote in de 

zuivere betekenis van het woord . De meeste 

kunstenaars in haar tentoonstellingsprogramma 

hadden eerder elders tentoonstellingen waarna 

Espace - in wederzijdse waardering - voor de 

bestendigheid in de promotie van de desbe

treffende kunstenaars zorgdroeg. Overigens was 

de definit ie van de term galerie-pilote zoals die 

door cri t ic i werd gehanteerd ook allerminst een

duid ig. In z i jn beschrijving van de eerste Salon 

des Galeries Pilotes te Lausanne had criticus 

Redeker het vooral over de mentaliteit van de 

galeriehouder. Een galerie pilote was dan een 

'ontdekker' van kunstenaars en een 'stuurder' op 

de kunstmarkt. 

72. Belder 1982, p. 83. 

73. De Visser 1998, p. 185-186. 

74. Belder 1982, p. 83. 

75. Haagse Post 8 januari 1966. Haar pri jzen 

lagen tussen de tweehonderd en de duizend 

gulden voor schilderijen en tussen de tweehon

derd en drieduizend gulden voor sculpturen. 

76. Belder 1982, p. 84. 

77. Haagse Post 8 januari 1966. 

78. Onder anderen Dick Cassée, Zol t in Peeter, 

Hannes Postma, Han Bennink, Bob Bonies, 

Mart in Rous, Ans Wortel , Alfred Eikelenboom, 

J.C.J, van der Heyden, Theo Niermeyer, David 

van de Kop en Jan Mont i jn . 

79. Libelle 6 november 1965. 

80. Van Adr ichem 1997, p. 107. 

81. Haks1969 , p. 332. 

82. Het Parool 17 augustus 1970. 

83. Van Adr ichem 1997, p. 118; Haks 1969, 

p. 334. 

84. Dat waren onder anderen kunsthistoricus 

Frans Haks, van 1978 tot 1995 directeur van het 

Groninger Museum, en daarvoor als kunsthisto

ricus werkzaam bi j de Universiteit van Utrecht 

en verzamelaar en vanaf 1968 galeriehouder 

Adriaan van Ravesteijn van Galerie Art & 

Project. 

85. Haks 1969, p. 334. 

86. Dat Riekje Swart ook soms commercieel 

succesvol was door vast te houden aan de kun

stenaars waarin ze geloofde bleek bi jvoorbeeld 

uit het feit dat ze in 1966 een werk van Peter 

Struycken met pi jn en moeite kon verkopen 

voor 575 gulden, terwij l ze in 1970 een verge-
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l i jkbaar werk voor 4500 gulden van de hand kon 

doen. 

87. Elsevier's Weekblad 30 april 1960. 

88. Persdocumentatie RKD Den Haag: Orez 

89. Tussen 1962 en 1964 had de dichter Hans 

Sleutelaar t i jdel i jk de leiding van de galerie. 

90. Haagse Post 23 september 1964. 

97. Goudse Courant 19 september 1964. 

92. De Nieuwe Stijl 1959-1966 1 989, p. 280. 

93. Haagse Post 8 januari 1966. 

94. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

95. Haagse Post 15 ju l i 1989. 

96. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

97. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

98. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

99. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

100. Interview Felix Valk 16 februari 1996 

101. Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

20D 

102. De galerie deed'hi j over aan Yaki Kornblit. 

Deze zette in eerste instantie het programma van 

Galerie 20D voort maar koos later voor een 

andere (internationale) aanpak. In de jaren tach

tig deed hij goede zaken met Amerikaanse graffi-

ti-kunst. 

103. Van het geld dat hi j met de verkoop van 

kunstwerken verdiende, die hij had verzameld 

ten ti jde van Galerie 20, kon hij een huis aan de 

Sonsbeekweg nummer 40 in Arnhem kopen en 

Galerie 20x20 financieren. 

104. Wel l ing Rotterdamsch Nieuwsblad 6 febru

ari 1970. Inmiddels was de galerie in 1969 ver

huisd naar van de Keizersgracht naar de 

Wil lemsparkweg in Amsterdam - net als Galerie 

Swart en Galerie Art & Project in de buurt van 

het Stedelijk Museum - alwaar Valk samen met 

Kornblit - Galerie 20 in Arnhem was inmiddels 

opgeheven - het beheer deed. 

TOS. Uschi z. j . Krikhaar deed deze uitspraak 

naar aanleiding van een tentoonstelling in het 

Van Abbe Museum te Eindhoven in 1968 waar 

drie op de toenmalige avant garde gerichte ver

zamelaars, twee Nederlanders, Mart in Visser en 

Frits Becht, en een Belg, Sjef Peeters van 

Henegouwen, hun collectie toonden. 

106. Haar motto was 'abstractie is niets er is wel 

wat anders. Bakker koos rigoureus voor een r ich

t ing die "er helemaal uit lag" het Surrealisme en 

voor wat, mede door haar activiteiten nu de 

Nieuwe Figuratie heet'. In dit kader is Nieuwe 

Figuratie een verwarrende term die in de jaren 

zestig in verschillende betekenissen werd 

gebruikt. Bakker reserveerde de term voor 'haar' 

realistische kunstenaars terwij l de term Nieuwe 

Figuratie vanaf halverwege de jaren zestig 

gebruikt werd door kunstenaars als Lucassen, 

Roger Raveel en Etienne Elias als Nederlandse 

en Belgische variant op Engelse, Amerikaanse en 

Franse vergelijkbare stromingen - zo is het 

begrip ook de kunsthistorische annalen in 

gegaan - tot woede van Bakker. Het bovenstaan

de citaat komt uit de catalogus Tien jaar Mokum 

uitgegeven bij een overzichtstentoonstell ing in 

Arti et Amici t iae van 6 mei tot 4 jun i 1972. 

Kunstcriticus Lambert Tegenbosch was de auteur 

er van. Tien jaar Mokum, p. 7. Over de galerie 

van Bakker werd overigens een roman geschre

ven door Henk Romijn Meijer met als titel Lieve 

zuster Ursula. De roman was een satire op de 

wereld van de kunsthandel en ging over de men

sen rondom Galerie Mokum onder leiding van 

Hi lde Potvis (Bakker dus). Kunstenaars van de 

galerie figureerden in de roman evenals anderen 

uit de toenmalige beeldende kunstwereld b i j 

voorbeeld voormal ig conservator van het 

Stedelijk Museum Louis Gans en riticus Hans 

Redeker. 

107. Met de term Mokumrealisme werd in eerste 

instantie het 'rare voorstellingen realisme' van 

kunstenaars als Mel le, Theun, jasper van Putten, 
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Wout Muller en dergelijke aangeduid. Na ver

loop van l i jd werd de term meer verbonden aan 

de galerie en stond hi j voor de verschillende 

soorten figuratie die de galerie in haar tentoon

stellingsprogramma presenteerde. 

Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

Mokum 

708. De galerie werd tot het begin van de jaren 

tachtig geleid door Dieuwke Bakker. Zi j ver

dronk onder mysterieuze omstandigheden in de 

Amstel en de galerie werd overgenomen door 

lanna van Zon die haar een jaar of vier geleden 

overdeed aan Rutger Brandt die nu de leiding 

over de galerie heeft. 

709. Vijftien jaar nieuwe realisten 1977, z.p. 

770. Vijftien jaar nieuwe realisten 1977, z.p. 

777. De grote en toonaangevende musea en de 

meeste andere overheidsinstellingen hadden op 

dat moment - en eigenli jk tot op heden - wein ig 

belangstelling voor dergelijke figuratieve kunst. 

Een aantal kleinere musea in den lande had wel 

interesse voor dit soort kunst maar dan met 

name voor gevestigde namen en oudere kunste

naars. 

772. De ING Bank - voorheen NMB bank - heeft 

een collectie die tot op heden voor het grootste 

deel uit figuratieve kunst bestaat waaronder ook 

een deel Mokumrealisme. De 

Verzekeringsmaatschappij Zwojsche Algemene 

in Nieuwegein heeft ook een aanmerkeli jke co l 

lectie die voornameli jk uit figuratieve kunst 

bestaat evenals de Gasunie te Groningen en Sara 

Lee-Douwe Egberts te Utrecht. 

773. Vanaf 1959 gaf het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD) tentoon

stellingsagenda's uit. Deze agenda's heb ik de 

v i j f jaar bekeken: 1960, 1965, 1970, 1975, 

1980, 1985, 1990. Per jaar heb ik de maan

dagenda's van januari, juni en december beke

ken - maanden waarin de meeste galeries open 

zi jn - en het aantal galeries geteld. Waar niet 

duidel i jk was of het een galerie betrof of een 

overheids- of particuliere instelling (anders dan 

galerie) heb ik deze uit de tel l ing gehouden. 

Veel galeries bleken binnen v i j f jaar verdwenen. 

De tentoonstellingsagenda's waren overigens 

niet helemaal compleet omdat - zeker het eerste 

decennium - door de RKD werd afgewacht 

welke uitnodigingen er binnen kwamen. Later 

stuurde het RKD zelf formulieren rond waarop 

de galeries hun tentoonstellingsprogramma's 

moesten invul len. 

774. Mickery werd opgericht door Frank Raven, 

lohn van de Rest en Ritsaert ten Cate. Dit drie

manschap hield één jaar stand daarna wàs 

Mickery synoniem met Ritsaert ten Cate. 

Mickery was een 'deelgenootschap van kunsten 

bestaande uit Mickery Art House (galerie), 

Mickery theatre club (toneel), Mickery Books 

(uitgaven) en Mickery design (ontwerpen). Deel 

sloeg letterlijk op de deel van de boerderi j . In de 

eerste jaren kon men voor honderd gulden per 

jaar l id 'deelgenoot' worden met als voordeel 

tien procent korting bij kunstaankopen evenals 

korting voor theatervoorstellingen. Gaandeweg 

werd dit lidmaatschap afgeschaft omdat het 

bedrag te hoog zou zi jn en alleen voor een klei

ne elite van rijke mensen te betalen terwij l die

genen die geïnteresseerd waren, vaak kunste

naars, cr i t ic i et cetera, dat bedrag niet op 

zouden kunnen brengen. 

775. In 1966 organiseerde Ten Cate de tentoon

stelling project & object waaraan bi jvoorbeeld 

kunstenaars als Woody van Amen, Frank 

Gribl ing, Carl Andre, Ben d'Armagnac, loset' 

Beuys, Marinus Boezem, Soll Lewitt, W i m T. 

Schippers, Bruce Naumann, Jan Dibbets en 

Walter de Maria deelnamen. In 1968 organiseer

de hij de Mickery object series - samen met 

Galerie Orez in Den Haag en Galerie De 
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Mangelgang in Groningen - een mult ip le-ten-

toonstelling waarmee een activiteit in gang werd 

gezet - de promotie van multiples van een inter

nationaal gezelschap van kunstenaars - die in 

datzelfde jaar in samenwerking met Galerie 

Seriaal in Amsterdam werd ui tgebouwd. De uit

nodiging was tevens bestelformulier voor de mu l 

tiples van tien Nederlandse kunstenaars die 

varieerden in prijs van 225 tot 6S0 gulden. Een 

groot deel van deze multiples was enige maan

den later via Galerie Seriaal in Amsterdam te 

koop. 

776. Projecten die om uiteenlopende (praktische) 

redenen niet in die tentoonstelling pasten konden 

bij Mickery uitgevoerd worden. Nu befaamde 

kunstenaars als Ben D'Armagnac en Paul Thek -

pas herondekt - hadden regelmatig tentoonstel

lingen bij Mickery en maakten ook in de beel

dentuin van Mickery installaties. 

117. Hi j bedoelde met die markt de Duitse 

kunstmarkt en met name de eerste kunstbeurs die 

in Keulen in 1967 werd georganiseerd door de 

Vereniging van Duitse Galeriehouders. Deze 

beurs groeide uit tot een van de belangrijkste 

eigentijdse kunstbeurzen van Europa. 

118. Gooi en Eemlander 27 januari 1968. 

119. Amersfoortse Courant 11 april 1968. 

120. Waalkens verzamelde een kring van kunste

naars om zich heen waaronder de beeldhouwer 

Carl Pelgrom, die ook een t i jdlang z i jn assistent 

was. Sommige kunstenaars maakten ook gebruik 

van een atelier op zi jn boerderij en verbleven er 

enige t i jd . De plaats Finsterwolde was ook in trek 

bij jonge kunstenaars, fonge kunstenaars als 

Pieter Holstein en Jacqueline de Jong verbleven 

er enige t i jd. Vrij Nederland 25 april 1964. 

121. Deels was de oorzaak daarvan gelegen in 

het feit dat zi jn galerie vooral als een toeristische 

attractie bleek te functioneren terwi j l hij als gale

riehouder serieus genomen wi lde worden. Deels 

was de reden gelegen in teleurstelling vanwege 

een aantal incidenten. Het belangrijkste daarvan 

was de commot ie rond de tentoonstelling 4 

HOOG in 1968. Aan de tentoonstel I ing, die op 

de vierde etage van het warenhuis Vroom & 

Dreesman in Groningen was georganiseerd, 

deden verschillende galeries uit het Noorden 

mee. Voor Galerie Waalkens nam kunstenaar 

Harrie Huisman deel aan de expositie. De direc

tie van Vroom & Dreesman wi lde het werk van 

Huisman echter verwijderen van de tentoonstel

l ing omdat het in hun ogen pornografisch van 

aard was. Omdat Waalkens weigerde z i jn deel

name (het werk van Huisman dus) van de ten

toonstell ing terug te halen werd deze afgelast. 

Nadat de schilderijen naar het Groninger muse

um waren gebracht vond de tentoonstelling als

nog doorgang. Vanwege deze consternatie we i 

gerde Waalkens de, hem in datzelfde jaar 

toegekende, Culturele Prijs van de Provincie 

Groningen in ontvangst te nemen. 

722. Mevrouw Funke, die van oorsprong 

Française was, bracht deze kunstenaars in. 

123. Dat waren bi jvoorbeeld kunstenaars als Siet 

Zuyderland, Jan Mont i jn , Zolt in Peeter, Kees 

Spermon, Rudi van de Wint en Jacob Zekveld. 

124. Galerie T nam deel aan de Salon des 

Galeries Pilotes in Lausanne in 1970 en aan de 

Kunstbeurs van Basel in 1972 en 1973. 

125. In de Rotterdamse Doelen werd in 1977 

een tentoonstelling van het werk van 

Rotterdamse kunstenaars georganiseerd die voor

heen aan de galerie waren verbonden onder de 

titel Adieu Galerie T. Koomen - de Langen 1996, 

p. 262-275. 

126. Oosterbaan Martinius 1990, p. 17-24. 

727. In Engeland ontstond een eigen variant van 

de Pop Art met kunstenaars als David Hockney, 

Peter Blake, Richard Hamil ton en Ron Kitaj. In 

Nederland werden onder andere kunstenaars als 
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Woody van Amen en Daan van Golden beïn

vloed door de Pop Art. Hel Franse Nouveau 

realisme zoals beoefend door kunstenaars als 

Arman, Yves Klein, Martial Raysse en Jean 

Tinguely kreeg een Nederlandse pendant in de 

Nieuwe Figuratie. Van de conceptuele kunst, die 

zich tegen het einde van de jaren zestig manifes

teerde, waren kunstenaars als Stanley Brouwn, 

Ger van Elk en jan Dibbets uitgesproken verte

genwoordigers in Nederland. 

728. Karel Appel kreeg in het begin van de jaren 

zestig belangrijke internationale pr i jzen. In 1960 

werd hem de Guggenheimprijs, goed voor t ien

duizend dollar, toegekend, op dat moment de 

hoogste internationale prijs voor schilderkunst. 

Eerder had hij in 1954 op de Biënnale van 

Venetië een van de jeugdprijzen ontvangen. 

729. Wi lbr ink 1991, p. 189. 

730. De Nu7-kunstenaars werden in eerste 

instantie - net als de Cobra kunstenaars tien jaar 

eerder - in Nederland verguisd en hadden vooral 

belangstelling vanuit het buitenland. In Italië, 

West Duitsland en Zwitserland organiseerden 

internationaal georiënteerde galeries tentoonstel

lingen van hun werk waardoor de meest uitge

breide verzamelingen van hun werk in het bu i 

tenland aan te treffen z i jn . Ook 

F/uxus-kunstenaars en later conceptuele kunste

naars als )an Dibbets en Ger van Elk bouwden 

vanaf het begin van hun carrière - mede door de 

beperkte nationale respons - internationale con

tacten op met andere (gelijkgezinde) kunstenaars 

en met cr i t ic i , musea en galeries en maakten 

daardoor in de loop der ti jd deel uit van interna

tionale netwerken gegroepeerd rond artistieke 

stromingen. 

737. Halverwege de jaren zestig organiseerde 

Provo happenings bij het Lieverdje en onder lei

ding van provo Robert jasper Grootveld werd 

Amsterdam magisch centrum. Politiek protest 

kreeg vorm in de opricht ing van D'66 en het 

ontstaan van Nieuw Links. Het waren de jaren 

van de doorbraak van de popmuziek met de 

Beatles en de Rolling Stones. Het was het decen

n ium van de televisie met spraakmakende pro

gramma's als Zo is het toevallig ook eens een 

keer en Hoepla waarin Phil Bloom's naakte 

optreden veel stof deed opwaaien. Tegen het 

eind van het decennium brak in Parijs de Mei -

Revolutie uit met als Nederlandse pendant de 

Maagdenhuisbezetting. Dol le Mina's gingen de 

straat op en ook in de kunsten sloeg het actievi

rus om zich heen. In 1969 vond de Actie Tomaat 

plaats gericht tegen het verroeste muziekbestel 

en schrijvers en beeldende kunstenaars voerden 

acties voor verbetering van hun positie. De laat-

sten bezetten in dat zelfde jaar de 

Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum. Uit deze 

sfeer van verzet en permanent grensconflict tus

sen oude en nieuwe generaties groeiden nieuwe 

vormen van burgerli jke vr i jheid die men zich 

aan het eind van de jaren vijft ig niet kon voor

stellen. In deze jaren werd de kiem gelegd voor 

een permissive society van tolerantie in de 

publieke sfeer, vrijere opvattingen op vele gebie

den en het naast elkaar bestaan van verschil len

de levensstijlen, smaakvoorkeuren en cul tuurui

tingen die in volgende decennia vorm zou 

kri jgen. Welvaart en verzorgingsstaat schiepen 

een klimaat waarin een breuk met de traditie op 

alle mogeli jke terreinen plaatsvond. Hof land 

1982, p. 22-33; Cultuurbeleid in Nederland 

1993, p. 46-55. 

732. Die bijdrage betrof 105% van de kosten die 

de lokale overheid maakte voor het verwerven 

van beeldende kunst. 

733. In nieuwe vleugel van het Stedelijk 

Museum exposeerden regelmatig verenigingen 

als de Keerkring en de Onafhankel i jken - overi

gens niet geheel tot genoegen van de opeenvol-
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gende museumdirecteuren. Andere kunstenaars

verenigingen ais Pulchri en Arti et Amicit iae 

organiseerden vooral in hun eigen tentoonstel

lingsruimten exposities van leden. 

734. De Stichting Kunstcontact was opgezet 

door Robert Roozemond met als doel een zo 

groot mogeli jke spreiding van originele kunst

werken van beeldende kunstenaars te bewerk

stelligen. Via een abonnementensysteem kon 

men werken van zo 'n veertig kunstenaars huren. 

Daarnaast kon men ook kunstwerken kopen. Met 

het verdiende geld werd jaarli jks werk aange

kocht van de aan de stichting deelnemende kun

stenaars. Op een gegeven moment kwam de 

stichting in f inanciële problemen waardoor ze 

niet meer aan haar verplichtingen jegens kunste

naars kon voldoen. De stichting werd in 1964 

opgeheven. 

735. Het museum kon daarin slechts de rol spe

len van belangstelling en begrip aankweken. 

'Zolang het eigentijdse kunstwerk op de muse-

umwanden als gebalsemd en opgebaard object 

onttrokken blijft aan de samenleving, zolang de 

kunstenaar in zi jn opleiding niets verteld wordt 

over z i jn maatschappelijke functie, zolang de 

behandeling der eigentijdse kunst op de univer

siteiten nog een incidentele aangelegenheid is, 

zolang de kunstkritiek volhardt in de hantering 

van museale maatstaven en zolang de kunsthan

del nog slechts kan bestaan door vast te houden 

aan wat door een kleine groep kopers gevraagd 

wordt - zolang zal de kloof tussen beeldende 

kunstenaars en publiek bl i jven bestaan (...) de 

huidige museale aanpak werkt mee aan de 

instandhouding van de mythe waarin de kunste

naar optreedt als bi jzonder en daardoor "buiten-

maatschappelijk" fenomeen/ Trouw 31 maart 

1964. 

736. Proeflokaal van Lucas Bols lenever op de 

Rozengracht te Amsterdam. Bols kocht werken 

aan op de tentoonstellingen die er georganiseerd 

werden en gaf aan de deelnemende kunstenaars 

honderd gulden hanggeld. O m de twee maan

den exposeerde een nieuwe groep kunstenaars 

in de Bols taverne. 

737. Het idee sloeg aan bij een aantal kunste

naars. Aan de eerste tentoonstelling in het 

Kunsthuis namen uiteenlopende kunstenaars als 

Eduard Flor, Friso ten Holt , jerry Keizer, Ger 

Langeweg, Gèr Lataster, Han Mes, Jan Sierhuis 

en Ans Wortel deel. 

738. Trouw 31 maart 1964. 

739. Plan Cans kreeg veel publiciteit en had in 

het begin succes: van de zeven en veertig wer

ken op de eerste tentoonstell ing waren er na 

twee maanden vi j fentwint ig verkocht voor ruim 

zevenduizend gulden. De prijzen lagen tussen 

de zeventig en driehonderdvi j f t ig gulden. Het 

was ook mogeli jk om de werken via een huur

koopsysteem aan te schaffen waarbi j een bank, 

de IDM (Industriële Disconto Maatschappij), 

bemiddel ing verleende tegen een lage rente van 

vier procent en ook een deel voor eigen reke

ning nam. 

740. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 25. De selectie van de kunstenaars die moch

ten deelnemen aan de Kunstkoopcollectie van 

de Bijenkorf werd gedaan door een aantal kunst

historici, onder wie Dr. L. Gans. Galerie Espace 

en Krikhaar deden mee en bemiddelden voor 

Lucebert, Appel en Corneil le. In de media was er 

halverwege de jaren zestig een discussie over de 

verkoop van kunst aan bedri jven in het kader 

van het Plan Cans, waarin galeriehouders en 

kunstenaars zich mengden. De veronderstelling 

was dat dit plan een aanmerkelijke concurrentie 

voor het galeriewezen was. Wereldkroniek 13 

februari 1965; Nieuwe Haagsche Courant 15 

maart 1967. 

747. Grafiek - houtsnede, l ino, litho - kostte in 
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die t i jd doorgaans minstens veertig, vi jft ig gul

den om uit de productiekosten te komen en er 

nog een beetje aan te verdienen. Reneman De 

Nieuwe Linie 27 jun i 1 964; Elseviers Weekblad 

1 augustus 1964. 

142. Elseviers Weekblad 1 augustus 1964. 

143. Galerie 845, Galerie Art & Project, Galerie 

Asselijn, Galerie Biesj, Kunsthandel M.L. de 

Boer, Galerie Booker, Galerie Collection D' Art, 

Design Studio, Galerie d'Eendt, Galerie Espace, 

Galerie Van Hülsen, Galerie Jalmar, Galerie 

Jurka, Kunsthandel K 276, Galerie Krikhaar, 

Galerie Mokum, Galerie Petit, Kunsthandel 

Santee Landweer, Galerie Siau, Galerie 

Magdalene Sothmann, Galerie Swart, Galerie De 

Tor. 

744. Er waren uitschieters naar beneden te 

weten vijf en twint ig of dertig procent of naar 

boven: veertig procent 

145. Deze kritiek bleef overigens bestaan tot de 

opheffing van de regeling in 1987. De kritiek 

gold vooral het sociale karakter van de regeling 

maar ook op de wi jze waarop de overheid met 

kunstwerken die ze innam in het kader van de 

BKR omging. Het grootste deel van de werken 

verdween naar kelders en zolders en er werd 

vervolgens nooit meer naar omgekeken. 

Anderzijds beschouwden kunstenaarsorganisa

ties als de Beroepsvereniging van Beeldende 

Kunstenaars (BBK) de regeling steeds nadrukke

lijker als een verworven recht en een arbeidsre

geling waarop kunstenaars bij gebrek aan vol

doende emplooi op de markt aanspraak zouden 

moeten kunnen maken. 

746. Tegenbosch De Volkskrant 15 jun i 1963. 

747. Naast de koopkrachtmaatregel in de vorm 

van de ASK stelde de overheid in stijgende mate 

subsidies beschikbaar in het kader van beelden

de kunstbeleid. Dit betrof zowel directe onder

steuning aan bi jvoorbeeld kunstuit leeninstell in-

gen, tentoonstellingen als Contouren 5far(en 

tentoonstellingsdiensten als de Nederlandse 

Kunst Stichting, gericht op het aankopen van 

kunst ten behoeve van reizende tentoonstell in

gen. Ook namen de bedragen die beschikbaar 

waren voor aankopen en -opdrachten toe. De 

post beeldende kunst en bouwkunst op de 

begroting van 1965 bedroeg 3,5 mil joen gulden

waarvan 350.000 gulden naar de ASK ging. In 

1970 was dat bedrag ongeveer 6,5 mi l joen gul

den. Van dat bedrag werd 800.000 gulden aan 

de ASK besteed. 

148. Het pr incipe was niet nieuw maar werd 

reeds op grote schaal toegepast in de podium

kunsten. Het behoud van de betrokken kunst

vorm en afzet aan een minder koopkrachtig 

publiek stonden daarbij voorop. Voor de beel

dende kunstsector was een dergelijke subsidie 

wel een novum. Het idee was naar voren geko

men in diverse rapporten geëntameerd door het 

Prins Bernard Fonds en de Raad voor de Kunst 

die in het begin van de jaren zestig verschenen. 

In die rapporten werden maatregelen voorge

steld die enerzijds gericht waren op de verbete

ring van de sociaal economische positie van 

beeldende kunstenaars en anderzijds de bedoe

ling hadden de belangstelling voor beeldende 

kunst te verhogen en te spreiden. 

749. Zowel op het departement als bij de Raad 

voor de Kunst en in kringen van de kunstenaars

organisaties was men optimistisch. De reacties 

in het Parlement op de inwerkingtreding van de 

regeling waren positief en de waardering van de 

regeling groot. Waar de ASK in de beide Kamers 

aan de orde kwam werd diverse malen gepleit 

voor maatregelen en betere publiciteit om de 

regeling een bredere bekendheid te geven. Zelfs 

in het buitenland werd gewag gemaakt van het 

bestaan van de subsidie. In het kunsttijdschrift 

Art Voices van april 1963 schreef crit icus jerry 
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Gerber: 'Ment ion should be made here of the 

manner in which the Dutch government subsidi

zes the art. An art buyer in Hol land pays the 

gallery only 65% of the stated price for a work 

of art, w i th the government making up the diffe

rence to the gallery. The artist recieves 25% to 

35% of the stated price from the gallery.' 

750. Welters en Eykman 1976, p. 8. 

757. Mulder 1956, p. 30; Zie ook: Havermans 

1964. H i j stelt het mogeli jke misbruik van de 

regeling aan de orde maar denkt dat risico van 

fraude eveneens door een goede organisatie en 

administratie van de regeling te kunnen onder

vangen. 

752. De provincies Zeeland en Drente verstrek

ten een dergelijke subsidie. De gemeenten 

Amsterdam, Delft, Hi lversum, Voorburg, 

Middelburg, Vlissingen, Voorburg, Wassenaar en 

Zaanstad eveneens. Welters en Eykman 1976, 

p. 25. 

753. De Volkskrant 19 maart 1966. 

754. Hier z i jn de cijfers van 1973 opgenomen 

omdat die van 1970 niet bekend z i jn . 

755. Er zi jn weinig gegevens bewaard gebleven 

over het aandeel van de galeries in het gebruik 

van de ASK. Daarom deze schatting: Indien we 

er van uitgaan dat in 1970 een derde deel van 

het totaal aantal instellingen dat gebruik maakte 

van de ASK uit galeries bestond komen we op 

een a een antal van 222:3= 74. Indien deze 

voor 7.000 gulden per jaar zouden verbruiken 

aan ASK dan zou het betekenen dat ze in totaal 

meer dan 500.000 gulden per jaar doorsluisden 

aan subsidie en daarmee het grootste bedrag 

opsoupeerden van het totaalbedrag aan subsidie 

dat voor 1970 800.000 gulden bedroeg. Er was 

waarschijnl i jk wel een aantal galeries dat min

der dan 7.000 gulden verbuikte in 1970. Maar 

tegelijkertijd is het - gezien de bedragen die van 

de Amsterdamse galeries bekend z i jn en die tus

sen de 10.000 en de 25.000 gulden liggen - niet 

onwaarschijnl i jk dat het aandeel van de galeries 

in het gebruik van de ASK aanmerkeli jk was. 

756. Van het totale aantal bemiddelaars, dat niet 

als enige tentoonstellingen organiseerde maar 

ook andere activiteiten ontplooide die niets met 

kunst van doen hadden zoals horeca-bedri jven, 

banken en culturele centra, verkocht slechts 

14.3 procent voor een bedrag hoger dan 20.000 

gulden terwij l maar liefst 45.7 procent niets of 

voor minder dan 5.000 gulden verkocht. 

Overigens kwam uit het onderzoek ook naar 

voren dat het grootste deel van de kunstconsu

menten hoog opgeleid was (meer als veertig 

procent) en uit de hogere beroepen afkomstig 

was (bijna dertig procent). Overduin 1971, 

p. 4 1 . 

757. Tegenbosch De Volkskrant 5 maart 1968 
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Expansie, differentiatie en organisatie 
1970-1984 

'Eminences grises' 

106 

In 1979 wi jdde een Duitse recensent in het tijdschrift Die Weltkunst een artikel aan 

Amsterdamse galeries en kunsthandels. De criticus beschreef de '(...) Vielfalt der ange

botenen Klassisch Modernen und Zeitgenössischen Kunstrichtungen und Künstler, was 

ein Blick in den gegenwärtigen Ausstellungskalender am besten verdeutlicht: Stilleben 

von Renoir bis Heute bei M.L. de Boer, 100 Zeichnungen von Armando und 

Expressionistische Tendensen, Appel , De Kooning, Bram van Velde u.a. bei Collection 

d'Art, Pierre Alechinsky bei Espace, A.C. Wi l l ink bei G.I.N Gallery und jurjen de Haan 

bei Galerie Jurka die auf Niederländischem Realismus specialisiert ist.'1 

De criticus zag in het aanbod van de Amsterdamse galeriewereld een pluraliteit aan 

kunstrichtingen vertegenwoordigd en liet galeries de revue passeren die in de jaren 

zeventig hun domici l ie hadden in of in de buurt van de Nieuwe Spiegelstraat - vanouds 

een kunst- en antiekstraat. Aanleiding voor de beschouwing was de oprichting van een 

Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren rondom de straat waarvan circa twint ig han

delaren in moderne kunst lid waren. De galeries en kunsthandeis die hij noemde waren 

verschillend van aard. Sommigen hadden een zekere eerbiedwaardigheid verworven 

door hun relatief lange bestaan: Galerie Espace en Kunsthandel M.L. de Boer. Anderen 

werkten met gevestigde kunstenaars uit naoorlogse expressionistische stromingen -

Collection d ' Art - óf waren - destijds - gespecialiseerd in verschillende aspecten van 

Nederlandse realistische kunst: G.I.N. Gallery en Galerie Jurka. 

Toch was de veelvoud van de Duitse recensent geen dwarsdoorsnede van galeries in 

Nederlands culturele hoofdstad. Avant garde galeries als Art & Project, toch aan de rand 

van het Spiegelkwartier op de Prinsengracht gevestigd, bleven buiten beschouwing. Hi j 

gunde de lezers van Die Weltkunst dan ook vooral een blik op een aantal min of meer 

gevestigde galeries en op kunstenaars die al enige t i jd in de Nederlandse beeldende 

kunstwereld meedraaiden. In zijn beperkte selectie kwam een zekere diversiteit in de 

handel in eigentijdse kunst in de hoofdstad tot uitdrukking. De keuze verhulde echter 

tegelijkertijd de toegenomen differentiatie en het ontstaan van verschillende echelons in 

het hoofdstedelijke galeriebestel. 
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Binnen dat bestel stonden Espace, De Boer en Riekje Swart model voor verschillende 

posities. Espace zette haar beleid uit de jaren vijft ig en zestig in de daarop volgende 

decennia voort. Met Anton Heyboer, Lucebert en Lucassen werden - op ti jdeli jke basis -

contracten afgesloten. Espace was een van de weinige galeries in Nederland die op een 

dergelijke contractbasis werkte. Eva Bendien legde een jaargeld voor de kunstenaars vast. 

De galerie droeg de risico's van de verkoop bij tentoonstellingen van de desbetreffende 

kunstenaars. Zij verplichtte zich werken aan te kopen als er onvoldoende werd verkocht. 

De kunstenaars stelden één keer per een à twee jaar bij de galerie tentoon en maakten 

permanent deel uit van de stock, de voorraad van de galerie. Zo nu en dan deden nieu

we kunstenaars hun intrede - vaak op voorspraak van de kunstenaars die al aan de gale

rie verbonden waren.2 

Bendien spreidde een grote trouw ten toon aan de kunstenaars waarvoor ze eenmaal 

gekozen had. Met de meesten waren er zowel zakelijke als vriendschappelijke contac

ten; enkelen waren met én door de galerie bekend geworden. Kunstenaars en galerie 

hadden min of meer gezamenlijk carrière gemaakt, zowel in artistiek als in commercieel 

opzicht. De galeriehoudster zei over deze mengeling van persoonlijke, zakelijke en artis-

tiek-inhoudeli jke verbindingen in 1976 ter gelegenheid van een jubileumtentoonstell ing 

waarmee het twintigjarig bestaan van de galerie werd gevierd: 'Het wordt ons wel eens 

voor de voeten geworpen: ju l l ie brengen alleen grote namen. Dan vergeten de mensen 

dat w i j die ook al brachten toen geen galerie het nog aandurfde. Bijna alle kunstenaars, 

en dat geldt zeker voor de Nederlanders, die nu hier hangen en die bekend zi jn, hebben 

wi j als eerste geïntroduceerd. Met de kunstenaars die bij ons exposeren onderhouden wi j 

een persoonlijke relatie, bij sommigen is dat tot hechte vriendschappen uitgegroeid. Dat 

is voor ons de enige manier waarop we wi l len werken. Daarom nemen we ook weinig 

nieuwe kunstenaars, je kunt niet eindeloos bli jven uitbreiden en je zegt ook niet tegen 

oude vrienden, het spijt ons, we gaan iets heel anders beginnen.'3 

In twee decennia had Espace een reputatie opgebouwd met exposities waarin 'kun

stenaars, met klinkende internationaal erkende namen' als Appel en Corneille en 'onbe

kende namen' elkaar afwisselden. Verzamelaar Kees Groenendijk, die vanaf het eerste 

uur bij de galerie kocht, verwoordde het galeriebeleid als volgt: 'Er zit een grote consis

tentie in. Ze staan voor degenen die ze gekozen hebben. Ze gaan misschien soms moei

zaam over tot iets nieuws. Er is een grote trouw ten opzichte van de kunstenaar. Dat is 

wederzijds, dat wekt vertrouwen voor de koper. )e weet wat voor vlees je in de kuip 

hebt.'4 

De artistieke-inhoudelijke bedding van de galerie was de vasthoudendheid aan een 

klein aantal kunstenaars. De economische bedding bestond uit een min of meer vaste 

klantenkring van verzamelaars en musea. De galerie had zo'n tweehonderd klanten die 

min of meer regelmatig kochten. In meerderheid waren dat particuliere verzamelaars. 

Maar ook musea - het Stedelijk Museum te Amsterdam, Museum Boijmans Van 

Beuningen te Rotterdam en het Frans Halsmuseum - kochten regelmatig bij de galerie 
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evenals de rijksoverheid in het kader van rijksaankopen.5 Het commissiepercentage dat 

de galerie hanteerde steeg in de jaren zeventig en tachtig tot veertig procent bij consig

natie en vijftig procent bij aankoop van de kunstwerken door Espace - tien jaar eerder 

bedroeg de provisie een derde deel van de verkoopprijs. In de loop van de jaren tachtig 

verkocht de galerie in aantallen minder dan voorheen. Maar de werken die verkocht wer

den - gemiddeld drie werken per week - waren wel veel duurder in prijs.6 

Galerie Swart vestigde eveneens haar reputatie maar op andere wi jze dan Espace. Riekje 

Swart verhuisde in 1970 naar Amsterdam Zuid naar de Van Breestraat om zich met aan

tal galeries rondom het Stedelijk Museum te groeperen.7 Nadat ze de eerste t ien, vijftien 

jaar van haar galeriebestaan aandacht had besteed aan constructivistische kunst maakte 

Swart in de loop van de jaren tachtig een rigoureuze switch in haar tentoonstellingspro

gramma. Ze ging zich richten op een aantal exponenten van het Duitse Neo-

Expressionisme, ook wel de Neue Wilden genoemd, en kunstenaars die tot de zoge

naamde Jonge Italianen behoorden.8 Beide stromingen hielden zich, na de hausse aan 

conceptuele kunst in de jaren zeventig, weer met schilderkunst bezig en deden in die ti jd 

internationaal opgeld.9 Deze kunststromingen stonden diametraal in tegenstelling met de 

koele kunst die tot die t i jd haar tentoonstellingsbeleid domineerde. Toch was deze 

ommezwaai niet alleen een radicale wending in het beleid gevoed door 'verveling' of 

'alti jd op zoek naar het mallotige en verrassende' zoals zij ooit in een interview zei.10 De 

andere kant van de medaille was dat kunstenaars bij Riekje Swart weggingen. Eind jaren 

zestig verwierp ze nadrukkelijk de handelsmentaliteit van de galeriehouder als zijnde 

een belemmerende factor in de gerichtheid op de ontwikkel ing van kunst en kunstenaar. 

Die opstelling keerde zich tegen haar op het moment dat haar kunstenaars bekend en 

beroemd werden en de galerie verlieten omdat ze hen in financieel opzicht onvoldoen

de kon bieden. Riekje Swart zei daar zelf over: 'Je moet wel zakelijk zi jn, als je niets ver

koopt gaat het niet goed. In het begin ging het heel moeil i jk. Vaak maakte ik kunstenaars 

bekend en dan gingen ze weg (...) omdat er niet voldoende verkocht werd of omdat ze 

te weinig aandacht kregen.'" 

De commerciële dimensie werd noodgedwongen belangrijker maar Swart verbond die 

dimensie nadrukkelijk aan wat ze 'overdracht' noemde: 'Wanneer je een commerciële 

galerie hebt is dat zó richtinggevend, je eigen enthousiasme, dât is zo richtinggevend. Je 

gaat failliet als je het niet overdraagt (...) Ik vind die vrije onderneming, dus de straf fai l 

liet te gaan door je eigen laksheid, heel gezond.'12 Betrokkenheid bij kunst en kunste

naars bleven echter de belangrijkste drijfveren voor de galerie. Het faillissement bleef uit 

maar de gedrevenheid ging niet zelden ten koste van het commerciële resultaten 

Zoals Eva Bendien de 'mater amabilis' van het naoorlogse nationale galeriewezen 

was, zo werd Riekje Swart de 'grand old lady' van de internationaal georiënteerde avant 

garde-galeries in Nederland. De door haar gevoelde noodzaak tot telkens weer positie 

bepalen in de zich almaar aandienende nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst 
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en de behoefte tot permanente discussie over waarde en essentie van eigentijdse kunst 

leverden het model voor de wi jze waarop galeries als Art & Project en Helen van der 

Mey in de jaren zeventig en tachtig werkzaam waren. 

Het tentoonstellingsprogramma van op ouderwetse leest geschoeide kunsthandelaren 

als Ina Broerse en M.L. de Boer, in Die Weltkunst genoemd, was - zeker in vergelijking 

met galeries als Espace en Swart - minder geënt op een vaste verhouding met een beperkt 

aantal kunstenaars. Voor Broerse waren - en bleven - publieksvriendelijkheid en brede 

toegankelijkheid van kunst belangrijke uitgangspunten van het tentoonstellingsprogram

ma. In 1972 opende zij een dependance op Schiphol. Het jaar daarna bestond haar 'w in 

keltje met mooie dingen' vi j fentwintig jaar. Hef Parool interviewde Broerse ter gelegen

heid van dit heuglijke feit en in dat vraaggesprek maakte zij gewag van een enorme 

toename van de belangstelling voor beeldende kunst in de afgelopen kwart eeuw. In haar 

ogen had dat de volgende redenen: 'de mensen hebben meer vrije t i jd en meer geld 

gekregen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je de klanten iets leert. Ik heb vaste klan

ten; toen die hier voor het eerst kwamen wisten ze niet eens wat abstract was. Nu komen 

ze me vertellen dat deze tentoonstelling beter is dan de vorige.'13 Haar voorspoed kwam 

ook tot uitdrukking in een tweede vestiging op de Spiegelgracht en een derde in Laren in 

1975. In 1979 gaf ze haar Amsterdamse vestigingen op en vertrok definitief naar Laren. 

Broerse was trots op het woord kunsthandel en zag zichzelf als een routinier die wist 

wat de kunstenaars beoogden en de mensen wi lden. 'Ik heb de gave (...) direct te zien 

wat de kunstenaar bedoelt. Poëzie, de natuur, persoonlijkheid, kwaliteit, daar hou ik van. 

Seks voor de verkoop, bah. Ik werk vanuit mijn innerlijk en zie of het vanuit de kunste

naar zelf komt. De mensen die hier kunst komen zien, kijken niet naar namen en stro

mingen. Het zijn mensen met een goede smaak, die zelfstandig kunnen leven en werken 

en van vrijheid houden. Kortom democratische mensen. Gelukkig ook veel jonge men

sen. Ik heb één doel: ik w i l gelukkig maken, een schok teweeg brengen. Ik verkoop nooit 

iets om de commercie. Ik laat de mensen psychologisch het juiste werk zien, dat voor 

hen het meest geschikt is . "4 Deze attitude sprak een publiek aan dat - evenals de kunst

handelaarster - niet zo zeer bezig was met de avant garde van dat moment maar meer 

geïnteresseerd in kunst voor de 'voorzichtige verzamelaar' zoals de collectie van De Boer 

halverwege de jaren zeventig werd getypeerd. 

Ook galeries als d'Eendt en Krikhaar, die de galeriefunctie en de kunsthandelsfunctie 

op voortvarende wijze in hun bedrijf vermengden en daarmee een andere variant van 

beroepsuitoefening binnen het galeriebestel in praktijk brachten, floreerden in de jaren 

zeventig en tachtig. Waar Espace en Swart hun klandizie vooral vonden bij een relatief 

klein aantal particuliere verzamelaars, musea en andere overheidsinstellingen waren 

Broerse en De Boer, maar ook d'Eendt en Krikhaar, voornamelijk gericht op particuliere 

kopers. Al deze verschillende galeries en kunsthandels hadden gemeen dat ze in de jaren 

zeventig maar vooral ook in de jaren tachtig een gevestigde status opbouwden. Vooral 

hun anciënniteit en hun continuïteit waren daaraan debet. Ook het feit dat zij in 
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Amsterdam gevestigd waren speelde een rol in dat aanzien. 

Gevestigde galeries van Groningen tot Maastricht 

Maar ook buiten Amsterdam werden reputaties gevestigd. In Den Haag ontplooide 

Galerie Nouvelles Images zich in de jaren zeventig en tachtig onder leiding van Ton 

Berends tot een prestigieuze galerie. Nouvelles Images bleef zich richten op een aantal -

inmiddels mede door toedoen van de galerie - gevestigde Cobra en Post Cobra-kunste

naars. Dat waren onder anderen de zogenaamde 'Amsterdamse Limburgers' en een 

Einzelgänger als Armando.15 De galerie had regelmatig terugkerende tentoonstellingen 

van deze kunstenaars. Voor velen van hen was Nouvelles Images in de jaren zeventig en 

tachtig een belangrijk distributiekanaal en de galerie speelde een belangrijke rol in de 

toename van hun prestige en de stijging van de prijzen van hun werk. Tegelijkertijd had 

galeriehouder Berends aandacht voor eigentijdse jonge kunst en kregen sieraden een 

accent in het beleid.16 

In Rotterdam zette Galerie Delta zijn meersporenbeleid voort onder leiding van Hans 

Sonnenberg. Naast handel in kunstwerken en organisatie van tentoonstellingen van 

(inter)nationaal bekende kunstenaars uit verschillende naoorlogse stromingen organi

seerde hij regelmatig tentoonstellingen van jonge, vaak Rotterdamse, kunstenaars. In de 

tweede helft van de jaren zestig kreeg Delta gezelschap van Galerie Fenna de Vries. De 

galeriehoudster was van oorsprong binnenhuisarchitecte en in 1959 een kunstzaal in 

Delft begonnen.17 Na zeven jaar verhuisde de galerie naar Rotterdam. Zi j organiseerde 

exposities van, doorgaans jonge, kunstenaars op basis van haar persoonlijke smaak en 

voorkeur, zowel figuratief als abstract. Kunstenaars die regelmatig bij De Vries tentoon

stelden waren onder anderen Aat Verhoog, Co Westerik (haar echtgenoot wiens zaken ze 

ook behartigde), Dick Cassée, Carel Visser, Hannes Postma en Cornelius Rogge. In 1969 

kostte een werk van Aat Verhoog achthonderd gulden en Hannes Postma's schilderijen 

brachten twaalfhonderd gulden op terwij l grote litho's van zijn hand honderd vijft ig tot 

tweehonderd gulden 'deden' en kleine vijf tientjes. In de jaren zeventig vertegenwoor

digde De Vries een aantal kunstenaars. Indien het financieel voorspoedig ging kocht De 

Vries werk, hield het in stock en zocht dan voor eigen risico een koper. 'Een soort gros-

sierderij in kunst dus. De kunstenaars zi jn daar wel bl i j mee. Het risico wordt voor mi j ; 

ze zijn van veel zorgen verlost.L.) Ik ben geen pedagoge, ik ben eigenwijs en i jdel. Ik 

werk met kunstenaars in wie ik oneindig vertrouwen heb en ik streef er naar zo goed 

zaken voor ze te doen dat ze mij ook trouw bli jven.'18 Zij bemiddelde niet alleen bij ver

koop van hun werken maar regelde ook de contacten met kopers, musea en andere gale

ries, tentoonstellingen, die daaruit voortvloeiden, en andere promotionele activiteiten. 

De Vries werd steeds meer agent voor een beperkt aantal kunstenaars.15 

Ook buiten de Randstad verwierven galeries en kunsthandels een eigen plaats in een 

lokale of regionale setting. Evenals in het westen van het land betrof het kunstbedrijven 
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van verschillende artistieke signatuur - van avant garde tot traditionele figuratie - en met 

uiteenlopende commerciële attitudes. Het aantal galeries gericht op meer traditionele 

uitingen van beeldende kunst of inmiddels nationaal bekende kunstenaars uit Cobra en 

Post -Cobra stromingen was in de meerderheid; op nieuwe ontwikkelingen in de beel

dende kunst gerichte galeries in de minderheid. 

Over heel Nederland waren zeer uiteenlopende voorbeelden te vinden. In het 

Noorden propageerde Galerie van Hülsen evenals in de jaren zestig in Leeuwarden 

Cobra en Post-Cobra kunstenaars. Hi j vestigde zich in de loop van de jaren zeventig kort

stondig in Amsterdam op de Nieuwe Spiegelstraat maar ging na enige jaren weer terug 

naar Leeuwarden. Albert Waalkens uit Finsterwolde had na een korte pauze zi jn galerie 

weer in gang gezet en ging door met zi jn progressieve tentoonstellingsbeleid. Ook De 

Mangelgang in Groningen volhardde in haar vooruitstrevende beleid - sinds 1965 onder 

de nieuwe leiding van Annemarie De Kruif. De Mangelgang ontwikkelde zich onder haar 

leiding tot een galerie waarin voornameli jk Nederlandse actuele kunstenaars uit de jaren 

zeventig aan bod kwamen.20 

Ontegenzeggelijk was de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) voor deze gale

ries, zowel in Amsterdam als daarbuiten, een financiële stimulans. Ook van de waarde

stijging van de werken van een aantal Cobra en Post-Cobra-kunstenaars in de loop van 

de t i jd konden galeries de vruchten plukken. Met name voor galeries van het eerste uur 

als Espace en Nouvelles Images schiep dat een zekere mate van bestaanszekerheid. 

Vanaf het einde van de jaren zestig kregen deze renommee's van het galeriebestel een, 

in de loop van de jaren zeventig steeds sneller groeiend, aantal nieuwkomers van ver

schillende artistieke en commerciële signatuur aan hun zi jde. Een groot deel van deze 

nieuwe galeries was in Amsterdam geconcentreerd maar ook buiten de hoofdstad was de 

toename explosief te noemen. Met de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het aantal 

galeries kreeg een caleidoscopisch galeriebestel gestalte. Vanaf de tweede helft van de 

jaren zeventig prononceerden zich op basis van uiteenlopende ideologische positiebe

palingen en veronderstelde verschillen in kwaliteit steeds nadrukkelijker verschillende 

segmenten in dat bestel. 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren zeventig 

Galerie Art & Project en Galerie Helen van der Mey 

In 1968 begonnen Adriaan van Ravesteijn en Geert van Beijeren in een kamer en de gang 

van het ouderli jk huis van Van Ravesteijn in de Richard Wagnerstraat in Amsterdam met 

galerie Art & Project. Van Beijeren was bibliothecaris in het Stedelijk Museum. Later 

werd hij er conservator tot hij in 1979 na dertien jaar zijn ontslag nam.2 ' Beiden waren 

begonnen als collectioneur bij Riekje Swart. 

In eerste instantie richtten ze zich in hun tentoonstellingen op de relatie tussen kunst, 

architectuur en industriële vormgeving. Al snel wendden ze zich tot de conceptuele 
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kunst die vanaf het einde van de jaren zestig internationaal opgeld deed. De galeriehou

ders maakten bij iedere expositie een bulletin waaraan ze evenveel belang hechtten als 

aan de exposities. Het periodiek werd gratis over de hele wereld verstuurd. Door die 

internationale verzending van het bul let in, dat door kunstenaars als Lawrence Weiner en 

Stanley Brouwn ook werd gebruikt als kunstzinnig medium, kreeg Art & Project de aan

dacht van een selecte internationale groep belangstellenden: 'Zowel financieel als gees

telijk bestaat Art & Project van een internationaal maar klein publiek, verzamelaars en 

andere kunstenaars vooral en een stuk of wat museummensen. (...) Een dergelijke elite

vorming ligt allerminst in de bedoeling en zeker niet bij Van Beijeren en Van Ravesteijn 

al verwachten zij niet van iedereen de kunsthistorische kennis en belangstelling die bl i jk

baar voor een conceptkunstenaar als Weiner vereist is (...).'22 

Art & Project had vooral als oogmerk een intermediair te zijn bij het tot stand brengen 

van presentaties door kunstenaars. De schakelfunctie tussen kunst en publiek zag men 

als secundair. De galeriehouders hadden met name aandacht voor kunst die 'niets met 

materialisatie van doen wi l hebben, slechts met de idee, de gedachte en een presentatie 

daarvan.' De galerie wilde niet li jken 'op de gangbare galerie-met-kunstvoorwerpen' en 

ook niet 'met waardevermeerdering (of vermindering), met klantenkring of met invitaties 

voor openingen' bezig zi jn.23 Met deze instelling wisten de galeriehouders in de jaren 

zeventig een aantal conceptuele kunstenaars - de Amerikanen Lawrence Weiner, Soll 

Lewitt, de Britten Gilbert & George en de Nederlanders Stanley Brouwn, Ger van Elk en 

Jan Dibbets - aan de galerie te binden.24 Nieuwe contacten kwamen vaak tot stand via 

de eigen kunstenaars en zo ontstond een kleine maar hechte groep internationale kun

stenaars, verzamelaars, galeriehouders en museumconservatoren. De galerie had muse

ale allure en de tentoonstellingsprogrammering sloot nauw aan bij die van de grote 

musea - het Stedelijk Museum te Amsterdam voorop.25 

In het begin van de jaren zeventig werden de tentoonstellingen van Art & Project in 

de Nederlandse pers door een aantal cr i t ici , onder anderen door Lambert Tegenbosch, 

slecht ontvangen. De geschiedenis herhaalde zich. Evenals bij de controverse over abs

tractie en figuratie in het begin van de jaren vijftig én bij het verzet tegen stromingen als 

Zero eind jaren vijftig en begin jaren zestig werden nieuwe ontwikkelingen door conser

vatieve critici verketterd of niet begrepen. Zij waren echter niet meer in de meerderheid: 

een jonge generatie critici stond juist positief tegenover de actuele ontwikkelingen in de 

beeldende kunst. Daarenboven deerde misprijzen of onbegrip de galeriehouders ook 

nauwelijks. Zij voelden zich door die kritiek eerder gesterkt in hun vermeende geuzen-

mentaliteit. Met de promotie van nog nauwelijks bekende en zeker niet in brede kringen 

geaccepteerde kunst vervulde de galerie een pioniersfunctie, aldus Van Ravesteijn.26 

Samen met gelijkgezinde Europese galeries in Frankrijk, Duitsland en Italië - Galerie 

Gian Enzo Sperone in Turijn, Galerie Yvon Lambert in Parijs, Galerie Paul Maenz in 

Keulen en Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf - die zich op dezelfde kunstenaars en 

stromingen richtten, vervulde Art & Project in de jaren zeventig een belangrijke interna-
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tionale signalerende functie voor de conceptuele kunst.27 Art & Project bevond zich in 

die t i jd op een knooppunt in een netwerk van kunstenaars, critici en musea. In de woor

den van de galeriehouders: 'Niemand toonde conceptuele kunst in Nederland. Wi j 

maakten deel uit van een klein wereldje in allerlei steden (...) Het was een soort kerk, 

een sekte. De opzet van onze galerie en ons bulletin paste heel goed in de behoeftes van 

de conceptuele kunstenaars.'28 

Galerie Seriaal werd in 1968 in Amsterdam opgericht door Mia Visser, de echtgenote van 

verzamelaar Martin Visser, in samenwerking met Ritsaert Ten Cate van Galerie Mickery 

te Loenersloot en Wies Smals, van de gelijknamige galerie. De galerie profileerde zich 

als Multiple shop een verkoopcentrum voor grafiek in een beperkte oplage en in serie 

vervaardigde objecten. Seriaal verkocht multiples van een internationale stal van kunste

naars uit diverse stromingen en stijlen.29 De prijzen van de multiples lagen tussen de 

honderd vijft ig en de tweeduizend gulden - afhankelijk van formaat en oplage. Seriaal 

gaf ook een archief uit van kaarten van multiples waarop men zich kon abonneren. In 

het begin van de jaren zeventig stopte de samenwerking tussen de drie partijen. Wies 

Smals werd directeur van de door de overheid gesubsidieerde Stichting De Appel. De 

stichting was opgericht in 1974 en richtte zich op performance en videokunst die in die 

jaren erg in opkomst was. Ritsaert ten Cate was gestopt met zijn eigen galerie in 

Loenersloot in 1970 en voorzover hij nog activiteiten op het terrein van beeldende kunst 

ontplooide lagen die in het verlengde van de theaterprogrammering in Theater Mickery 

in Amsterdam. 

Galerie Seriaal werd in 1975 overgenomen door Smals'assistente Helen van der Mey 

die in 1977 de galerie onder haar eigen naam voortzette aan de Prinsengracht te 

Amsterdam. Voor Van der Mey was de galerie een full time dedication. 'Ik praat alti jd 

over kunst' zei ze ooit in een interview. Ze was voortdurend onderweg om voor haar kun

stenaars zaken te regelen. In haar tentoonstellingsprogramma richtte zi j zich op de 'sterk 

op de individuele beleving gerichte kunst uit het Duitse cultuurgebied' van kunstenaars 

als Anselm Kiefer, George Baselitz en anderen.30 Een groot deel van haar tentoonstel

lingsprogramma was gebaseerd op de vi j f jaar eerder door de Duitse kunstenaar Johannes 

Gachnang in het Provisorium van het Goethe Instituut in Amsterdam georganiseerde 

exposities.31 Ook Nederlandse kunstenaars maakten deel uit van het tentoonstellingspro

gramma van de galerie, onder wie René Daniels en Pieter Laurens Mo l . 

In de galerie kwamen gemiddeld tien bezoekers per dag. Met de vernissages meege

rekend bezochten in een maand ongeveer driehonderd vijftig personen de galerie. Van 

der Mey vond dat niet veel maar achtte tegelijkertijd (de hoeveelheid) publiek 'volstrekt 

niet belangrijk, ledere kunstenaar gaat gewoon door ook al is er geen publiek.'32 De ont

wikkel ing van de kunst en de kunstenaar stond - net als bi j Art & Project - centraal in het 

beleid van de galerie; het commerciële aspect was een afgeleide daarvan. De galerie had 

een select en internationaal georiënteerd professioneel publiek.33 Van der Mey: 'Wi j , Art 
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& Project, Riekje Swart en ik zi jn internationaal georiënteerd. Op alle grote manifestaties 

zijn er kunstenaars van ons b i j . Ik werk met andere kunstenaars dan anderen. Ik kan ook 

nooit iets aan de man brengen. De kunstenaars die bij mij werken weten wie er hier 

komen kijken: de professionals (...) die in de musea werken, kunstgeschiedenis hebben 

gestudeerd, schrijvers en verzamelaars.'34 Deze focus op een professioneel publiek werd 

bevestigd door Van Ravesteijn van Art & Project met de uitspraak: 'M i jn publiek zit al in 

een kunstklimaat en ik heb geen enkele behoefte om mensen van de straat op te rapen. 

Kunst vraagt een bepaalde intellectuele inzet. Er komt hier een vaste kern van mensen 

die een bepaalde opleiding en werkkring hebben.'35 

Van 1977 tot 1984 was Van der Mey (exclusief) vertegenwoordiger van kunstenaar 

Anselm Kiefer wiens tentoonstellingen en verkopen zij over de hele wereld arrangeerde. 

Vanaf 1983 vestigde ze zich in Londen als internationaal agent van inmiddels wereldwi jd 

bekende kunstenaars, onder wie de Italiaan Mario Merz en de Duitser Sigmar Polke.36 

Paul Andriesse, haar assistent, nam de Amsterdamse galerie in 1982 over. 

De ideologie van zelfbewustheid, de museale allure en de gerichtheid op een klein cir

cuit van professionals wierpen hun vruchten af. Art & Project en Van der Mey vervulden 

een (inter)nationale signaleringsfunctie voor kunstenaars of stromingen die zij in hun 

galerie vertegenwoordigden. Ze waren uitdrukking van een nieuwe internationalise

ringstendens in de beeldende kunstwereld en vormden een kruispunt binnen internatio

nale netwerken van kunstenaars, verzamelaars, liefhebbers, deskundigen en museum

professionals gegroepeerd rond stromingen of kunstenaarsgroeperingen. Kopers van deze 

galeries waren voornamelijk te vinden onder een klein aantal grote Nederlandse verza

melaars, een paar bedrijfscollectioneurs en in de publieke sfeer: musea en andere over

heidsinstellingen. Het Stedelijk Museum te Amsterdam kocht in de jaren zeventig veel bij 

Art & Project, onder andere werken van Jan Dibbets, Cer van Elk, Walter de Maria, 

Gilbert & George, Richard Long, Hanne Darboven, M immo Paladino en Barry 

Flanagan.37 Bij Helen van de Mey kocht het Stedelijk Museum onder andere werk van 

Anselm Kiefer, René Daniels en Sigurdur Gudmundsson aan.38 

De internationale dimensie van Art & Project en Helen van de Mey bleek in de loop 

van de jaren tachtig niet te sporen met de nationale praktijk van de Nederlandse beel

dende kunstwereld. Hoewel het artistiek-inhoudelijk aanzien van de galeriehouders erg 

hoog was slaagden ze er niet in om in Nederland voldoende economische bedding te 

creëren in de vorm van kapitaalkrachtige particuliere verzamelaars. Toen in de jaren 

tachtig met het aantrekken van de internationale markt de prijzen stegen bleken te wei

nig Nederlandse (particuliere) kopers geïnteresseerd in buitenlandse kunstenaars en stop

ten de galeries vanwege onvoldoende nationaal afzetgebied met het brengen van inter

nationale kunstenaars. 

Een Amsterdamse elite: jaren-zeventig-galeries 
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Slechts een zeer klein aantal Nederlandse kunstenaars kon in de loop van de jaren 

zeventig en tachtig emplooi vinden bi j de internationaal georiënteerde galeries. De 

meeste kunstenaars waren aangewezen op galeries die een meer nationaal, regionaal of 

lokaal karakter hadden. In Amsterdam werden eind jaren zestig en begin jaren zeventig 

galeries actief die zich aanvankelijk in meerderheid richtten op verschillende in die t i jd 

actuele figuratieve stromingen en stijlen en zich in de loop der t i jd verschillende specia

lismen eigen maakten gedifferentieerd naar stromingen, stijlen of technieken. Eind jaren 

zeventig en begin jaren tachtig vormden deze galeries met elkaar een subtop, een natio

nale bovenlaag van galeries, waar verschillende generaties naoorlogse kunstenaars met 

uiteenlopende kunstproducten terechtkonden. 

Galerie Collection d' Art 

Cora de Vries opende Collection d ' Art in 1969 in een piepklein pandje in de Heisteeg 

in Amsterdam. Aanvankelijk was het meer een boetiek waar zilver, speelgoedjes en 

antiek te koop waren - naast een collectie moderne kunst die eigendom was van de eige

naresse van de galerie. De Vries stond een galerie voor ogen 'die zich vanuit een toch 

wel educatieve gerichtheid zou oriënteren op hedendaagse ontwikkelingen in de beel

dende kunst, met ook een blik naar stromingen uit het recente verleden'.39 

Collection d ' Art organiseerde in de jaren zeventig tentoonstellingen van Eugène 

Brands en Constant en van Nieuwe Informelen als Kees van Bohemen, Armando en J.J. 

Schoonhoven. Uit de Nieuwe Figuratie selecteerde ze Alphons Freymuth. Het merendeel 

van deze kunstenaars maakt nog steeds deel uit van de 'stal' van de galerie. De exposi

ties van Nederlandse kunstenaars werden afgewisseld met tentoonstellingen van een 

aantal bekende buitenlandse kunstenaars onder wie Wil lem de Kooning, Jean Dubuffet, 

Joan Miro, Marc Chagall, Robert Ryman en Robert Mangold. Grafiek van die kunstenaars 

was bij de galerie te koop voor bedragen tussen de tweehonderd en de vijft ienhonderd 

gulden. 

In 1972 organiseerde De Vries de expositie Kritiek in Praktijk. De tentoonstelling was 

gewijd aan de favoriete kunstenaars van vooraanstaande kunstcritici verbonden aan t i jd

schriften en dag-en weekbladen - van De Telegraaf lot Museumjournaal.''0 De organisa

tie van de tentoonstelling werd gezien als een tactisch manoeuvre van een 'startende 

galeriste (waarvoor...) enige snelle en vooral duideli jke bijlessen (...) niet onwelkom 

waren."" Haar galerie werd door de tentoonstelling in een klap bekend bij het meren

deel van de Nederlandse crit ici. 

Twee jaar later verhuisde Collection d 'Ar t naar de Keizersgracht naar het pand van de 

voormalige boekhandel Schröder & Dupont. In dit witte pand met galerijen boven langs 

de wanden is de galerie nog steeds gevestigd. In het tentoonstellingsprogramma kwam 

het accent steeds meer te liggen op 'top-kunstenaars' uit het naoorlogse Nederlandse 

Expressionisme in zijn verschillende verschijningsvormen. In de loop van de jaren tach-
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tig organiseerde De Vries ook tentoonstellingen van de Duitse Expressionisten Georg 

Baselitz en A.R. Penck. Het bewust specialiseren in een bepaalde richting was echter niet 

aan de orde - en nu nog steeds niet.42 

Cora de Vries bouwde een solide galerie op waarin ze het economische en artistiek-

inhoudeli jke aspect in evenwicht wist te houden. Volgens collega's en kunstenaars was 

De Vries 'een perfecte zakenvrouw'. Zij werd beschouwd als een van de weinigen in 

Nederland die 'op een tentoonstelling van Wil lem de Kooning een werk van een ton kan 

verkopen (...).'43 De galerie had een vaste groep kunstenaars en een vaste clientèle met 

een harde kern van regelmatige kopers, aldus Cora de Vries. Met de kunstenaars werden 

duideli jke afspraken gemaakt. De aard van die afspraken hing af van het succes van de 

desbetreffende kunstenaar en het tijdstip waarop deze zijn intrede deed in de galerie. 

Met jonge beginnende kunstenaars waren striktere afspraken gebruikelijk dan met reeds 

gevestigde oudere kunstenaars die hun sporen al verdiend hadden en naar wiens werk 

meer vraag was.44 De prijzen van de kunstwerken werden in overleg vastgesteld: 'Ik geef 

een soort prijsadvies (...). Je moet niet te hoog beginnen want je kan nooit meer lager'.4S 

Het commissiepercentage voor de galerie lag tussen de vi j fentwint ig en vijftig procent 

afhankelijk van de (internationale) beroemdheid van de kunstenaars.46 In 1975 had de 

galeriehoudster naar eigen zeggen jaarlijks drie ton nodig om rond te komen. Dat werd 

niet altijd gehaald zodat soms geld van elders nodig was. 

De galerie verkocht het meeste aan particuliere verzamelaars.47 Met het aantrekken 

van de internationale kunstmarkt in de jaren tachtig ging het goed met Collection d' Art. 

Bij een aantal tentoonstellingen, aldus de Vries, waren de werken voor de opening al uit

verkocht. Voor previews, die werden georganiseerd voor bij de galerie bekende verza

melaars, stonden kopers in de ri j.48 Volgens de galeriehoudster nam het verzamelen in 

Nederland een hoge vlucht in de loop van de jaren zeventig en tachtig. Het aantal grote 

verzamelaars bleef beperkt maar veel kleinschalige verzamelaars werden in de jaren 

tachtig actief. In een interview in 1996 stelde De Vries dat naar haar mening duizenden 

en duizenden kleine verzamelaars in Nederland werkzaam waren die incidenteel of 

regelmatig kunst kochten. Was het in de jaren zeventig nog mogelijk om grafiek of pos

ters aan de muur te hebben, vanaf de jaren tachtig wi lde 'ieder weldenkend mens kunst 

aan de muur' aldus Cora de Vries.49 Een optimistische visie die in schrille tegenstelling 

staat tot het beklag van veel andere galeriehouders over het gebrek aan particuliere ver

zamelaars en verzamelcultuur in Nederland. 

Galerie Asselijn, Calerie )urka en de Weteringgalerie 

Bram Volkers was de eigenaar van Galerie Assel i jn, gevestigd in de Lange 

Leidsedwarsstraat te Amsterdam.50 Hi j was verzamelaar van het werk van Lucassen en 

Anton Heyboer en noemde zijn galerie 'een uit de hand gelopen liefhebberij. '5 ' 

De openingstentoonstelling in 1970 toonde grafiek van kunstenaar Henri Plaat die met 

zijn 'surreëele monstertjes' een 'apartstaand beeldend taaltje gevonden' had, aldus cri t i -
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ca Fanny Kelk in Het Parool in 1970. 'Het li jken microben, wierachtige groeisels, kleine 

diertjes die een eigenzinnig bestaantje leiden, glibberige dingetjes waarvan de krachten 

niet te meten vallen. In vele kleurtjes.' De 'kunstwerkjes' waren te koop vanaf honderd-

vijft ig gulden of met subsidie voor honderdtwintig gulden minder.52 De galeriehouder 

had ter gelegenheid van de opening van de galerie in de buurt een stencil rondgestuurd 

met als doel de drempelvrees voor het bezoek aan de galerie te verlagen. De boodschap 

was dat de galeriehouder goede en betaalbare kunst bracht - vanaf vijfendertig gulden -

in een 'fi jne binnenloopsfeer'. Voor criticus Lambert Tegenbosch, van De Volkskrant, was 

dit papier aanleiding tot de volgende reactie: 'Mi j moet van het hart dat goede kunst in 

de prijsklasse van vijfendertig gulden me niet bekend is. Zo wordt "de grote leugen dat 

kunst, onze kunst er is voor het volk" in stand gehouden. De mensen interesseren zich 

niet voor zoiets specialistisch als de kwaliteit van een schilderi j . En als ze daar interesse 

voor hebben kost het schilderij op slag duizend gulden en dan zijn ze toevallig tegelij

kertijd ook net toe aan de inruil van hun auto of wasautomaat. En dan gaat de aankoop-

wi l weer over. Een schilderij kan niet goedkoper.'53 Grafiek echter we l : Asselijn verkocht 

in de eerste jaren van zijn bestaan veel relatief goedkope grafiek - en tekeningen. In 1971 

was er grafisch werk te koop van zeventig tot tweehonderd gulden en tekeningen vanaf 

vijfenzeventig gulden.54 

Persoonlijke voorkeur van de galeriehouder was leidraad voor het tentoonstellingsbe-

leid. Aanvankelijk stelde Asselijn veelal figuratieve kunst tentoon maar later ook abs

tracte kunst in vele variaties - doorgaans van jonge, op dat moment nog onbekende, kun

stenaars. Over het beleid van Asselijn zei een criticus: 'Bram Volkers specialiseert zich 

niet in een genre en de verkoopbaarheid stelt hij niet voorop. Hi j haalt uitsluitend d in

gen in huis die hem zelf op de een of andere manier, intrigeren, ontroeren, verrassen.'55 

In 1972 organiseerde de galerie een tentoonstelling van kunstenaars die destijds in de 

Leidsebuurt woonden onder wie Ruudt Wackers, Jan Sierhuis en Gerti Bierenbroodspot. 

Vijf jaar later startte Asselijn met de uitgave van boeken en prenten in kleine oplagen 

onder de naam Asselijn Amsterdam. De verkoopprijzen van de prenten lagen tussen de 

honderdvijfenzeventig tot driehonderdvijft ig gulden waarop een korting van twintig pro

cent overheidssubsidie (ASK) gegeven werd. Indien de kunstenaars uit Amsterdam afkom

stig waren kwam daar nog eens vijftien procent gemeentelijke aankoopsubsidie boven

op. 

In 1981 ventileerde Bram Volkers in een interview zi jn visie op het vak. Alvorens zijn 

eigen galerie te openen had Volkers oriënterende gesprekken gevoerd met kunstenaars, 

museummedewerkers en bestuurders van kunstenaarsverenigingen, op zoek naar het ant

woord op de vraag 'wat een galerie eigenlijk zou moeten z i jn ' . Voor hem was het ant

woord gelegen in 'de mentaliteit van een ambtenaar verbonden met de fantasie van een 

kunstenaar.' Naast 'liefde voor de kunst' was 'handelsgeest' onontbeerli jk voor een gale

riehouder. Volkers ontbeerde het aan passie noch aan handelsgeest en hij boerde niet 

slecht, maar: 'al verkoop je grafiek en tekeningen nog zo goed; met je aandeel van een 
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derde van de verkoop kun je daarmee niet uit de onkosten komen (...) de opbouw van 

een naam is in eerste instantie belangrijker dan de winst.'56 In 1986 formuleerde hij de 

beroepspraktijk van een galeriehouder enigszins bitter als 'met zi jn allen moeten we in 

de kont van dezelfde vijfhonderd klanten kruipen.' Hi j zette de situatie in het galeriewe

zen in de jaren tachtig af tegen de jaren zeventig waarin 'we (de galeries TG) nog van 

alles in de melk te brokkelen' hadden.57 

Rob Jurka opende zijn galerie in 1970. Hi j werkte in een boekhandel en besloot 'om 

géén galerie te beginnen maar een kunstwinkel, dus ook met posters, grafiek en schilde

rijen (...) niet elke maand een nieuwe tentoonstelling. Nou dat heeft geen maand geduurd 

en toen kwam de eerste tentoonstelling al. En dat is zo doorgegaan (,..)'.58 Het tentoon

stellingsprogramma van de galerie was gebaseerd op het uitgangspunt 'zou ik het (des

betreffende kunstwerk TG) zelf wi l len hebben.'59 

In de beginjaren had Jurka tentoonstellingen van met name realistisch werkende kun

stenaars. Jan Beutener, Jos Wong, Heidi en Theo Daamen en een Duitse kunstenaar als 

Hans Bellmer hadden destijds tentoonstellingen bij de galerie. Ook de zogenaamde 

Haagse realisten als Walter Nobbe, Pat Andrea en Peter Blokhuis stelden er hun werk 

tentoon in de jaren zeventig. Net als Asselijn besteedde Rob Jurka veel aandacht aan gra

fiek en gaf hij eigen grafiek-edities uit. De galeriehouder hield zich op de hoogte van 

internationale ontwikkelingen en trachtte voor zijn kunstenaars tentoonstellingen in het 

buitenland te bewerkstelligen. Vanaf het eind van de jaren zeventig nam Jurka deel aan 

internationale beurzen onder andere die te Keulen en Basel. Ook had hij buitenlandse 

kunstenaars in zijn tentoonstellingsprogramma waarin de Amerikaanse fotograaf Robert 

Mapplethorpe op den duur een prominente plaats innam. In de jaren tachtig verlegde hij 

het accent naar Nederlandse kunst en kunstenaars.60 

Over de balans tussen passie en professie zei de galeriehouder in 1 978: 'mensen den

ken dat galeriehouders schatrijk z i jn; vergeet het maar, het merendeel van de klanten 

heeft wél een redelijk tot goed inkomen (...). Ik denk dat er maar weinig zijn die van hun 

galerie echt rond kunnen komen. Veel mensen doen een galerie er b i j ; vrouwen met ver

mogende mannen of mannen die geld uit andere bronnen putten. Het duurt toch zeker 

een jaar of tien voor je er wat aan over houdt. Ik kan me de verliezen gelukkig permitte

ren; anders zou ik veel moeite hebben gedaan om toch aan geld te komen, want ik hou 

erg van dit werk.' Ondanks het feit dat in zijn ogen de belangstelling voor beeldende 

kunst wel toenam was de toename van het aantal galeries in de jaren zeventig hem een 

raadsel. In zi jn ogen miskenden beginners vaak het werk dat 'een vak (is) dat geen hobby 

kan bl i jven'. Die onderschatting van het beroep was ook de reden waarom zoveel gale

ries zo snel weer verdwenen, aldus Jurka.61 

Michiel Hennus startte in 1973 de Wetering Galerie, gevestigd op de Lijnbaansgracht. 

Criticus Philip Peters omschreef de galerie in NRC Handelsblad in 1976 als 'een van de 
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aardigste kleinere Amsterdamse galeries'.62 Na een studie rechten, een carrière als 

omroeper en regisseur bij de Wereldomroep en een avondstudie aan de kunstacademie 

was Hennus begonnen met de galerie. Zi jn beleid richtte zich in de jaren zeventig voor

al op jonge kunstenaars. Kunstenaars als Theo Kuijpers, Pieter Stoop, Michiel Schierbeek 

en Luc Claus verwierven - voor kortere of langere ti jd - een vaste plaats in zijn tentoon

stellingsprogramma.63 

Hennus hechtte er aan om als galerie een zeer individuele koers te voeren. Op basis 

van zijn persoonlijke smaak ging hij meestal langdurige verbindingen met kunstenaars 

aan. Het commissiepercentage dat hij vroeg was in principe veertig procent. Afhankelijk 

van afspraken met kunstenaar werden uiteenlopende percentages gehanteerd bijvoor

beeld bij verkoop op het atelier door de kunstenaar of indien de kunstenaar veel moest 

investeren in materiaalkosten. Hennus beperkte zich bewust tot Nederlandse kunst. 

Tachtig procent van zi jn 'stal' was Nederlands. Hi j had ook weinig behoefte aan buiten

landse kunstenaars omdat daarvoor naar zijn opinie in ons land te weinig afzetgebied 

was. De beeldende kunstmarkt in Nederland was nationaal georiënteerd en vanuit die 

optiek had een kunstenaar met buitenlandse ambitie niet veel aan zijn Nederlandse gale

rie, aldus de galeriehouder.6" 

Specialisatie: grafiek, keramiek, sieraden en fotografie 

Een groot aantal galeries dat in de jaren zeventig zi jn deuren opende organiseerde gra

fiektentoonstellingen - toegankelijk voor velen en relatief goedkoop in aanschaf. Enkelen 

van hen maakten expliciet de grafische technieken tot specialisatie. Maar niet alleen de 

grafiek was een terrein van specialisatie binnen de galeriewereld. Ook voor sieraden, 

glas, keramiek en fotografie ontstonden specifieke galeries. 

Deze galeries hadden op den duur vaak ook hun eigen publiek en kopers. Galeries die 

zich op edelsmeedkunst en sieraden richtten halverwege de jaren zeventig waren Galerie 

Sieraad en Galerie Ra. Galerie de Witte Voet hield zich voornamelijk bezig met kera

miek. Foto-galeries waren onder andere Galerie Fiolet en de Canon Photo Gallery 

gesponsord door de Canonfabriek. En een galerie als Montevideo hield zich onder lei

ding van René Coelho vanaf 1978 expliciet met videokunst bezig. 

De Printshop en Petit 

Galeries als de Printshop en Petit waren vanaf hun ontstaan gericht op een variëteit aan 

grafische technieken. De Printshop - van Piet Clement - begon in 1958 als drukkerij van 

grafiek voor kunstenaars. Cobra kunstenaars, bijvoorbeeld Corneille en Post Cobra kun

stenaars als Gèr Lataster en Jan Sierhuis lieten - en laten nog steeds - hun grafiek druk

ken door Clement. In 1968 besloot Clement om een galerie te beginnen naast de druk

kerij in de ruimte waar voorheen Galerie 845 was gevestigd. 'Ik dacht, ik ga een 

winkeltje beginnen, vandaar ook de naam Printshop, ook om het voor mezelf een beet-
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je internationaal te houden.'65 

Hoewel de grafiek uitgangspunt bleef beperkte de galerie zich in haar tentoonstel

lingsprogramma niet tot grafische technieken maar werden ook schilderijen en gouaches 

geëxposeerd van zo'n tien tot vijftien kunstenaars onder wie Cèr Lataster, Jan Sierhuis, 

Roger Raveel, Lucebert, Cuil l iaume Le Roi, Hans Vredegoor, Charlotte Mutsaers en Jaap 

Hillenius.66 Clement gaf regelmatig kunstenaars opdrachten voor het maken van grafiek-

oplagen.67 Dat waren deels gevestigde en bekende kunstenaars - Cobra en Post-Cobra -

deels jonge onbekende grafici. Sommigen waren aan zijn galerie verbonden, anderen 

niet. Het commissiepercentage van de Printshop was veertig procent: bij grafiek

opdrachten werd uitgegaan van fifty-fifty-deals. Clement had van oudsher - als een van 

de weinige galeries - veel contacten met het bedrijfsleven. Veel bedrijven werden door 

hem 'gestoffeerd' met grafiek. Inmiddels bestaat de galerie bijna dertig jaar en verwierf 

zich in de Nederlandse galeriewereld een eigen plaats met name door de combinatie 

'grafiekdrukkerij-galerie'. 

Galerie Petit werd in 1970 opgericht door het echtpaar Ton en Dobs van Dijk in een 

zijstraat van de Brouwersgracht. De eigenaren van Petit verzamelden kunst. Van Dijk 

doceerde aan de Grafische School. Vanaf het begin specialiseerden ze zich in grafiek en 

tekeningen - soms schilderijen of ruimtelijk werk - en dan met name in de stijl van het 

zogenaamde 'lyrisch realisme'. De term stond voor figuratief, vaak illustratief werk. Het 

werk van Peter Vos, Dolf Zwerver, Jan Mont i jn en Theo en Heidi Daamen was kenmer

kend voor het tentoonstellingsprogramma van de galerie. Deze specialisatie naar tech

niek - en stroming - hield Petit min of meer tot op heden vol . Trouw aan een aantal kun

stenaars én betaalbaarheid en toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek 

waren belangrijke uitgangspunten van de galerie. In 1974 verhuisde Petit naar de 

Nieuwezijds Voorburgwal waar de galerie tot op heden is gevestigd. Petit vraagt veertig 

procent commissie bij de verkoop van kunstwerken. 

Galerie Petit en The Printshop organiseerden in de jaren tachtig samen reizende gra

fiektentoonstellingen in het buitenland. Vanaf 1982 initieerden zij gezamenlijk de twee

jaarlijkse tentoonstelling Grafiek Nu in het Singermuseum te Laren waar onder meer een 

dwarsdoorsnede van het tentoonstellingsprogramma's van beide galeries is te zien. 

Galerie Ger Fiolet 

Fotogalerie Fiolet werd in 1974 opgericht. In 1975 opende galeriehouder Fiolet een boe

ken- en tijdschriftenafdeling in zi jn zaak. Fiolet hield zich in zijn tentoonstellingen aan

vankelijk vooral bezig met documentaire fotografie van (inter)nationaal bekende 

Nederlandse fotografen onder anderen Maria Austria en Cas Oorthuys. In deze docu

mentaire specialisatie was Fiolet in Nederland een pionier. 

Die voorhoedefunctie werd echter niet omgezet in klinkende munt. De galerie leidde 

een moeizaam financieel bestaan en de galeriehouder deed daar ook publiekeli jk kond 

van.68 Een uitnodiging van maart 1975 meldde: 'Over de resultaten van het afgelopen 
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jaar is Galerie Fiolet niet ontevreden. Een echt rendement komt er niet uit, maar dat was 

ook niet te verwachten. Wel zi jn er tekenen die op een kentering duiden. Als er nu in een 

jaar zich dertig kopers gemeld hebben, moeten er ook driehonderd te vinden z i jn , zo 

wordt geredeneerd, een kwestie van volhouden.'69 Een iets te voorbarig optimisme; in 

1976 kregen de ontvangers van uitnodigingen van Fiolet een verzoek om tien gulden te 

gireren voor de mail ing en de ontvangst van Fiolet's boeken. Daarin was een lijst van 

portfolio's - bestaande uit meerdere printen van foto's - en boeken, die bij Fiolet te ver

krijgen waren, opgenomen. En enkele jaren later ontwikkelde de galerie een systeem van 

begunstigers. Het mocht niet echt baten: de galerie bleef armlastig. In 1981 bracht Fiolet 

de fotoboeken dan ook onder bij Art Book - een gespecialiseerde kunstboekhandel. De 

galerie ontwikkelde zich meer en meer in de richting van een impresariaat. Fiolet zocht 

aansluiting bij het bedrijfsleven en vond de Olympus fabriek bereid om te sponsoren. 

Sinds 1983 was de naam van de galerie Olympus Gallery en gericht op de organisatie 

van International Photography Exhibitions.70 

Galeries gespecialiseerd in figuratieve kunst 

In het kielzog van Galerie Mokum van Dieuwke Bakker, vanaf het begin van de jaren 

zestig vurig pleitbezorgster van realistische en figuratieve kunst, werden eind jaren 

zestig, begin jaren zeventig nieuwe op de figuratie gerichte galeries actief in Amsterdam. 

Onder anderen Galerie Balans, Galerie Hüsstege, Galerie Siau en Galerie Lieve Hemel 

(stoot je hoofd niet).71 

Lieve Hemel Stoot je hoofd niet werd geleid door het studentenechtpaar Koen en 

Yvonne Nieuwendi jk. Opgericht in 1968 was Lieve Hemel aanvankelijk een winkel 

gevestigd in een kelder (stoot je hoofd niet!!!) voor kunst en galanterieën en aldus een 

recensent in De Volkskrant 'geen galerie maar onaardig gezegd eerder een kunstnijver-

heidswinkel met kralen, tegels, potten, grafiek (met) te weinig werk van artistiek gehalte, 

de galanterie smoort de kunst'. In 1971 verhuisde de galerie naar een andere kelder (stoot 

je hoofd nog steeds niet!!!) op de Vijzelgracht waar de galerie na verloop van t i jd niet 

meer alleen het souterrain maar meerdere etages in beslag nam. Lieve Hemel richtte zich 

evenals Mokum en Siau op neo-realisme in de schilderkunst van onder anderen Olaf 

Cleophas van Beek en Anneke van Brussel en op figuratieve keramiek en later figuratie

ve bronzen sculpturen. Koen Nieuwendijk, de eigenaar van de galerie, bouwde een lang

durige samenwerking met een klein aantal kunstenaars op.72 

Een andere galerie die gespecialiseerd was in figuratieve kunst was die van - de 

onlangs overleden - Eugène Anatole Siau, de eigenaar van galerie Siau. Aanvankelijk 

kocht en verkocht hij oude schilderijen. Vanaf 1968 hield hij zich bezig met moderne 

figuratieve kunst met realistische inslag.73 Siau stelde in de jaren zeventig "diverse vor

men van realisme, plastieken en sculpturen' tentoon 'terwij l er een buitengewone 

belangstelling wordt gekoesterd voor het Nederlands impressionisme. Abstract werk en 
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grafiek zult u bij Siau niet tegenkomen.'74 

Deze galeries maakten een specifieke individuele keuze binnen de meer en minder 

progressieve variaties van figuratieve kunst en realisme zoals dat in de jaren zestig en 

zeventig opgeld deed. Kunst die gekenmerkt werd door de 'herkenbare voorstell ing' en 

waarin ambachteli jkheid en vakmanschap vaak een belangrijke rol speelden. Het pro

ductieproces vergde soms lange ti jd waardoor de prijzen van de kunstwerken relatief 

hoog waren. De galeries bouwden een eigen klantenkring op van - soms vermogende -

particuliere kopers. Naast de internationale 'sekte' rondom conceptuele kunst en andere 

actuele stromingen ontstond dan ook vanaf het einde van de jaren zeventig een op de 

figuratie gericht - voornameli jk nationaal - circuit van kunstenaars, liefhebbers en kopers. 

Dat waren met name particulieren en een klein aantal bedrijven; de meeste musea, over

heidsinstellingen en grote bedrijfscollecties kochten deze kunst nauwelijks. Tijdens een 

interview in 1996 vertelde galeriehouder Niewendijk dat hij nog nooit een kunstwerk 

van een van zi jn kunstenaars aan een museum had verkocht.75 Musea die een speciali

satie op dit terrein hadden, bijvoorbeeld het Centraal Museum te Utrecht of het 

Gemeentemuseum te Arnhem, kochten wel gevestigde kunstenaars als Pyke Koch of 

Albert Carel Wi l l ink aan. Voor de nieuwe generaties kunstenaars die in de figuratieve tra

ditie werkten hadden de musea amper belangstelling.76 Dat gold inmiddels ook voor de 

meerderheid van de crit ici. 

In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig was daarentegen vanuit 

musea en media wel enige aandacht voor figuratieve kunst. Galeries als Mokum waren 

betrokken bij de organisatie van tentoonstellingen in musea - met name in de kleinere 

musea in het land. Crit ici van landelijke dagbladen als Lambert Tegenbosch van De 

Volkskrant, Hans Redeker van het Algemeen Handelsblad en Ed Wingen van De 

Telegraaf openden tentoonstellingen bij Mokum en schreven inleidingen bij de catalogi 

die de galerie uitgaf. Echter tegen het einde van de jaren zeventig en het begin van de 

jaren tachtig kreeg dit soort figuratieve kunst steeds minder attentie van toonaangevende 

landelijke media. Koen Nieuwendijk van Lieve Hemel laakte het feit dat critici zijn gale

rie verwaarloosden: 'Mathilde Visser heeft nog nooit over mijn galerie geschreven, Lily 

van Ginneken evenmin, Jan Juffermans ook niet, Ed Wingen voor het laatst in 1972 en 

Betty van Garrel voor het eerst en waarschijnli jk voor het laatst in februari 1979 (en dan 

nog iets beschrijven dat er niet was)' aldus de galeriehouder. Als ze al schreven was dat 

vaak op een denigrerende toon. In een recensie van een tentoonstelling door het 

Financieel Dagblad werd bijvoorbeeld gesproken over 'voorbeelden van kneuterige int i

miteit '(...) gemakkelijk (...) en toegankelijk ook voor een wat lui publiek voor wie een 

citaat uit het werk van E.A. Poe al erg diepzinnig is.'77 Een nieuwe generatie jonge crit i

ci en kunsthistorici richtte zijn aandacht in meerderheid op nieuwe ontwikkelingen in de 

beeldende kunst en niet op meer traditionele kunstuitingen en zéker niet op het 

Mokumrealisme. Die werden beschouwd als té weinig vernieuwend en soms ook als een 

achterhaalde traditie. Koen Nieuwendijk voelde zich in die jaren doodgezwegen door de 
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pers, critici en museumconservatoren. Zi j waren in zijn ogen 'realisme-haters'. 

In 1980 was er een briefwisseling tussen galeriehoudster Dieuwke Bakker van Galerie 

Mokum en Stedelijk Museum-directeur Edy de Wilde. Bakker wilde met de museumdi

recteur de mogelijkheid voor het organiseren van een tentoonstelling van kunstenaars uit 

haar galerie bespreken. De tentoonstelling zou volgens haar veel bezoekers trekken en 

hem bijna niets kosten: én dus interessant voor het museum zi jn, aldus Bakker. De Wilde 

liet echter weten niet in een dergelijke tentoonstelling geïnteresseerd te zi jn. Voor De 

Wilde waren hoge bezoekersaantallen geen uitgangspunt voor de tentoonstellingen maar 

kwaliteit. Om die reden zou hij net zo min aandacht besteden aan het nieuwe realisme 

als hij dat aan de nieuwe abstractie zou doen. Voor Bakker was dat reden voor verwijt: 

'Het is beschamend (...) dat één man het geld dat de gemeenschap betaalt aan zi jn eigen 

stokpaardjes (...) mag uitgeven en niet eens bereid is een vri jwel gratis tentoonstelling 

waar een groot publiek in geïnteresseerd is zelfs maar te overwegen o f te bekijken wat er 

nu eigenlijk aangeboden wordt. (En w i j maar aankijken tegen tien jaar kleurvakken in de 

mooiste zaal boven de trap, tegen de hoopjes aardappelen enz. enz. die voor veel geld 

in het museum tentoon worden gesteld.)'78 

Door de gedeelde specialisatie - maar vooral ook de gezamenlijk gevoelde miskenning 

- was er in toenemende mate een zekere verbondenheid tussen deze op figuratie gerich

te galeries. Galeries als Mokum en Lieve Hemel voelden zich - ondanks het feit dat ze 

een eigen territorium hadden met kunstenaars en klanten en in commercieel opzicht 

relatief succesvol waren - tekort gedaan door het gebrek aan museale en mediale aan

dacht.79 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren tachtig 

In de loop van de jaren tachtig groeide de belangstelling voor beeldende kunst wereld

wi jd immens. Op veilingen werden exorbitante prijzen betaald voor oude kunst. De pri j 

zen voor eigentijdse kunst stegen. In dit klimaat ontstond een internationale bovenlaag 

van eigentijdse kunstenaars uit verschillende stromingen - van de Arte Povera en de con

ceptuele kunstenaars tot jongere kunstenaars die werkzaam waren in allerlei varianten 

van het zogenaamde postmodernisme. 

Over de hele wereld hielden musea grootschalige tentoonstellingen van actuele kunst 

waarin deze kunstenaars een prominente plek vervulden. Mondiaal werden monsterten

toonstellingen georganiseerd en de ene kunstbeurs na de andere zag het levenslicht. Op 

deze tentoonstellingen en beurzen was de aandacht - weliswaar met accentverschillen -

eveneens gericht op een(zelfde) toplaag van internationaal opererende kunstenaars. 

De arf boom ging gepaard met veel glamour en star-dom en leidde tot een klimaat in 

de internationale beeldende kunstwereld dat werd gekenmerkt door een koortsachtige 

bedrijvigheid die zijn weerslag op de Nederlandse musea en galeries niet miste. Met 

name reeds langer bestaande galeries deden het in deze jaren in commercieel opzicht 
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goed. Het economisch gunstige klimaat in de beeldende kunstwereld schiep echter ook 

ruimte voor nieuwe initiatieven in de galeriewereld. 

The Living Room en Calerie van Krimpen 

In de eerste helft van deze turbulente jaren tachtig kregen galeries als Art & Project en 

Helen van der Mey gezelschap van een nieuwe generatie galeries met vergelijkbare inter

nationale ambities en pretenties onder wie Galerie W im van Krimpen en Calerie The 

Living Room gevestigd te Amsterdam. Een belangrijk verschil met de jaren zeventig was 

dat deze nieuwkomers - in tegenstelling tot een Art & Project bijvoorbeeld - opereerden 

in een ontvankelijker klimaat voor actuele stromingen in de beeldende kunst. 

Een nieuwe generatie kunsthistorici en kunstcritici, actief geworden vanaf de jaren 

zeventig, was gespitst op de (internationale) actualiteit in de kunst. In plaats van zich te 

weer te stellen tegen het nieuwe, zoals hun voorgangers in de jaren vijftig en zestig dat 

hadden gedaan , ging hun aandacht uit naar de - telkens weer - nieuwe ontwikkelingen 

in de beeldende kunst. De kunstwetenschappers en publicisten vonden de musea aan 

hun zijde. In dit klimaat ontstond een gunstige bedding voor galeries die zich met die 

nieuwe stijlen en stromingen bezighielden. Gevolg was dat zi j daardoor ook relatief snel 

in de publiciteit kwamen. 

W im van Krimpen was oorspronkelijk verzamelaar en beursorganisator en opende in 

1978 een galerie in Amsterdam op de Prinsengracht. Desgevraagd profileerde hij zi jn 

bedrijf als volgt: 'Ik vind mezelf de allerbeste galerie, dat is een duideli jke zaak. Kijk, ik 

kan mensen nemen die al geaccepteerd zijn maar wat moet ik met bekende kunstenaars? 

Het gaat om risico. Kunst is keuze, macht en geld. Ik ben nog bezig met keuze.' Hi j vond 

zichzelf een individualist en had zi jn eigen maatstaven. 'Ik w i l niet in clubjes geplaatst 

worden. Een goede galeriehouder brengt wat de galeriehouder zelf zou wi l len kopen. 

Dat is een subjectief programma. Wanneer daar meer commerciële elementen bi jkomen 

wordt je kunsthandel. Het lot van elke galeriehouder is dat hij op den duur kunsthandel 

wordt. '80 

Desalniettemin was zijn programma 'strikt gezien niet commercieel. Toch moet je zien 

te verkopen want anders heeft de kunstenaar er niets aan. Ik ben bezig met het formeren 

van een twintigtal jonge mensen, van wie ik denk dat ze een belangrijke rol in de jaren 

tachtig gaan spelen.)...) Wi l ik die mensen verder helpen dan moet ik internationaal gaan 

werken. Ik reis door heel Europa en leg overal contacten. De beste contacten zijn de kun

stenaars zelf. Op de Jeugdbiënnale in Parijs waren er drie uit mijn galerie. Dat is toch een 

compliment.'81 Naast een aantal Duitse kunstenaars onder wie Martin Disier, Günther 

Förg en Günther Tuzina en Engelse kunstenaars als Anish Kapoor had Van Krimpen regel

matig tentoonstellingen van jonge Nederlandse talenten bijvoorbeeld Piet Dieleman, 

Kees Smits, Kees de Goede en Rob van Koningsbruggen. Maar - evenals de galeries die 

tien jaar eerder vergelijkbare ambities etaleerden - bestond ook Van Krimpen's afzetge

bied voornamelijk uit professionals verbonden aan musea en andere publieke of private 
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instellingen. Particuliere verzamelaars vormden een minderheid. 

Meer nog dan Van Krimpen reflecteerde een galerie als The Living Room de hectiek 

en koortsachtigheid van de internationale kunstmarkt in de jaren tachtig. Begonnen in 

1981 als een 'Brabantse jongensclub' - zowel de oprichters van de galerie, kunsthistori

cus Bart van de Ven en beeldend kunstenaar Peer Veneman, als de kunstenaars van het 

eerste uur kwamen uit Eindhoven - startte de galerie met de organisatie van tentoonstel

lingen in de eigen huiskamer in de Wagenaarstraat in Amsterdam Oost. The Living Room 

kon al vlug op de sympathie van kunstkenners, critici en musea rekenen. In 1983 

beschreef kunstcritica Betty van Garrel in NRC Handelsblad de galerie als 'een respecta

bele wit gestreken ruimte met de allure van een chique galerie die men voorheen geka

rakteriseerd zou hebben als representatief zijnde voor de internationale "kunstmaffia'". '82 

In de beginperiode was The Living Room een galerie waarvan de kunstenaars hechte 

contacten met elkaar onderhielden. Veel werd gezamenlijk ondernomen in de sfeer van 

het gezamenlijk reizen naar tentoonstellingen en beurzen, kroegbezoek en de openingen 

van museumtentoonstellingen.83 Galeriehouder Bart van de Ven beschreef z i jn publiek 

als 'deel van een cercle die elkaar ontmoetten op openingen en in musea. Een ver

trouwde kring van mensen van onze leeftijd met wie je veel over kunst praatte.'84 Het 

milieu van The Living Room werd aangeduid in termen van 'coke, energie, een fraaie 

mythe over liefde voor eigentijdse kunst, enthousiasme, elan en succes.'85 De galerie

houder zelf zag het retrospectief eveneens zo: 'Dat was echt het optimisme van de jaren 

tachtig (...). Dure restaurants, maatkleding en veel kunst kopen, hè. Een beetje een jets-

etterig gevoel. Dan was je op de Documenta in Kassei en dan zei je tegen die galerie

houder uit Keulen: "See you next month in New York". We gingen ook veel naar beur

zen. In drie dagen kende je daar dan iedereen. Je dronk samen koffie en scharrelde wat 

met die mooie assistentes die daar rondliepen. Iedereen in de kunstwereld dacht dat-ie 

uiteindelijk wel mil jonair zou worden en nam daar alvast een voorschot op.'86 'Men 

speelde er de grote mensenwereld na' aldus criticus Jhim Lamoree in Hef Parool.67 

The Living Room maakte snel furore met een jonge generatie Nederlandse kunste

naars uit de postmoderne jaren tachtig onder wie Rob Schölte, Henk Visch en Fortuijn 

O'Brien. Binnen vier jaar ontwikkelde de galerie zich onder leiding van Van de Ven tot 

een succesvolle onderneming daarin terzijde gestaan door de welwi l lendheid van een 

jonge generatie critici en kunsthistorici. Halverwege de jaren tachtig verhuisde de gale

rie naar het centrum van Amsterdam, de Laurierstraat. 

Evenals Art & Project en Helen van der Mey in de jaren zeventig waren Van Krimpen 

en The Living Room in de jaren tachtig een kristallisatiepunt voor de op dat moment 

actuele stromingen en nieuwe generaties kunstenaars. Explicieter dan hun voorgangers 

uit de jaren zeventig probeerden ze in hun beleid de artistieke dimensie met de com

merciële dimensie te verbinden tegen de achtergrond van de internationale bedrijvigheid 

op de kunstmarkt. Het was dan ook geen wonder dat deze galeries economisch gezien 

hoge verwachtingen hadden. De nationale Nederlandse kunstmarkt bood hen echter 
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onvoldoende bedding in de vorm van particuliere kopers. Ze waren vooral aangewezen 

op dezelfde institutionele kopers: musea en overheidsinstellingen, grote bedrijven met 

een omvangrijke kunstcollectie en een handvol particuliere verzamelaars. 

Drie galeries buiten de randstad 

Ook buiten het Mekka van kunsthandel en galeriewezen ontstonden vanaf de jaren 

zeventig in steeds sneller tempo galeries in allerlei soorten en maten in alle uithoeken 

van het land. In 1970 was van de honderd twint ig galeries tweederde deel buiten de 

hoofdstad gevestigd. In 1975 waren er van de honderd zeventig galeries tachtig buiten 

de hoofdstad actief. Vijf jaar later was van het totale bestand aan Nederlandse galeries -

en dat waren er 272 - een aantal van 193 buiten Amsterdam actief (zie bijlage 1). In de 

grote steden van de Randstad groeide het aantal galeries - in Den Haag waren er in 1980 

ongeveer twint ig, in Rotterdam dertien en in Utrecht zes ,88 Maar vooral daarbuiten was 

de toename explosief te noemen. In iedere grote provinciestad waren wel enkele galeries 

gevestigd maar ook in kleinere steden en dorpen vestigden zij z ich. De ambiance ver

schilde: galeries waren in vi l lawijken gevestigd, oude stadscentra of winkelcentra. Vaak 

ook kozen ze hun domici l ie in historische gebouwen of monumenten. 

Het kunstklimaat in de Randstad was dikwij ls anders dan de atmosfeer waarin galeries 

in provinciesteden of in kleinere plaatsen in de regio moesten gedijen. Amsterdam als 

centrum van de Nederlandse beeldende kunstwereld kende een concentratie van gale

ries, beeldend kunstenaars én parallel ook in de beeldende kunst ingevoerde professio

nals. Dat gold ook voor een aantal grote steden in de Randstad of steden met kunstop

leidingen als Maastricht en Groningen. Maar galeries in grotere en kleinere steden en op 

het land functioneerden daarentegen in een omgeving waar slechts een paar of geen 

andere galeries gevestigd waren. De meerderheid richtte zich op de regionale of lokale 

situatie - zeker in de beginjaren van hun bestaan. Bij het opbouwen van een regionaal of 

lokaal klantenbestand dienden deze galeries meer rekening houden met minder in kunst 

ingevoerde bezoekers en kopers - hun potentiële publiek. Die publieksvriendelijkheid 

was niet zelden economische overlevingsdwang. 

Veel galeries hadden nevenactiviteiten; een kunstuitleen of bemiddeling en advies aan 

particulieren en bedrijven bij kunstaankopen. In de artistiek-inhoudelijke programmering 

waren ze soms 'Winkel van Sinkel' en van vele markten thuis. Ze hadden een naar stijl 

en stroming zeer afwisselend - voor een breed publiek toegankelijk - tentoonstellings

programma. Vaak stelden zij vooral werken van kunstenaars uit de regio tentoon - op 

consignatiebasis - gelardeerd met - vaak door de galerie bij andere galeries of kunsthan

dels of veilingen aangekocht - werk van enige nationaal bekende kunstenaars. En soms 

was het ook omgekeerd: galeries dreven dan op de verkoop van grafiek van een aantal 

landelijk bekende en gevestigde meestal, Cobra of Post-Cobra kunstenaars, omringd door 

PASSIE OF PROFESSIE 



een saus van lokale of regionale kunstenaars. 

Buiten de steden rukte het fenomeen buitengalerie op. Dergelijke galeries beschikten 

doorgaans over een grote ruimte, meestal een verbouwde stal of deel van een boerderij 

en waren gesitueerd in een pittoreske, landelijke omgeving. In de nomenclatuur was aan

dacht voor het rurale of historische karakter van het desbetreffende pand. Dat kwam tot 

uitdrukking in namen als Galerij Molen Kijck over de Dijck of Galerie Het Achterhoes, 

Galerie aan de Kippenli jn, Het Oude Raadhuis, Galerie Luberta 'het Huijs met de 

Luycken' refererend aan het uitzicht, de voormalige functie of de historische dimensie 

van het pand waarin de desbetreffende galerie gevestigd was. Anders dan de op de avant 

garde georiënteerde buitengaleries uit de jaren zestig van Albert Waalkens en Ritsaert te 

Cate werden de 'plattelands-galeries' uit de jaren zeventig in het algemeen niet geken

merkt door experiment. 

In 1980 omschreef criticus Cees Straus in Trouw op beeldende wijze de kenmerken 

van 'de landelijke galerie' Karakteristiek was een sfeer van ongedwongenheid en gemoe

deli jkheid. Voor de bezoekers was het galeriebezoek 'een dagje uit '. Een dergelijke gale

rie was, aldus Straus, gebonden aan 'sociaal gedrag dat zich niet in de eerste plaats op 

de kunstbeleving richtte. De buitengalerie hield daar in de regel ook rekening mee; ze 

was meestal niet een trendsetter, maar had vaak een kwaliteit van gemiddelde soort te 

bieden, die over het algemeen heel bevredigend is.'89 De nadruk lag op kunstwerken die 

pasten in de huiselijke omgeving en vaak op decoratief, kleurig werk of kleine sculptu

ren. Soms hadden dergelijk galeries ook een beeldentuin waar sculpturen op een toe

gankelijke wi jze in de tuinarchitectuur waren opgenomen. Door heel Nederland van 

Haelen en Heijthuijsen tot Halle, Lage Mierde en Langweer Boornzwaag en Wintelre en 

Woudrichem werden buitengaleries actief. Artistieke programmering, commerciële atti

tudes en niveau van professionaliteit van al die galeries waren verschillend. Drie zowel 

in artistiek inhoudeli jk als commercieel opzicht verschillende voorbeelden passeren de 

revue. 

Galerie Willy Schools 

Vanaf oktober 1968 organiseerde bedrijfsleider Marcel Janssen tentoonstellingen van 

eigentijdse kunst in het 'Speciaalhuis voor exclusieve en moderne meubelen en stoffen' 

van de familie Schoots in Eindhoven. Janssen was een gepassioneerd kunstliefhebber. In 

een interview in 1972 in het Eindhoven's Dagblad zei Janssen: 'Het gaat mij niet in de 

eerste plaats om de verkoop; natuurlijk als er goed wordt verkocht is dat vooral voor de 

exposanten erg fi jn. Ik vindt het van grotere betekenis als er nog meer bezoekers zouden 

komen kijken. Die drempelvrees van veel mensen voor de kunst snap ik niet daar moe

ten we wat aan doen (...)'.90 Idealisme was Janssen's drijfveer. Maar in het begin 'moest 

er geld b i j ' en na een jaar of vier was de famil ie Schoots bl i j als ze 'quitte' speelde. 

Financieel ging het echter steeds beter en het speciaalhuis werd steeds meer een galerie 

voor 'f i jne, begrijpbare kunst'. In de woorden van Janssen: 'als je weet dat we dit jaar 
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zeker al voor zo'n vijft ienduizend gulden voor de twint ig procentregeling (de ASK TC) 

konden aanwenden dan geloof ik niet dat het zo slecht gaat. Begrijp me goed, het is pret- . 

tig als er verkocht wordt maar het is ook belangrijk dat veel mensen die niet kopen toch 

kennismaken met de kunstwerken. Gewoon hun vreugde en genot beleven aan het geëx

poseerde.' Toch bleef Galerie Schoots aanvankelijk aangewezen op neveninkomsten: 

'Over het algemeen wordt hier door de kunstenaars goed verkocht, w i j benen die artie

sten niet uit zoals tal van galeries in de Randstad waar soms onmenselijk veel geld van 

de exposanten verlangd wordt. Maar van het houden van een galerie kun je niet leven.'9 ' 

Schoots richtte zich in zi jn tentoonstellingsprogramma in de eerste decennia vooral op 

Cobra-kunst en op een aantal bekende en minder bekende Post-Cofara kunstenaars. 

In 1978 bestond de galerie tien jaar en wi lde dat met een tentoonstelling in het Van 

Abbe Museum vieren. Het museum voelde daar echter weinig voor. Als reden werd door 

de toenmalig directeur opgevoerd dat de tentoonstelling niet paste in het beleid van het 

museum. Het museum hield zich in de jaren zeventig, eerst onder leiding van Jean 

Leering en vanaf 1974 onder directoraat van zijn opvolger Rudi Fuchs, met nieuwe ten

densen in de beeldende kunst bezig. Met name voor een kunsthistoricus als Fuchs waren 

de ontwikkel ing van de kunst en de kunstenaar primair uitgangspunt in het tentoonstel-

lingsbeleid en de publieke belangstelling niet onbelangrijk maar secundair. 

Het tentoonstellingsprogramma van Schoots was van een geheel andere orde: minder 

progressief en publieksvriendelijker - zeker in vergelijking met het beleid van het Van 

Abbe Museum. De analogie met de onmin tussen Dieuwke Bakker van Galerie Mokum 

en directeur Edy de Wilde van het Stedelijk Museum in 1980 dient zich hier aan. Zowel 

het Stedelijk Museum als het Van Abbe museum wi lden een eigen koers volgen, niet 

gedirigeerd door galeries - zeker niet galeries die gespecialiseerd waren in beeldende 

kunst waarvoor het museum geen belangstelling had. Overigens dachten niet alle musea 

er zo over. De jubileumtentoonstell ing van Schoots kwam terecht in Venlo in het 

Cultureel Centrum, waar directeur Lei Alberigs op dat moment de scepter zwaaide, van

waar de expositie doorreisde naar Cultureel Centrum De Vaart in Hilversum en Museum 

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.92 

In de eerste tien jaar van haar bestaan verzamelde Galerie Schoots langzamerhand een 

kern van relaties om zich heen 'die per maand een aantal tientjes overmaakten en dat 

een keer per jaar besteedden.' Nog steeds werd 'een zo groot mogelijk bezoekersaantal 

(...) belangrijker geacht dan de verkoop.'93 In 1980 overleed Marcel Janssen plotseling. 

Zi jn zoon, Roland, volgde hem op en zette de galerie tot op heden in de geest van zi jn 

vader voort. 94 

Via deelname aan buitenlandse kunstbeurzen richtte Janssen junior zich op het bui 

tenland. De galeriehouder bemiddelde en adviseerde ook bij aan- en verkoop door par

ticulieren en bedrijven onder andere bij veilingen.Veelal gevestigde kunstenaars uit ver

schillende naoorlogse stromingen en stijlen van Eugène Brands, Pieter Defesche, Gèr 

Lataster en Lucebert tot uiteenlopende kunstenaars als Sam Francis, Armando, Bram 
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Bogart, Ru van Rossum en Nico Molenkamp maakten deel uit van het tentoonstellings

programma van de galerie. De prijzen van het werk van een aantal van deze kunstenaars 

steeg in de jaren zeventig maar vooral in de jaren tachtig aanmerkelijk. Werd er in de 

jaren zeventig vooral werk tussen de 300 en 3000 gulden verkocht; tegen het einde van 

de jaren tachtig lag het merendeel van de prijzen boven de 10.000 gulden.95 De com

missie van Galerie Schoots bedroeg ten allen ti jde vijft ig procent. De galerie bouwde in 

de loop der t i jd een vaste klantenkring op van niet onbemiddelde regelmatige kopers.9 6 

Kunsthandel Lambert Tegenbosch 

In 1976 opende Lambert Tegenbosch een kunsthandel in Heusden aan de Maas. 

Voordien had hij een kunst- en antiekhandel, met de naam De Lievendaal, in Wintelre. 

Het was een bewuste keuze van de criticus-in-ruste van De Volkskrant (1955-1975) om 

zich niet in Amsterdam maar in een statig herenhuis in Heusden te vestigen 'want daar 

kun je nog verzamelaars en relaties kweken.'97 Tijdens zi jn recensentschap had 

Tegenbosch vele relaties in de galeriewereld opgebouwd. In de rubriek Galerij der gale

rijen recenseerde hij tentoonstellingen en besteedde hij aandacht aan nieuwe galeries die 

opkwamen. 

In zijn eigen kunsthandel oriënteerde Tegenbosch zich in de loop der ti jd op kunst uit 

de gehele (Nederlandse) twintigste eeuw - in de beginjaren ook op oudere kunst. Hi j han

delde in bescheiden mate in klassiek modernen: Pablo Picasso en Marc Chagall en 

Cobra-kunst. Daarnaast organiseerde hij tentoonstellingen van bekende en onbekende 

kunstenaars uit verschillende naoorlogse generaties en stromingen. 'Ik ben eigenlijk 

makelaar' zei Tegenbosch in een interview in 1982: 'Ik koop en ik heb werk van artie

sten in consignatie. Natuurl i jk koop ik niet alle tentoonstellingen die ik hier heb, want ik 

ben toch al blut. Maar ik noem me met opzet kunsthandel omdat ik het commerciële 

karakter w i l onderstrepen. Het gaat niet alleen om het engagement van je geloof - mi jn 

hoofdwerk is opvoeden - maar ook van je middelen. Je raakt bij een werk dat je koopt 

dieper betrokken. Je neemt meer risico.'98 In een interview met De Volkskrant, drie jaar 

later, bevestigde hij die visie nogmaals: 'In mijn Volkskranttijd liep ik langs de galeries op 

de grachten om er stukjes over te schrijven. Ik had dan vaak de indruk dat ik de enige 

was die aan de kunst verdiende. Die galeries verkochten heel weinig en misschien span

den ze zich ook nauwelijks in. Het was allemaal zo beneden niveau, strijdig met alle 

ondernemerschap. Ik vond dat de kunstenaar er uitgebuit werd en wi lde het anders doen. 

Om die reden heb ik dit ook geen galerie genoemd maar kunsthandel om aan te tonen 

dat ik een economische commerciële basis wi lde maken onder het kunstbedrijf.'99 

Tegenbosch vroeg meestal vijftig procent commissie bij verkoop. Soms had hij andere 

regelingen met kunstenaars bijvoorbeeld met diegenen waarvoor hij als 'moedergalerie' 

functioneerde - van waaruit de eventuele contacten met andere galeries liepen. Voor een 

enkele oudere kunstenaars, onder wie de traditioneel figuratieve beeldhouwster 

Charlotte van Pallandt, behartigt hij de zaken en treedt hij op als impresario. Tevens pro-
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tegeerde Tegenbosch, naar eigen zeggen, soms jonge kunstenaars wier werk hij belang

rijk vond door ze voorschotten te geven teneinde ze uit de bijstand te houden. 

Kunsthandel Tegenbosch is deelnemer aan een groot aantal binnen- en buitenlandse 

beurzen. Van 1985 tot 1989 had de kunsthandelaar een zaak in Eindhoven waarin hij 

aandacht besteedde aan actuele internationale stromingen. Aan de kunsthandel was een 

gespecialiseerde boekhandel verbonden.100 

Galerie Nanky de Vreeze 

Voor ze galeriehoudster werd had Nanky de Vreeze een zaak in kunstnijverheid die ze 

opgaf om in 1973 in het plaatsje Eek en Wiel in Gelderland een galerie te beginnen. Zij 

groeide op in Bergen in een milieu van zeer in kunst geïnteresseerde ouders die veel kun

stenaars aan huis ontvingen. Haar zaak was het prototype van een buitengalerie; de gale

rie was ondergebracht in rustiek verbouwde schuur. 

Het tentoonstellingsprogramma van Galerie De Beerenburght kende een grote ver

scheidenheid aan stijlen en stromingen. De smaak van de galeriehoudster was uitgangs

punt. In het begin waren in de galerie vooral de Haagse realisten, onder meer Aat 

Verhoog en Pat Andrea, en voor een breed publiek toegankelijke kunst van kunstenaars 

als Ans Wortel te vinden. De galerie veel bezoekers. De Vreeze: 'In het weekend is het 

er druk. Dan komen er gemiddeld honderd vijft ig mensen. Afgezien van de tentoonstel

lingsopeningen zijn dat tweehonderd tot twee honderd vijftig bezoekers per week."0 1 

Duizend bezoekers in een maand - Helen van der Mey had er driehonderdvijftig voor 

een hele tentoonstelling. 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de galerie werd geschreven door journa

list Koos Tuitjer in De Gelderlander. 'De belangstelling, ook van een nieuw koperspu-

bliek vooral heeft zich de laatste jaren in de figuratieve richting bewogen.' Het ging niet 

slecht in galerie de Vreeze en zij schreef dat zelf toe aan haar attitude ten opzichte van 

haar vak. Tuitjer citeerde de Vreeze: 'Een galerie kun je niet als hobby bli jven zien. Om 

te bli jven overleven moet er sprake zijn van een zakelijk en een professioneel inzicht. 

Zakelijk: dat betekent dat je een gevoel voor marketing en publiciteit hanteert; profes

sioneel: dat je als galeriehouder de kwaliteit van de te presenteren kunst ontwikkelt. 

Want de voornaamste zorg is niet af te zakken tot een lager niveau.'102 De zakelijkheid 

van Nanky de Vreeze kwam tot uitdrukking in allerlei promotionele acties gericht op het 

verhogen van de verkoop van kunst.103 De toonzetting van haar uitnodigingen in de jaren 

zeventig was er een van familiale intimiteit, gebaseerd op de veronderstelling van 

gedeelde interesse voor beeldende kunst, waarmee een appèl werd gedaan op de betrok

kenheid van de klanten. 

De Vreeze hanteerde een succesformule, aldus een journalist van het Algemeen 

Dagblad, althans commercieel, té commercieel naar de smaak van de verslaggever: 

'Neem nou het werk van Nico Rypkema: meest kleine snoep schilderstukjes in zoetge

vooisde lila en blauwen, steeds volgend een zelfde recept. Wezenloos kijkende mensjes 
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of poppen - het verschil is nauwelijks te zien - in verstilde landschapjes waar dan ook 

al t i jd nog wel een vogel, een hondje of een teddybeer in verdwaald is. 

Koektrommeltjeswerk waar - gezien de vele rode stippen - de kopers voor in de rij 

staan."04 

Publieksvriendelijkheid en herkenbaarheid waren - zeker in de jaren zeventig - uit

gangspunten van de 'voor elk wat wi ls ' galerie van Nanky de Vreeze. Dat kwam tot uit

drukking in thematische tentoonstellingen voor een breed publiek gewijd aan bloemen, 

of aan fijnschilderkunst en, tijdens de Kinderboekenweek, exposities van illustratoren.105 

In de regionale pers kreeg de galerie veel aandacht. Crit ici, verbonden aan landelijke 

dagbladen, onder wie Marius van Beek van De Tijd, Hans Redeker en Jan Juffermans van 

De Volkskrant, schreven regelmatig over de tentoonstellingen bij De Vreeze. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig ging de galeriehoudster meer aan kunstbemidde

ling doen: het adviseren van bedrijven en particulieren bij kunstaankopen. In 1983 nam 

haar dochter Danielle de galerie in Eek en Wiel over. Zij verlegde na verloop van ti jd het 

accent naar beeldhouwkunst. Nanky de Vreeze vertrok naar Amsterdam om aldaar een 

galerie en een Art Consultancy te openen. De aandacht verschoof steeds meer naar advi

sering en organisatie van tentoonstellingen in bedrijven. Toch bleef ze ook de galerie 

belangrijk vinden. In haar optiek financierde het advieswerk de galerie. 'Anders zou ik 

daar meer marktgericht moeten gaan presenteren. Nu doe ik wat ik leuk vindt en hou ik 

het commerciële meer voor het bedrijfsleven."06 Terugkijkend vanuit de jaren negentig 

naar de relatie tussen de adviesfunctie en de galeriefunctie in haar bedrijf zei ze in een 

interview in 1 991 : 'Ik had al heel snel door dat je je als kunstkenner moet aanpassen aan 

je klanten."0 7 In het beleid van de galerie werd haar voorkeur in de loop der tijd steeds 

abstracter 'maar ik wi l mijn persoonlijke smaak niet aan de bedrijven opdringen. Ik zoek 

het beste voor wat een bedrijf w i l . Met mijn expertise kan ik ze echter ook warm maken 

voor zaken waaraan ze niet meteen hebben gedacht toen ze bij mij waren." 0 8 Twee jaar 

later: 'Als kunstadviseur verdien ik op een zakelijke manier geld wat mij als galeriehou

der onafhankelijk maakt. Ik ben mijn eigen sponsor en kan zo de tentoonstellingen 

maken die ik w i l . ' Ze kon er in ieder geval goed van rondkomen: 'M i jn bemiddeling voor 

bedrijven bezorgt me een goed inkomen, aanzienlijk hoger dan ik als galeriehouder heb. 

Maar rijk worden? Ik leef er van maar je moet er ook hard voor werken." 0 9 De Vreeze 

vroeg veertig procent commissie aan oudere kunstenaars en beeldhouwers en vijftig pro

cent commissie aan de andere kunstenaars. Haar belangrijkste klanten waren bedrijven. 

De Vreeze vond een evenwichtige balans tussen de kunstadvisering en de galerie. 

Kwantitatieve groei en kwalitatieve verscheidenheid 

Tussen 1970 en 1984 verdrievoudigde het aantal galeries in Nederland. Een verscheide

nheid aan artistiek-inhoudelijke en commerciële positiebepalingen kreeg in het galerie

wezen gestalte. Die diversiteit kwamen tot stand in een maatschappelijk klimaat dat werd 
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gekenmerkt door toegenomen welvaart en welzi jn en reflecteerde een enorme bedrijvig

heid in de beeldende kunstwereld. De toenemende aandacht die beeldende kunst in de 

media kreeg was daarvan een symptoom. Landelijke dagbladen als De Volkskrant en 

NRC Handelsblad en ook weekbladen en opiniebladen besteedden aandacht aan beel

dende kunst. Er ontstonden culturele supplementen die gewijd waren aan kunst en 

rubrieken over beeldende kunst waarin werd geattendeerd op actuele ontwikkel ingen. 

Vanaf halverwege de jaren zeventig was er ook een ware hausse aan nieuwe vakti jd

schriften op het terrein van beeldende kunst."0 

In de productie, distributie en receptie van beeldende kunst was in de jaren zeventig 

en begin jaren tachtig sprake van expansie en differentiatie. De in de jaren zestig inge

zette plurifomisering van de beeldende kunstwereld zette in de jaren zeventig en tachtig 

door met als gevolg een ongekende diversiteit van elkaar - in steeds hoger tempo - opvol

gende nieuwe en neo-stromingen en stijlen. Bijvoorbeeld verschillende varianten van 

conceptuele kunst en het postmodernisme. De meeste van deze neo-stromingen en neo

stijlen ontstonden buiten Nederland maar hadden in ons land wel representanten of 

navolgers. Binnen de meeste stromingen - nieuw of oud - was onderscheid te maken tus

sen een bovenlaag van gangmakers die een bepaalde stroming of stijl droegen en een 

aantal minder succesvolle navolgers. 

Ook in de uitdrukkingsmiddelen, technieken en materialen zette de in de jaren zestig 

ingezette differentiatie door. Nieuwe media die vanaf het einde van de jaren zestig hun 

intrede deden, bijvoorbeeld video en performance, werden steeds meer gemeengoed in 

het domein van de avant garde. De expansie van grafische technieken - begonnen in de 

jaren zestig - zette eveneens door in de jaren zeventig en tachtig. Fotografie, sieraden, 

vormgeving en keramiek kregen een eigen domein binnen de beeldende kunstwereld. 

Een aantal kunstenaars, gelieerd aan stromingen en stijlen, die eerder als vernieuwend 

golden, raakte - internationaal - gevestigd en 'waardevast'. Tegelijkertijd bleven langer 

bestaande, minder vernieuwende en meer op vakmanschap en traditie gerichte kunstui

tingen als bijvoorbeeld de academische figuratie of verschillende varianten van abstrac

tie of realisme in de schilderkunst nieuwe generaties kunstenaars bezighouden. 

De begrippen abstractie en figuratie, die in de jaren vijftig en zestig duideli jk stonden 

voor verschillende stijlen van werken en de daarbij behorende positiebepaling, werden 

steeds minder adequate aanduidingen voor verschillende posities binnen de beeldende 

kunstwereld. Dat gold vooral voor de delen van de beeldende kunstwereld waarin het 

zich steeds weer aandienen van nieuwe ontwikkelingen als standaard werd gehanteerd 

en begrippen als authenticiteit en originaliteit als maatgevend werden gezien. Abstractie 

en figuratie werden naast elkaar staande entiteiten, keuzemogelijkheden voor kunste

naars en liepen niet meer parallel met een positiekeuze in de beeldende kunstwereld. 

Met de opkomst van het postmoderne adagium van anything goes werd deze ontwikke

ling nog versterkt. In de traditionele delen van de kunstwereld werd vaak expliciet vast

gehouden aan de figuratie, bijvoorbeeld waar de academische figuratie of het realisme 
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als maatgevend werd gehanteerd. Vanuit de nieuwe en neo-stromingen - inmiddels main

stream geworden - werden deze kunstuitingen als marginaal beschouwd. 

Het aantal kunstenaars nam toe: het aantal studerenden - en afgestudeerden - aan 

kunstacademies verveelvoudigde.111 Veel jonge kunstenaars probeerden een eigen plek te 

verwerven binnen de nieuwe stromingen en stijlen. Andere hadden wat minder vooruit

strevende ambities en waren werkzaam in het kielzog van realistische en abstracte stro

mingen die de decennia daarvoor hun hoogtepunt hadden. Weer andere kunstenaars 

experimenteerden in de jaren zeventig met grafische technieken. Al deze verschillende 

kunstenaars zochten een adequaat afzetgebied: tentoonstellingen en verkopen. Zi j waren 

op zoek naar afnemers en de geëigende kanalen - die pasten bij hun artistiek-inhoude-

li jke en commerciële positiebepaling - om die te bereiken. 

Groei en differentiatie kenmerkten ook de distributie van beeldende kunst en kwam 

tot uitdrukking in de stijging van het aantal galeries. Maar niet alleen het galeriewezen 

groeide. Evenals in voorgaande decennia nam het aantal instellingen dat zich met de dis

tributie van beeldende kunst bezighield een hoge vlucht. Steeds meer musea besteedden 

aandacht aan (Nederlandse) eigentijdse kunst. Veilingen gingen zich in de loop van de 

jaren zeventig en tachtig meer toeleggen op actuele kunst. 

Analoog aan de ontwikkelingen in productie en distributie was in de receptie van 

beeldende kunst eveneens sprake van expansie en differentiatie. De hoeveelheid muse

umbezoekers en kunstleners nam aanmerkelijk toe. Het aantal particuliere kunstkopers 

groeide. Het bestaan van de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASKJ sinds 1960 

bleek een stimulans voor grotere en kleinere verzamelaars.112 Maar ook het aantal insti

tutionele kopers en bedrijven dat een eigen kunstcollectie opbouwde steeg vanaf de 

jaren zeventig explosief. 

Het galeriebestel, waarvoor de basis gelegd was in de jaren zestig, kreeg in de jaren 

zeventig steeds nadrukkelijker vorm. Dat uitte zich in de verdergaande consolidatie van 

een klein aantal eind jaren vijft ig en begin jaren zestig opgerichte galeries. Een aantal 

nieuwe galeries, dat in de jaren zestig (internationale) kunststromingen in Nederland 

ingang deed vinden en een aantal kunsthandel-achtige galeries vestigde zi jn reputatie in 

de jaren zeventig en tachtig in de Nederlandse galeriewereld. Naast deze relatief kleine 

groep gevestigde galeries waren in de loop van de jaren zeventig nieuwe galeries ont

staan met een variatie aan ambities en pretenties: internationaal, nationaal, regionaal. 

Door schaalvergroting, differentiatie en specialisatie ontwikkelde het galeriebestel zich 

als een eigen métier met eigen regels en gewoonten, coalit ievorming en organisatiever-

banden. Het begrip 'galerie' werd - ondanks grote praktische en principiële verschillen 

tussen individuele galeries - steeds meer de aanduiding van een eigen domein van de 

beeldende kunstwereld waar de organisatie van tentoonstellingen van eigentijdse kunst 

en de promotie van het werk van levende kunstenaars plaatsvond. 
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De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst 1976-1984 

Door de veelheid en verscheidenheid van stromingen, stijlen en technieken in de beel

dende kunst, de toename en spreiding van galeries over het gehele land, het onderscheid 

in anciënniteit en continuïteit, pretentie en prestige waren de verschillen tussen indivi

duele galeries in artistiek-inhoudelijk én in bedrijfsmatig opzicht groot. Die verschillen 

leidden halverwege de jaren zeventig tot de behoefte aan organisatie - met name bij een 

aantal Amsterdamse galeries.113 In 1976 werd de Vereniging van Galeriehouders en 

Handelaren in Hedendaagse Kunst opgericht door de Amsterdamse galeriehouders Hans 

Brinkman, Rob Jurka, Walter Kamp, Gerrit Steltman en Wies Smals. In het eerste jaar had 

de vereniging zesenveertig leden.1 '4 Het eerste bestuur van de vereniging bestond uit 

voorzitter Ton Berends van Galerie Nouvelles Images uit Den Haag, secretaris Gerrit 

Steltman, destijds werkzaam bij Galerie Hüsstege, penningmeester Walter Kamp van de 

gelijknamige galerie en de leden Hans Brinkman van Kunsthandel Brinkman, Rob Jurka 

van Galerie Jurka - allen te Amsterdam gevestigd en Nanky de Vreeze van Galerie de 

Beerenburght te Eek en Wiel en Hans Sonnenberg van Galerie Delta uit Rotterdam.115 Een 

gemêleerd gezelschap van galeriehouders waarin diverse stromingen en stijlen in de 

beeldende kunst in Nederland vertegenwoordigd waren die in het algemeen niet tot de 

internationaal georiënteerde 'avant garde' van dat moment behoorden. 

Door het bestaan van de vereniging kreeg de galerie en de handelaar in eigentijdse 

kunst als specifieke vorm van kunsthandel formeel een eigen domein en was een ' forum' 

geschapen voor collectieve positiebepaling. Het specifieke belang van het galeriewezen 

was invalshoek. Tegelijkertijd vond een aanscherping plaats van het onderscheid tussen 

rijp en groen in het galeriebestel. Wie lid wi lde worden van de vereniging moest aan 

voorwaarden voldoen en werd geballoteerd door een aantal andere leden. Volgens het 

Huishoudelijk Reglement van de vereniging was een galeriehouder 'een persoon of 

rechtspersoon die voor eigen rekening en risico in een daartoe geëigende ruimte regel

matig kunstwerken tentoonstelde en ter verkoop aanbood volgens een door hem bepaald 

beleid'.116 

In de definitie werd niet gerept over de artistiek-inhoudelijke elementen van het beleid 

van een galerie. Hi j refereerde vooral aan bedrijfsmatige kwaliteiten.Toch stonden artis

tiek-inhoudelijke aspecten van meet af aan ter discussie onder andere bij de ballotage 

van het lidmaatschap van de vereniging. Al in de loop van 1976 werd in een vergade

ring van de vereniging melding gemaakt van het feit dat het moeil i jk was om criteria voor 

het al dan niet toelaten tot de vereniging te ontwikkelen. Men twijfelde over het toelaten 

van galeries op professionele gronden. Tegelijkertijd meldde een aantal galeries zich niet 

aan dat men graag als lid zou verwelkomen."7 In de loop van de jaren zeventig, tachtig 

en negentig zouden deze toelatings- en afwijzingsproblemen in verschillende gedaanten 

de vergadercultuur van de vereniging beheersen. 

De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst richtte zich 
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zowel op praktische als principiële belangenbehartiging van haar leden. Bijvoorbeeld het 

entameren van gezamenlijke regelingen op het gebied van transport en verzekeringen en 

het ontwikkelen van standaardcontracten. Maar ook het bepleiten van fiscale aftrekmo

gelijkheden bij de aankoop van kunst en ander fiscale faciliteiten bijvoorbeeld lage BTW-

tarieven, het ontwikkelen van plannen voor renteloos kopen op krediet en nog veel meer. 

De vragen van galeriehouder Ritsaert ten Cate en verzamelaar Frits Becht, eind jaren 

zestig, om meer samenwerking in het galeriewezen kregen in de praktische belangenbe

hartiging een antwoord. Bij wi jze van remedie tegen de verzuchting van Lambert 

Tegenbosch over het gebrek aan discussie over rol en functie van galeries in 1968 wer

den meer principiële acties gevoerd die waren gericht op culturele erkenning van het 

vak. Galeriehouders wi lden gezien worden als culturele ondernemers en niet alleen als 

op winst beluste winkeliers. Zij deden pogingen om vertegenwoordigd te raken in advies

raden van de overheid, waaronder de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor de 

Kunst."8 De vereniging had veel - soms hoogdravende - plannen en ideeën waarvan de 

meerderheid snel weer van de agenda verdween. In 1980 werd een 'totaalplan voor een 

beter kunstkoopbeleid', het zogenaamde ƒ 5.000.000 plan, ontwikkeld waarin verschil

lende stimuleringsmaatregelen voor het galeriewezen waren geïntegreerd."9 De publ ic i 

teitscampagne was niet alleen gericht op het behoud van bestaande kopers maar ook op 

het activeren van een latent geïnteresseerde groep kunstkopers. Het plan werd nooit ten 

uitvoer gebracht. 

De vermeende concurrentie van het toenemende aantal kunstuitleeninstellingen was 

een punt dat veel galeriehouders en dus ook de vereniging hoog zat. Tegen deze 'staats-

kunsthandels' werd dan ook scherp geageerd vanuit het idee dat men potentiële klanten 

aan de kunstuitleen zou verliezen. De vereniging had geen bezwaar tegen kunstuitleen 

als zodanig maar wel tegen het gegeven dat deze zich niet alleen met het uitlenen van 

kunst maar eveneens met de verkoop ervan bezighield en daarvoor subsidie ontving van 

de overheid. In de jaren tachtig werd die visie genuanceerd vanuit de gedachte dat kunst

leners well icht kunstkopers zouden kunnen worden en trachtte men regelingen met de 

kunstuitlenen te treffen. Kunstleners zouden bijvoorbeeld opgebouwde kooptegoeden -

van het abonnement was een gedeelte als spaartegoed gereserveerd - niet alleen bij de 

kunstuitleen maar ook bij galeries moeten kunnen besteden.'20 De galeriehouders ont

wikkelden een plan voor een eigen Artotheek des Galeries als alternatief voor de door 

het rijk gesubsidieerde artotheken en kunstuitlenen. Voor die particuliere artotheek werd 

bij het rijk 200.000 gulden en bij de Gemeente Amsterdam 1 00.000 gulden subsidie aan

gevraagd. De galeries zouden in de Artotheek des Galeries samen kunstwerken presen

teren en uitlenen om zo potentiële kunstkopers een lage drempel te bieden door ze eerst 

de mogeli jkheid te geven om kunst te lenen alvorens tot aankoop over te gaan. Omdat 

de subsidie niet afkwam ging ook dit plan niet door. 

Een ander initiatief van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse kunst was een promotiereis naar Amerika van een viertal galeriehouders in 
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mei 1981 om kunst van Nederlandse bodem aldaar te promoten. Het initiatief voor de 

reis kwam van Wi l l Hoogstraate, eigenaar van Galerie d'Eendt, die contacten had met de 

culturele attaché van de Nederlandse Ambassade in New York. Voor de reis werd subsi

die aangevraagd en met veel moeite verkregen bij het toenmalige ministerie van Cultuur 

Recreatie en Maarschappelijk Werk. Het departement stelde een subsidie van circa 

80.000 gulden ter beschikking voor reis en verblijfkosten. Deelnemers aan de reis waren 

Wi l l Hoogstrate van d'Eendt, Bram Volkers van Galerie Asselijn, Ton van Dijk van Galerie 

Petit en Ger Fiolet van de gelijknamige galerie.'2 ' Zi j hadden een catalogus en dia's bij 

zich van werken van kunstenaars die door veertig uiteenlopende Nederlandse galeries 

waren ingezonden. De vier galeriehouders organiseerden dia-presentaties in verschillen

de grote Amerikaanse steden: New York, Chicago, San Francisco en Houston. Hoewel de 

promotietocht van Nederlandse kunst in bestuurskringen van de vereniging beschouwd 

werd als een succes, was er onder de leden veel discussie over zin en onzin van de reis. 

Die gold met name de totstandkoming van de selectie van de deelnemende galeriehou

ders en de representativiteit en de kwaliteit van het beeld van de Nederlandse kunst dat 

in Amerika werd gegeven. ' " Naar aanleiding van de reis bepleitte de vereniging een -

door de overheid gesubsidieerde - permanente galerievestiging in New York. Bij nader 

inzien werd dit voornemen omgezet in plannen om individuele galeries bij deelname 

aan buitenlandse beurzen tegemoetkomingen in de kosten te geven - een plan dat vanaf 

halverwege de jaren tachtig werkeli jkheid werd. Het idee was dat in de praktijk een der

gelijke New Yorkse galerie, met kunstenaars van verschillende Nederlandse galeries, 

geen 'eigen gezicht 'zou krijgen aangezien immers 'de kracht van een galerie lag in haar 

individuele opvatting en eigen specialisme."23 

Al de zaken die het functioneren van de Vereniging van Galeriehouders problematisch 

maakten kwamen in de perikelen rond deze reis naar voren. Op de eerste plaats de slui

merende verschillen in visie op artistieke kwaliteit die in de discussies rond de betrok

kenheid van de vereniging bij kunstbeurzen domineerden. Het engagement bij de orga

nisatie van kunstbeurzen was een aanhoudend gespreksonderwerp en een heikel punt 

dat telkens weer aanleiding was voor felle debatten.124 De meningsverschillen hadden 

vooral betrekking op het feit of de vereniging zich al dan niet zou moeten inlaten met de 

selectie van deelnemers op basis van artistieke kwaliteit. '25 Ook de - soms verhulde -

onderlinge concurrentie binnen de vereniging kwam door de Amerikareis expliciet tot 

uitdrukking. De individuele verschillen binnen de vereniging waren groot en de ideeën 

en praktijken zo verschillend dat overeenstemming en compromissen vaak zeer moei

zaam tot stand kwamen. Het individualisme vierde hoogtij en er waren wisselende cong-

sies van galeries. Onderlinge verdeeldheid van de leden van de vereniging zat adequate 

organisatie en belangenbehartiging soms danig in de weg. Er was een relatief grote 

afstand tussen het bestuur en de leden. Die distantie was toe te schrijven aan het verschil 

in ideologie en belangen tussen de actieve en gerenommeerde Amsterdamse 

(bestuurs)leden - die zich in het centrum van het Nederlandse galeriewezen bevonden -
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en de vaak minder vooruitstrevende galeries uit de rest van het land. De eersten c la im

den een hogere status op grond van hun artistiek-inhoudelijke programma en prestige en 

de vestiging in de hoofdstad waardoor de in de regio gevestigde galeries zich soms snel 

buitengesloten achtten.'26 

Toch gingen al deze verschillende galeries in de eerste jaren van het bestaan van de 

vereniging in relatieve harmonie met elkaar om. '2 7 De moeil i jkheden rondom de selec

tie van galeries voor kunstbeurzen en de Amerikareis leidden echter tot hoog oplopende 

conflicten en weglopende leden. In 1982 verloor de vereniging een fl ink aantal leden. 

Aanleiding waren onduideli jkheden over twee verschillende kunstbeurzen in 1982, te 

weten K'82 in de Utrechtse Jaarbeurs, waarbij de vereniging een adviserende rol vervul

de en een beurs in de Nieuwe Kerk te Amsterdam die onafhankelijk van de vereniging 

werd georganiseerd. In haar jaarverslag van 1981/1982 trok de vereniging daarover de 

volgende diplomatische conclusie: 'de vereniging zelf, noch haar bestuur acht zich 

geroepen kunstbeurzen te organiseren'. Gesteld werd dat 'de vier leden die de Nieuwe 

Kerk beurs hebben georganiseerd naar eigen keuze deelnemers hebben geïnviteerd, bin

nen en buiten onze ledenkring, en daarbij onder andere rekening hebben moeten hou

den met de beperkte ruimte. (...) Het enige dat het verenigingsbestuur zeggen kan is dat 

zij zich verheugt in de geweldige belangstelling die een kunstbeurs in Nederland heeft 

opgeroepen, en bl i j is dat een jaarlijkse herhaling tot de mogelijkheden behoort. ' '28 

In 1983 werd de vereniging omgezet in een beroepsvereniging. Gevolg was onder 

andere dat het organiseren van kunstbeurzen en ander smaakmakende activiteiten expl i

ciet en definitief met meer gezien werd als een verenigingstaak. Overigens werd dit voor

stel met een krappe meerderheid aangenomen. Er waren ook voorstanders voor nauwe 

bindingen tussen de vereniging en de organisatie van beurzen. Voor niet Amsterdamse 

leden onder wie Lambert Tegenbosch en Nanky de Vreeze was de organisatie van kunst

beurzen juist een van de redenen voor het lidmaatschap. 

In de eerste helft van de jaren tachtig had de vereniging nadrukkelijk problemen met 

binding en ballotage van haar leden. De annalen van de vergaderingen stonden in die 

periode bol van het zoeken naar manieren om nieuwe leden te werven of de galeries van 

het eerste uur - die het door perikelen rond kunstbeurzen hadden laten afweten - weer 

binnen te halen. In het jaarverslag van 1983 werd betreurd dat er toch nog tien à twin

tig goede kunsthandelaren aan het ledenbestand ontbraken. In een notitie ten behoeve 

van de bestuursvergadering van 10 februari 1983 werd een stand van zaken opgemaakt. 

Onder het hoofdje 'wat de vereniging nog niet bereikt heeft' stond vermeld: 'homogeni

teit tussen de leden galeriehouders; het behouden van een aantal goede leden en het l id

maatschap van een aantal gerenommeerde galeries als onder anderen Art & Project, 

Helen van der Mey en Collection d ' Art ' . '29 De afzijdigheid van deze en andere prestigi

euze Amsterdamse galeriehouders werd problematisch geacht.130 

Opmerkeli jk was dat de vereniging - immers een organisatie van zelfstandige onder

nemers én gericht op de markt - zich in haar strategieën om de bedrijfstak beter te laten 
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functioneren zo nadrukkelijk op de overheid oriënteerde. Naast erkenning door de over

heid van de culturele functie van galeries en vertegenwoordiging in adviesraden wi lde 

men graag een vinger in de pap bij de vormgeving van het toekomstige beleid ten aan

zien van beeldende kunst. Het initiëren van beleid voor galeries of het verstrekken van 

subsidies aan het galeriewezen was echter niet de bedoeling. De behoefte aan invloed 

op het beleid had een opportunistische grondslag: men wi lde vooral een graantje mee

pikken uit de staatsruif. En dan niet voor ondersteuning van de galeries maar voor het sti

muleren van de markt of het kopen van kunst.'31 

Met het directe of indirecte appèl op de overheid leek de vergroting van het eigen par

ticuliere potentieel aan klanten soms minder prioriteit te hebben. Hoewel de individuele 

galeriehouder er uiteraard wel op gericht was zi jn potentiële klantenbestand uit te brei

den was de houding van veel galeries er vaak een van afwachten: als de tentoonstelling 

gemaakt was, was de culturele taak van de galerie volbracht en werd er gewacht op het 

publiek - dat niet alti jd en zeker niet in groten getale kwam. Strategieën voor uitbreiding 

en verbetering van de eigen klandizie - behalve in termen van concurrentie - waren zel

den onderwerp van gesprek binnen de vereniging. Op kleine schaal werd er wel door 

gelijkgezinde galeries samengewerkt op het gebied van publiciteit of door gezamenlijke 

presentaties maar deze projecten of evenementen waren vaak ti jdeli jk of incidenteel van 

aard.'32 Gezamenlijk commercieel optreden naar buiten toe door gedeelde promotie en 

publiciteit hetgeen galeriehouder Ritsaert ten Cate van Galerie Mickery in de jaren zestig 

voorstond stond ondanks het verenigingsverband nog in de kinderschoenen. Te grote 

nadruk op de culturele functie van de galerie, verdeeldheid binnen het bestel en een te 

gemakkelijk beroep op de overheid waren daaraan debet. 

Het benaderen van het bedrijfsleven paste evenmin in het vocabulaire van de meeste 

galeries - enige uitzonderingen daargelaten. Die galeries die dat wel deden werden soms 

voor zéér commercieel versleten. Velen - en niet alleen de avant garde-galeries - hadden 

een 'museale' mentaliteit waarin de betrokkenheid bij kunst en kunstenaar en de pre

sentatie van kunst centraal stond en het praten over de verkoop van het werk welhaast 

een taboe was. Artistiek-inhoudelijk prestige was doorslaggevend en zakelijke bedrijfs

voering wel belangrijk maar toch secundair. Het was dan ook niet verwonderl i jk dat in 

de loop van de jaren tachtig andere distributie-instellingen als kunstuitlenen en aller

hande andere commerciële bemiddelaars in het gat in de markt sprongen dat de meeste 

galeries links lieten liggen - het aanboren van nieuwe publieksgroepen. Gevolg van het 

benadrukken van de culturele functie - met de blik gericht op de overheid - en verhul

ling, verdringing of ontkenning van de commerciële functie was een economisch relatief 

zwakke bedrijfstak. 
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Concurrentie van musea en andere marktpartijen 

Niet alleen de onderlinge concurrentie tussen galeries was groter geworden maar ook de 

concurrerende positie van galeries ten opzichte van andere distributie-instellingen en 

musea. Steeds meer musea vertoonden in de loop van de jaren zeventig en tachtig een 

ongekende activiteit in het organiseren van exposities vooral gericht op de zich snel ont

wikkelende (inter) nationale actualiteit in de kunst133 Een relatief klein aantal 

Nederlandse kunstenaars had een plaats in die museale context maar de Nederlandse 

galeries vervulden daarin een bescheiden rol. De Nederlandse musea hadden vaak recht

streekse contacten met kunstenaars zonder tussenkomst van galeries. 

Kritiek op die directe verbindingen tussen kunstenaars en musea was er al halverwege 

de jaren zestig - getuige de agitatie van galeriehouder Hoogstraate van d'Eendt over het 

(buitenlands) tentoonstellings- en acquisitiebeleid van directeur Edy de Wi lde. In de loop 

van de jaren zeventig en tachtig lokte de vermeende dominante positie van de musea 

steeds meer kritiek uit in de galeriewereld. 'Hier in Nederland bepalen de musea de 

kunstwereld. Ze hebben de taak van de galerie overgenomen. (...) Musea moeten con

serveren. In het buitenland bepaalt de kunsthandel de kunst. Niemand wi l hier iets voor 

de kunsthandel en de galerie doen."3*1 Enerzijds voelden galeries zich tot de marge ver

oordeeld door musea. Anderzijds investeerden ze weinig in het commercieel binden van 

kunstenaars aan de galerie en het leggen van claims op hun werken - zoals veel van hun 

buitenlandse collega's gewoon waren te doen - waardoor zij het de musea relatief 

gemakkelijk maakten om hun gang te gaan. 

Nog meer dan in voorgaande decennia was er vanaf halverwege de jaren zeventig een 

enorme opkomst en expansie van bemiddelende instellingen - een ontwikkel ing die door 

galeries met lede ogen bekeken werd. Dat waren zowel instituties die zich op meer of 

minder professionele wi jze uitsluitend op de verkoop of het lenen van beeldende kunst 

richtten: kunstuitlenen en artoteken, al dan niet gesubsidieerde kunstcentra, non-com-

merciële kunstenaarsinitiatieven en commerciële bemiddelaars van allerlei pluimage. 

Maar ook betrof dat instellingen die een andere functie hadden en tentoonstellingen van 

eigentijdse kunst hielden: restaurants, hotels, theaters, ziekenhuizen en dergelijke. 

Door het bestaan van vele distributiemogelijkheden en -kanalen waren beeldende 

kunstenaars niet afhankelijk van galeries - en soms ook afkerig ervan in verband met het 

vermeende commerciële karakter - de meeste galeries vroegen veertig of vijftig procent 

commissie. Daarenboven hadden galeries - in vergelijking met de meeste andere distri

butiemogelijkheden - doorgaans een exclusiever karakter en daardoor een hogere drem

pel zowel naar kunstenaars als naar een potentieel publiek toe. Waar galeries in hun 

eigen ruimten tentoonstellingen organiseerden en wachtten op belangstellenden werkten 

commerciële adviseurs laagdrempelig: zij gingen vaak de boer op en maakten tentoon

stellingen in bedrijven op basis waarvan deze konden aankopen of lenen. 

Al deze initiatieven en instellingen boden met elkaar - evenals in voorgaande decen-
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nia - onvoldoende emplooi voor de almaar toenemende beeldende kunstenaarspopula

tie. Een fl ink deel van hen bleef aangewezen op de BKR. Het aantal BKR-gebruikers steeg 

van 800 in 1970 tot 1570 in 1975, in 1979 2750 en 3800 in 1983 - bij een schatting van 

een totaal aantal kunstenaars van circa tienduizend.'3S Met de toegenomen concurrentie 

van musea en allerlei andere distributie-instellingen had het bestaan van de BKR invloed 

op de (machts)positie van het galeriewezen in de beeldende kunstwereld. BKR-kunste-

naars waren afhankelijk van de overheid maar konden zich daardoor onafhankelijk 

opstellen van galeries en kunsthandels'36 De andere kant van de medaille was dat gale

ries relatief weinig kunstenaars van een redelijk inkomen konden voorzien. Zij konden 

geen bestaanszekerheid en dus ook geen alternatief voor de BKR bieden. 

Hoewel in de loop van de jaren zeventig sprake was van een zekere bestendige econo

mische basis bij een aantal langer bestaande galeries en kunsthandels leidde dat voor

alsnog niet tot een economisch sterke bedrijfstak. Artistiek-inhoudelijke betrokkenheid 

was in het algemeen doorslaggevend, de uitbouw van een in commercieel opzicht ster

ke bedrijfstak secundair en bleef dan ook grotendeels achterwege. Het primaat van de 

passie boven de professie doemde ook op uit het zelfbeeld van galeries dat uit twee 

onderzoeken in de tweede helft van de jaren zeventig te destilleren was. In 1977 inter

viewde een aantal kunstgeschiedenisstudenten van een Werkgroep van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam de helft van de Amsterdamse galeriehouders.137 Opmerkeli jk 

resultaat was dat 'voor bijna alle galeriehouders (...) de belangrijkste motivatie om een 

galerie te beginnen de behoefte om van hun hobby een beroep te maken' was. Ongeveer 

tweederde had een op kunst gerichte opleiding, ervaring opgedaan in een andere gale

rie of was in eerste instantie als verzamelaar actief geweest in de kunstwereld. 

Persoonlijke affiniteit en voorkeuren waren doorslaggevende factoren in de bepaling van 

het artistieke beleid van galeries en in de contacten met kunstenaars en kopers.138 De 

meeste galeries hielden niet vast aan een bepaalde stroming in de kunst maar selecteer

den op basis van individuele voorkeur kunstenaars uit verschillende stromingen voor hun 

tentoonstellingen. ' " 

Het aantal bezoekers per tentoonstelling in de galerie varieerde van tien tot veertig bij 

de kleine galeries en van vierhonderd tot tweeduizend bij de grotere galeries. De meer

derheid van de galeries vroeg een provisiepercentage van dertig procent of een derde 

deel van de verkoopprijs. Omzetcijfers werden in het onderzoek niet genoemd. De 

omschrijving van de aard van het publiek varieerde van ' intellectueel' (iets meer dan de 

helft van de galeries) tot 'alle lagen van de bevolking' waarbij soms een verbinding werd 

gelegd met de toegankelijkheid van de kunst. 

Het tweede onderzoek werd in 1979 in opdracht van de Vereniging van 

Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst uitgevoerd.'40 De enquête was 

gericht op inzicht in de bedrijfsmatige gewoonten en gebruiken van haar leden. Het 

onderzoek werd uitgevoerd door R.B. Researchbureau in Amsterdam. De enquête werd 
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onder zeven en twint ig galeriehouders afgenomen. Daarvan waren er zestien bij de ver

eniging aangesloten. Ook uit dit onderzoek kwam een provisiepercentage van dertig pro

cent of een derde deel van de verkoopprijs naar voren; een kleine minderheid hanteer

de een lager of een hoger percentage: vi j fentwintig of vijftig procent.'4 ' Een opmerkelijk 

resultaat van de enquête was dat de meerderheid van de galeriehouders was aangewe

zen op inkomsten buiten de galerie. De meeste galeries bleken nauwelijks - of net - in 

hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Slechts een derde deel bestond redelijk zon

der neveninkomsten. In deze enquête waren eveneens geen gegevens over omzetten 

opgenomen. Totaalschattingen, die de omzet van de gehele bedrijfstak betroffen, waren 

te vinden in een onderzoek naar de BKR, dat door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken 

(IVA) in Tilburg was uitgevoerd in opdracht van het toenmalige ministerie van Sociale 

Zaken, waaronder de BKR ressorteerde. In het IVA-Rapport, dat in 1 983 verscheen, werd 

die totaalomzet in 1 980 geschat op tien à dertien mil joen gulden per jaar. Dat was negen 

procent van een totaal geschatte omzet op de vri je markt van 132 mil joen gulden - de 

BKR niet meegeteld.'42 

Wat duideli jk wel uit de rapporten naar voren kwam waren de identiteit en de ideolo

gie van de galeriehouder. De meesten waren (eerst) verzamelaar of uit artistieke kringen 

afkomstig en hadden van hun hobby hun beroep gemaakt. Voorop stond het enthousias

me en de overdracht; de commerciële dimensie was secundair. In dit licht was de eco

nomische zwakte van de bedrijfstak en het geringe aandeel van de galeriewereld in de 

beeldende kunstmarkt dan ook geenszins verwonderl i jk. Weinig aandacht voor com

mercie en marketing werd gecompenseerd door een beroep - in verenigingsverband - op 

indirecte ondersteuning van de overheid van wie een belangrijke inbreng in het stimule

ren van de markt werd gevraagd. Tegelijkertijd was dit beroep op de overheid uitdruk

king van de behoefte aan culturele erkenning en van het verlangen als volwaardig en 

essentieel onderdeel van de kunstwereld beschouwd te worden. 

De Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) 

Een illustratie van de houding van galeriehouders en hun vereniging ten opzichte van de 

overheid was de opstel l ing ter zake de - opheff ing in 1979 van -

Aankoopsubsidieregeling kunstwerken (ASK) die sinds 1960 werkzaam was en een sti

mulerende werking had (gehad) op de verkoop van kunst en dus op het galeriebestel. 

Het aankopen van kunst met gebruik van de ASK was in de loop van de jaren zeven

tig almaar toegenomen.(zie bijlage 2). Veel galeries waren de subsidie gaan beschouwen 

als een structureel inkomstenbestanddeel én een verworven recht. De overheid, die de 

regeling had ingesteld met als doel sociale kunstspreiding, en de Raad voor de Kunst, als 

adviserend orgaan voor het overheidsbeleid, betwijfelden echter steeds meer de impact 

van de regeling in dat opzicht. De utopische en met veel retoriek omklede verwachtin

gen die aanvankelijk, in de jaren zestig, werden gekoesterd ten aanzien van de kunst-
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spreidende werking van de regeling leken een illusie. De regeling bleek daarnaast onbe

doelde effecten te hebben en bovendien was er sprake van fraudegevoeligheid.'43 De 

Raad voor de Kunst had, door de toename van het aantal en de verschillende soorten ten

toonstellingsorganisaties dat kunst met ASK-korting mocht verkopen, steeds meer moeite 

om te overzien of aan bepaalde professionele en artistieke eisen bij de verkoop van kunst 

via de regeling werd voldaan. Daar kwam bi j , tenslotte, dat bij overheidsinstellingen en 

adviescommissies, bevolkt door nieuwe generaties kunstenaars en kunstwetenschappers, 

steeds meer nadruk kwam te liggen op actuele en vernieuwende kunstuitingen. Het aan

bod van galeries en tentoonstellingsorganisaties die gebruik maakten van de ASK was 

breder en pluriformer en dat voldeed niet aan die standaard. 

Om deze twijfels en problemen aan een nadere beschouwing te onderwerpen gaf het 

toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappel i jk Werk de 

Boekmanstichting opdracht voor een onderzoek naar het functioneren van de regeling. 

Het onderzoek werd in 1976 gepubliceerd onder de titel Geld voor kunstkopers. De 

belangrijkste conclusie van het rapport was dat de ASK van géén betekenis was geweest 

voor sociale kunstspreiding. In de woorden van de onderzoekers: 'De ASK heeft minder 

een nieuw, breed afzetgebied voor beeldende kunst geopend, zoals eigenlijk de bedoe

ling was, maar veeleer een verloren dieptemarkt herwonnen."4 4 De regeling bleek met 

name ten goede te komen aan de sociaal-economisch meest bevoorrechte groepen die 

al intensieve belangstelling hadden voor beeldende kunst.'45 Hoewel in het rapport niet 

expliciet de effecten van de ASK op de sociaal-economische positie van beeldende kun

stenaars werden besproken, viel daarover wel het een en ander af te leiden. De subsidie 

bleek bijvoorbeeld ongelijkmatig aan beeldende kunstenaars ten goede te komen: wei 

nig kunstenaars verkochten veel via de regeling en veel kunstenaars weinig.146 

Het rapport kreeg veel aandacht in de pers en sloeg bij galeriehouders in als een bom. 

Krantenkoppen als 'Kunstsubsidies komen vooral bi j rijkaards' zorgden voor veel com

motie.147 De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse kunst vocht 

de conclusies van het rapport op ongemeen felle wi jze aan, zowel in de media als bij het 

departement en de Raad voor de Kunst. Zij bestempelden het onderzoek als 'demago

gisch en totaal onwetenschappeli jk."48 De vereniging vond de resultaten van het onder

zoek niet stroken met de 'elementaire ervaringswereld van de galeriehouders.' In hun 

reacties werd een verband gelegd tussen het bestaan van de ASK en hun eigen voortbe

staan; de regeling werd verbonden met de economische overlevingskansen van galeries 

op de beeldende kunstmarkt. Dat was niet verwonderl i jk omdat een aantal galeries een 

aardig bedrag per jaar aan aankoopsubsidie - tussen de 15.000 en de 25.000 gulden -

doorsluisde. 

In 1978 verscheen een advies van de Raad voor de Kunst waarin deze, onder verwi j

zing naar de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting, voorstelde de ASK 

af te schaffen. In de ogen van de Raad vertoonde de regeling 'ernstige tekorten in het 

effectueren van de beoogde doelstelling der sociale en geografische kunstspreiding 
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(...terwijl) een verbetering van de sociaal economische positie van de kunstenaar even

eens niet in gewenste mate wordt gerealiseerd (...) Kort gezegd: de regeling functioneert 

in de huidige vorm heel gebrekkig en in aanmerking komende bijstellingen zi jn onuit

voerbaar.' Met name de tentoonstellingsorganisaties die van de regeling gebruik maakten 

kregen kritiek te verduren van de Raad: 'Om de belangrijkste onvolkomenheden te noe

men: deskundigheid en organisatievermogen van de initiatiefnemer of uitvoerder laten te 

wensen over, de expositieruimte voldoet niet, de kwaliteit van het tentoonstellingspro

gramma is marginaal, een beleid ontbreekt of krijgt te weinig gestalte.' Daartegenover 

sprak de Raad zi jn waardering uit voor enkele tientallen galeries die 'niet alleen uitste

kend zijn ingericht, onder deskundige leiding staan, een tentoonstellingsbeleid voeren en 

kwaliteit brengen maar bovendien aandacht hebben voor jongere kunstenaars en "avant 

garde" of experiment niet schuwen.'149 Deze minderheid was echter onvoldoende aan

leiding om de regeling bij te stellen en voort te zetten. Besloten werd 'de voor de ASK 

beschikbare gelden aan te wenden voor een gelijkgericht beleidsmiddel waarvan het 

gewenste effect op de realisering van de algemene beleidsdoelstelling (sociale kunst-

spreiding-TG] wél of in ieder geval méér te verwachten valt ': de kunstuitleen.'50 

De galeriehouders protesteerden, bij monde van de vereniging, tegen de teneur van 

het advies en spraken hun ernstige verontrusting uit over het voornemen de vri jkomende 

gelden te investeren in kunstuitleen.'s ' Ook probeerde de vereniging door overleg met 

het departement de dreigende afschaffing van de ASK te keren. Deze acties werden 

gesteund door solidariteitsbetuigingen van kunstenaarsverenigingen en -vakbonden als 

de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, BBK, BBK'69, KONVV, Arti et Amicit iae, 

Pulchri en de Haagse Kunstkring. De vereniging publiceerde voorts een rapport waarin 

zowel de methodiek als de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting, waar

op het advies van de Raad voor de Kunst was gebaseerd, fel werden aangevallen.152 

Voor het toch al economisch kwetsbare galeriebestel zou, zo verwachtte de vereni

ging, het afschaffen van de ASK de genadeslag betekenen voor - met name kleine en 

jonge - galeries. De in hun ogen essentiële, drempelverlagende stimulans voor het kopen 

van kunst zou wegvallen terwij l de debuterende kunstenaar zi jn werk moeili jker zou 

kwi j t raken. ' " Bij de meeste galeries was de regeling verweven met de commerciële 

opbouw. 'Ik drijf op subsidie', aldus een galeriehouder, 'wat mij zo hard op mijn buik 

valt is dat we er niet in gekend zijn en dat ze het belang van de galerie voor het cultu

rele leven niet inzien. We hebben een enorme stimulerende werking in de culturele sec

tor. Er zou een uitspraak van de minister moeten komen over de functie van een galerie 

in het Nederlandse culturele leven. Ik geloof dat ze het belang van ons niet inzien.' 

Gevolg van opheffing van de ASK zou zi jn, zo stelden de galeriehouders, dat er nog meer 

kunstenaars in de BKR terecht zouden komen. '(...) Als de subsidie afgeschaft wordt zal 

de kunstmarkt inzakken en zullen veel galerietjes verdwijnen. Nee, het is voor het kunst

klimaat in Nederland niet goed."5 4 Een galeriehouder sprak van een '(...) een doodsteek, 

want naar verwachting zal de omzet zeker voor de helft teruglopen (...) Al lijkt twint ig 
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procent subsidie niet veel, het helpt de mensen vaak net over de drempel om iets te 

kopen."5 5 

Het verweer en de acties van de vereniging sorteerden, ondanks de adhesiebetuigin

gen uit kunstenaarskringen, geen effect. Evenmin mocht overleg tussen het ministerie en 

de galeriehouders baten.156 Het departement had besloten het advies van de Raad voor 

de Kunst te volgen en met ingang van 1 januari 1979 werd de ASK opgeheven. De mees

te provincies en gemeenten volgden na enige jaren het voorbeeld van de rijksoverheid 

en schaften de aanvullende provinciale en lokale aankoopsubsidieregelingen af. De met 

zoveel retoriek omklede verwachting van de galeriehouders dat de afschaffing van de 

aankoopsubsidieregeling een economische catastrofe was en de instorting van tenminste 

een deel van de galeriewereld tot gevolg zou hebben, bleek echter een misvatting. 

Na de mislukte acties voor het behoud van de ASK tegen het einde van de jaren zeven

tig was er regelmatig overleg, formeel en informeel, tussen galeriehouders, bewindslie

den, cultuurambtenaren en met de Vaste Kamercommissie voor Cultuur. In die bespre

kingen kwam onder andere de door de galeriehouders gewenste herinvoering van de 

regeling of eventuele alternatieven aan de orde. Resultaat van deze lobby was uiteinde

lijk het instellen van de Rentesubsidieregeling Kunstaankopen in 1984 door het 

Ministerie van WVC. Het idee voor het - met subsidie - renteloos aankopen door parti

culieren werd in kringen van de vereniging ontwikkeld. Er waren daarnaast ook andere 

ideeën en initiatieven. Vanaf 1984 werden - in eerste instantie via het Ministerie van 

Economische Zaken - later via het Ministerie van Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur -

onder bepaalde voorwaarden subsidies aan galeries verstrekt voor deelname aan buiten

landse kunstbeurzen. 

Zowel het bestaan van de ASK als de annulering ervan hadden invloed op de ontwik

kelingen in het galeriewezen. De regeling had een stimulerende werking op het galerie

bestand in Nederland: materieel en moreel. Binnen de individualistisch ingestelde 

bedrijfstak werden door de perikelen rond de ASK de gezamenlijke belangen manifester, 

hetgeen tot uitdrukking kwam in samenwerking en organisatie. De ratio voor de oprich

ting van de Vereniging van galeriehouders en handelaren in hedendaagse kunst in 1976 

was mede - misschien wel voornamelijk - in de dreigende opheffing van de regeling gele

gen. 

In het overheidsbeleid ging de aandacht in de loop van de jaren zeventig steeds meer 

uit naar - het subsidiëren van - de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst. Volgens de galeriehouders werd deze verandering in het overheidsbeleid gevoed 

door 'een sterk dirigistische opvatt ing'die bij het departement, en zi jn adviseurs, heerste 

'over wat inhoudeli jk goede kunst en goede galeries zouden moeten zi jn. '1 5 7 De ASK was 

in hun ogen slachtoffer geworden van beleid dat steeds meer op die zienswijze werd 

gebaseerd. In de tweede helft van de jaren tachtig zou bli jken dat zij het gelijk aan hun 

zijde hadden. 
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Noten hoofdstuk 4 

1. Wehkunst 1979, p 1415. 

2. Kunstenaars die er in de jaren zeventig b i j 

kwamen waren onder andere Klaas Gubbels 

en Henk van Woerden. 

3. NRC Handelsblad 3 december 1976. 

4. Interview van Anneke Oele 22 maart 1995 

met Kees Groenendijk (niet gepubliceerd). Zie 

ook: Hoogendonk (red.) 1997. 

5. Eva Bendien van Galerie Espace bewaarde 

alle verkooplijsten van alle tentoonstellingen 

vanaf 1956 tot nu. Op een fl ink aantal lijsten 

was aangegeven wat in de loop der t i jd aan 

wie verkocht was. Toen ik de verkoopli jsten 

uit de jaren zeventig doorbladerde kwam ik 

de meeste grote musea van Nederland regel

matig als kopers tegen onder wie het Stedelijk 

Museum te Amsterdam, Boijmans Van 

Beuningen te Rotterdam en het Frans 

Halsmuseum te Haarlem. Ook keerden de 

namen van een aantal verzamelaars (van wie 

Eva Bendien om redenen van privacy niet w i l 

dat ze hier genoemd worden) regelmatig 

terug. Ook werd geregeld aan het ri jk ver

kocht. 

6. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 54. 

7. Galerie 20D was er gevestigd op de 

Wil lemsparkweg. Sinds 1969 was ook Galerie 

Art & Project - nadat ze aanvankelijk op de 

Wagnerstraat waren begonnen - op de 

Wil lemsparkweg gevestigd. Riekje Swart en 

haar galerie z i jn overigens nog steeds op de 

Van Breestraat gevestigd. 

8. Met de term Neo-expressionisme (Nieuwe 

Schilderkunst) wordt de hausse aan figuratieve 

schilderkunst, gekenmerkt door een variatie 

aan stij len; expressionisme, graffit i, nauwgezet 

realisme en een teruggrijpen op technieken, 

genres,stijlen en beelden uit de kunstgeschie

denis, die rond 1980 met veel opwind ing en 

controverse haar intrede in de kunstwereld 

deed aangeduid. Het waren vooral de zoge

naamde Neue Wilden die met de term geasso

cieerd werden bi jvoorbeeld de kunstenaars 

van de Heftige Malerei (Salomé, Rainer 

Fetting, Helmut Middendorf en Bernd Zimmer) 

en de Mülheimer Freiheit (Hans Peter 

Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Jiri 

Doukoup i l , Gerard Kever en Gerhard 

Naschberger). In Nederland was Peter 

Klashorst destijds tot deze richting te reke

nen.Bekende Duitse voorlopers en wegberei

ders van deze kunstenaars waren de 'w i lde ' 

schilders A.R. Penck en Georg Baselitz. Het 

begrip Transavantgarde had betrekking op een 

stroming in de schilderkunst (lyrisch expressief' 

geschilderde werken opgebouwd uit beeld

fragmenten zonder eenheid in sti j l , thema of 

iconografie) die rond 1979 ontstond en betrof 

de Italiaanse kunstenaars Sandro Chia, 

Francesco Clemente, Enzo Cucchi , Nicola de 

Maria en M i m m o Paladino. Ze werden ook 

wel jonge Italianen genoemd net als andere 

kunstenaars uit dezelfde generatie: Domenico 

Bianchi, Bruno Ceccobel l i , Gianni Dessi, 

Nino Longobardi, Luigi Ontani en Ernesto 

Tatafiore. Mekkink, Pingen, Van Strien 1995, 

p. 136; p. 216; p. 222-223; p. 302-303. 

9. Riekje Swart maakte bi jvoorbeeld exposities 

van leden van de Mülheimer Freiheit (Walter 

Dahn en )iri Dokoupil) en van de longe 

Italianen stelde zi j werken van Gianni Dessi 

en Bruno Ceccobell i tentoon. Later introdu

ceerde Swart een kunstenaar als de Tsjech 

Mi lan Kunc in Nederland, werkzaam in een 

conceptueel figuratief id ioom. Ook baarde de 

galeriehoudster opzien met exposities van 
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piepjonge Franse door graffiti geïnspireerde 

kunstenaars als Robert Combas en Hervé di 

Rosa. 

10. Het Parool 14 september 1991. 

11. Interview Riekje Swart 1 3 oktober 1994. 

Door haar betreurde voorbeelden waren Jan 

Dibbets en Ger van Elk die beiden begin jaren 

zeventig naar Galerie Art & Project overgin

gen, gevolgd - maar pas in 1 985 - door Peter 

Struycken. 

12. Modern Denken 1980, p. 7-11. 

13. Het Parool 29 januari 1973. 

14. Vrij Nederlands januari 1982. 

15. Onder de noemer Amsterdamse 

Limburgers werden onder anderen kunstenaars 

als Gèr Lataster, Pierre van Soest, Jet Diederen 

en Pieter Defesche gerekend. Van 1956 tot 

1958 behoorde Armando tot de Nederlandse 

Informelen en van 1960 tot 1965 was hij l id 

van de Nulgroep. Daarna ging hij zi jn eigen 

weg. 

16. Ton Berends assistent Jack Visser begon in 

1979 aan de Leidsegracht te Amsterdam een 

dependance van Nouvelles Images. Na enige 

jaren begon Visser voor zichzelf en voerde 

een galerie onder zi jn eigen naam. In de jaren 

tachtig was zi jn galerie gevestigd op de 

Leidsestraat en organiseerde hij tentoonstell in

gen in het Pulitzer hotel aan de Keizersgracht 

waarheen de galerie op een gegeven moment 

permanent verhuisde. 

17. De eerste jaren van het bestaan van de 

galerie organiseerde De Vries 'kunstmarkten' 

waarin dagelijks wisselend verschillende kun

stenaars hun werken exposeerden. Zij waren 

ook in de galerie aanwezig om hun werk toe 

te l ichten. Deze jaarlijkse evenementen trok

ken veel publieke belangstelling. Soms waren 

er meer dan duizend bezoekers. 

18. Rotterdam's Nieuwsblad 17 mei 1968; 

Algemeen Dagblad 13 februari 1969. 

19. In de jaren tachtig had Fenna de Vries een 

t i jd lang samen met een partner, Marianne 

Roelof, een galerie die was gevestigd in een 

vi l la naast het Museum Boijmans van 

Beuningen. Begin jaren negentig stopte zij met 

de galerie en werd collectioneur in dienst van 

het Bouwfonds van Nederlandse Gemeenten 

in Hoevelaken. 

20. In 1977 vertrok Annemarie de Krijuff naar 

Parijs om daar een nieuwe galerie te begin

nen. Haar ex echtgenoot Leendert van 

Lagestein, die samen met haar De Mangelgang 

had geleid, zette deze galerie in Groningen 

voort onder de naam Corps de Garde. 

21. Van 1986 tot 1988 vervulde hij dezelfde 

functie in Museum Boijmans Van Beuningen 

te Rotterdam. 

22. Sizoo De Nieuwe Linie 25 februari 1971. 

23. Het Parool 31 januari 1970. 

24. Jan Dibbets en Ger van Elk onderhielden 

veel internationale contacten met kunstenaars, 

cr i t ic i , musea, verzamelaars en galeries (in 

Engeland, Italië en de Verenigde Staten). Die 

contacten werden vaak gereflecteerd in de 

tentoonstell ingen van de galerie. Overigens 

was een bevestiging van de internationale 

reputatie van een kunstenaar als Jan Dibbets 

te v inden in het Duitse tijdschrift Capital, das 

Deutsche Wirtschaftsmagazin dat in 1973 een 

internationale ranglijst van de honderd meest 

prestigieuze kunstenaars in de jaren zestig en 

zeventig publiceerde.(Tegenwoordig z i jn deze 

ranglijsten nagenoeg jaarlijks te vinden in 

gerenommeerde buitenlandse tijdschriften 

voor actuele kunst als Flash Art en Art Forum). 

De lijst, die was gebaseerd op de representatie 

van de desbetreffende kunstenaars in belang

rijke musea, tentoonstellingen en vakliteratuur, 

werd aangevoerd door Amerikaanse Pop Art 
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kunstenaars geflankeerd door Joseph Beuys. 

Jan Dibbets was op nummer drie en zestig te 

vinden. Overigens waren nog twee andere 

Nederlandse kunstenaars eveneens in de lijst 

opgenomen: J.J. Schoonhoven op nummer vier 

en vijft ig en Anton Heyboer op nummer 

negentig De min imumpr i jzen van werken van 

de respectievelijke kunstenaars (Dibbets, 

Schoonhoven, Heyboer) waren t ienduizend, 

achtduizend en tweeduizend D-mark. Een 

andere bevestiging van de internationale 

bekendheid van kunstenaars als Jan Dibbets 

en Cer van Elk is het feit dat zi j vaak als enige 

Nederlandse kunstenaars in buitenlandse 

kunsthistorische overzichtswerken zi jn opge

nomen. Zie ook: Bevers 1995, p. 41-97. 

25. Art & Project organiseerde tentoonstellin

gen van buitenlandse kunstenaars die op dat 

moment nog relatief onbekend waren en nu in 

meerderheid wereldvermaard z i jn en veel 

aandacht krijgen in musea en op grote beel

dende kunstmanifestaties en beurzen. Dat 

waren bi jvoorbeeld Hanne Darboven, Joseph 

Kosuth, Sol Le Wi t t , Robert Ryman, Richard 

Long, Gilbert & George, Tony Cragg, Barry 

Flanagan, Sandro Chia, Enzo Cucchi en 

Francesco Clemente. Nederlandse kunstenaars 

uit hun tentoonstellingsprogramma waren 

onder andere: Bas Jan Ader, Ben Akkerman, 

Stanley Brouwn, Ger van Elk, jan Dibbets, 

Toon Verhoef en Care! Visser. Kunstenaars van 

Art & Project namen bi jvooreeld deel aan een 

tentoonstelling als Op losse schroeven die in 

1969 was georganiseerd door museumconser

vator W i m Beeren in het Stedelijk Museum te 

Amsterdam. Toch deden de galeriehouders in 

1970 hun beklag over het gebrek aan collec-

tioneurs in Nederland en het wegbl i jven van 

een museumdirecteur als Edy de Wi lde uit de 

"alerie. Verzamelaars als Mart in Visser, Frits 

Becht en het echtpaar van Eelen kochten die 

eerste jaren regelmatig bi j de galerie. In de 

loop van de jaren zeventig kocht ook het 

Stedelijk Museum te Amsterdam een f l ink aan

tal werken bij de galerie. Zie noot 37. 

26. Interview Adriaan van Ravesteijn 9 

december 1996. 

27. Adr ichem 1996, p. 112. Deze galeries 

wisselden ook kunstenaars en tentoonstel l in

gen met elkaar uit. 

28. Het Parool 1 april 1995. 

29. Dat waren onder anderen Richard 

Hami l ton, Andy Warhol , Nik i de Saint Phalle, 

Lucio Fontana en Frank Stella; Nederlandse 

kunstenaars als Jeroen Henneman, Cornelius 

Rogge, Sipke Huismans en Slothouber en 

Graatsma maakten eveneens deel uit van het 

tentoonstell ingsprogramma. 

30. Adr ichem 1996, p. 113-115. 

31. Johannes Gachnang maakte onder andere 

tentoonstellingen van werken van kunstenaars 

als Louwrien Wijers, Ben D'Armagnac, Gerrit 

Dekker, Sigmar Polke, herman de vries, Arnulf 

Rainer, Georg Baselitz, Markus Lüpertz, 

Markus Raetz, Anselm Kiefer. 

32. Vrij Nederlands februari 1982. 

33. Helen van der Mey was in relatief korte 

t i jd - evenals Art & Project - een middelpunt 

voor toen nog onbekende kunstenaars en 

achtte zich verbonden - net als Art & Project -

met een klein aantal geli jkgezinde buitenland

se galeries - met name in Duitsland en 

Engeland. 

34. Vrij Nederland 6 februari 1982. 

35. Noord Hollands Dagblad 20 januari 1978. 

36. Adr ichem 1996, p. 113-155. 

37. Het Stedelijk Museum had nog nooit eer

der bij één galerie zoveel kunstwerken 

gekocht. In 1972 werd werk gekocht van John 

Baldessari, Robert Barrv, Marinus Boezem, 
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Cino de Dominicus, Walter de Maria, ]an 

Dibbets (4 werken), Ger van Elk (2 werken), 

Gilbert & George (2 werken), Richard Long, 

Dennis Oppenheim, Ulr ich Rückriem, Robert 

Smitson; in 1973 van Al ighiero Boetti, Hanne 

Darboven, Jan Dibbets, Ger van Elk (3 wer

ken), Hamish Fulton, Mario Merz, Al len 

Ruppersberg; in 1974 Ben Akkerman, Ger van 

Elk; in 1975 Ben Akkerman, Alan Charlton (2 

werken); in 1976 (an Dibbets (3 werken); in 

1977 laap Berghuis, Stanley Brouwn, )an 

Dibbets, Ger van Elk, Ulr ich Rückriem; in 

1978 Barry Flanagan, Leo Vroegindeweij ; in 

1979 Ger van Elk, M immo Paladino; in 1980 

Francesco demen te , Toon Verhoef; in 1981 

Ben Akkerman, Stanley Brouwn, Ger van Elk, 

David Tremlett; in 1982 Hans van Hoek; in 

1983 Ben Akkerman (2 werken) Alan 

Charlton, Ger van Elk, Toon Verhoef (3 wer

ken), Emo Verkerk (2 werken); in 1985 Tony 

Cragg. Voolstra 1997, Bijlage 4a 

38. In 1977 Sigurdur Gudmundsson; in 1978 

René Daniels; in 1980 Sigurdur Gudmundsson 

{2 werken); in 1981 René Daniels en Sigurdur 

Gudmundsson; in 1982 Anselm Kiefer (2 wer

ken); in 1983 René Daniels en Anselm Kiefer. 

Voolstra 1997, bijlage 4a. 

39. Editie Collection d'Art 1979, z.p. 

40. Dolf Wel l ing, Lambert Tegenbosch, Cor 

Blok, Hans Redeker, Caret Blotkamp, W i m 

Beeren, Frank Gribl ing, lean Leering, Rudi 

Fuchs, Jan Juffermans, Henk van Os, K. 

Schippers, Ron Kaal, P. Aletr ino, Betty van 

Garrel, Fanny Kelk, R. Oxenaar, Hans Sizoo, 

Hans Locher, Frans Duyster, Ed Wingen. Het 

resultaat van de selectie werd gepubliceerd in 

het bul let in dat de galerie onder de titel Editie 

Collection d'Art uitgaf. Tot op heden geeft de 

galeriehoudster dit bulletin uit. 

47. Editie Collection dVW.1994, z.p. 

42. Op dit moment is een beperkt aantal kun

stenaars aan de galerie gelieerd. Bijvoorbeeld 

nationaal bekende kunstenaars met een in 

artistiek en economisch opzicht gevestigde 

status als Armando, Co Westerik, J.J. 

Schoonhoven, Alphons Freymuth maar ook 

een relatief onbekend kunstenaar als Toon 

Teeken. Met al deze kunstenaars zi jn indiv idu

eel verschillende meer of minder bindende 

afspraken over de tentoonstellingen en de ver

kopen. Interview Cora de Vries 15 november 

1996. 

43. Vrij Nederland 6 februari 1982. 

44. Soms ook was het tempo van de kunste

naar hoger dan dat van de galerie. Cora de 

Vries zei bi jvoorbeeld van haar contacten met 

Armando dat diens productie en uitgaven

patroon dat van de galerie te boven ging. Met 

deze kunstenaar maakt ze afspraken over een 

deel van het werk; de rest regelt hij zelf via 

andere galeries - nationaal en internationaal. 

Interview Cora de Vries 15 november 1996. 

45. NRC Handelsblad 3 januari 1975. 

46. Peterse 1994, p. 22-24; Haagsche Courant 

5 november 1970. 

47. Aan het Stedelijk Museum te Amsterdam 

verkocht zi j in 1977 een werk van Jaap 

Hi l lenius en in 1979 twee werken van 

Armando. Voolstra 1997, Bijlage 4a 

48. Interview Cora de Vries 1 5 november 

1996. 

49. Interview Cora de Vries 15 november 

1996. 

50. De galeriehouder zei bi j de ene gelegen

heid dat de naam van de galerie een homma

ge aan zeventiende eeuwse landschapsschil

der Jan Asselijn was: met een aankoop van 

een Asselijn werd de grondslag gelegd voor 

het Rijksmuseum. Bij een andere gelegenheid 

meldde de galeriehouder dat de naam ver-
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wees naar de Oud Hollandse schrijver die Jan 

Klaassen tot leven bracht. In eerste instantie 

begon Volkers de galerie samen met z i jn toen

malige partner. Na verloop van t i jd zette 

Volkers de galerie alleen voort. 

Persdocumentatie RKD: Amsterdam: Asselijn. 

57. Persdocumentatie RKD Amsterdam: 

Asselijn. 

52. Kelk Her Parool 26 maart 1970. 

53. De Volkskrant 2 mei 1970. 

54. De pri jzen van grafiek, tekeningen, col la

ges en objecten varieerden van driehonderd 

gulden voor een plastic plastiek van Yvonne 

Kracht tot tweehonderd à tweehonderdvi j f t ig 

gulden voor zeefdrukken van Hans Landsaat. 

Van die bedragen kon twint ig procent subsidie 

af via de Aankoopsubsidieregeling kunstwer

ken CASK). 

55. Rotterdams Nieuwsblad 14 november 

1972. 

56. van Emde Boas 1981 , p. 4 1 . 

57. Vanaf de jaren tachtig had Volkers weer 

een partner in de galerie die vanaf de jaren 

negentig de zakeli jke leiding op zich nam: 

Louk Leffelaar. Alen 1986, p. 18-19. Met 

ingang van 1997 is Asselijn gestopt met de 

galerie en is Galerie Nanky de Vreeze geves

tigd in het pand van Galerie Asselijn in de 

Lange Leidsedwarsstraat. 

58. Interview Rob Jurka 5 december 1991 

(Frank van Schaick). 

59. Elseviers Magazine 29 september 1973. 

60. Het Parool 4 februari 1978. Begin jaren 

negentig stopte hij met z i jn eigen galerie en 

trad hi j in dienst van Galerie Barbara Farber in 

Amsterdam een op de internationale avant 

garde georiënteerde galerie gevestigd op de 

Keizersgracht. Toen Färber met haar galerie 

naar Marseille vertrok heropende hij in 1997 

zi jn eigen galerie op het Singel in Amsterdam. 

61. Het Parool 4 februari 1978 

62. NRC Handelsblad 23 augustus 1976. 

63. In 1978 ging de galerie een samenwer

kingsverband aan met de Westland Utrecht 

Hypotheekbank en werd een vestiging van de 

WestlandAVetering Galerie op het Rokin te 

Amsterdam geopend die na drie jaar weer 

werd opgeheven. In 1983 werd de collectie 

van Michie l Hennus - de eigen aankopen van 

de afgelopen tien jaar - in Museum Waterland 

te Purmerend geëxposeerd. 

64. Als illustratie van die visie voerde hi j 

Armando op die zelf zi jn internationale con

tacten met galeries legde en onderhield en op 

die wi jze zelf ook zi jn internationale erken

ning regelde. Kunstbeeld 1 989, p. 50-51 . 

65. Interview Piet Clement 7 oktober 1991 

(Frank van Schaick); Interview Piet Clement 

18 november 1996. 

66. Van Roger Raveel, Lucebert, Gui l laume Le 

Roi en |aap Hi l lenius, die aan andere galeries 

waren verbonden, stelde hi j alleen de grafiek 

tentoon. 

67. Kunstenaars als Co Westerik, Jan Cremer 

en Corneil le krijgen nog steeds regelmatig 

opdrachten van Clement. 

68. Fiolet vroeg een paar honderd gulden voor 

prints (in beperkte oplage) en ongeveer zeven

honderd gulden voor unica's. 

69. Perscommuniqué Galerie Fiolet maart 

1975; Persdocumentatie RKD Amsterdam: 

Fiolet 

70. In 1990 verhuisde Fiolet naar Winterswijk 

van waaruit hi j vooral actief was als tentoon

stellingsmaker - voor Olympus - op het gebied 

van internationale fotografie. 

71. Galerie Hüsstege vestigde zich in 1970 op 

de Westermarkt en koos destijds voor het 

realisme en surrealisme. In de eerste helft van 

de jaren zeventig organiseerde Ria Meijer, 
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eigenaresse van de galerie, internationale ten

toonstellingen van kunstenaars als Salvador 

Dal i , Leonor Fini en Paul Wunder l ich. In 1978 

nam Meijer Galerie Galjoen in Den Bosch 

over en verhuisde Galerie Hüsstege naar Den 

Bosch - waar ze tot op heden haar domici l ie 

heeft. Galerie Balans ging in 1969 van start op 

de Leidsegracht. Eigenaresse was Deborah 

Wol f die met haar toenmalige echtgenoot ver

zamelde en kocht bij Felix Valk. Ze was een 

ti jd lang in dienst van Valk en had met Paul 

Mertz van Reclamebureau PRAD enige t i jd 

Galerie Pribaut op de Wibautstraat. Zi j specia

liseerde zich aanvankelijk in figuratieve, il lus

tratieve kunst. Zi j kocht doorgaans werken 

van kunstenaars indien dat financieel mogeli jk 

was. Eind jaren zeventig verhuisde Balans 

naar het Singel en sloot aan bi j Galerie De 

Theeboom. Wolf organiseerde minder ten

toonstellingen en fungeerde als agent voor een 

aantal bevriende kunstenaars. In de jaren 

tachtig werd zij collectioneur in dienst van de 

ABN AMRO Bank waar zij nog steeds werk

zaam is. 

72. Sinds 1997 is galerie Lieve Hemel, nog 

steeds onder leiding van Koen Nieuwendi jk, 

gevestigd op de Nieuwe Spiegelstraat. 

73. Siau probeerde de samenwerking op com

merciële grondslag in het galeriewezen te 

bevorderen en ontplooide daartoe verschil len

de initiatieven zowel buiten als binnen het 

verenigingsverband van galeries. Zo zette hij 

samen met Eva Bendien (Espace), Herman 

Krikhaar, Ritsaert Ten Cate (Mickery) en 

Leenden Lagestein (De Mangelgang) de 

Stichting bevordering van verkoop van heden

daagse kunst op. De stichting gaf onder ande

re een galeriecheque uit, een cadeaubon voor 

kunst. Enige l i jd was SIAU 2 als dependance 

van de galerie actief onder leiding van 

Wi lhelmina van den Akker en haar echtge

noot. Deze samenwerking duurde tot 1970 

waarna van den Akker haar eigen Galerie 

Biesj begon die evenmin een lang leven 

beschoren was. Persdocumentatie RKD 

Amsterdam: Siau. 

74. Uitnodiging uit 1972 Persdocumentatie 

RKD Amsterdam: Siau. 

75. Aan particulieren verkocht hij des temeer 

zeker tegen het einde van de jaren tachtig en 

het begin van de jaren negentig. En niet alleen 

naar eigen zeggen: het aantal rode punten dat, 

tijdens tentoonstellingen in de galerie of op 

beurzen, naast de afzonderl i jke kunstwerken 

was aangebracht om aan te geven dat het des

betreffende werk verkocht was groot; het 

merendeel van de werken werd verkocht. Dat 

gold ook voor de andere op figuratieve kunst 

georiënteerde galeries. Met name op beurzen 

als de KunstRai en de PAN werd goed ver

kocht. 

76. Een klein aantal meestal kleinere musea 

onder andere het Singermuseum in Laren en 

het Henriette Polakmuseum in Zutphen houdt 

z ich bezig met bepaalde aspecten van figura

tieve kunst - overigens niet het 

Mokumreal isme maar de meer academische 

figuratieve kunst. 

77. Van der Waals Financieële Vrijdagblad 25 

april 1980. De galeriehouder reageerde op het 

artikel op 16 mei 1980. 

78. Een deel van de briefwisseling tussen 

Bakker en de Wi lde werd gepubliceerd in het 

tijdschrift Maatstaf in 1982. Zie ook: Vooistra 

1997, p. 7 1 . 

79. Ook buiten de hoofdstad kreeg de figura

tieve kunst aandacht van galeries. In de loop 

van de jaren tachtig en negentig ontstonden 

steeds meer galeries die zich met verschil len

den oude en nieuwe varianten binnen het 
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realisme en de figuratieve kunst bezighielden. 

Voorbeelden waren onder andere Galerie 

Wiek XX in Groningen en in Noord Brabant 

Galerie Bonnard. Wiek XX organiseerde ten

toonstellingen van de figuratieve schilders uit 

de zogenaamde 'Minerva-school ' veelal kun

stenaars die ook bij Mokum tentoonstelden. 

Academie Minerva te Groningen had in de 

loop der t i jd binnen zi jn docentencorps een 

groot aantal in figuratie en realisme gespecia

liseerde kunstenaars onder wie onder anderen 

Mathijs Röling, Clary Mastenbroek en 

Diederick Kraaijpoel. 

80. Vrij Nederland 6 februari 1982. 

81. Vrij Nederland 6 februari 1982. 

82. NRCHandelsblad 12 oktober 1983. 

83. Vrij Nederland 27 jul i 1985. 

84. Bijvoorbeeld 1984, p. 27-29; Vrij 

Nederland 27 jul i 1985; Oele 1986, p. 349-

354. 

85. De Volkskrant 24 juni 1995. 

86. HP/De Tijd 10 december 1993. 

87. Hel Parool'15 ju l i 1995. 

88. In Den Haag werd in het kielzog van gale

ries en kunsthandels als Nouvelles Images, 

Nova Spectra en Liernur in de jaren zeventig 

een aantal nieuwe galeries actief. 

Bijvoorbeeld Galerie Seasons onder leiding 

van de Engelsman John Hall en Art Line van 

Bill Barends. Seasons richtte zich vooral op 

actuele Haagse kunstenaars uit de jaren 

zeventig terwij l Art Line zich meer bezighield 

met lyrisch abstracte stromingen. Beiden ver

wierven zich een eigen plaats in het Haagse 

kunstwereld. In Rotterdam was sprake van een 

uitzonderl i jke situatie. Van oudsher speelde de 

gemeente een belangrijke rol in de organisatie 

van tentoonstell ingen. De Rotterdamse 

Kunststichting beheerde een aantal tentoon

stellingsaccommodaties van ' t Venster tot De 

Doelen en Kunstzaal Zu id waar uiteenlopende 

stromingen binnen de eigentijdse kunst - van 

avant garde tot traditioneel - aandacht kregen. 

Galerie Delta en Galerie Fenna de Vries had

den een de lokale situatie overstijgende func

tie. Aan deze voor een stad als Rotterdam 

magere situatie van het galeriewezen werd 

vanaf halverwege de jaren tachtig nieuwe 

impulsen gegeven door een aantal galeries 

een exploitatiesubsidie te geven. Utrecht had 

Galerie jas, van André jas, die oorspronkeli jk 

lijstenmaker was en daarnaast eind jaren 

zestig een galerie begon. Zi jn tentoonstellings

programma werd gekenmerkt door specialisa

tie in meer traditionele figuratieve, illustratieve 

kunst van allerlei aard. Een belangrijk onder

deel daarvan was een iets oudere generatie 

Utrechtse kunstenaars. Vanaf het begin van de 

jaren tachtig ontstonden in Utrecht nieuwe 

galeries als Flatland en Ton Peek, die zich op 

verschillende varianten van de actuele jonge 

kunst uit begin jaren tachtig r ichtten. 

89. Trouw 20 maart 1980. 

90. Eindhovens Dagblad 1 6 september 1972. 

91. Eindhovens dagblad 6 augustus 1973. 

92. Het Nieuwsblad van het Zuiden 4 februari 

1978. 

93. NRC Handelsblad 7 december 1978. 

94. Vanaf 1988 waren 'de meubels naar de 

achtergrond gedrongen (ze mochten wel ver

kocht worden maar het hoefde niet) en ging 

het op de eerste plaats om de beeldende 

kunst.' Eindhovens Dagblad 19 november 

1988. 

95. Interview Roland Janssen 28 september 

1991 (Frank van Schaick). 

96. In de jaren negentig organiseerde Schoots 

tentoonstellingen in grachtenpanden in 

Amsterdam. Janssen had het idee dat je als 

galerie moest proberen 'mensen een meer-

NOTEN HOOFDSTUK 4 151 



waarde mee te geven'. Een andere actie in dat 

kader was 'dat je ze een boek cadeau doet als 

ze een schilderij of gouache kopen. (...) 

Verder hebben we muziek in de galerie, infor

matie op de uitnodigingen. Je probeert men

sen het gevoel te geven dat ze welkom z i jn , 

wat heel moeil i jk is vanwege je drukke werk

zaamheden (...).We geven een catalogus uit 

om de tentoonstelling te ondersteunen en om 

mensen die geïnteresseerd z i jn zo 'n catalogus 

te geven. Daar gaan we vrij royaal mee om, 

ook met boeken. Ik koop in grote hoeveelhe

den boeken (over de kunstenaars TG). Als 

mensen dan iets kopen kun je ze een soort 

documentatie meegeven, zodat ze meer over 

de kunstenaar te weten kunnen komen. ' 

Interview Roland lanssen 28 september 1991 

(Frank van Schaick). 

97. Vrij Nederland 9 januari 1982. 

98. Vrij Nederland 9 januari 1982. 

99. Eindhovens Dagblad 27 augustus 1985. 

100. Van 1987 tot 1996 was Tegenbosch 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 

Galeriehouders (NVG) in welke hoedanigheid 

hij invloed probeerde uit te oefenen op de 

verbetering van het galeriewezen in 

Nederland. 

101. Vrij Nederland 23 januari 1982. 

102. Cosa 1978, p. 36-37. 

103. Bijvoorbeeld de mogeli jkheid om kunst 

op zicht te krijgen of de 'kunstgreep van de 

maand': een speciaal in opdracht van de gale

rie ontworpen werk, vaak grafiek of keramiek. 

Andere promotionele acties waren: gratis 

inlijsten boven de duizend gulden, de intro

ductie van cadeaubonnen en relatiegeschen

ken en de lancering van een grafiekplan (bij 

wi jze van alternatief om de concurrentie van 

de oprukkende kunstuitleen te li jf te gaan). De 

potentiële koper kon voor vi j f en twint ig gul

den per maand een werk uitzoeken: in een 

jaar was drie keer wisselen mogeli jk, daarna 

moest worden besloten tot aankoop, Indien 

men een abonnement wi lde op het drukwerk 

van de galerie dan moest 17,50 per jaar 

betaald worden. 

104. Algemeen Dagblad 8 maart 1975. 

705. Utrechts Nieuwsblad 28 februari 1977. 

In 1977 organiseerde de Vreeze in de 

Londense Chenil Galleries op Kings Road een 

tentoonstell ing van realisten uit haar galerie. 

Die expositie werd gesubsidieerd door het 

toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappeli jk Werk en het Prins Bernard 

Fonds en gesponsord door een aantal bedri j 

ven. 

706. Interview Nanky de Vreeze 23 september 

1991 . (Frank van Schaick). 

707. Het Parool 15 april 1994. 

705. Amersfoortse Courant 2 november 1991. 

709. Amstelveens Weekblad 27 oktober 1993. 

7 70. Bijvoorbeeld Metropolis M, Kunstbeeld, 

Akt, Kunstlicht, Tableau om er maar enkelen 

te noemen. Griep 1993, p. 289-314. 

777. Vanaf de jaren zestig was er een enorme 

toeloop in het kunstvakonderwijs. Het aantal 

studenten beeldende vormgeving (gericht op 

autonoom of toegepast kunstenaar)was in 

1967/68 4 1 9 1 , in 1974/75 6298, in 1982/83 

7975, in 1991/92 11387 en in 1 996/97 

9194.Hamersveld, 1998, p. 202. 

7 72. In een onderzoek van Welters en 

Eykman, uitgevoerd onder auspiciën van de 

Boekmanstichting, naar de werking van de 

Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) 

werd een schatting gemaakt van het aantal 

verzamelaars in 1973. Van de 12.000 kopers 

die met ASK-subsidie kochten was volgens de 

onderzoekers negentien procent als kunstver

zamelaar te beschouwen. 'Het gaat om een 
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groep mensen met een intensieve belangstel

ling voor beeldende kunst, die vrij veel kunst 

koopt met en zonder subsidie en met de 

bedoeling een kunstverzameling aan te leggen 

of uit te breiden. Zo 'n vijft ien procent kan 

worden omschreven als kleine of middelgrote 

kunstverzamelaar en vier procent als grote 

kunstverzamelaar. Welters en Eykman 1976, 

p. 23. Als de gegevens van Welters en Eykman 

betrouwbaar z i jn waren er in het begin van de 

jaren zeventig circa 2300 kunstverzamelaars 

(waarvan circa negentig op grote schaal) in 

Nederland actief. 

773. In vergeli jking met het buitenland was in 

Nederland laat sprake van organisatie in het 

galeriewezen als specifieke vorm van handel 

in eigentijdse kunst. In Frankrijk werd bijvoor

beeld in 1958 het Comité Professionelle des 

Galeries d'art opgericht. In dat jaar waren er 

81 leden en in 1962 115 leden. In Duitsland 

werd in 1966 de Verein Progressiver 

Deutscher Kunsthändler actief. Een van de 

eerste activiteiten die de Duitse vereniging 

ontplooide was de organisatie van een 

Kunstbeurs die in 1966 in Gürzenich werd 

gehouden en vanaf 1967 in Keulen en een 

van de belangrijkste Europese kunstbeurzen is 

geworden. Thurn 1994, p. 233. 

7 74. De vereniging kwam voort uit het - overi

gens mislukte - initiatief van Galeriehouder 

Piet Clement van The Printshop om in de Rai 

in Amsterdam een internationale kunstbeurs 

onder de naam Art Amsterdam te organiseren. 

775. Notulen van de Vergadering van het 

bestuur van de Vereniging van Galeriehouders 

en Handelaren in Hedendaagse Kunst 13 april 

1976. Er werden vier commissies ingesteld: 

een Commissie Huishoudeli jk Reglement 

(Hans Sonnenberg, Hans Brinkman, Bram 

Volkers, Frans Funke, Michie l Hennus en 

Philip Peters); een Commissie Kortingen en 

Subsidies (Walter Kamp, Riekje Swart, Bab 

Hendriksen, Meta Metman en J. Gerritsen); 

een Commissie Interne en externe publiciteit 

(Hans Brinkman, Hugo van Valkenburg, Rob 

de Wi t , Hans Sonnenberg, Edward van 

Hülsen) en een Tentoonstellingscommissie 

(Hans Sonnenberg, Rob lurka, Walter Kamp, 

Leendert van Lagestein, Nanky de Vreeze, 

Wies Smals, Debbie Wol f en Ulysses Carrión). 

Archief VGHHK. 

776. Aldus het Huishoudel i jk Reglement van 

de nieuwbakken vereniging waarin onder 

andere ook vermeld was dat de (galerie)ruimte 

tenminste twee dagen per week tijdens de 

door de galeriehouder openbaar gemaakte 

openingsti jden toegankelijk moest zi jn voor 

het publ iek. De galeriehouder diende even

eens een actief beleid te voeren met betrek

king tot publ ici tei t en informatie over z i jn ten

toonstell ingsprogramma. Kunstenaars en 

kunstenaarsverenigingen, zaalverhuurders, 

artotheken en soortgelijke instellingen werden 

niet als galeriehouder of kunsthandelaar 

beschouwd en dan ook niet toegelaten tot de 

vereniging. Huishoudeli jk Reglement zoals 

opgesteld op 26 april 1976. Archief VGHHK. 

7 77. Onder de laatsten bevonden zich galeries 

als Petit, Krikhaar, De Vries, Art & Project en 

Kunsthandel De Boer. Hoewel de deelnemers 

aan de vergadering niet unaniem achter deze 

lijst stonden werd besloten om deze galeries 

te benaderen teneinde te proberen ze lid te 

maken van de vereniging. Archief VGHHK. 

778. In eerste instantie werd deze poging 

afgewezen met een beroep op het commercië

le karakter van de galeriewereld. Een AROB 

procedure die de vereniging vervolgens aan

spande tegen de Amsterdamse Kunstraad werd 
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kig aandringen op vertegenwoordiging in 

adviescommissies. Enige jaren later had dat 

streven resultaat en waren representanten van 

of namens de vereniging zowel in de 

Amsterdamse Kunstraad als in de Raad voor 

de Kunst te vinden. 

119. Er werd een Werkgroep 5.000.000 plan 

ingesteld met als leden Henk Tholen, Cer 

Fiolet, Piet Clement, Hans Brinkman, Koen 

Nieuwendi jk, Bram Volkers en Joop Gerritsen. 

Archief V C H H K 

720. Hierover werden onderhandelingen 

gevoerd onder andere met de Stichting 

Beeldende Kunst te Amsterdam maar het is 

nooit daadwerkeli jk tot een regeling gekomen. 

727. Oorspronkeli jk was het idee (van 

Hoogstraate) dat zeven galeriehouders naar 

Amerika zouden gaan te weten Eva Bendien, 

Helen van der Mey, Walter Kamp, Rob Jurka 

(waarvoor Asselijn in de plaats kwam) Wi l l 

Hoogstraate, Ton van Di jk en Cer Fiolet. Een 

selectiecommissie werd samengesteld bestaan

de uit de galeriehouders van Lieve Hemel te 

Amsterdam, De Kapberg te Egmond a/d Hoef, 

Jas te Utrecht en Broekhoven te Amsterdam 

(waarvoor deze selectiecommissie werd 

samengesteld kwam niet duidel i jk uit de notu

len naar voren maar het is niet onwaarschi jn

lijk dat daar ook een haard van confl icten 

lag). Archief VGHHK. 

122. Voor de reis begon was de kwaliteit van 

de selectie van deelnemende kunstenaars al 

een punt van discussie in de vereniging. 

123. Brief 28 juni 1983 Vereniging van 

Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst. Archief VGHHK. 

124. Voor de eerste kunstbeurs, de Dutch Art 

Fair in 1977 werd, om die reden, een aparte 

stichting in het ieven geroepen die, autonoom 

ten opzichte van de vereniging, de organisatie 

van de beurs op zich nam. Bestuursleden van 

de Stichting waren Bram Volkers, Cora de 

Vries, Ton Berends en Hans Brinkman. Bert 

Reeser Cuperus was namens de Juniorenkamer 

Amsterdam, die medefinancier en -organisator 

van de beurs was, l id van het bestuur. Archief 

VGHHK. 

125. Notulen 1 juni 1981 ; Jaarverslag secreta

riaat april 1980- april 1981 . Archief VGHHK 

126. In de interviews die in 1990 en 1991 met 

galeries z i jn gehouden in het kader van mi jn 

onderzoek naar de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen (Gubbels, 1992) geven meer

dere galeries aan dat ze om redenen van de 

Amsterdamse kliekjesgeest uit de vereniging 

z i jn gegaan of daarin niet meer actief (wil len) 

z i jn . 

727. Vooral als er belangrijke onderwerpen 

aan de orde kwamen waarover de meningen 

principieel verschilden zoals bi jvoorbeeld de 

betrokkenheid van de vereniging bij kunst

beurzen of belangrijke economische, de 

bedrijfstak bedreigende, onderwerpen was er 

veel onderl ing gekrakeel en vielen de gelede

ren soms snel uiteen waardoor de vereniging 

in daadkracht inboette. Bijvoorbeeld de 

opheffing van de ASK en de wi jze waarop de 

vereniging als geheel en de afzonderli jke 

leden al dan niet eigenmachtig daarop 

reageerden waren aanleiding voor felle kritiek 

en discussies in de ledenvergaderingen. 

Galeries vonden dat het bestuur van de ver

eniging onvoldoende haar achterban had 

geraadpleegd. Dat leiddde tot een onderlinge 

animositeit en felle verzoeken van leden om 

koppen van bestuursleden te laten rollen het

geen overigens meestal niet gebeurde. Archief 

VGHHK 

728. jaarverslag april 1981 - april 1982, p. 3. 

Archief VGHHK. 
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729. Agenda bestuursvergadering 1983. Bij de 

'wel bereikte zaken' stond onder andere ver

meld: de Kunstbeurs Utrecht, de Amerikareis 

en het eventuele vervolg daarvan; de erken

ning als vereniging bij gemeente en rijksinstel

l ingen; een stem in de Amsterdamse 

Kunstraad, een stem in de Raad voor de 

Kunst. Als 'hangende zaken 'werden genoemd 

het invoeren van een Creditcard, weer het 

Amerika project en samenwerking met de 

Stichting Beeldende Kunst inzake het besteed

baar maken van spaartegoeden bij galeries. 

Archief VGHHK 

130. Conceptbrief'10 maart 1983. Archief 

VGHHK. 

131. In het jaarverslag van april 1981-1982 

stond het als volgt geformuleerd: 'Ons hele 

streven (is) gericht op integratie van het gale

riewezen en de erkenning van datgene dat w i j 

gezamenli jk doen. Statutair en principieel 

wensen wi j niet gesubsidieerd te worden. 

Wanneer de overheid toch met geld aan het 

smijten is, dient dat ten goede te komen aan 

het kunstminnend publ iek en de vri je markt.' 

Archief VGHHK. 

752. Een aantal galeries organiseerde in 1972 

een gezamenli jke presentatie in Slot Zeist 

waarmee ze veel publiciteit kregen. Ook 

gaven galeries samen tentoonstellingsagenda's 

of folders met aankondigen uit maar deze 

waren vaak t i jdel i jk en werden door een of 

133. De oudere kunstenaarsverenigingen had

den steeds meer hun eigen - vaak traditionele 

- domein binnen de beeldende kunstwereld. 

Meestal organiseerden zij tentoonstellingen 

van leden. Soms ook werden thematische ten

toonstellingen georganiseerd of uitwisselings

tentoonstellingen met ander verenigingen 

maar in het algemeen vormden deze vereni

gingen toch een eigen 'were ld ' binnen de 

beeldende kunstwereld als geheel. 

734. Tegenbosch Vrij Nederland 9 januari 

1982. 

735. Gerritse 1978 p. 3151 ; Cultuur in 

Nederland 1993, p. 129. 

736. Behalve die onafhankeli jkheid van de 

'vr i je ' markt werden in het kader van de BKR 

hogere pri jzen betaald voor kunstwerken dan 

op die markt mogeli jk was. De 'overheids

markt' van BKR kunst vormde daardoor een 

concurrerende factor voor de 'vr i je ' markt. 

Door de meerderheid van de galeries werd dat 

ook als zodanig ervaren. 

737. Amsterdamse kunstgaleries 1977.Het 

doel was om een beeld te schetsen van de 

galeriewereld op basis van een doorsnede van 

galeries in Amsterdam met aandacht voor ver

schillende kunstsoorten en technieken van 

zowel nieuwe als gevestigde stromingen en 

van zowel buitenlandse als Nederlandse 

kunst. Deelnemende galeries waren: Stichting 

de Appel , Galerie Art & Project, Galerie 

Asselijn, Galerie Balans, Kunsthandel Ina 

Broerse, Galerie Collection D 'Ar t . Galerie 

d'Eendt, Galerie Espace, Galerie Fagel, 

Galerie Fiolet, Galerie Fijnaut, Galerie 

Gamma, Galerie Hamer, Galerie Hüsstegge, 

Galerie lurka, Galerie Krikhaar, Kunsthandel K 

276, Galerie Heien van der Mey, Other Books 

and so, Galerie Petit, de Printshop, Galerie 

Ra, Galerie de Sfinx, Galerie Swart, Galerie 

De Tor, Wetering Galerie, Galerie Yaki 

Kornblit. 

738. Daarvoor werden kwalif icaties aange

voerd als 'kunst waar je zelf achter moet kun

nen staan' en 'kunst waar je in eerste instantie 

in moet kunnen geloven'. 

739. Gevraagd naar hun tentoonstellingspro-
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grammering bleken galeries zich vooral met 

de vertegenwoordiging van bepaalde stromin

gen en stij len in de beeldende kunst bezig te 

houden indien ze desbetreffende stromingen 

volgden vanaf het moment dat ze opkwamen. 

In het rapport werden als voorbeelden 

genoemd Galerie Espace (1956) Cobra; 

Galerie Riekje Swart (1964) Fundamentele 

Schilderkunst; Galerie De Tor (1966) 

Maatschappeli jk gerichte manifestaties; 

Galerie Art & Project (1968) Conceptuele 

kunst; Galerie Yaki Kornblit (1970) Land Art 

en Body Art. 

140. Van de ongeveer tweehonderd galeries in 

Nederland - die destijds voldeden aan de 

voorwaarden voor lidmaatschap van de ver

eniging - bleken er circa vijft ig aangesloten bij 

de vereniging. De enquête droeg heel erg het 

stempel van de opdrachtgever maar leverde 

wel praktische gegevens op die inzage gaven 

in de bedrijfstak. 

141. Behalve gegevens over oppervlakte, 

gemiddeld 115 m2, hanglengte, gemiddeld vi j f 

en vijft ig meter en aantallen exposities, negen 

à tien per jaar, waren er ook data verzameld 

over het gemiddeld aantal exposanten per 

jaar. Dat waren er circa vier en twint ig waar

van een vijfde deel uit het buitenland afkom

stig was. Per expositie werden circa duizend 

uitnodigingen verstuurd terwij l het aantal 

bezoekers per week zich bewoog tussen min i 

maal vijft ig en maximaal tweehonderd. In 

meerderheid werden door de galerie de kos

ten van drukwerk van uitnodigingen, vernissa

ge, port i , verzekering en dergelijke gedragen. 

Transportkosten en inlijstkosten waren door

gaans voor rekening van de kunstenaar. 

142. Muskens 1983, p 48-75; Het zogenaam

de Peat Marwick rapport uit 1984 dat in 

opdracht van het Ministerie van W V C werd 

samengesteld en een onderzoek naar markt

verruiming voor met name galeries behelsde 

baseerde zich op deze gegevens. Van de 

totaalomzet van 132 mi l joen gulden namen 

particuliere opdrachten drieëndertig procent 

voor hun rekening, de overheid achtentwintig 

procent, overige verkooppunten vi j f procent, 

kunstuitleen drie procent, tentoonstellings

ruimten twee procent, kunstmarkten een pro

cent, galeries en kunsthandels negen procent 

en directe verkopen aan particulieren negen

tien procent. Marktverruiming beeldende 

kunst 1984, p. 20. 

143. Door de wi jze waarop de subsidie werd 

toegekend was hij soms de eerste of tweede 

dag van een tentoonstelling 'op ' . Voor kopers 

die op de derde en volgende dagen kwamen 

was er dan geen aankoopsubsidie meer moge

l i jk. Wat de fraudegevoeligheid betrof stond al 

in 1965 in het Algemeen Dagblad te lezen: 

'Het is een publiek geheim dat de beeldende 

kunstenaars hun pri jzen met een gelijk per

centage hebben verhoogd, zodra de over

heidsregeling (ASK, TG) bekend werd. ' Het 

Nieuwsblad van het Noorden noemde als 

voorbeelden 'een schilderij van 2400 gulden 

dat boekhoudtechnisch werd opgesplitst in 

twee van 1 200 gulden of zelfs de verkoop van 

werken die nimmer hebben bestaan.' Ook in 

kringen van beleid en de Raad voor de Kunst 

en ook door galeries werd meermaals over de 

fraude in de regeling gesproken en de nood

zaak dat op grond daarvan de regeling bijge

steld moest worden. Bewijzen daarvan waren 

niet echt voorhanden maar het is niet onwaar

schijnl i jk dat er met de regeling gesjoemeld 

werd afgaande op gesprekken met galeriehou

ders daarover. Algemeen Dagblad 24 decem

ber 1965; Nieuwsblad van het Noorden 13 

apri l 1981 . 
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144. Welters en Eykman 1976, p. 34. 

745. Enkele resultaten van het onderzoek - dat 

zich baseerde op het jaar 1 973 - in kort 

bestek: ASK-gebruikers behoorden tot de 

hoogste sociaal-economische klassen, tot de 

culturele elite en hadden in het algemeen 

reeds grote belangstelling voor beeldende 

kunst: vi j f en twint ig procent was kunstverza

melaar en/ot' -belegger; vijft ig procent kocht 

ook kunst zonder aankoopsubsidie; zestig pro

cent maakte vaker gebruik van de subsidie; 

zes en zeventig procent raakte op de hoogte 

van het bestaan van de subsidie via een 

bestaande relatie met beeldende kunst; drie en 

negentig procent kocht al vaker een kunst

werk; de meesten kochten hun eerste kunst

werk reeds op jeugdige leefti jd; zeer veel ASK-

kopers kochten weinig kunst met ASK en 

wein ig ASK-gebruikers veel dat w i l zeggen 

weinigen ontvingen veel subsidie, velen ont

vingen een klein beetje subsidie. Zes procent 

van de ASK-kopers kocht in 1973 ruim een 

derde van de met ASK verhandelde kunstwer

ken. 

746. Welters en Eykman 1976, p. 10. 

747. De Volkskrant 19 oktober 1976. 

748. Aldus een ingezonden brief van Dieuwke 

Bakker van Galerie Mokum in De Volkskrant 

23 oktober 1976. 

749. ASK als beleidsinstrument 1978, p. 3 1 . 

750. De Raad voor de Kunst stelde voor om 

het geld, dat tot dan toe aan de ASK was 

besteed, te bestemmen voor col lect ievorming 

ten behoeve van kunstuitleencentra in den 

lande. 

757. Verslag van een persconferentie die op 

maandag 17 ju l i 1978 plaatsvond in het 

Sonesta Hotel , Amsterdam, p. 2-4. Archief 

VGHHK 

752. Kritiek op het rapport 'Geld voor kunst

kopers' 1978. 

753. Haarlems Dagblad 1 september 1977. 

754. Het Parool 22 ju l i 1 978. 

755. De Volkskrant 13 ju l i 1978. 

756. Verslag van het gesprek van vri jdag 28 

ju l i 1978 met het Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappeli jk Werk betreffen

de de afschaffing van de 

Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK). 

(In dit overleg werden de galeriehouders er f i j 

ntjes op gewezen dat galeries helemaal niet 

voorkwamen in de reglementen van de ASK: 

daar werd alleen gesproken over tentoonstel

lingsorganisaties en dat begrip werd niet nader 

gedefinieerd! Archief VGHHK. 

757. jaarverslag 1980, p. 2. Archief VGHHK 

NOTEN HOOFDSTUK 4 157 



Expansie, differentiatie en distinctie 
1985-1995 

Gevestigde galeries in soorten en maten 

De oudere generatie 

'Geen enkele galerie in Nederland heeft het zo lang volgehouden als Espace.' aldus H. 

Koomen-de Langen en J. Torringa in de catalogus die ter gelegenheid van het veertigja

rig bestaan van de galerie verscheen.1 Espace vierde in 1997 haar jubi leum met een ten

toonstelling in het Frans Halsmuseum in Haarlem, de stad waar de galerie de eerste vier 

jaar van haar bestaan gevestigd was. Galerie Riekje Swart en Galerie Delta van Hans 

Sonnenberg bestonden halverwege de jaren negentig meer dan dertig jaar. Galeries uit 

de generatie die in de eerste twee decennia na de oorlog actief was geworden, Espace, 

Nouvelles Images, Riekje Swart, Mokum, De Boer, Broerse, Krikhaar, Delta en anderen, 

teerden op de in de loop der jaren gevestigde reputatie, gebaseerd op een herkenbaar 

tentoonstellingsprogramma en een bestendig bestand aan kunstenaars en klanten. Espace 

had vaste verbindingen met een aantal met de galerie vergroeide kunstenaars en M.L. de 

Boer organiseerde tentoonstellingen waarin een precieuze persoonlijke voorkeur voor 

schilderijen tot uitdrukking kwam. Bij Riekje Swart was het regelmatig radicaal switchen 

in de keuze van kunstenaars tot beleid verheven. 

Een aantal van de eerste-generatie-galeriehouders hield het vanaf de tweede helft van 

de jaren tachtig voor gezien. Herman Krikhaar en Fenna de Vries van de gelijknamige 

galeries, Wi l l Hoogstraate van Galerie d'Eendt en Ton Berends van Galerie Nouvelles 

Images stopten eind jaren tachtig of begin jaren negentig met de galerie of deden de zaak 

over aan een opvolger. Fenna de Vries werd collectioneur in dienst van het Bouwfonds 

der Nederlandse Gemeenten.2 Galerie d'Eendt werd in 1987 in handen gegeven van 

Ferdinand van Dieten. De nieuwe galeriehouder besteedde aanvankelijk in zijn tentoon

stellingsprogramma aandacht aan een jonge generatie, voornameli jk Nederlandse, f igu

ratieve kunstenaars. Vanaf de jaren negentig kenmerkte zi jn tentoonstellingsbeleid zich 

door een thematische aanpak, op basis van kunsttheoretische en filosofische noties, met 

veel aandacht voor (inter)nationale actuele kunst. 

Bij Nouvelles Images in Den Haag werd in 1988 het roer van Ton Berends overgeno

men door Erik Bos.3 In eerste instantie was Bos in dienst van de Stichting Nouvelles 
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Images, door Bernds en sympathisanten van de galerie opgericht om het bedrijf voort te 

zetten. Enige jaren later zette Bos voor eigen rekening en risico de galerie voort.4 De 

nauwe banden die de galerie van oudsher had met Lucebert, Cèr Lataster, Jef Diederen, 

Pieter Defesche en Armando werden door Bos aangehouden. De nieuwe eigenaar van de 

galerie legde daarnaast eigen accenten in de tentoonstellingen waarin veel aandacht 

voor jonge actuele kunst tot uitdrukking kwam. 

In tegenstelling tot zijn voorganger werkt Bos wél met 'contracten waarin alles is vast

gelegd' met 'kunstenaars waar ik heel exclusief mee werk (en...) die het niet in hun hoofd 

zullen halen om uit hun atelier te verkopen en als ze het al doen informeren ze de gale

rie zodat de afrekening altijd via de galerie gaat. Met andere kunstenaars die niet alleen 

hier exposeren maar ook elders heb ik die afspraken niet. Daarmee wordt een regeling 

getroffen voor de duur van de tentoonstelling of voor een bepaalde periode daarna. Dat 

wordt wel schriftelijk vastgelegd: de tentoonstellingsduur, wie de vervoerskosten betaalt, 

hoeveel de commissie, bedraagt, wie zorgt voor de verzekering, allemaal dat soort d in

gen.'5 

Bos houdt zich in zijn tentoonstellingsprogramma vooral bezig met Nederlandse kun

stenaars. Hi j geeft daarvoor als reden: 'Het is heel moeil i jk om hier een buitenlandse 

kunstenaar van de grond te krijgen. Het is natuurlijk leuk om tentoonstellingen te maken, 

maar je bent ook een galerie, je moet ook ergens van bestaan. En Nederlandse mensen 

zijn niet zo genegen om buitenlandse kunst aan te schaffen. Wi j zi jn zeer provinciaal in 

Nederland.'6 Bos neemt wel deel aan buitenlandse kunstbeurzen met Nederlandse kun

stenaars. Binnen de 'provincie' Nederland verwierf galerie Nouvelles Images in de loop 

van veertig jaar een aanzienlijk prestige, opgebouwd door Ton Berends en uitgebouwd 

door Erik Bos. Zowel Berends als Bos vervulden en vervullen vooraanstaande posities in 

het verenigingsverband van galeriehouders. 

Internationale ambities in een nationale context 

Galerie Art & Project van Adriaan van Ravesteijn en Geert van Beijeren fungeerde in de 

jaren zeventig en eerste helft van de jaren tachtig als een van de Europese knooppunten 

voor internationale conceptuele kunst. Vanaf halverwege de jaren tachtig liet de galerie 

de internationale aspiraties varen en concentreerde zich meer en meer op Nederlandse 

kunst en kunstenaars. Toon Verhoef, Fons Haagmans en Leo Vroegindeweij stelden er b i j 

voorbeeld tentoon. 

De voornaamste reden voor de 'terugkeer' tot de nationale kunstwereld was volgens 

de galeriehouders - Bos van Nouvelles Images zei het ook al - het gebrek aan afzetge

bied voor kunst uit het buitenland. De aandacht voor dergelijke kunst was in Nederland, 

volgens van Ravesteijn, buitengewoon gering. Slechts een handvol grote verzamelaars 

was er in geïnteresseerd.7 Een andere reden was gelegen in de verzadiging van in de 

jaren zestig en zeventig actief geworden grote collectioneurs: zij kochten minder dan 

voorheen.8 Daarbij kwam dat de in de loop van de jaren tachtig snel gestegen prijzen van 
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het werk van buitenlandse kunstenaars uit de stal van Art & Project de budgetten van 

Nederlandse verzamelaars, musea en overheden veelal te boven gingen. Tenslotte had

den de Nederlandse musea, net als sommige verzamelaars, zelf rechtstreekse contacten 

met buitenlandse kunstenaars en galeries - zonder tussenkomst van een Nederlandse 

galerie. Volgens de eigenaren van Art & Project kochten de musea in de jaren negentig 

voor tachtig procent in het buitenland en bleef er voor de galeries hier te lande maar wei 

nig over.9 

In 1989 hielden de galeriehouders van Art & Project, na twint ig jaar, Amsterdam voor 

gezien en verhuisden naar Slootdorp, in de Noord Hollandse Wieringermeerpolder. Van 

Ravesteijn en Van Beijeren betrokken er een gigantisch gebouw en creëerden er een 

museale ambiance. De nieuwe galerie bestond uit een aantal expositieruimten en was 

nog groter dan de ruimte op de Prinsengracht die ze achterlieten en die ook al door 

omvang en presentatie getuigde van museale allure. In Slootdorp vormden acht à tien 

trouwe verzamelaars de belangrijkste clientèle van de galerie; de musea lieten zich er 

nauwelijks zien, aldus Adriaan van Ravesteijn.10 

Status en prestige van Art & Project in de Nederlandse kunstwereld zi jn hoog. De inter

nationale signaleringsfunctie die de galerie voor de conceptuele kunst in de jaren zeven

tig en tachtig had was daarvan de belangrijkste reden. Maar ook een galerie met het aan

zien van Art & Project kon slechts een beperkt aantal kunstenaars bedienen maar niet 

onderhouden - ook deze kunstenaars bleven aangewezen op inkomsten buiten de ver

kopen van de galerie - zi j het overheidssubsidie of andere bronnen. Niet dat de galerie 

kunstenaars van een bestaansminimum wflde voorzien: de eigenaren van Art & Project 

definieerden hun taak vooral in termen van het ontdekken en bekend maken van kun

stenaars. Hoewel ze met een aantal kunstenaars, onder wie Cer van Elk, langdurig in zee 

gingen posteerden zij zichzelf het liefste aan het begin van kunstenaars-carrières zoals 

Durand Ruel en Kahnweiler dat ten aanzien van Monet en Picasso hadden gedaan. Voor 

de vervolg-carrière verwees Art & Project de kunstenaar bij voorkeur naar de secundaire 

markt: kunsthandel en veil ing.'1 

Galeriehouder Wim van Krimpen temperde vanaf het einde van de jaren tachtig de inter

nationale ambities die hij in de eerste helft van de jaren tachtig had. Van Krimpen was 

beursorganisator en vervulde naast zi jn galeriehouderschap nog tal van andere functies 

in de beeldende kunstwereld. In 1985 was hij een van de belangrijkste initiatoren - en 

directeur - van de KunstRai, een nieuwe kunstbeurs in het RAI congresgebouw in 

Amsterdam. Hi j zou deze beurs tot 1991 organiseren. In dat jaar werd Van Krimpen 

directeur van de Kunsthal in aanbouw in Rotterdam.12 Toen die in 1993 gereed was bleef 

hij er directeur - tot op heden. Van Krimpen verhuisde zi jn galerie naar Rotterdam. Naar 

eigen zeggen had hij vooral genoeg van de Amsterdamse kunstwereld die hij 'te voor

spelbaar' en 'te veel naar binnen gericht' vond. Dat klimaat was overigens ook een van 

de redenen waarom Art & Project de hoofdstad verlaten had. 
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Aan zijn onvrede gaf Van Krimpen ongezouten uitdrukking in de pers. De galeriehou

der wi lde 'weg van het "gekwebbel" en de "smoezeligheid" die de hoofdstedelijke kunst

wereld tot een "folkloristische kermis" hebben gedegradeerd. Honderd kilometer zuide

lijker ligt immers die "veel internationalere" stad, waar kunst in een "open en energiek" 

klimaat kan gedijen.' Volgens de galeriehouder had het experimentele klimaat in 

Amsterdam van een jaar of zes, zeven geleden 'plaatsgemaakt voor lethargie en gemak

zucht. Je kunt tegenwoordig een galerie in je achtertuin beginnen, meteen maar een full 

colour catalogus drukken en een week erna sta je al in de krant, leder initiatief wordt 

omarmd alsof de wederopstanding heeft plaatsgevonden. Alles is zogenaamd "leuk" 

ofschoon het dat feitelijk helemaal niet is."3 In 1991 hadden Art & Project en Van 

Krimpen korte t i jd samen een galerie in Rotterdam in een oud patriciërshuis naast 

Museum Boijmans Van Beuningen - de voormalige galerie van Fenna de Vries.'4 Ze kre

gen daarvoor zelfs een vestigingssubsidie van de Rotterdamse Kunststichting. De samen

werking was echter van korte duur. Blijkbaar viel het bloeiende kunstklimaat in 's 

werelds grootste havenstad toch tegen: de gezamenlijke galerie werd binnen het jaar 

opgeheven. 

Voor The Living Room waren de afnemende verkopen - met name aan musea en rijksin

stellingen - oorzaak van het terugschroeven van de internationale ambities. Deelname 

aan buitenlandse kunstbeurzen kostte veel geld en hoewel er overheidssubsidie voor een 

stand op die beurzen beschikbaar was moest de galeriehouder er regelmatig geld op toe

leggen.'5 Ook speelden veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen kunstenaars 

en galeriehouder een rol. In de beginjaren was sprake van saamhorigheid en een door 

galeriehouder en kunstenaars gedeeld streven naar internationaal artistiek en econo

misch succes. Maar de galerie representeerde een 'groep calculerende kunstenaars met 

carrière-plannen hoog in het vaandel."6 Een deel van de kunstenaars van het eerste uur 

bleek hoge ambities te koesteren waaraan de galeriehouder binnen de Nederlandse 

kunstwereld niet kon - en ook niet wi lde - tegemoet-komen.17 Zij vertrokken naar een 

andere (buitenlandse) galerie of behartigden voortaan de eigen zaken.18 Een kunstenaar 

als Rob Schölte vond onderdak bij Galerie Paul Maenz in Keulen. Toen deze in 1991 

stopte met zijn galerie gaf Schölte zelf verder vorm aan zi jn (internationale) carrière. Hi j 

vestigde zich in het buitenland en bestierde van daaruit zi jn eigen zaken en onderhield 

zelf contacten met galeries en musea in binnen- en buitenland19 Andere kunstenaars van 

de galerie volgden zi jn voorbeeld en namen het heft in eigen handen of gingen naar 

andere Nederlandse of buitenlandse galeries van wie ze meer heil verwachtten. Na 

twaalf jaar ging de galerie dan ook mede aan het succes van zi jn eigen kunstenaars ten 

gronde. Met de tentoonstelling Kiss and say goodbye werd de galerie in 1993 gesloten.20 

De galerie van Helen van der Mey werd na haar vertrek naar Londen - waar ze zich als 

agent van een aantal internationaal opererende kunstenaars vestigde die eerder aan haar 
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galerie verbonden waren - vanaf 1982 voortgezet door Paul Andriesse - vanaf 1984 

onder zijn eigen naam. Gedeeltelijk zette Andriesse het beleid van Van der Mey voort 

maar tegelijkertijd gaf hij nieuwe impulsen aan de galerie.2 ' Kunstenaars waar Andriesse 

langdurige verbindingen mee aanging waren de van oorsprong Zuid Afrikaanse Mariene 

Dumas, de van origine IJslandse Sigurdur Cudmundson en de Nederlander Pieter Laurens 

Mo l . Ongeveer dertig tot veertig procent van de kunstenaars van Andriesse is uit het bui

tenland afkomstig. 

Paul Andriesse gaf twee publikaties uit waarin hij zi jn visie - en die van zi jn kunste

naars en andere personen rondom de galerie - etaleerde op dé galerie. In Galerie uit 

1989 verwoordde hij zi jn uitgangspunten als volgt: 'Ik zie als mijn eerste taakstelling het 

zichtbaar maken van het werk van de door mij vertegenwoordigde kunstenaars. Dat werk 

moet de gelegenheid krijgen om zi jn toeschouwers in beweging te zetten en uit te dagen 

tot een reactie. Het meest aantrekkelijke van mijn bezigheden vind ik dat ik een langdu

rige relatie kan aangaan meteen aantal kunstenaars die me persoonlijk aanstaan.'22 Naar 

aanleiding van het boekje stelde criticus Van Veelen in Hef Parool dat een goede galerie 

'méér is dan alleen maar een winkel waar je kunst kunt kopen: een galerie kan een sig

nalerende functie hebben die kan omslaan in een trendsettende sturende functie. Mits de 

galeriehouder een duideli jk beleid voert, waarmee hij zi jn geloof in en eventueel het 

belang van de door hem samengebrachte kunstenaars weet te onderstrepen. (...) het zal 

duideli jk z i jn: zo'n galeriehouder werkt niet om de centen maar stelt zijn geloof in de 

kunst voorop. Dat betekent zeker niet dat geld hem niet interesseert, want hij blijft ten

slotte zakenman, maar hij zal verdiensten eerder gebruiken om te investeren om zodoen

de meer en betere kunstenaars en tentoonstellingen te presenteren.'23 Identificatie, per

soonlijke en artistiek-inhoudelijke bindingen met bij de galerie betrokken kunstenaars 

waren voor Andriesse doorslaggevend maar dienden ook vertaald te worden naar publie

ke belangstelling en verkopen van kunstwerken aan geïnteresseerde verzamelaars. 

In de inleiding van het boek Art Gallery Exhibiting, the gallery as a vehicle for art uit 

1996, waarin de galeriehouder, evenals in Galerie, een aantal (van zijn) kunstenaars, 

kunsthistorici en galeriehouders hun visie op de galerie in de jaren negentig laat geven, 

verwoordde Andriesse het galerie-métier als volgt: 'Het was Kahnweiler die in een inter

view ooit te kennen gaf dat goede kunstenaars een goede galerie maken. Zi jn intervie

wer voegde daar vervolgens aan toe dat een goede galeriehouder ook goede verzame

laars creëert. Dat is inderdaad een belangrijke taak. Een galerie is een kruiwagen, die 

voortbewogen wordt door een persoonlijke gedrevenheid. Een particulier gefinancierde 

of commerciële galerie zal zich, naast haar platformfunctie, ook ten doel stellen mensen 

te engageren die middels het aankopen van kunstwerken actief participeren in de cultuur. 

Die aankopen zi jn immers een meetbaar bewijs van betrokkenheid en maken het werk 

van de kunstenaar en de galerie mogelijk.'24 In vergelijking met de uitspraken uit 1989 

ligt de nadruk meer op het draagvlak dat de galeriehouder dient te creëren in de vorm 

van kopers. 
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In de tweede helft van de jaren tachtig toomde een aantal verzamelaars en grote 

bedrijfscollectioneurs hun acquisitiebeleid in vanwege economische recessie en besteed

de minder geld aan kunstaankopen. Subsidies van overheidswege voor aankopen van 

eigentijdse kunst van musea en de Rijksdienst Beeldende Kunst werden in het begin van 

de jaren negentig gekortwiekt, veranderd of afgeschaft. Gevolg was dat een aantal van 

deze 'internationale' galeries min of meer werd gedwongen om pas op de plaats te 

maken. De internationale ambities en de mondiale mogelijkheden van deze galeries wer

den daarenboven ook nog getemperd door het feit dat ze functioneerden binnen de con

touren van een nationale kunstmarkt waarin de verschillende overheidsinstellingen en de 

musea met een aantal grote bedrijfscollecties invloedrijke partijen waren.25 Die domi

nantie had paradoxale aspecten, juist deze galeries waren op musea en overheid aange

wezen omdat ze in dezelfde kunst - de avant garde - waren geïnteresseerd. Tegelijkertijd 

verkeerden met name de musea maar ook overheidsinstellingen en bedrijfscollecties niet 

zelden in een concurrentie-positie met deze galeries door rechtstreekse verbindingen 

met kunstenaars. 

Nationale en regionale galeries 

Een aantal van de in de jaren zeventig en eerste helft van de jaren tachtig ontstane 

Amsterdamse elite van galeries wist door de jaren tachtig heen een eigen territorium -

van kunstenaars en kopers - te verwerven en te behouden. Het betrof - in economisch en 

artistiek-inhoudeli jk opzicht - zeer uiteenlopende voorbeelden, onder anderen: 

Collection d 'Art, Asselijn, de Wetering Galerie, Galerie Ra, Galerie De Witte Voet. 

Al deze galeries richtten zich in meerderheid op Nederlandse kunst en kunstenaar-

sommigen hadden in beperkte mate verbindingen met buitenlandse kunstenaars. Hun 

prestige was echter vooral op de nationale dimensie gebaseerd. Veelal hadden ze vast

gehouden aan een aantal kunstenaars waarmee ze in het begin van hun carrière van start 

waren gegaan. In de loop der ti jd waren daar jonge(re) generaties kunstenaars bijgeko

men die pasten bij de smaak van de galeriehouder en aansloten bij of juist het accent 

verlegden in het tentoonstellingsprogramma van de galerie. Zij hadden meestal een min 

of meer vaste - met elkaar gedeelde - klantenkring om zich heen van enkele tientallen tot 

enkele honderden verzamelaars en reguliere kunstkopers. Een aantal van deze galeries 

verkocht ook zo nu en dan aan musea en de Rijksdienst Beeldende Kunst maar minder 

regelmatig dan galeries als Art & Project en The Living Room. (zie bijlage 6) 

Galeries met een uitgesproken artistiek inhoudelijke specialisatie gericht op figuratie

ve kunst - bijvoorbeeld Mokum, Lieve Hemel en Siau - waren steeds nadrukkelijker werk

zaam binnen een eigen domein van de beeldende kunstwereld, met eigen, in meerder

heid particuliere, kopers en kunstenaars en liefhebbers. De vorming van dit circuit voor 

figuratieve kunst had al vanaf het einde van de jaren zeventig ingezet en zette in de jaren 

tachtig en negentig door. 

Ook buiten de hoofdstad vestigde een kleiner aantal vergelijkbare kunsthandels en 
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galeries zi jn reputatie. Schoots, Tegenbosch en De Vreeze wisten aanzien te oogsten b in

nen de nationale kunstwereld. Door de dubbele huishouding - ze waren, met name 

Schoots en Tegenbosch - kunsthandel en galerie - met de nadruk op handel - en tegelij

kertijd agent en adviseur - hadden ze ook in economisch opzicht groot succes. 

Al deze verschillende galeries hadden een zeker prestige binnen de nationale kunst

wereld waarin zich langzamerhand duidelijker verschillende territoria aftekenden in 

internationaal, nationaal en regionaal opzicht. 

Een nieuwe hoofdstedelijke avant garde 

In het kielzog van galeries als The Living Room en Van Krimpen werden vanaf halver

wege de jaren tachtig jonge galeries actief, met name in Amsterdam, die zich met uit

eenlopende terreinen binnen de actuele kunst van dat moment bezighielden. Markante 

voorbeelden waren Galerie Hans Cieles (1984), Galerie Leyla Akinci (1986), De Selby 

(1983), Lumen Travo (1985), Galerie Mi lco Onrust (1985/86), Galerie Fons Welters 

(1985), Galerie Torch (1984), Galerie Apunto (1987) en Galerie Van Gelder (1985).26 

Deze galeries trachtten een eigen domein binnen de nationale avant garde te zoeken en 

zich daar te handhaven. Sommigen richtten zich vooral op Nederlandse kunst en kun

stenaars; anderen hadden een internationaal georiënteerd tentoonstellingsprogramma. 

Adriaan van der Have van Torch was oorspronkelijk lijstenmaker en kwam zo in contact 

met kunstenaars waaronder veel fotografen. Hij karakteriseerde in 1991 zi jn tentoonstel

lingsprogramma als 'onconventioneel (...) letterlijk stijlloos. (...) op de toekomst gericht, 

dus de t i jd vooruit (...) Techniek: Hoofdzakeli jk fotografie, installaties en een heel klein 

beetje schilderkunst.!...) Ik wi l me graag bezighouden met dingen die hun ti jd vooruit 

z i jn, waar zeg maar nog een interessante spanning in zit. Waarbij ook nog niet duideli jk 

is hoe goed of hoe slecht het is. Ik vind het avontuur alt i jd heel belangrijk. Maar schil

derijen.verkopen gewoon beter.'27 De galeriehouder uitte zich in interviews alti jd onver

bloemd kritisch over de Nederlandse kunstwereld en het nationale galeriebestel. De 

Nederlandse kunstenaar was gemakzuchtig en zag, volgens van der Have, 'niet in dat je 

heel erg hard moet werken en buitengewoon goed bij de les moet bl i jven om het te red

den. Maar als het nu niet lukt pakken ze er gewoon nog een werkbeursje bi j . Als ik in 

het buitenland een tentoonstelling maak en ik bel hier in Nederland een paar kunstenaars 

op dan hoef ik bij de meesten niet op enthousiaste reacties te rekenen. Ze reageren met 

"Nou ik hoef niet zo erg, want ik hoef op het moment niet te verkopen" of "Liever niet, 

want ik ga net op vakantie f...)".'28 

Niet alleen de kunstenaars kregen het te verduren: 'de pers is zo lui als de pest' en ook 

'musea gaan nooit bij een galerie ki jken, maar alt i jd bij de kunstenaar in het atelier. (...) 

In Nederland is dat zo in het buitenland absoluut niet'. Het bezitten van een galerie was 

in deze situatie 'een slopend bestaan' aldus Van der Have.29 Het moge duideli jk zi jn dat 
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de eigenaar van Torch de kunstmarkt in Nederland als zeer beperkt, kneuterig en bepaald 

door overheidssubsidie kwalificeerde. Voor hem was dat reden om zich op deelname aan 

buitenlandse beurzen en manifestaties op de internationale kunstmarkt te richten. Van 

1988 tot 1990 had hij samen met de Amsterdamse galeriehouder Mi lco Onrust een door 

het toenmalige Ministerie van Welzi jn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde 

dependance in Keulen - destijds het internationale centrum van de actuele kunst - in een 

poging om de Nederlandse kunst een internationale impuls te geven. In het kader van 

marktverruiming en exportbevordering ontvingen de galeriehouders in 1990 38.000 gul

den - ongeveer dertig procent van het totale budget van de galerie.30 Na twee jaar werd 

de subsidie wegens gebrek aan succes, dat w i l zeggen voldoende verkopen, stopgezet. 

Het falen van deze poging tot promotie van Nederlandse kunst door het subsidiëren van 

galeries werd door de subsidiegevers achteraf toegeschreven aan het feit dat galeries als 

zelfstandige ondernemingen - opererend op de markt - werden geacht ook als zodanig te 

functioneren - en niet als staatszaak. De noodzaak tot overheidssteun maakte ze bij voor

baat 'verdacht' op de internationale kunstmarkt. De galeriehouders ontkenden dit nega

tieve imago maar achtten een periode van twee jaar te kort om daadwerkelijk een gale

rie op te bouwen.5 ' 

In 1992 baarde Van der Have opzien door een Discountshow te organiseren in zi jn 

galerie. Op alle tentoongestelde werken kregen kopers twintig procent korting. De actie 

was er op gericht 'een nieuw publiek aan te spreken maar tegelijkertijd ook trouwe klan

ten de mogelijkheid te bieden om een werk van hun favoriete kunstenaar aan te schaf

fen had tegen een voor hen misschien meer betaalbaar aanbod'. Een andere reden voor 

de show was 'dat de kunstwereld meer "streetwise" moet worden. Galeries moeten zich 

naar mijn mening meer onder de mensen mengen. Het is een veel te geïsoleerd wereld

je, met eigen regeltjes, eigen subsidiekranen en een eigen hiërarchie. Iets is pas goed als 

de juiste mensen er hun goedkeuring aan hebben gegeven (...) Met de Discountshow 

maak ik kunst weer tot wat het feitelijk is: een verkoopartikel. Dat mag niet in Nederland, 

dat weet ik, maar het maakt alles wel veel helderder. De kunst moet dichter bij de maat

schappij komen te staan en zich daar niet boven plaatsen dat is beter voor beiden.' De 

galerie werd in zijn ogen steeds meer 'een ouderwetse bezigheid, in een land als 

Nederland in ieder geval, in het buitenland misschien minder'. Hi j voorspelde dat de 

galerie een tussenvorm zou worden 'tussen een art consultant en een galerie' zonder 

'openbare galerie maar gewoon kleine ruimtetjes waar je ook dingen kan laten zien.' 

Voor hem was dat reden op meer nadruk te leggen op de vertegenwoordigende functie 

van de galerie ten koste van de presentatiefunctie.32 

In de loop van de jaren negentig werd steeds meer kritiek geleverd op dé galerie als 

adequate vorm voor de bemiddeling en verkoop van kunst. Nadruk op de museale func

tie en de presentatiefunctie van de galerie ging niet zelden ten koste van de commercië

le functie. Dit di lemma werd door galeries in de jaren negentig verschillend benaderd. 

Sommige galeries trokken zich terug uit de openbaarheid en werden agent voor hun kun-

ExPANSIE, DIFFERENTIATIE EN DISTINCTIE 1 9 8 - 5 - 1 9 9 5 165 



stenaars of privé-handelaar zonder een voor iedereen openbaar toegankelijke ruimte. 

Anderen zochten een evenwichtige balans tussen de commerciële en de artistieke 

dimensie van de galerie en combineerden de handel in kunst met de galerie. Weer ande

ren hielden vol aan de museale dimensie van de galerie en financierden die met inkom

sten van een partner of uit een bijbaan. 

Fons Welters had ogenschijnlijk geen last van dit dilemma. Welters had oorspronkelijk 

een boerenbedrijf en opende in eerste instantie een galerie in Breda. Halverwege de 

jaren tachtig vertrok hij naar Amsterdam waar hij in de Palmdwarsstraat een galerie 

opende in zi jn woonhuis.33 Na enige jaren verhuisde hij naar de Bloemstraat. In zi jn 

beginjaren was hij vooral gericht op de Nederlandse vertegenwoordigers van de zoge

naamde Nieuwe Beeldhouwkunst.1' Vernieuwing en originaliteit waren criteria voor zijn 

selectie van kunstenaars: 'Een werk moet voor mij op zijn minst iets aan het bestaande 

toevoegen. Een goede kunstenaar moet in staat zi jn zijn zekerheden los te laten. Dat is 

noodzakelijk want vanuit zekerheden kom je tot niets nieuws'.35 Stug hield hij vast aan 

zijn eigen voorkeuren en in de jaren negentig slaagde hij erin een aantal kunstenaars aan 

de galerie te binden die ook de belangstelling genoten van in de avant garde geïnteres

seerde crit ici, grote musea en verzamelaars.36 Het leverde hem aanmerkelijk aanzien op 

in de Nederlandse galeriewereld. Criticus Paul Groot zei over Welters: 'De galerist die 

zijn programma goed weet te verkopen is minstens zo belangrijk als de kunstenaar die 

deel van zijn galerie uitmaakt. De bindende kracht van een galerist kan zijn galerie een 

spraakmakend label geven (bijvoorbeeld...) als de galerist zi jn intuïtie gebruikt en de 

trend van de jaren negentig als het ware incorporeert (zoals Fons Welters in Amsterdam 

(...))'.37 

De hoofdstedelijke galeries, die vanaf halverwege de jaren tachtig ontstonden, en zich 

bezighielden met actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst spiegelden zich aan de 

internationale eigentijdse kunstmarkt. Akinci , Van Celder en Torch deden onder anderen 

- met overheidssubsidie - mee aan buitenlandse beurzen in Brussel, Keulen, Stockholm 

en Chicago. Voor hen was - evenals voor voorgangers die zich opwierpen als promotor 

voor eerdere generaties avant garde kunstenaars - identificatie met werk van individuele 

kunstenaars, zich nieuw aandienende kunstenaarsgroeperingen of stromingen doorslag

gevend motief bij de selectie van kunstenaars. Deze galeries vormden tezamen de 

ambiance voor jonge generaties kunstenaars, kopers, critici en museumcuratoren en zet

ten met elkaar de toon voor kwalif icatie en diskwalificatie van nieuwe ontwikkelingen in 

de beeldende kunst. Ze verkochten vooral aan overheid, musea, bedrijfscollecties en aan 

een aantal particuliere verzamelaars. Net als hun voorgangers uit de jaren zeventig en de 

eerste helft van de jaren tachtig konden zij tot het begin van de jaren negentig profiteren 

van de sinds halverwege de jaren tachtig toegenomen overheidsmiddelen in de vorm van 

subsidies voor acquisities van musea. De musea hadden in beginsel belangstelling voor 

de avant garde kunstenaars, die bij deze galeries exposeerden. Voorzover ze geen recht-
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streekse contacten hadden met de kunstenaars kochten ze bij deze galeries. Ook de gel

den van die de Rijksdienst Beeldende Kunst jaarlijks voor aankopen ter beschikking had 

tot 1992 werden voor een deel bij deze galeries besteed, (zie bijlage 6)38 

In de eerste helft van de jaren negentig werd een volgende generatie avant garde gale

ries actief. Dat waren onder anderen de Bloom Gallery, Serieuze Zaken en De Praktijk te 

Amsterdam en Galerie Tanya Rumpff in Haarlem. De Bloom Gallery, in de Bloemstraat, 

werd opgericht in 1992 door Annet Gelink en Diana Stigter, afkomstig uit de kringen 

rondom The Living Room. De galeriehoudsters behartigden de belangen van een (inter

nationale) piepjonge generatie beeldende kunstenaars: '{...) Er staat nu een nieuwe gene

ratie kunstenaars te wachten van wie we vinden dat die getoond moeten worden. ' De 

ambitieuze Bloomdames stelden zich kritisch op ten opzichte van galeries in het verle

den die naar hun mening te veel dreven op de verkoop aan overheidsinstellingen en 

instanties. Zij richtten zich vooral op particuliere verzamelaars: 'kunstenaar, galerist en 

particuliere verzamelaar (moeten) samenwerken als een hecht team.' ï 9 In tegenstelling 

tot veel galeries uit de jaren zeventig en tachtig - die in hun visie vaak een afwachtende 

houding etaleerden - beklaagde de Bloom gallery zich niet over het gebrek aan particu

liere verzamelaars maar gaf aan dat het draagvlak voor galeries daar ligt en niet bij de 

overheid. De galeriehoudsters proclameerden - net als Paul Andriesse en Adriaan van der 

Have overigens - het belang van de particuliere verzamelaar voor de galeriewereld en de 

vormende en stimulerende taak van de galerie in deze. 

Tandarts Dirk Vermeulen organiseerde al vanaf 1979 tentoonstellingen in zijn praktijk 

aan de Zieseniskade. Vanaf 1993 werd hij full time galeriehouder in een pand aan de 

Lauriergracht waar ook Torch en Galerie Serieuze zaken van Rob Malasch gevestigd 

waren. In De Praktijk en in Serieuze Zaken presenteerden galeriehouders Vermeulen en 

Malasch een eigenzinnige keuze uit de actuele jonge kunst van de jaren negentig. 

Vermeulen had vooral Nederlandse kunst en kunstenaars, Malasch had een voor de 

Nederlandse beeldende kunstwereld uitzonderli jk internationaal netwerk om zich heen 

waardoor hij met relatief gemak tentoonstellingen van internationaal vermaarde kunste

naars kon houden. De galeriehouder was een enfant terrible in de galeriewereld die zi jn 

eigen koers uitzette en voer zonder zich te bekommeren om eventuele zere tenen van 

andere galeriehouders, kunstenaars of anderen uit de kunstwereld. Al na twee jaar werd 

hij private dealer - zi jn grote voorbeeld was Helen van der Mey - om te ontkomen aan 

de gekmakende 'terreur van elke maand weer een andere, voorli jke of spetterende ten

toonstelling (...). Het is onmogelijk om dat niveau in dat tempo vol te houden en na twee 

jaar zak je onvermijdeli jk af naar een soort middelmaat (...). Ik heb deernis met al die 

galeries in Amsterdam, ze werken zich allemaal uit de naad maar ze komen geen stap 

vooruit. Ik kan het iedereen afraden want het kost handenvol geld als je het goed wi l 

doen; toch gauw zo'n anderhalve ton per jaar aan investeringen.' Ook het publiek stond 

hem tegen. Hij was 'nooit zo gecharmeerd van die horden mensen die alleen maar 

komen kijken. Waarom gaan die niet naar Het Van Gogh Museum dacht ik steeds. Die 
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zogenaamde kunstliefhebbers die alleen maar komen drinken en zeiken. Ik serveer lie

ver voortaan wat sushi aan een geselecteerd gezelschap dan goedkope Franse wi jn aan 

Jan en alleman. Ik verhoog heel chic en elitair de drempel om het zelf leuk te bl i jven v in

den, heel neusje van de zalm, wat kunst toch alt i jd is geweest.'40 Ironisch genoeg heeft 

Malasch kortgeleden weer een galerie geopend. 

Enkele van de nieuwe galeries, die in de tweede helft van de jaren tachtig en de eer

ste helft van de jaren negentig actief werden, wisten binnen enige jaren een eigen plek 

in te nemen binnen het segment van de nationale avant garde wereld van musea, verza

melaars en crit ici. Velen waren ook reeds bekend met of ingevoerd in de beeldende 

kunstwereld voor ze de galerie begonnen. Ze hadden assistentschappen vervuld bij 

andere galeries bijvoorbeeld of waren afkomstig uit een kunstenaarsmilieu. Of ze waren 

opgeleid als kunsthistoricus of kunstenaar of lijstenmaker. Deze nieuwe generatie gale

ries was zich nadrukkelijk bewust van de commerciële functie van de galerie, sprak zich 

daarover ook in positieve zin uit maar boekte wisselend succes in dat opzicht. Rob 

Malasch: 'Ik heb in mijn leven nog nooit zo iets stoms gedaan als de afgelopen twee jaar 

en ook nog nooit zoveel geld verdiend!"" Toch lag het accent vooral op de presentatie 

van nieuwe of allernieuwste kunst en daarmee op de platform- en informatiefunctie en 

niet op de 'winkelfunctie' . 

Nieuwe impulsen in de kunsthandel 

Er is geen groter contrast denkbaar dan de moeizame creatie van een publiek voor het 

werk van Cobra-kunstenaars door galerie Espace in de tweede helft van de jaren vijft ig 

en de revival van de handel in dit soort kunst in de tweede helft van de jaren tachtig. Een 

ander soort ambitie en allure kenmerkte de galeries en kunsthandels die garen sponnen 

bij de al maar toegenomen belangstelling voor Cobra en Post-Cobra kunst. Steeds bre

dere bekendheid van het werk van Cobra-kunstenaars, met name Appel en Corneille, 

leidde tot immense commerciële exploitatie hun werk. Deze Cobra-renaissance bood 

nieuwe kunsthandels kansen. 

Ex-tennisser Tom Okker en Nico Koster, ex-fotograaf bij De Telegraaf en vanuit die 

functie bekend met de kunstwereld, vormen tezamen Calerie Jaski BV. In de jaren zeven

tig had kunstverzamelaar Koster Calerie Nicolas in Amsterdam. Hi j organiseerde er ten

toonstellingen van fameuze buitenlandse kunstenaars als Maryan en Salvador Dali en 

van Cobra-kunstenaars. Ook besteedde hij aandacht aan op dat moment minder beken

de Nederlandse kunstenaars als Jaap van den Ende en Rini Dado. Okker was een klant 

van Koster en na verloop van ti jd gingen ze samenwerken. De voormalige tenniskam

pioen is vooral belast met het zakelijke gedeelte, Koster met het artistieke gedeelte: de 

ideeën.42 

Klanten van Jaski waren vooral particulieren en bedrijven voor wie evenals voor de 

galeriehouders de artistieke en economische waarde van kunst met elkaar verweven 
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waren.43 De galeriehouders zi jn daar ook heel duideli jk over. Zo stelde een van de eige

naren in 1989 in een interview in het Eindhovens Dagblad: 'Wi j hebben een galerie met 

commerciële doelstellingen, wi j wi l len graag verkopen zoals een kunstenaar dat ook w i l . 

Nee ik denk niet dat je kunst als een pakje boter of een auto kunt verkopen. 

Naamsbekendheid van de kunstenaar is natuurlijk wel belangrijk maar mensen moeten 

het ook gewoon mooi vinden. Die moeten het thuis wi l len ophangen. Alleen iets ophan

gen voor de naam dat hoeft voor mij niet. Of het mooi is dat telt en als het werk van een 

bekende schilder is, is dat mooi meegenomen (...).Kunst is een goede belegging en je 

kunt dat aantonen aan de hand van de ontwikkelingen in de laatste veertig jaar. Kunst is 

alleen maar in waarde toegenomen.!...) Ik heb er geen moeite mee dat de prijzen zo 

gigantisch zi jn gestegen. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod."14 

Galerie Jaski is een significant voorbeeld van een op Cobra - met name Corneille -

gerichte kunsthandel gevestigd in het Spiegelkwartier te Amsterdam. Op vergelijkbare 

wijze zijn nog geen vijfhonderd meter van elkaar verwijderd Galerie Reflex en Galerie 

Delaive werkzaam. Reflex Modern Art Gallery werd in 1 991 geopend, nadat de eigenaar 

Lex Daniels zi jn bont en lederzaak op de P.C. Hooft-straat had weggedaan vanwege de 

instorting van de bontmarkt. Daniels was collectioneur - evenals Okker, Koster en 

Delaive - en verzamelde vanaf de jaren zestig kunst. In die ti jd ruilde hij zi jn confectie 

voor kunstwerken. In zi jn galerie die met zijn twee vestigingen pal tegenover het 

Rijksmuseum als het ware de toegangspoort tot het Spiegelstraat-kwartier vormt besteedt 

hij aandacht aan een gevarieerd gezelschap van doorgaans bij een breed publiek beken

de kunstenaars: Arman, Robert Combas, César en Ben Vautier (Frankrijk), de Zwitser 

Spoerri Herman Brood en vele anderen onder wie ook Karel Appel en Corneille - die ook 

bij Jaski en Delaive te vinden z i jn . Een van de galeries met de toepasselijke naam 

Multiple Choice is gespecialiseerd in grafiek en multiples. Met de verkoop van deze rela

tief goedkope kunst worden de andere galerie en projectmatige tentoonstellingen gefi

nancierd. Bij Reflex is evenals bij Jaski sprake van een miljoenenomzet per jaar.45 

Het is frappant dat deze drie galeries binnen een straal van een halve kilometer ogen

schijnlijk ieder een eigen publiek en eigen klanten bli jken te hebben voor nagenoeg 

dezelfde kunstenaars. En dat is des te opmerkelijker omdat er in het kielzog van deze 

galeries alleen al in Amsterdam nog minstens een dozi jn andere kunsthandels (ook) han

delt in Co6ra-kunst - met name grafiek. Bekende Nederlanders uit de wereld van televi

sie en amusement - de society die in de jaren zeventig en tachtig kwartier hield bij 

Herman Krikhaar - zijn eind jaren tachtig en in de jaren negentig graag geziene gasten 

bij Jaski, Reflex en Delaive. Galerie Reflex heeft op de beneden-etage van zijn galerie 

een wand die helemaal is bedekt met foto's van bekende kunstenaars en kopers uit de 

entertainment en media-sector. De cultuurpagina's van bladen als Weekend en Story ver

slaan de vernissages van deze galeries dan ook nauwgezet. 

Nouveau riche en beau monde van medialand zijn ook te vinden op de openingen van 
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Drs. Loek Brons die bedrijf houdt in zijn riante huis aan de zogenaamde goudkust van 

Amsterdam Zuid. Maar de specialisatie van de kunsthandelaar betreft een geheel andere 

tak van kunst: het Magisch Realisme van een toplaag van gevestigde oudere kunstenaars 

bijvoorbeeld Pyke Koch, Albert Carel Wi l l ink en Wim Schumacher. Brons bezat een w in 

kelketen in textiel. Zi jn vrouw, Miep, werd bekend door haar succesvolle handel in por

novideo's. Eind jaren tachtig verkocht Brons zi jn textielzaken, die over het gehele land 

verspreid waren, haalde zi jn doctoraat in de kunstgeschiedenis en begon in 1989 een 

kunsthandel aan de Apollolaan. Daar exposeert hij zi jn collectie realistische en figura

tieve kunst - die ook te koop is. Hi j onthaalt zijn klandizie op glossy drukwerk. In uitno

digingen voor vernissages in het winterseizoen adverteerde hij een tijdlang in de media 

met de slogan 'Loek Brons schenkt champagne en Miep geeft erwtensoep.' 

Binnen zijn specialisme koopt hij zoveel mogelijk in - zowel van particulieren als op 

veilingen. Hij probeert een monopoliepositie te verwerven in de verkoop van het werk 

van deze kunstenaars. In de Groene Amsterdammer werd de handelwijze van Brons in 

1995, enigszins malicieus, als volgt omschreven: 'Van de weduwe van een kunstenaar 

praat hij de hele nalatenschap los - die paar honderd tekeningetjes krijg je er natuurli jk 

bij - voor een bedrag waar iedereen bli j mee is. Dan schrijft hij er in zijn hoogstper

soonlijke proza een artikel of boekje over en stelt het werk, tot de kleinste krabbeltjes 

ingelijst, vervolgens in zijn eigen huis tentoon: naast de koopjeswand met schilderijen 

voor halve prijzen, Zwart wit collages van Cer Langeweg in zwarte passe-partout, uit

zoeken WO,-; drie voor 200,- Drie halen, twee betalen.' Op kunstbeurzen als de PAN in 

Amsterdam en de TEFAF te Maastricht is het de laatste dag in de stand van Brons uitver

koop. Door deze handelwijze wordt de kunsthandelaar bestempeld als de 'risee van 

kunstverkopend Nederland, maar wel immens succesvol bij zi jn klanten, die dezelfde 

achtergrond hebben als hi j ' .4 6 Brons heeft een eigen klantenbestand opgebouwd van 

doorgaans rijke in realisme geïnteresseerde particuliere kopers.47 De kunstwerken die hij 

verkoopt zijn in competitie met de tweede zeilboot, het derde huis, de vierde auto, aldus 

de kunsthandelaar in het televisieprogramma C-land op 13 januari 1999. In 1994 meld

de Brons in een interview in het tijdschrift Kunstwerk dat hij in de afgelopen vijf jaar 

negen en vijftig schilderijen van Wi l l ink verkocht. Z i jn omzetten op kunst en antiek

beurzen als de PAN en TEFAF liggen, volgens eigen zeggen, tussen de twee en de drie 

mil joen gulden.48 

laski, Reflex, Delaive en Brons - of ze nu in Cobra of Post-Cobra zijn gespecialiseerd of 

in figuratieve kunst - komen tegemoet aan de in de afgelopen decennia gestegen vraag van 

een toegenomen aantal (nieuwe, vaak rijke) kopers naar waardevaste, economisch én artis

tiek interessante kunst en verdienen daar goed geld mee. Dat wi l niet zeggen dat er in de 

drijfveren van de individuele galeriehouder geen element van passie of betrokkenheid een 

rol speelt maar de economische invalshoek speelt van meet af aan een zeer belangrijke rol. 

De galeries bedienen een publiek dat, als zijzelf, paritair in de artistieke en de commerciële 

waarde van kunst is geïnteresseerd. Meestal zijn het niet zozeer verzamelaars die bij deze 

1 7 0 | PASSIE OF PROFESSIE 



galeries kopen maar meer of minder regelmatige gelegenheidskopers die zowel aan de 

investeringswaarde als aan de artistieke waarde belang hechten. Musea gericht op actuele 

kunst hebben nagenoeg geen belangstelling voor deze galeries.49 

Veelheid en verscheidenheid in stad en land 

De Randstad 

Evenals in voorgaande decennia - en zelfs nog in versterkte mate - breidde het galerie

bestand zich in de jaren tachtig en negentig van Noord tot Zuid en van Oost tot West uit. 

Zowel binnen als buiten de grote steden nam het aantal galeries toe evenals de diversi

teit. Met name tussen 1985 en 1990 steeg het aantal galeries explosief. Waren er in 1985 

86 in de hoofdstad; in 1990 waren dat er 136. Buiten Amsterdam waren dat er in 1985 

190 en in 1 990 258. In 1 992 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meer dan 

400 galeries in Nederland, om precies te zi jn 402 waarvan er 93 in Amsterdam waren 

gevestigd en 309 buiten de hoofdstad.50 

De nieuwe galeries die vanaf halverwege de jaren tachtig in de hoofdstad ontstonden 

zijn moeili jk onder een noemer te brengen laat staan in een patroon te ordenen. Naar 

voorbeeld van de in voorgaande decennia actief geworden galeries zijn er talloze varia

ties en specialisaties in artistiek inhoudeli jk opzicht: van amateuristisch tot avant garde. 

Er is een uiteenlopende melange aan economische ambities en commercieel succes en 

een scala aan individuele verschillen aan achtergronden en invalshoeken van de desbe

treffende galeriehouders.51 Nieuwe galeries specialiseerden zich evenals in voorgaande 

decennia in een variëteit van stromingen of stijlen van (gevestigde) figuratieve of abs

tracte schilderkunst en beeldhouwkunst tot virtuele kunstuitingen en een diversiteit van 

technieken - keramiek, sieraden - en thema's als landschap en portretten.52 Specialisatie 

vond zelfs plaats naar sekse (alleen kunstwerken van kunstenaressen). Ook erotische 

kunst of sport was een terrein van specialisatie binnen het galeriebestel. Tenslotte zi jn 

galeries uitsluitend gericht op bepaalde uitingsvormen. Bijvoorbeeld multiples of een 

specifiek terrein als kunstenaarsboeken - boeken gemaakt door kunstenaars als kunst

werk - soms unica, vaak in kleine oplagen.53 

Buiten het Mekka van galeriewezen en kunsthandel speelden zich in de loop van de 

jaren tachtig en negentig vergelijkbare processen van differentiatie en specialisatie af -

doorgaans op kleinere schaal. Ton Berends van Galerie Nouvelles Images maakte school 

in Den Haag. Een aantal voormalige assistenten begon voor zichzelf waardoor het 

Haagse galeriebestel vanaf halverwege de jaren tachtig nieuwe impulsen kreeg. Jurriaan 

van Kranendonk heeft een voornamelijk op actuele schilderkunst en fotografie gericht 

programma terwijl Alphonse Ronkes Agerbeek een tentoonstellingsprogramma ontwik

kelde waarin zowel meer gevestigde kunstenaars als beginnende jonge kunstenaars een 

kans kregen met de nadruk op tekenaars en schilders. De galerie van Ronkes Agerbeek 

is inmiddels weer gesloten. 
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Ook Rotterdam kende vanaf halverwege de jaren tachtig nieuwe impulsen in het gale-

riebestel. Die impulsen waren vooral op het conto te schrijven van de invoering van een 

subsidieregeling voor galeries door de Rotterdamse Kunststichting. Aan een aantal gale

ries werden vestigings- of exploitatiesubsidies verstrekt. Zelfs prestigieuze galeries als Art 

& Project en Van Krimpen ontvingen een dergelijk subsidie. Aangetrokken door deze 

subsidies vestigden galeries zich in Rotterdam waaronder Galerie van Rijsbergen, Galerie 

Ram, Galerie Bébert en Galerie Phoebus. Ook reeds langer bestaande galeries - onder 

wie Galerie Delta - werden in het kader van het galeriebeleid van de gemeente op inci

dentele basis gesubsidieerd in hun exploitatie. De pogingen om het galeriebestand in 

Rotterdam nieuwe impulsen te geven via subsidie mislukten echter uiteindeli jk jammer

lijk. Het kunstklimaat in Rotterdam was niet van dien aard dat er veel emplooi was voor 

- in actuele kunst of avant garde gespecialiseerde - commerciële galeries. Een aantal van 

de gesubsidieerde galeries werd al snel opgeheven - anderen konden niet of nauwelijks 

functioneren zonder subsidie. Inmiddels zijn de exploitatiesubsidies omgezet in project

subsidies waarvoor galeries onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen 

komen.54 

In andere grote steden van de Randstad werden uiteenlopende galeries actief, varië

rend van de op actuele kunst gerichte galeries als Stelling in Leiden en De Zaal in Delft 

tot de op constructieve kunst georiënteerde Galerie L' Idee in Zoetermeer en een meer 

traditionele koers varende galeries als Galerie 27 in Wassenaar en Galerie Witt in 

Dordrecht. 

Buiten de Randstad 

Het regionale galeriebestel in het Noorden kende een opleving vanaf halverwege de 

jaren tachtig. In Groningen werden nieuwe galeries met uiteenlopende specialisaties en 

ambities actief. Galerie Naber, van Ans Naber, van oorsprong kunstverzamelaar, richtte 

zich op 'abstract en geabstraheerd werk op basis van persoonlijke voorkeur' met name 

van regionale kunstenaars. Galerie Anderwereld was gespecialiseerd in figuratieve kunst 

en Galerie Puntgaaf in toegepaste kunst.55 Ook in Friesland en Overijssel ontstonden in 

deze periode nieuwe galeries waaronder Galerie Eewal te Leeuwarden. 

In Drenthe opende kunstenares Maya Wildevuur in 1 985 een galerie in haar landgoed 

'Huize Dennenrode' in Hooghalen midden in de natuur. De kunstenares zag haar bui 

tengalerie als 'een huis waar kunstliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en in een ont

spannen sfeer kunnen genieten van uiteenlopende kunstuitingen'.56 

Het tentoonstellingsprogramma van de galerie bestond vaak uit geabstraheerde figura

tie - in brons en in de tweede dimensie. De galeriehoudster stelde haar eigen kunstpro

ducten ook regelmatig ten toon. Werk dat een regionale journalist in de Emmer Courant 

ter gelegenheid van het verschijnen van een boek over haar werk uiterst kritisch en enigs

zins boosaardig omschreef als 'plaatjes die ergens tussen kunst en kitsch geplaatst kun

nen worden. En dan nog dichter bij de laatste dan bij de eerste. Het zijn schilderijen of 

] 7 2 I PASSIE of PROFESSIE 



textielcollages waar niemand zich een buil aan vallen kan, die geen vragen opwekken, 

geen irritatie veroorzaken, die probleemloos benaderd kunnen worden. Ze veranderen 

niets op de visie op de werkel i jkheid, vandaar dat haar werk bij uitstek geschikt is voor 

Hema restaurants, meubeltoonzalen, congrescentra en crematoria waar de wandversie-

ring niet mag afleiden en zeker niet controversieel mag zi jn. '5 7 Ondanks deze negatieve 

reactie in de regionale pers wist de galeriehoudster in de loop van haar bestaan een eigen 

publiek aan zich te binden. In de galerie van Wildevuur kreeg het fenomeen buitengale

rie uit de jaren zeventig dat zich in de jaren tachtig over geheel Nederland verbreidde 

een waardig vervolg. Wildevuur benadrukte ook expliciet de sociale functie van haar 

galerie: ze organiseerde concerten, lezingen en andere evenementen. De bekende anti

stress goeroe Emile-Ts/ak/ca-Ratelband liet er ooit de welwi l lende bezoekers van de gale

rie over vuur lopen. 

In de zuidelijke provincies, Noord Brabant en Limburg, ontstonden eveneens nieuwe 

galeries in vele soorten en maten. In Limburg waren dat onder anderen galerie 

Raaymakers te Crubbenvorst en Galerie Wansink te Roermond. Marijke Raaymakers was 

oorspronkelijk beeldend kunstenaar en enige ti jd conservator bij het Textielmuseum te 

Tilburg voordat ze haar galerie begon. Haar galerie was ook kunstuitleen en in haar ten

toonstellingsprogramma besteedde zi j aandacht aan uit de regio afkomstige kunstenaars 

en andere kunstenaars uit verschillende abstracte en figuratieve stromingen waarin 

bekende en onbekende namen elkaar afwisselden. 'Omdat je zover van alles weg zit 

(Crubbenvorst ligt in de buurt van Venlo) kan ik me hier niet specialiseren, terwij l ik in 

Amsterdam wel heel duideli jk mijn eigen koers zou varen. (...) Het is niet zo dat ik alleen 

maar tentoonstellingen maak waarbij alles verkocht moet worden, maar het is natuurlijk 

wel prettig, ik bedoel daar ben je niet sjiek genoeg voor om dat niet prettig te vinden en 

naar de kunstenaar toe moet je gewoon verkopen, die komt hier ook niet om een soort 

egotrip te maken.'58 Galerie Wansink was vanaf 1983 in Roermond gevestigd en werkte 

vooral met nationaal bekende Cobra en Post-Cobra-kunstenaars en andere nationaal 

bekende kunstenaars uit verschillende stijlen en stromingen uit de jaren zeventig en tach

tig bijvoorbeeld Co Westerik, Klaas Cubbels, Gerti Bierenbroodspot en Jan Wolkers en 

Amerikaanse en Engelse Pop Art kunstenaars. Noord Brabant kenmerkte zich al vanaf de 

jaren zeventig door een beeldende kunstvriendelijk klimaat.59 Galeries als Schoots en 

Tegenbosch hadden daarin hun aandeel. Zi j handhaafden hun positie maar kregen in de 

loop van de jaren tachtig en negentig gezelschap van uiteenlopende nieuwe galeries.60 

Met de toename van het aantal galeries ontstond regionaal en lokaal behoefte aan bun

deling van de gezamenlijke belangen en werden formele en informele samenwerkings

verbanden van, vaak gelijkgezinde, galeries opgezet. Informele verbindingen hadden 

vaak betrekking op de onderlinge uitwisseling van kunstenaars tussen een paar in ver

schillende regio's van Nederland gevestigde galeries of de gezamenlijke organisatie van 

tentoonstellingen of incidentele evenementen. Formele betrekkingen waren er ook. 

EXPANSIE, DIFFERENTIATIE EN DISTINCTIE 1985-1995 I 173 



Sommige galeries verenigden zich in lokale of regionale stichtingen ter regeling van 

gezamenlijke publicitaire activiteiten of organisatie van gemeenschappelijke manifesta

ties. Ook de verbetering van de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie van loka

le of provinciale overheden was een reden voor bundeling van activiteiten. Zo kende 

Limburg een stichting waarin de galeries samenwerkten en hadden de Rotterdamse gale

ries een stichting die publicitaire acties en evenementen voor de aangesloten galeries 

regelde. Op regionaal of lokaal niveau werden - vaak door of onder auspiciën van der

gelijke stichtingen - kunstbeurzen of andere manifestaties georganiseerd.61 

De meerderheid van de galeries - zeker die buiten Amsterdam of de andere grote ste

den - doorl iep een min of meer vergelijkbare carrière. In hun beginjaren hadden ze vaak 

tentoonstellingen van uit de desbetreffende regio afkomstige kunstenaars. Sommigen lie

ten het daarbij en stelden zich tevreden met lokale of regionale kunstenaars en een dito 

publiek. Ambitieuze galeriehouders daarentegen richtten hun aandacht op 'hogere' 

regionen in de beeldende kunstwereld en organiseerden al relatief snel tentoonstellingen 

van nationaal bekende kunstenaars als entourage voor de eigen regionale selectie. De 

uitspraak van galeriehoudster Mari jke Raaymakers is in dat opzicht veelzeggend en gel

dig voor velen. Overlevingsnoodzaak en economische dwang noopten veel van deze 

galeries tot breedte en pluriformiteit in het tentoonstellingsaanbod. Veelal hadden deze 

bedrijven naast de galeriefunctie een adviesfunctie - bijvoorbeeld in termen van kunst

bemiddeling voor bedrijven - en niet zelden was aan de galerie een kunstuitleen gekop

peld. 

Een groot aantal galeries in de grote steden van de Randstad en de grote provincieste

den of op het platteland had dan ook een vergelijkbaar tentoonstellingsprogramma dat 

bestond uit Nederlandse kunstenaars die al enige (nationale) bekendheid genoten en zij 

het Cobra-kunstenaars, zi j het Post-Cobra-kunstenaaers, zi j het Post-post-Cobra-kunste-

naars. Tentoonstellingen van deze kunstenaars werden gelardeerd met werken van uit de 

desbetreffende regio afkomstige coryfeeën. Of van epigonen en adepten werkzaam in 

stromingen of stijlen lang nadat deze hun hoogtepunt in t i jd en in kunstenaars hadden 

(gehad). Veel galeries specialiseerden in de zogenaamde lyrische abstractie: vri j vormge

geven, vaak kleurrijke, emotioneel geladen, meestal abstracte schilderijen - soms met 

flarden figuratie - waarvan het de bedoeling was dat de gestileerde emotie die ze uit

drukten ook de toeschouwer zou beroeren. Ook hadden deze galeries vaak aandacht 

voor abstracte beeldhouwkunst - vaak in steen of brons. 

Sommige galeries waren heel expliciet in hun keuze voor bepaalde abstracte of f igu

ratieve stromingen. Velen waren echter niet echt zuiver in de leer en vertegenwoordig

den 'voor elk wat wi ls ' . Een aantal van deze galeries bouwde binnen het eigen geografi

sche territorium een aanmerkelijke reputatie op en wist daarmee de oorspronkelijk 

vooral op de regio gerichte functie te overstijgen. Vooral hun anciënniteit - dat wi l zeg

gen de duur van hun bestaan - was een graadmeter voor het prestige dat ze genoten bin

nen de nationale kunstwereld. Ook het feit of de galeries 'mochten' deelnemen aan 
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kunstbeurzen als de KunstRai was een indicatie voor een zekere nationale status. 

Als gevolg van de constante stroom van nieuwe galeries van allerlei aard, van avant 

garde tot amateurkunst, werden de verschillen in positie en belangen binnen het gale-

riebestel al maar groter - een ontwikkel ing die al vanaf halverwege de jaren zeventig had 

ingezet. Galeries die zich bezighielden met nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst behoorden meer en meer tot een ander domein dan diegenen die zich richtten op 

de verschillende gevestigde of traditionele kunstuitingen. Met name waarde verschillen

de domeinen samenkwamen - in coöperatie dan wel in conflict - zoals in de organisatie 

van het galeriewezen, bij kunstbeurzen en als doelwit van overheidsbeleid manifesteer

den zich ideologische tegenstellingen. Deze kregen pregnant uitdrukking in toelatings-

en uitsluitingsprocessen bij kunstbeurzen. Maar ook het overheidsbeleid, dat vanaf 1984 

rigoureuze wijzigingen onderging, had een catalyserende werking op de contradicties 

binnen het galeriebestel. 

'Art boom' en recessie 

'Die hele "champagne under pressure performance", je voortdurend afvragen of je de 

goeie sociale cercle om je heen hebt, welk diner je voor wie moet geven, weten wer, 

wann, wo, wie uitnodigt, intussen de koers van de dollar en de Mark bijhouden en je 

voortdurend druk-maken om Prominenz die helemaal niets met kunst te maken wi l heb

ben. Het werd op het laatst zoiets als een parfumfles waarvan de verpakking steeds gro

ter wordt. Ergens ver binnen in zit de essence. Die natuurlijk zeer kostbaar is, ik ben daar 

niet moralistisch over, maar dat is voor anderen. Voor iemand die in het verpakkingsde

sign zit is dit een prachtige t i jd ' .6 2 Deze uitspraak van galeriehouder Paul Maenz uit 

Keulen, geeft uitdrukking aan de sociale hectiek en het glamourkarakter dat de avant 

garde in de internationale beeldende kunstwereld vanaf de tweede helft van de jaren 

tachtig kenmerkte. 

Deze hectiek werd ook treffend beschreven in de roman Gimmick van Joost 

Zwagerman. Een citaat: 'Man, die hele ouwe avant garde hap is dood of heeft een huis 

in Zwitserland of New York. Karel Appel heeft een papierfabriek. Nee, letterlijk: hij heeft 

een papierfabriek! En hij beschildert een Mercedes. Wat maakt het tenslotte allemaal uit? 

Een Mercedes beschilderen of erin rondri jden, de ti jd dicteert dat je het allebei moet 

doen. Walter, de kunst en het nieuwe conservatieve klimaat, dat is twee handen op één 

buik. De musea trekken meer bezoekers dan de Efteling of Disney World. Sterker nog het 

museum is een Disney World. (...) Wi l j i j iets met je schilderijen, Walter? Wil j i j iets? Ik 

bedoel heb je een boodschap? Vergeet het. Er valt niks meer omver te werpen, te provo

ceren, te rebelleren. Ik bedoel, Walter j i j en ik doen mee aan die groepstentoonstelling 

volgend jaar in het Stedelijk. Zeker weten! De directeur is de proleet en wi j de zaken

mensen. Zo is het tegenwoordig. Weet je hoe die overzichtstentoonstelling gaat heten? 

The Amsterdam Dream! Nou dat zegt al genoeg. Kunstenaars worden popsterren, man 
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popsterren en geld-schieters.' " Fictie: maar niet ver bezijden de werkel i jkheid. Enkele 

personages waren ook gemodelleerd naar bestaande kunstenaars onder wie beeldend 

kunstenaar Rob Schölte en dichter Koos Dalstra. 

Zwagerman schetste in zi jn boek, dat de Nederlandse beeldende kunstwereld als 

decor heeft, een jonge ambitieuze, postmoderne en carrière-beluste kunstenaarsgenera

tie in een mil ieu waarin uitgaan, seks, drugs, roem en geld centraal stonden. Een natio

nale versie van de 'Prominenz' van galeriehouder Maenz; met minstens één verschil. In 

Duitsland werd in de jaren tachtig de internationale hausse 'gedragen' door de particu

liere markt: verzamelaars en galeriehouders. Bij de Nederlandse avant garde daarente

gen speelden musea, overheid en 'miepen' van adviescommissies en raden, zoals 

Zwagerman ze noemde, de hoofdrol.64 Terloops komt in het citaat het andere pregnante 

kenmerk van de nationale beeldende kunstwereld tot uitdrukking: de commercialisering 

van het werk van de in de eerste decennia na de oorlog zo verguisde Cobra-kunstenaars 

wier werk in de hausse van de jaren tachtig internationaal (Appel) en nationaal 

(Corneille) op alle mogelijke manieren commercieel wordt geëxploiteerd. Beide posities 

stâân voor verschillende circuits in de nationale kunstwereld en vormen de contouren 

van het nationale galeriebestel tussen 1985 en 1995. 

De prijzen voor eigentijdse kunst, vooral voor kunstwerken van een aantal internationaal 

door musea en kunsthandel gewilde en gehypte top-kunstenaars, daalden vanaf de jaren 

negentig met dertig à veertig procent. De economische recessie, die met de beurskrach 

op Wall Street in 1987 had ingezet, was daaraan vooral debet. En geli jkti jdig met het uit

breken van de Golfoorlog in 1990 stortte in het begin van de jaren negentig de interna

tionale markt voor beeldende kunst in. Tot die crisis heerste er een koortsachtige bedrij

vigheid in de internationale beeldende kunstwereld waarin veilingen en kunsthandel de 

prijzen opdreven, overal in Europa nieuwe musea voor eigentijdse kunst werden 

gebouwd en grootschalige internationale beurzen, evenementen en tentoonstellingen 

elkaar in hoog tempo opvolgden. De internationale situatie - hausse in de jaren tachtig; 

recessie in de jaren negentig - vormde het decor waarin de Nederlandse beeldende 

kunstwereld zich spiegelde of waartegen ze zich afzette. De koortsachtigheid en hectiek 

van de markt had vanaf halverwege jaren tachtig een aantal, met name jonge, 

Nederlandse galeries tot internationale acties verleid onder andere tot deelname aan bui

tenlandse beurzen - doorgaans met overheidssteun. Sommigen met succes. Kunstenaars 

als Rob Schölte en Armando maakten op eigen kracht, dat wi l zeggen op basis van recht

streekse relaties met buitenlandse galeriehouders, musea en opdrachtgevers - zonder tus

senkomst van hun Nederlandse galerie - internationaal furore. Voor de meeste galeries 

en kunstenaars bleef het echter bij kortstondige of incidentele pogingen tot buitenlandse 

doorbraak. 

Galeriehouder Maenz hekelde het glamour-karakter van de kunstwereld waarin een 

klein aantal kunstenaars als popsterren werd gevierd en verzamelaars, galeriehouders en 
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museumcuratoren als hun op artistiek aanzien, geld en macht beluste agenten figureer

den.65 Hoewel hij een van de gangmakers was stond het society en star-dom karakter van 

de kunstmarkt hem op den duur tegen. Het was ook een van de redenen om zijn eigen 

galerie in 1991 stop te zetten en zich terug te trekken uit de beeldende kunstmarkt. In 

Nederland waren er eveneens afkerige reacties op de hectiek op de markt. In een inter

view in 1990 in NRC Handelsblad zeiden de eigenaren van Galerie Art & Project: '(...) 

er is een waanzinnige vraag naar de conceptuele kunst uit de jaren zeventig waarmee 

onze galerie is begonnen. We krijgen ineens van die enge Japanse stemmen aan de tele

foon, een soort hijgers die kennelijk van ons bestaan op de hoogte zijn gebracht en op 

de gekste uren bellen om te vragen of er nog wat te koop is uit die t i jd. Dat hebben we 

wel maar dat krijgen ze niet. Stel je voor dat je daar op in zou gaan (...). Sommige van 

die types komen naar onze galerie toe en als we die toevallig voor de deur zien staan 

doen we niet open.(...) Je wordt zo moe van dat gigantische beleggingscircuit, van al die 

mensen die nooit belangstelling hebben gehad maar wel geld hebben.'66 

De galeriehouders wi lden niet aan nouveau riche en beleggers verkopen maar aan 

'collectioneurs uit inkomen en niet uit kapitaal. Die bijvoorbeeld kunst kopen in plaats 

van op vakantie te gaan. De mensen die uit kapitaal kopen zitten meer in de Spiegelstraat 

(...) Bij ons zi jn het kinderloze mensen - kinderen kosten veel geld - met top-functies.' 

(...) Het profiel van de kopers bij Art & Project luidde: 'Ouderen, kinderloos of homo'.67 

Zowel het incidentele karakter van geslaagde export van Nederlandse kunstenaars of 

galeries als de afkeer van de hectiek op de markt waren illustraties van de stand van 

zaken in de Nederlandse kunstwereld, die - net als in vorige decennia - een overwegend 

nationaal karakter had. 

In het buitenland werden de ontwikkelingen in de beeldende kunstwereld voorname

lijk gedirigeerd door galeries, kunsthandel, veil ingwezen en particuliere verzamelaars. 

Doorgaans dienden kunstenaars deze stations eerst te passeren alvorens de musea aan

dacht hadden voor hun werk. In Nederland was de situatie meestal omgekeerd: kunste

naars-carrières in museum en galerie liepen vaak parallel. Hier te lande waren het de 

activiteiten van musea en overheidsinstellingen die de toon zetten in de eigentijdse beel

dende kunstwereld.68 Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig beïnvloedden zij - nog 

sterker dan voorheen - de ontwikkelingen in de productie, distributie en receptie van 

beeldende kunst en daarmee de veranderingen in de beeldende kunstwereld als geheel 

en het galeriebestel in het bijzonder. 

Het aantal kunstenaars in Nederland was net als in voorgaande decennia door de jaren 

tachtig heen almaar toegenomen.69 Met die stijging zette ook de pluriformisering in de 

beeldende kunstwereld door. Nieuwe en neo-ontwikkel ingen bleven zich 

aandienen.Video, computers en andere nieuwe media integreerden in de beeldende 

kunstwereld en vermengden zich met nieuwe ontwikkelingen in de f i lm, muziek en uit-

gaans-cultuur. De grenzen tussen nieuwe media, toegepaste kunsten en beeldende kun-
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sten vervaagden. Technieken als keramiek en sieraden die in de jaren zeventig en begin 

jaren tachtig een eigen domein hadden verworven werden in de regionen van de avant 

garde weer onderdeel van de beeldende kunst: kunstenaars putten naar believen uit 

materialen, technieken, stijlen en beeldmiddelen. 

Een explosief groeiend gezelschap van (jonge) kunsthistorici, crit ici en theoretici speel

de een steeds belangrijkere rol in de beeldende kunstwereld. Ze profileerden zich als 

woordvoerders of vormgevers van het vocabulaire van de vooruitgangsgedachte óf van 

het eclectische postmoderne gedachtegoed. Bijvoorbeeld in een tijdschrift als Metropolis 

M. Ook hielden ze zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingsconcep

ten al dan niet op postmoderne leest geschoeid. Sommigen werden zelfs kunstenaar. 

Net als in voorgaande decennia bleven oudere stromingen en stijlen, bijvoorbeeld 

meer op ambacht en vakmanschap gebaseerde kunstvormen, allerlei Post-Cobra-varian-

ten of andere abstracte kunstuitingen kunstenaars bezighouden. Oudere generaties kun

stenaars bleven hun traditionele manier van werken trouw; maar ook jongere generaties 

kunstenaars waren daarin werkzaam of gaven er een eigen invull ing aan. Zowel de nieu

we ontwikkelingen in de beeldende kunst als de traditionele en meer gevestigde stro

mingen hadden op den duur eigen publicatiekanalen. Een tijdschrift als Metropolis M 

met aandacht voor actuele internationale kunst coverde een geheel ander terrein van de 

beeldende kunstwereld dan de tijdschriften Tableau of Kunstbeeld die meer belangstel

ling toonden voor gevestigde en traditionele kunstuitingen.70 

De distributie van beeldende kunst werd in de jaren tachtig en negentig gekenmerkt 

door verdergaand expansie en differentiatie - evenals in de voorgaande decennia. Zeker 

met de teloorgang van de BKR vanaf halverwege de jaren tachtig nam het aantal distri

butie-instellingen voor eigentijdse beeldende kunst - net als het aantal galeries - naar 

kwantiteit en kwaliteit immens toe. Veilingen hielden zich steeds meer met eigentijdse 

kunst bezig en musea zetten hun tentoonstellings- en acquisitiebeleid gericht op de 

(internationale) actualiteit voort - vanaf 1984 daarin extra ondersteund door subsidie van 

de overheid.7 ' De hoeveelheid commerciële adviseurs en bemiddelaars steeg explosief 

vanaf het midden van de jaren tachtig.72 Een toenemend aantal evenementen variërend 

van ateliertentoonstellingen tot beeldenroutes werd door kunstenaars zelfgeorganiseerd. 

Er was sprake van een explosieve groei van het aantal zogenaamde kunstenaarsinitiatie

ven.73 

Het aantal kunstkopers en verzamelaars nam toe maar vooral ook de mythevorming 

over de ontstentenis er van.74 Sinds jaar en dag klaagden veel galeriehouders over een 

gebrek aan (grote) verzamelaars in ons land, waarbij alti jd verwezen werd naar (ver

meende) grote aantallen verzamelaars in het buitenland: het gras is alti jd groener bij de 

buren. Veilingmeester J.P. Clerum bijvoorbeeld van het gelijknamige Veilinghuis typeer

de de Nederlandse eigentijdse verzamelcultuur sinds de jaren zestig als 'op zi jn best een 

leuke provinciale markt'.75 Aan die vermeende kleinschaligheid zou de calvinistische 

aard van de Nederlander met zijn 'protestantse ethiek' van soberheid en zuinigheid, die 
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min of meer tegengesteld zou zi jn aan het etaleren van pronkgedrag, ten grondslag lig

gen.76 Een andere verklaring werd gezocht in het egalitaire ethos dat het Nederlandse 

volk - net als bijvoorbeeld het Scandinavische - zou kenmerken en dat onderscheidend 

gedrag als bijvoorbeeld het verzamelen van kunst eerder afkeurt dan beloont. 

Er zijn echter ook tegenovergestelde meningen: zij verwijzen naar de meer dan ver

tienvoudiging van het aantal bemiddelaars in de beeldende kunstwereld in de afgelopen 

decennia. Die multipl icering zou ook zijn parallel moeten hebben in de toename van het 

aantal kopers en verzamelaars.77 In een artikel in Elsevier van april 1995 stelde Vera llles 

dat de groep kunstkopers op dit moment veel groter is dan twint ig jaar geleden. Zij noem

de, in navolging van de socioloog Howard Becker, met name de babyboomers die over 

veel geld beschikken en dat gaan uitgeven aan grotere huizen, luxueuze interieurs en 

ook aan kunst die daarbij past.78 Ook de opmerking van galeriehoudster Cora de Vries 

van Collection d'Art dat het - in tegenstelling tot enige decennia geleden - not done is 

om reproducties in huis te hebben maar echte kunstwerken moet in dit licht beschouwd 

worden. Exacte cijfers zi jn er niet; schattingen en meningen over aantal en aard van ver

zamelaars en kunstkopers lopen nogal uiteen. Schattingen van galeriehouders en andere 

insiders uit de beeldende kunstwereld variëren van enkele honderden tot enkele duizen

den. Uitgaande van de breedte en gelaagdheid van beeldende kunstwereld en galerie-

bestel ligt het laatste cijfer meer voor de hand dan het eerste. 

De afwisselende opbloei en neergang van de internationale kunstmarkt tussen 1985 en 

1995, de almaar toegenomen veelheid en verscheidenheid in de productie, distributie en 

receptie van beeldende kunst en de veranderingen in het overheidsbeleid vanaf halver

wege de jaren tachtig vormden het klimaat waarin het galeriebestel in Nederland vanaf 

halverwege de jaren tachtig functioneerde en veranderde. Binnen dat bestel ontwikkel

den zich steeds nadrukkelijker min of meer gescheiden segmenten. Een segmentering die 

werd versterkt en bestendigd door het overheidsbeleid 

Accentverschuivingen door het overheidsbeleid 

Overheidsbeleid vanaf 1984 

Terwijl in de gelederen van beroepsverenigingen van kunstenaars, met name de 

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Beeldende Kunstenaarsregeling 

(BKR) steeds meer als een verworden recht werd gezien, kreeg de regeling in de loop van 

de jaren zeventig en tachtig buiten de BBK steeds meer kritiek te verduren. Tot in Amerika 

werd aandacht besteed aan de Nederlandse kunstberg die door de regeling ontstaan was. 

De Amerikaanse, uit Australië afkomstige, kunstcriticus Robert Hughes wi jdde er in zi jn 

boek De klaagcultuur uit 1994 een passage aan: 'In Nederland heeft men de afgelopen 

twintig jaar geprobeerd iedereen vrij toegang tot de koektrommel (de BKR TC) te geven. 

(...) De kunstenaars moesten in leven blijven en Nederlander zi jn, dat was het enige wat 

telde. De collectie bevat werk van bijna achtduizend kunstenaars. Het wordt nergens 
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tentoongesteld en zoals vr i jwel iedereen in Nederland, behalve de kunstenaars zelf nu 

toegeeft is 98 % ervan rommel. De kunstenaars vinden het allemaal waardeloos, behal

ve hun eigen werk'.79 'En dus zitten de magazijnen vol : democratisch niet hiërarchisch, 

niet elitair, niet seksistisch, onverkoopbaar en tot grote spijt van de Nederlandse overheid 

slechts gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.'80 

Maar ook in het binnenland verhevigde de kritiek met de niet te remmen toename van 

het aantal gebruikers van de regeling. Na mislukte pogingen om vanaf 1984 de almaar 

stijgende hoeveelheid BKR-kunstenaars in te dammen werd de Beeldende 

Kunstenaarsregeling uiteindelijk in 1987 opgeheven.8 ' De gelden die daardoor vr i jkwa

men bij het ministerie van Sociale Zaken werden - al vanaf 1984 - overgeheveld naar het 

cultuurdepartement.82 De afdeling beeldende kunsten van het Ministerie van Welzi jn 

Volksgezondheid en Cultuur, waarin in het begin van de jaren tachtig kunsthistorici, veel

al afkomstig uit de museumwereld, de toon aangaven, ontwikkelde in relatief korte t i jd 

een nieuw beleidsinstrumentarium.83 Het begrip artistieke kwaliteit stond in dat beleid 

centraal en fungeerde als paraplubegrip voor de verwerkeli jking van beleidsdoelstellin

gen: inkomensvorming van beeldende kunstenaars en spreiding en afname van beelden

de kunst.84 

De nieuwe beleidsinstrumenten betroffen verschillende subsidiemogelijkheden zoals 

werkbeurzen en beroepskostenvergoedingen (later basisstipendia) voor in kwalitatief 

opzicht waardevol geachte kunstenaars. De uitvoering van het beleid lag in eerste instan

tie in handen van het ministerie maar werd vanaf 1988 uitbesteed aan het Fonds voor 

Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Ook de eerdergenoemde verruiming van 

de aankoopmogelijkheden van musea voor eigentijdse kunst door middel van het instel

len van een Tijdelijke Regeling voor extra aankopen door musea en de creatie van een 

aankoopbudget van circa een mil joen gulden per jaar voor de Rijksdienst Beeldende 

Kunst waren onderdeel van nieuw beleid. In het kader van marktverruiming werd voorts 

een aantal beleidsinstrumenten ontwikkeld onder andere de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen.85 

Een aanmerkelijk bedrag van de vrijgekomen BKR-gelden werd doorgesluisd naar pro

vincies en gemeenten die van dat geld naar eigen inzicht beeldend kunstbeleid konden 

voeren. De grotere gemeenten stelden Centra voor Beeldende Kunst (CBK) in die het 

nieuwe gemeentelijke beleid vormgaven. In navolging van het rijksbeleid subsidieerden 

de lagere overheden eveneens markt-verruimende activiteiten voor galeries en andere 

marktpartijen. Er werden bijvoorbeeld provinciale of lokale aankoopsubsidieregelingen 

ingesteld of vestigingssubsidies voor galeries of subsidies voor deelname aan ( internat io

nale beurzen. Zo gaf de provincie Limburg galeries subsidies voor deelname aan buiten

landse beurzen.86 De gemeenten Rotterdam en Eindhoven ontwikkelden een galeriebe-

leid in het kader waarvan vestigings- en andere subsidies werden verstrekt. In Groningen, 

Friesland en Drenthe werd een gezamenlijke aankoopsubsidieregeling van kracht met de 

bedoeling de marktpositie van de in het Noorden van het land gevestigde galeries te ver-
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sterken.87 Een aantal gemeenten entameerde aankoopsubsidieregelingen - die doorgaans 

korting betroffen bij de aankoop van werken van lokale kunstenaars - ingesteld onder 

andere in Alkmaar, Amersfoort, Den Haag en Dordrecht.88 Net als bij de ASK in de jaren 

zeventig volgden provincies en gemeenten het beleid van de rijksoverheid. Lokaal en 

regionaal markt-verruimingsbeleid kreeg op deze wijze gestalte. 

De Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

De teloorgang van de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK), die ondanks felle 

protesten van galeriehouders in 1979 was opgeheven, had geleid tot voortdurende pres

sie vanuit het bestuur van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst op de overheid om maatregelen te treffen ter stimulering van de 

markt. In 1984 trad een nieuw bestuur aan binnen de vereniging dat probeerde oude en 

nieuwe leden te motiveren tot gerichte acties voor marktverruiming. Gezien de ver

scheidenheid aan galeries, de tegenstellingen en de verschillen in opvattingen en belan

gen binnen het bestel was dat een moeizaam proces. Net als in het begin van de jaren 

tachtig kostte het veel inspanning om een aantal toonaangevende galeries voor de ver

eniging te winnen - noodzakeli jk voor adequaat optreden van de organisatie. Omdat de 

nadruk in het nieuwe overheidsbeleid lag op artistieke kwaliteit wilde het ministerie van 

Welzijn Volksgezondheid en Cultuur de vereniging van galeriehouders alleen maar als 

gesprekspartner indien ook de 'kwalitatief goede' galeries lid zouden zi jn. Het vermoe

den van dirigisme, eerder uitgesproken door vertegenwoordigers van de vereniging, werd 

bewaarheid. Het volharden in deze opstelling door de overheid - en haar adviseurs - zou 

aanmerkelijke gevolgen hebben voor de organisatieverbanden van en de samenwerking 

tussen galeriehouders. De effectuering van de nieuwe kredietregeling voor kunstkopers 

had daarin vanaf halverwege de jaren tachtig een accelererende werking. 

Plannen voor een regeling voor het - met overheidssubsidie - rentevrij afsluiten van 

een lening voor het aankopen van kunstwerken waren in kringen van de Vereniging van 

Galeriehouders ontwikkeld en werden vanaf 1984 tot overheidsbeleid gemaakt.89 Vanaf 

dat jaar was er immers een beleidskader en beleidsinstrumentarium waarin een dergelij

ke regeling paste en - nog belangrijker - gelden beschikbaar om hem te financieren. De 

Rentesubsidieregeling kunstaankopen kreeg zijn plaats toebedeeld in het markt-verrui

mingsbeleid, groeide uit tot het belangrijkste middel in dat beleid en soupeerde al snel 

meer dan vijftig procent van het beschikbare budget op. 

Doelstelling van de Rentesubsidieregeling kunstaankopen was het bevorderen van de 

aankoop van werken van hedendaagse kunst door particulieren bij galeries en daardoor 

verbetering van de inkomenspositie van beeldende kunstenaars te bewerkstelligen. 

Nevendoel was de ondersteuning van galeries.90 De regeling werkte als volgt: krediet

waardige kopers konden, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, op afbetaling en 

rentevrij kunstwerken kopen van levende beeldende kunstenaars in Nederland. De aan

koop diende te geschieden bij een aantal geselecteerde galeries. Het Ministerie van 
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Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur subsidieerde de rente en had met financierings

maatschappij De Lage Landen van de Rabobank een overeenkomst voor de financiering 

van de leningen afgesloten. Het aankoopbedrag van het kunstwerk, waarvoor de lening 

werd afgesloten, bedroeg minimaal 500 gulden en maximaal 12.500 gulden. Een advies

commissie, ingesteld door de Raad voor de Kunst, selecteerde de galeries die van de 

regeling gebruik mochten maken. Dat gebeurde op basis van door de galeries ingezon

den documentatie over hun expositieprogramma's en gegevens over hun bedrijfsvoering 

en omzet. Criteria waarop de galeries getoetst werden waren de kwaliteit van de exposi

ties, de professionaliteit van de galerie en hun geografische spreiding over het land. 

De vooronderstelling van de Vereniging van Galeriehouders dat haar leden collectief 

toegelaten zouden worden tot de regeling - hetgeen de galeriehouders graag wi lden 

omdat het lidmaatschap van de vereniging al een zekere ballotage inhield - bleek ijdel 

en leidde tot geharrewar tussen ministerie en vereniging. Ook het feit dat galeriehouders 

hun omzetcijfers aan het ministerie ter inzage moesten geven om mee te kunnen doen 

met de regeling stuitte op verzet. Aanvankelijk weigerde de vereniging dat dan ook col

lectief. Na overleg leverde men uiteindelijk toch - zij het anoniem - informatie aan over 

de omzetcijfers. Door dit gekrakeel werd de onderlinge verstandhouding er niet beter op 

en een aantal galeries keerde zich van de vereniging af. Er bleek ook nauwelijks een 

draagvlak van nieuwe actieve leden voorhanden en aan de opleving binnen de galerie

vereniging sinds 1 984 kwam dan ook snel een einde. Ook haakten steeds meer bestuurs

leden af en per januari 1 988 werd besloten de vereniging 'te laten inslapen'.91 

Inmiddels was de Rentesubsidieregeling in werking en evenals ten ti jde van de ASK, 

twee decennia eerder, was men er in beleids- en parlementaire kringen zeer mee inge

nomen en optimistisch gestemd over de effecten. Tegen het eind van de jaren tachtig 

werd de regeling kamerbreed als een belangrijke subsidie-instrument gezien.92 Het betrof 

immers een markt-stimulerende subsidie aan de kunstconsument in een beleidssector die 

ondanks het nieuwe beleidsinstrumentarium (nog steeds) werd gedomineerd door pro

duct (en producent) gerichte subsidies. Uiteraard was ook het merendeel van de galeries 

zeer ingenomen met het bestaan van de Rentesubsidieregeling, een regeling die per slot 

van rekening in de eigen gelederen tot ontwikkel ing was gebracht.93 

Het gebruik van de regeling nam in hoog tempo toe. Het bedrag dat jaarlijks op de 

begroting werd uitgetrokken, verzesvoudigde tussen 1985 en 1992 van een half mil joen 

tot drie mil joen gulden. Hetzelfde gold voor de omzet en de uitgekeerde rente die in 

1985 respectievelijk meer dan drie mil joen gulden en bijna 500.000 gulden bedroegen. 

In 1992 waren die bedragen opgelopen tot zestien en drie mil joen gulden. Het aantal 

koopcontracten bedroeg in 1985 meer dan zevenhonderd en in 1992 meer dan vierdui

zend. Van de kopers die gebruik maakten van de regeling verdiende in 1988 66.4% een 

bruto jaarinkomen van meer dan 50.000 gulden per jaar, in 1990 was dat 69.9%.9" Het 

aantal galeries dat werd toegelaten tot de subsidieregeling bleef jaarlijks stijgen. In 1985 

waren dat 67 galeries en in 1992 was dat aantal toegenomen tot 197 (zie bijlage 3). 
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Hoewel de galeries in de reglementen van de regeling expliciet als doelgroep voor de 

uitvoering van de regeling werden genoemd was het toelatingsbeleid van de Raad voor 

de Kunst de eerste jaren breder. Kunstenaarsverenigingen en kunstenaarscollectieven als 

bijvoorbeeld Amsterdams Beeldhouwers Kollektief, Pulchri Studio te Den Haag en 

Genootschap Kunstliefde te Utrecht, die over eigen expositieruimten beschikten, moch

ten ook van de regeling gebruik maken. Tot 1992: toen werd de regeling veranderd. 

Aanleiding voor die revisie was vooral de kostenbeheersing door de overheid. Door het 

toenemende gebruik van de Rentesubsidieregeling moest jaarlijks meer geld op de begro

ting opgenomen worden om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en daaraan dien

de een halt te worden toegeroepen. Andere redenen waren onbedoelde effecten: stock-

verkoop en fraudegevoeligheid.95 

De toelatingscriteria werden verscherpt. In de eerste jaren van het bestaan van de rege

ling waren voor de Raad voor de Kunst criteria als breedte, pluriformiteit, geografische 

spreiding en variatie in kunstenaars en stijlen uitgangspunt. Breed en pluriform bleek 

echter op gespannen voet te (kunnen) verkeren met kwalitatief hoogwaardig. Zeker 

indien een 'museale' kwaliteitsnorm met nadruk op actualiteit en vernieuwing als belang

rijkste vertrekpunt gold, zoals dat bij de Raad voor de Kunst het geval was.96 Bij de toe

lating van de galeries werd dan ook steeds sterker de nadruk gelegd op het kwaliteitscri

terium. De Raad onderscheidde verschi l lende galeriecircuits die in een 

kwaliteitspiramide werden geplaatst: 'het top-circuit van de avant garde en een tweede 

circuit met een minder pretentieuze maar wel een eigen kwaliteit ' stond niet ter discus

sie. Anders was dat met de 'onderkant van de kwaliteit ' : galeries waarvan de kwaliteit 

van het programma als ' twi j felacht ig 'werd geafficheerd. Een galerie 'vertegenwoordigde 

altijd wel een paar aanvaardbare kunstenaars volgens de kwaliteitsnorm van de Raad 

voor de Kunst; zij verkeerden echter vaak in het gezelschap van kunstenaars die niet aan 

die norm' voldeden.97 

Uit mijn onderzoek naar de Rentesubsidieregeling kunstaankopen, in de periode 

1984-1990, uitgegeven door de Boekmanstichting onder de titel Kwaliteit op krediet, 

kwam naar voren dat een klein aantal galeries via de regeling een aanmerkelijke omzet

stijging boekte. Ongeveer tachtig procent van de galeriehouders, die de regeling gebruik

ten, sprak van een omzet-verhogend effect. De percentages die zij noemden varieerden 

van drie tot honderd. Een veel genoemd percentage was twintig à dertig procent. De 

inkomenseffecten van de Rentesubsidieregeling bleken voor een kleine groep kunste

naars groot te zi jn en voor een grote groep kunstenaars klein. Voorts kwam uit het onder

zoek naar voren dat het merendeel van de kunst die met gebruikmaking van de regeling 

werd gekocht, voor relatief brede publiekslagen toegankelijke kunst betrof. Zowel naar 

kunstvorm (schilderijen, grafiek) als naar inhoud (bijvoorbeeld veel grafiek van Cobra-

kunstenaars maar ook meer traditionele figuratieve en abstracte kunst van bekende en 

minder bekende kunstenaars). 

De Rentesubsidieregeling kunstaankopen bleek het meest effectief te werken aan de 
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onderkant van de kwaliteit en dus niet in de door Raad voor de Kunst gewenste museale 

richting.98 Een indicatie van de verschillen tussen 'museale' en 'niet museale' kunst geven 

bijlage 4 en 5. In de bijlagen worden de kunstenaars genoemd die het meest door musea 

zi jn aangekocht in de periode 1984-1990 in het kader van de Ti jdel i jke 

Aankoopsubsidieregeling Moderne kunst voor musea en vergeleken met de kunstenaars 

die het meest zijn aangekocht met gebruikmaking van de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen. Een vergelijking van beide 'rijtjes' laat zien dat er over het geheel geno

men sprake is van verschillende namen van kunstenaars die staan voor uiteenlopende 

soorten kunst. Bij de aankopen door part icul ieren in het kader van de 

Rentesubsidieregeling scoren Cobra en Post-Cobra kunstenaars het hoogst: Lucebert, 

Karel Appel, Corneille, Eugène Brands evenals populaire, voor een breed publiek toe

gankelijke kunst, in verschillende figuratieve en abstracte technieken, van kunstenaars 

als Herman Brood, Cole Morgan, Nico Molenkamp, Gerti Bierenbroodspot, Jan Mont i jn , 

Ru van Rossum, Hans van Horck en Richard Smeets. Opmerkeli jk is dat ook een kunste

naar als Armando in dit lijstje hoge ogen goo i t . " Bij de aankopen in het kader van de 

Tijdelijke Aankoopsubsidieregeling door de musea wordt de toon gezet door conceptu

ele kunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig onder anderen Peter Struycken, Rudi van 

de Wint, Jan Dibbets, Sjoerd Buisman, oudere gevestigde schilders en beeldhouwers als 

Lucassen en Carel Visser en een (jongere) generatie kunstenaars uit de jaren tachtig onder 

wie Marlene Dumas, Marien Schouten, Rob Schölte en Henk Visch.'00 Armando zit ook 

in dit lijstje in de hogere regionen. De vergelijking illustreert het bestaan van twee ver

schillende circuits van kunstwaardering en kunstbeoordeling in de Nederlandse beel

dende kunstwereld. Er is een door particulieren gedomineerd circuit waarin particuliere 

kopers de toon aangeven en galeries en kunsthandels een belangrijke intermediaire rol 

vervullen. En er is een museaal circuit waarin musea, overheidsinstellingen en fondsen 

toonaangevend zijn en galeries - een aantal uitzonderingen daargelaten - een onderge

schikte rol vervullen. 

Hef ABC van de Raad voor de Kunst 

In de onbedoelde werking van de Rentesubsidieregeling kunstaankopen en de kwal i -

teitsproblematiek die er mee gepaard ging werd het bestaan van beide circuits gereflec

teerd. Voor overheid en adviseurs waren de onvoorziene effecten en de spanningsver

houding tussen kwaliteit en pluriformiteit problemen die om een oplossing vroegen. In 

1992 werd die solutie door de adviseurs gezocht en gevonden in een voorstel tot 

afschaffing van de Rentesubsidieregeling kunstaankopen."" Het Ministerie van Welzi jn 

Volksgezondheid en Cultuur nam dit voorstel echter niet over. Een van de redenen daar

voor leek de politieke populariteit van de regeling. De nadruk vanuit beleid en politiek 

was in de loop der ti jd steeds meer komen te liggen op het consumenten-soevereine 

karakter van de regeling hetgeen ook paste binnen de groeiende aandacht voor cultuur

participatie als beleidsdoel in het (beeldende) kunstbeleid van de jaren negentig.'02 
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De raad ontwierp vervolgens, in opdracht van het ministerie, een nieuwe verdeelsleu

tel voor de galeries die werden toegelaten tot de Rentesubsidieregeling. Zij maakte een 

categorale indeling van de galeries waarbij het kwaliteitscriterium het uitgangspunt was. 

Drie groepen A,B en C werden onderscheiden aan de hand van de mate van kwaliteit 

van de geboden kunst, het (inter)nationale belang en de risicovolle programmering (of 

het ontbreken daarvan) van de desbetreffende galerie. De eerste categorie, die bestond 

uit drie en zestig galeries waarvan er acht en twint ig in Amsterdam gevestigd waren, 

werd zonder restricties toegelaten tot de regeling. De tweede categorie, drie en veertig 

galeries, mocht de regeling gebruiken als er geld over was en de derde categorie, zeven 

en zeventig galeries, werd van de regeling uitgesloten. 

Deze indeling riep binnen het verenigingsverband van galeries veel weerstand op. 

Vanaf 1989 had een aantal galeriehouders de ingeslapen vereniging weer nieuw leven 

ingeblazen en onder de naam Nederlandse Vereniging van Galeriehouders (NVC) her

opgericht.103 Kunsthandelaar Lambert Tegenbosch was van meet af aan voorzitter en stu

rende kracht in de nieuwe vereniging. De galerievereniging had ogenschijnlijk lering 

getrokken uit het onderlinge gekissebis over kwaliteit in het verleden binnen de oude 

vereniging. Er werden 'liberale toelatingseisen' gehanteerd met betrekking tot artistieke 

kwaliteit maar strenge normen ten aanzien van het commercieel gedrag van leden want 

er was 'gemakkelijker overeenstemming te bereiken met betrekking tot de normen in het 

handelsverkeer en moeil i jk of niet met betrekking tot wat genoemd wordt artistieke kwa

liteit. Diversiteit van artistieke smaak en kwaliteitsoordeel bestaat bij zowel publiek als 

galeriehouders. Een vereniging kan die feitelijke stand van zaken niet loochenen. Alle 

monopoliseringstendensen op dit terrein moeten in een galerievereniging worden afge

wezen.'104 Commercieel onafhankelijke en professionele uitoefening van het beroep van 

galeriehouder was een belangrijke invalshoek van de NVG.105 In 1991 had de vereniging 

vijftig leden. Het merendeel van de leden was van buiten Amsterdam afkomstig en de 

meeste avant garde - veelal Amsterdamse - galeries sloten zich niet aan bij de NVG. 

Pogingen om deze galeries tot lidmaatschap te bewegen hadden weinig succes. De ver

eniging was mede (her)opgericht om te voldoen aan de behoefte van het Ministerie van 

Welzijn Volksgezondheid en Cultuur aan een branche-organisatie waarmee over de ver

schillende subsidies die voor het galeriewezen in werking waren gesteld overlegd kon 

worden. Maar aangezien de door de overheid in kwalitatief opzicht belangrijk geachte 

galeries zich niet aansloten werd de vereniging niet als gesprekspartner geaccepteerd. 

De dreigende aanscherping van de Rentesubsidieregeling had inmiddels geleid tot een 

nieuwe, tweede vereniging van galeriehouders. In 1992 werd de Bond van 

Galeriehouders opgericht, waarvan een veertigtal verwante galeries lid werd - op één na 

allemaal galeries uit categorie A van de Raad voor de Kunst. In een brandbrief werd de 

ratio voor deze nieuwe vereniging als volgt geformuleerd: 'Galeriehouders zi jn 

Einzelgänger, maar bepaalde signalen uit de hoek van het ministerie van WVC maken 

duidelijk dat wi j ons zo snel mogelijk moeten bundelen in één orgaan. Nu zult u den-
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ken: er bestaat al een Nederlandse Vereniging van Galeriehouders; wel , WVC zoekt het 

op dit moment niet bij de daarbij aangesloten galeries. Een van de meest urgente zaken 

is dat WVC op zoek is naar een onderhandelingspartner voor het overleg betreffende de 

voortgang van de WVC-subsidieregeling.'106 De nieuwe galeriebond werd aldus mede in 

het leven geroepen door de verwachte aan-scherping van de toelating tot de regeling. De 

Bond van Galeriehouders - enige jaren later Galerie Bond Nederland - pretendeerde een 

progressieve galerievereniging te zijn en was gemodelleerd naar de kwaliteitsnormen 

zoals die binnen het avant gardistische deel van de kunstwereld opgeld deden. Een aan

tal avant garde galeries was aangesloten maar na enige jaren bestond de meerderheid 

van de leden uit langer bestaande galeries met een gevestigde reputatie als bijvoorbeeld 

Nouvelles Images. De meesten waren in Amsterdam of op zi jn minst in de Randstad 

gevestigd. 

De Nederlandse Vereniging van Galeriehouders (NVG) verzette zich fel tegen de cate

gorale indeling door de Raad voor de Kunst. De categorisering werd gezien als diskwa

lificerend en ondeskundig en als schadelijk ervaren voor 'klanten en kunstenaars. Het 

lijkt op een degradatie van de eredivisie naar de amateurs.''07 Al le galeries uit het 

Noorden des lands werden bijvoorbeeld tot 'wachtkamergalerie' gedegradeerd.108 De 

vereniging en een aantal individuele galeriehouders spande een AROB procedure aan 

tegen het Ministerie van Welzi jn, Volksgezondheid en Cultuur om de indeling ongedaan 

te maken. De categorale indeling van de galeries bleek juridisch niet houdbaar. Door het 

ministerie werden, ook al omdat er voldoende geld bleek te zi jn om galeries uit beide 

categorieën van de regeling gebruik te- laten maken, de categorieën A en B samenge

voegd. De C categorie bleef op kwalitatieve gronden uitgesloten van de regeling. 

De Rentesubsidieregeling kunstaankopen werd vanaf 1 993 op basis van deze indeling 

uitgevoerd: het aantal galeries dat gebruik mocht maken van de regeling was in 1994 

afgenomen tot 114 - in plaats van de oorspronkelijke 197. In hetzelfde jaar werd door het 

ministerie 3.5 mil joen gulden aan rentesubsidie beschikbaar gesteld, waar een omzet van 

ongeveer elf mil joen gulden tegenover stond. Een aanmerkelijke daling van de omzet die 

in de jaren daarna doorzette. Die daling was een bewijs dat er meer omzet via de rege

ling plaatsvond bij galeries die door de Raad voor de Kunst aan de onderkant van de 

kwaliteit werden geplaceerd, die van de regeling werden uitgesloten, dan bij de her

nieuwd tot de regeling toegelaten galeries. Op het departement was een bureaucratische 

beheersstructuur gecreëerd voor de regeling, waardoor calamiteiten als verkoop vanuit 

stock van kunstenaars die niet aan de galeries verbonden waren en eventuele fraude 

weinig kans meer kregen. Alle aankopen via de regeling werden op het ministerie gecon

troleerd aan de hand van de eerder door de galeries opgegeven tentoonstellingspro

gramma's. Voorts was een nieuwe verdeelsleutel van toepassing op grond waarvan gale

ries tot de Rentesubsidieregeling werden toegelaten. Op basis van de hoogte van de 

omzet werd het bedrag bepaald dat de desbetreffende galerie in het kader van de rege

ling mocht besteden. De advisering over de toelating van de galeries tot de 
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Rentesubsidieregeling was ook niet meer in handen van de Raad voor de Kunst, maar 

ondergebracht bij een adviescommissie onder de paraplu van de Mondriaan Stichting te 

Amsterdam, die vanaf 1992 was belast met een aantal beleidstaken van het ministerie. 

Deze commissie adviseerde de stichting over de toelating van (nieuwe) galeries tot de 

regeling uitgaande van de striktere kwaliteitscriteria. 

In de Rijksbegroting voor 1994 kondigde de toenmalige minister van WVC, Hedy 

d'Ancona, aan dat de Rentesubsidieregeling per 1 januari 1995 zou worden afgeschaft. 

In een toespraak bij de opening van het eerste Nederlandse gallery-building, een verza

melgebouw van galeries, aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam in 1993 motiveerde zij 

dat voorstel, door te wi jzen op het belang van 'een bloeiend galeriebestand dat het brede 

spectrum van de publieke voorkeuren een dienst kan bewijzen'. De overheid kon zich, 

aldus de minister, niet meer beperken tot een aanbod van pure avant garde en risicovol

le kunst, maar moest erkennen dat de consument het recht heeft zi jn eigen voorkeur te 

volgen. Zij concludeerde op basis daarvan dat de regeling moeil i jk gecontinueerd kon 

worden 'omdat de selectie die ermee gepaard ging voor de galerie-branche meer na- dan 

voordelen had'. '0 9 De toespraak gaf bl i jk van de terreinwinst van de cultuurparticipatie-

gedachte - ten koste van de nadruk op artistieke kwaliteit en avant garde - die met het 

aantreden van d'Ancona prominenter onderdeel werd van het beleid en in het kader van 

de regeling werd vertaald als consumenten-soevereiniteit. 

Door gezamenlijke actie poogden de Caleriebond Nederland en de Nederlandse 

Vereniging van Galeriehouders via de Tweede Kamer en de Vaste Kamercommissie voor 

Cultuur het voortbestaan van de Rentesubsidieregeling veil ig te stellen. De dreigende 

opheffing van de regeling en de eventuele financiële consequenties daarvan waren 

schijnbaar voldoende reden voor coöperatief optreden naar overheid en parlement toe. 

De opvolger van d'Ancona, de nieuwe, paarse, staatssecretaris, Aad Nuis, die zich in zijn 

vorige functie, als Tweede Kamerlid altijd in positieve zin had uitgesproken voor het 

voortbestaan van de regeling, kwam dan ook terug op het besluit van zi jn voorgangster. 

De Rentesubsidieregeling werd toch voortgezet in 1995 en 1996 en er werd twee mi l 

joen gulden per jaar voor uitgetrokken. De advisering bleef in handen van de Mondriaan 

Stichting. 

Met ingang van 1997 werd ook de uitvoering van de regeling overgeheveld naar de 

Mondriaan Stichting. Deze ontwierp een volledig nieuwe regeling waarin nog meer dan 

voorheen de consumentensoevereiniteit uitgangspunt was: de KunstKoopregeling. Bij de 

toelating van galeries werd weer een breder kwaliteitscriterium gehanteerd. De regiona

le betekenis van galeries werd naast de kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma's 

een zwaarwegender criterium. Alleen galeries die minimaal 75.000 gulden omzetten in 

1995 konden voor de regeling in aanmerking komen - een jaar later werd dat omzetbe-

drag, dankzij financiële ondersteuning van een particuliere weldoener, Stichting Artimo, 

verlaagd tot 50.000 gulden. Een aantal van 124 galeries werd per 1 januari 1997 tot de 

regeling toegelaten en daar kwamen er per 1 januari 1998 nog 14 b i j . Na een aanvan-
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keiijk voorzichtige start neemt het gebruik van de regeling zienderogen toe maar het is 

nog te vroeg om de effecten van de nieuwe regeling te bezien. 

Het bestaan van de Rentesubsidieregeling kunstaankopen van 1984-1996 had aan

merkelijke effecten op het galeriebestel. Onderscheidingsprocessen die al eind jaren 

zeventig en begin jaren tachtig de eenheid binnen de galerie-organisatie frustreerden 

werden door de toelatingsperikelen versterkt. Door de indeling van galeries in catego

rieën creëerde de Raad voor de Kunst een piramidale kwaliteitshiërarchie van door-de-

overheid-goedgekeurde-galeries die zich bezighielden met door-de-overheid-goedge-

keurde-kunst hetgeen een diskwalificatie inhield van diegenen die niet tot de regeling 

werden toegelaten. De hiërarchie werd ook weerspiegeld in het bestaan van twee ver

enigingen van galeriehouders. Vergelijkbare onderscheidings- en hiërarchiseringsproces-

sen deden zich voor bij de toelating en afwijzing van galeries voor deelname aan kunst

beurzen in Nederland. 

Kunstbeurzen als arena voor distinctie 

Beurzen en tegenbeurzen 

In 1964 werd in Nederland de eerste kunstbeurs georganiseerd - door een museum. 

Directeur Hans Paalman van het Stedelijk Museum te Schiedam nodigde vier 

Nederlandse en een buitenlandse galerie uit om hun kunstenaars te presenteren onder de 

naam Balans. Aan de beurs namen deel: Galerie d'Eendt en Galerie Espace uit 

Amsterdam, Galerie 20 uit Arnhem en Galerie Delta te Rotterdam. Als buitenlandse gast-

galerie was Jacques Dubourg uit Parijs gevraagd. " ° Drie jaar later werd Balans nog een 

keer herhaald in het Schiedamse museum.11' Het aantal deelnemers werd uitgebreid met 

twee maar de beurs bleef uiterst kleinschalig en in de ogen van critici weinig represen

tatief voor wat zich in de Nederlandse kunstwereld afspeelde.112 Het was dan ook het 

einde van Balans en het zou tot 1977 duren voor er een nieuwe beurs op grotere schaal 

zou plaatsvinden. Daaraan voorafgaand werden wel plannen ontwikkeld onder andere 

door Piet Clement van de Printshop die het idee had om in 1976 onder de naam Art 

Amsterdam een kunstbeurs te organiseren.1'3 Het plan was 'een representatieve collectie 

kunstwerken uit de periode na 1945 onder de aandacht te brengen van een potentieel 

internationaal publ iek' ."4 Op Art Amsterdam zou Nederlandse kunst in de context van 

de internationale kunsthandel getoond worden. De beurs, die gehouden zou worden in 

de Rai te Amsterdam, was bedoeld als kleinschalig alternatief voor de grootschalige 

kunstbeurzen te Keulen en Bazel. Deelname aan deze buitenlandse beurzen vond op uit

nodiging plaats én was erg duur en dus slechts voorbehouden aan kapitaalkrachtige gale

ries. 

Participatie aan Art Amsterdam zou alleen mogelijk zijn op invitatie. Twintig 

Nederlandse en tweehonderd buitenlandse galeries waren uitgenodigd - waarvan er vijf

tig in eerste instantie belangstelling toonden.115 Begin 1976 bleek echter dat de buiten-
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landse belangstelling tegenviel - waarschijnli jk vanwege het feit dat Art Amsterdam vlak 

voor de kunstbeurs van Bazel plaats zou hebben - en de beurs werd uitgesteld.116 De 

organisatoren besloten zich eerst te richten op 'een Nederlands gebeuren voor de 

Nederlandse kunst'.117 

In 1977 richtten de )uniorenkamer Amsterdam en de sinds een jaar bestaande 

Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst de Stichting 

Kunstmanifestatie op die de eerste echte kunstbeurs in Nederland organiseerde: de Dutch 

Art Fair die van 2 - 6 april 1977 in de Sonesta koepelkerk in Amsterdam plaatvond.118 Het 

idee was een Nederlandse kunstbeurs te organiseren die fungeerde als platform voor 

Nederlandse galeries om nationale kunstproducten aan te bieden op een internationale 

markt.119 De leden van de vereniging konden zich inschrijven voor deelname en toewi j 

zing vond plaats op volgorde van inschrijving. Aan de beurs namen dertig galeries 

deel.120 Rond 13.000 bezoekers maakten hun opwachting in de Sonesta Koepelzaal. Het 

buitenlandse aandeel in de tentoonstellingsbezoekers viel echter tegen en bleef beperkt 

tot een aantal Belgen.121 Ook deze beurs kreeg geen echt vervolg.122 

De Jaarbeurs Utrecht hield in 1981 een kunstbeurs op basis van een andere formule 

ontleend aan de West Deutsche Kunstmesse die beurtelings in Keulen en Düsseldorf 

plaatshad waar zowel galeriehouders als handelaren in oude kunst, antiek, moderne als 

hedendaagse kunst werden toegelaten. De beurs in Utrecht had circa zeventig deelne

mers. De verhouding tussen de handel in oude kunst en antiek en moderne en heden

daagse kunst was ongeveer dertig-veertig. De selectie van de galeries was in handen van 

de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst en uitbesteed 

aan een commissie bestaande uit onder andere de eigenaren van Galerie d'Eendt (Will 

Hoogstraate) en Galerie Fiolet (Ger Fiolet) uit Amsterdam.123 Het uitgangspunt was dat 

leden in principe niet geballoteerd hoefden te worden omdat door hun lidmaatschap van 

de vereniging reeds sprake was van selectie. De vereniging ondersteunde de beurs in 

Utrecht maar binnen haar gelederen was wel discussie over deelname aan de beurs.124 

De op de avant garde gerichte galeries - met name die uit Amsterdam - zagen deelname 

aan deze beurs door de brede opzet en een vermeend gebrek aan kwaliteit niet zitten. 

Bij de volgende beurs in 1982, onder de naam K' 82, waren vergelijkbare meningsver

schillen over kwaliteit en deelname voor een aantal leden van de selectiecommissie 

reden om zich uit de commissie terug te trekken. 

Op eigen houtje organiseerden Amsterdamse galeriehouders van 18 tot en met 21 

maart 1982 een Kunstmanifestatie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam als tegenhanger van 

de Utrechtse beurs.1" De laatste vond - een week voor de Amsterdamse beurs - toch 

doorgang zij het in gewijzigde opzet. De oude kunst en antiek bleef achterwege maar 

toch keerde een aantal galeries dat wel in 1 981 aanwezig was de editie van K' 82 de rug 

toe.126 Deelname aan de manifestatie in de Nieuwe Kerk was beperkt tot galeries voor 

hedendaagse kunst die uitgenodigd waren door de organisatoren. K' 82 had 7000 bezoe

kers en de kunstmanifestatie te Amsterdam trok 1 7.000 bezoekers. In de Nieuwe Kerk lag 
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de nadruk vooral op kennismaking met actuele kunst - hoewel het uitdrukkeli jk wel de 

bedoeling was om kunst te verkopen. Er was dan ook bewust gekozen voor de term 

kunstmanifestatie in plaats van beurs.'27 Diversiteit en kwaliteit waren uitgangspunt en de 

vierendertig geselecteerde deelnemers gaven - in de ogen van de organisatoren - teza

men een representatief beeld van de hedendaagse kunst in Nederland op dat moment. 

Zowel de avant garde als verschillende stromingen en stijlen binnen figuratie en abs

tractie waren vertegenwoordigd op de manifestatie. 

Het succes van de Nieuwe Kerk leidde in 1983 tot een nieuwe editie van de mani

festatie waar echter vooraanstaande galeries - die het eerste jaar wel meededen - ont

braken. Art & Project, Helen van der Mey, Wim van Krimpen en Collection d 'Ar t lieten 

verstek gaan. Andere galeries zoals Delaive te Amsterdam en Nanky de Vreeze, toen net 

in Amsterdam gevestigd, werden niet uitgenodigd voor deelname. Als reden werd door 

de organisatoren de beperkte ruimte in de Nieuwe Kerk opgevoerd. Maar de niet toege

laten galeries bestempelden de selectie echter als kliekvorming en vriendjespolitiek. Ze 

namen hun uitsluiting letterlijk en posteerden zichzelf vlak naast de Nieuwe Kerk in stal

letjes waar ze hun kunstwerken aan het publiek presenteerden.'28 

Op een derde kunstmanifestatie in 1984 organiseerden de buitengeslotenen een Non-

Stop-Kunstmarathon in de Sonesta Koepelkerk te Amsterdam. De marathon duurde zes

endertig uur. Onder de twint ig deelnemers bevonden zich onder anderen Galerie Van der 

Have, Galerie Delaive en Galerie Nanky de Vreeze. De deelnemers aan de 

Kunstmanifestatie waren vooral de gevestigde en langer bestaande galeries als Espace, d' 

Eendt en Nouvelles Images en jaren-zeventig-galeries als Jurka en Asselijn. Ook dit jaar 

lieten Art & Project en consorten het afweten. 

De toelatings- en afwijzingsprocedures rondom deelname aan kunstbeurzen hadden 

betrekking op vermeende artistieke inhoudelijke kwaliteitsverschillen tussen galeries. 

Vanaf het ontstaan van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst waren deze verschillen onderwerp van discussie en bron van one

nigheid. Landelijk toonaangevende galeries met internationale ambities en de pretentie 

de avant garde van dat moment te vertegenwoordigen voelden zich kwalitatief te goed 

voor een beurs waaraan ook galeries deelnamen die op voor een breder publiek toegan

kelijk of meer gevestigde kunst waren gericht. Minder pretentieuze galeries met toegan

kelijkere, abstracte of figuratieve kunst of kunsthandels die graag wi lden deelnemen aan 

een beurs werd de toegang ontzegd. 

De KunstRai 

In 1984 werd de Stichting Kunstbeurs opgericht door Wim van Krimpen. Het bestuur 

bestond uit galeriehouders Wim van Krimpen en Adriaan van Ravesteijn, verzamelaar 

Marti jn Sanders en directeur van de AMEV verzekeringsmaatschappij F. Smit. Aanleiding 

was onvrede van de galeriehouders over het, in hun visie, middelmatige niveau van 

hedendaagse kunstbeurzen in Nederland. Doel van de stichting was 'een hoogwaardige 
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kunstmanifestatie van de grond til len zonder inmenging van alle mogelijke belangen

groepen die kwaliteit in de weg staan en immer wi l len vergaderen.'129 De stichting had 

de organisatie van een kunstbeurs voor ogen die was gericht op het tonen van kunst die 

van hoge kwaliteit getuigde en door toonaangevende galeries werd gebracht in een inter

nationale setting. 

Voor de eerste KunstRai in 1985 werd een selecte groep Nederlandse deelnemers -

voornamelijk uit Amsterdam - gevraagd.'30 Daarnaast werd een aantal vooraanstaande 

galeries uit West Duitsland uitgenodigd.131 Er was ook een speciale tentoonstelling van 

actuele Nederlandse en Duitse kunst geselecteerd door museumconservatoren Karel 

Schampers en Marie Hélène Cornips.'32 De kosten van de organisatie van deze tentoon

stelling werden gesubsidieerd door het Ministerie van Welzi jn, Volksgezondheid en 

Cultuur. Door deze expositie en de restrictie van de organisatoren dat galeries niet meer 

dan drie kunstenaars in hun stand mochten exposeren had de beurs een museale al lu

re.'33 Meer dan 1 7.000 mensen bezochten de beurs en er werd anderhalf mil joen gulden 

omgezet (gemiddeld per galerie circa 45.000 gulden). De KunstRai onderscheidde zich 

van de beurs in de Nieuwe Kerk door de museale presentatie, de pretentie de beste 

Nederlandse galeries te hebben uitgenodigd en de gerichtheid op avant garde kunst die 

vooral interessant was voor avant garde fijnproevers.'34 De Nieuwe Kerk daarentegen 

mikte steeds meer op een zo groot en pluriform mogelijk publiek met een brede belang

stelling. 

De beurs in de Nieuwe Kerk werd in 1 985 weer gehouden maar er was sprake van een 

daling van het bezoekersaantal. Voor de organisatie was dat reden om de beurs voor 

1986 conform de opzet van de KunstRai vorm te geven. De inschrijving voor deelname 

was niet meer open maar geschiedde op invitatie en de galeries werden geacht om solo

exposities of duo-tentoonstellingen van hun kunstenaars te maken. Zestig galeries wer

den aangeschreven waarvan er echter slechts twintig reageerden. Vanwege die geringe 

respons werd de beurs afgelast hetgeen tot woede en ongeloof onder de aangemelde 

galeries leidde maar tegelijkertijd ook tot nieuwe initiatieven. Gaieriehoudsters Nanky de 

Vreeze en Maghi Bettini hielden vervolgens op eigen initiatief een kunstbeurs in de Beurs 

van Berlage te Amsterdam.'35 Een onafhankelijke commissie adviseerde over de selectie 

van de galeries die mochten deelnemen. Die commissie stelde een lijst samen van zestig 

galeries waarvan er dertig reageerden."6 De beurs, die een brede blik pretendeerde te 

geven op het aanbod aan hedendaagse kunst door Nederlandse galeries, werd een suc

ces en tot 1989 jaarlijks georganiseerd. In dat jaar werd de toelating van galeries tot de 

KunstRai versoepeld en verbreed en was er geen reden meer voor de organisatie van een 

alternatieve kunstbeurs. 

In 1986 vond de KunstRai op nagenoeg dezelfde wi jze doorgang als het jaar ervoor. 

Het aantal Nederlandse deelnemers was dat jaar ongeveer even hoog, de selectie even 

strikt en de publieke belangstelling even groot. Gastlanden waren Frankrijk en België. Er 

was weer een centrale tentoonstelling van actuele kunst, afkomstig uit de drie deelne-
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mende landen, gesponsord door het Ministerie van Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur. 

De samenstellers waren de Belg Jan Debbaut, destijds adjunct directeur van het Van 

Abbe Museum in Eindhoven en Bernard Blistène, conservator van het Parijse Centre 

Pompidou. In 1 987 werd het aantal deelnemende galeries verdubbeld en in 1988 waren 

er zes en zestig deelnemers. Kwaliteit en actualiteit bleven uitgangspunt voor de selectie 

tot deelname. Maar de bezoekersaantallen bleven stabiel (17.000 à 18.000). Het aantal 

nam zelfs af ten opzichte van de KunstRai in 1985. De omzet steeg evenmin maar daal

de in vergelijking met de eerste beurs. 

Ook de overheid liet het afweten; de jaarlijkse subsidie voor de KunstRai werd aan

merkelijk verminderd omdat men vond dat de beurs op den duur zelf de kosten moest 

kunnen opbrengen. Daarbij kwam dat het cultuurdepartement een ruimer toelatingsbe

leid voor deelname van galeries aan de beurs voorstond parallel aan het toelatingsbeleid 

van de Rentesubsidieregeling die sinds 1984 in werking was. Het ministerie was van 

mening dat de galeries die tot de regeling waren toegelaten ook in aanmerking dienden 

te komen voor deelname aan de KunstRai. Al deze financiële en bestuurlijke omstandig

heden tezamen en de pressie vanuit de overheid maakten dat er vanaf 1989 een breder 

toelatingsbeleid werd gehanteerd voor deelname aan de KunstRai. De beurs werd com

merciëler van opzet en daarmee was de KunstRai in vijf jaar t i jd van een avant garde 

beurs gericht op een select publiek tot een commerciële beurs voor een breed publiek 

geworden.'37 

Vanaf 1 991 was Van Krimpen directeur van de Rotterdamse Kunsthal en dus niet meer 

directeur van de KunstRai. Hi j bleef nog wel in het bestuur van de Stichting Kunstbeurs. 

Nieuwe directeur van de KunstRai was beeldend kunstenaar en galeriehouder Jaap 

Witzenhausen. Een belangrijk aspect van zi jn taak was het streven naar een nauwere 

relatie tussen Nederlandse en buitenlandse galeries met als doel te komen tot een fifty-

fifty verdeling. Om te beginnen werd aan twint ig galeries gevraagd een gastgalerie uit het 

buitenland te inviteren. Daarnaast werd het aantal deelnemers uitgebreid tot honderd 

twint ig. Echter: gelijktijdige accentuering van de internationale dimensie en beklemto

ning van het commerciële karakter van de beurs was problematisch, zo niet onmogeli jk. 

Witzenhausen: 'Het is een zware klus om een commerciële beurs op te zetten en tege

lijkertijd het niet commerciële aspect hoog te houden. In de loop der jaren zi jn verschil

lende galeries de beurs binnengelopen, die op een heel andere manier werken dan de 

meeste andere galeries en die meer de handel vertegenwoordigen dan de kunst. (...) Er 

staan galeries die vanuit een elitaire houding werken en gewoon die dingen doen en er 

staan galeries die niet vies zi jn van de economische kant van de kunst.'138. 

De verbreding van de beurs en de daarmee gepaard gaande commercialisering deden 

Paul Andriesse, Bart van de Ven van The Living Room, Mi lco Onrust en Fons Welters 

besluiten niet deel te nemen. De galeriehouders vonden dat kunst in een meer besloten 

sfeer gepresenteerd diende te worden en ontwikkelden een aversie tegen niet in de kunst

wereld ingevoerd publiek dat de beurs 'als een dagje Artis' zag. De galeriehouders had-

PASSIE OF PROFESSIE 



den genoeg van de landerige stemming en de onkunde van de beursbezoekers: 'het 

publiek dat er komt weet dikwij ls van niets.' De onwetendheid stuitte hen tegen de borst 

en werd gekwalificeerd als uiting van gebrek aan respect voor de kunst: 'Ze lopen met 

een broodje in de hand voorbi j ' aldus Onrust. Het overkwam galeriehouder Van de Ven 

dat bezoekers informeerden 'of hij die schilderijen nou allemaal zelf had gemaakt'.139 Er 

waren echter ook galeriehouders, bijvoorbeeld Erik Bos van Nouvelles Images, die hele

maal geen problemen hadden met de verbreding van het aanbod op de beurs. Bos: 'Er 

kan veel rotzooi staan op de KunstRai maar de mensen die komen zullen eerder de stap 

maken van de rotzooi naar de kwalitatief goede kunst dan andersom."40 

Witzenhausen bleef slechts een jaar directeur van de KunstRai en werd in 1992 opge

volgd door Erik Hermida, directeur van de Stichting Onderneming en Kunst te 

Amsterdam, een bureau dat zich bezighield met kunstbemiddeling voor het bedrijfsle

ven.14 ' Hermida wi lde in eerste instantie opnieuw een innovatieve exclusieve beurs 

maken - zoals de KunstRai in 1985 ooit begonnen was. Hi j wi lde: 'geen gevestigde 

namen, geen kunsthandel, maar uitsluitend galeries (...) geselecteerd op de kwaliteit van 

het kunstaanbod, de actualiteit van het gebodene, de continuïteit van het aanbod over 

een aantal jaren en de band met de kunstenaars.' Voorts moest het werk avant gardistisch 

zi jn. Om die reden werden galeries buitengesloten die vanaf 1990 wel deelnamen.'42 

Ondanks verzet hield Hermida in eerste instantie vast aan het selectieve karakter van de 

beurs. De galeriehouders die de toegang tot deze editie van de beurs werd geweigerd 

'betwijfelden (...) de hanteerbaarheid van het criterium avant garde en vroegen zich af of 

een galerie en een kunsthandel zonder hypocrisie van elkaar te onderscheiden zouden 

z i jn . " 4 3 Een aantal van de eerder afgehaakte avant garde galeriehouders deed wel weer 

mee in 1992 onder wie Paul Andriesse, The Living Room, Fons Welters en Torch - som

migen demonstratief in de kleinst mogelijke opstelling. 

In 1993 werd de beurs echter weer verbreed mede op aandringen van de Nederlandse 

Vereniging van Galeriehouders. Deze meende dat een beurs als de KunstRai moest wor

den gezien als 'een spiegel van wat nationaal (zo mogelijk) internationaal het beste gale-

riegebeuren is. En omdat de hedendaagse kunst onderscheiden richtingen kent en onder

scheiden graden van verworteling in het verleden, zal een geslaagde KunstRai die 

onderscheiden richtingen en verwortelingen moeten tonen."4 4 De beurs werd inderdaad 

verbreed en er kwam ruimte voor oudere kunst en voor figuratieve kunst van traditione

le signatuur. In 1994 stopte de Stichting Kunstbeurs met de organisatie van de KunstRai 

en werd deze overgenomen door de RAI Beursorganisatie en op dezelfde wi jze, nog 

steeds onder leiding van Hermida, die in dienst kwam van de Rai, voortgezet. Een zeer 

brede beurs was het gevolg. Kunst vanaf 1900 was er te koop. Galeries die eerder 

geweerd waren vanwege hun vermeende gebrek aan vernieuwing stonden weer op de 

beurs. Verschillende soorten galeries stonden door elkaar. Voor een aantal galeries, onder 

andere Andriesse en Art & Project, was dat reden om te besluiten niet meer mee te doen. 

Maar de organisatie was tevreden en besloot de KunstRai op deze wijze voort te zetten. 
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De beurs was bedoeld voor een breed publiek: kunst is handel en de bezoekersaantallen 

telden. Het nieuwe beleid leidde ook tot instemmende reacties: 'Alsof kunstverkopen iets 

vies is' aldus kunsthandelaar Lambert Tegenbosch, voorstander van deze verbreding en 

aanpak: 'dat (is) bij uitstek de taak van de galerie. Je wi l t idealisme toch niet gelijk stel

len met doodsdrift'. ,4S Het op een breed publiek gerichte beleid van de KunstRai werd in 

1994 en 1995 voortgezet en leidde tot toename van het aantal bezoekers en van de 

omzet. 

Galeriehouders die niet mocht deelnemen aan de KunstRai in 1992 organiseerden in 

1993 de Holland Art Fair in Utrecht met een mix van figuratieve, abstracte en toegepas

te kunst. Vanaf 1994 werd deze beurs in Den Haag gehouden. Ook de avant garde 

reageerde en een week voor de KunstRai 1995 vond de kunstbeurs Art Amsterdam plaats 

in de Beurs van Berlage. Initiatiefnemer was Adriaan van der Have van Torch. Hi j werd 

terzijde gestaan door Galerie Snoei uit Rotterdam en Galerie Lingbeek uit Arnhem. 

Exclusiviteit en kleinschaligheid was uitgangspunt van de beurs waarvoor een dertigtal 

galeries werd uitgenodigd. De beurs richtte zich op de jongste ontwikkelingen in de beel

dende kunst - oorspronkelijk ooit de opzet van de KunstRai die in de ogen van de orga

nisatoren van Art Amsterdam verworden was 'tot een macramé-galerieaanbod' aldus 

Snoei in De Volkskrant '...veel te tam. Het is kunst voor boven de zitbank' ,46 De hele 

situatie leek op die van 1984 alleen waren de rollen nu gewisseld: de KunstRai had de 

rol van de Nieuwe Kerk en Art Amsterdam die van de KunstRai.14'' 

In 1995 had de KunstRai dezelfde opzet als in 1994 met een breed aanbod aan gale

ries. De in zijn beleid wendbaar gebleken KunstRai-directeur Hermida omschreef het 

concept voor de nieuwe editie van de KunstRai als volgt: 'Wi j richten ons niet uitsluitend 

op vernieuwende actuele kunst en op kleinschaligheid maar zoeken de breedte in de 

overtuiging dat er een groter publiek te bereiken is dan die 20.000 mensen die de voor

gaande jaren de KunstRai bezochten. We hebben doelbewust gekozen voor continuïteit. 

Uiteindeli jk telt voor deelnemende galeriehouders eerst een commercieel succes. 

Daarnaast is er voor ons natuurli jk een ideologische component. Wi j menen het belang 

van kunstenaars en bezoekers het best te dienen met het samenbrengen van verschillen

de segmenten. Toegepaste kunst, traditionele kunst, klassieke moderne en vernieuwende 

kunst gaan prima samen."48 

Toch was er een ordening in de presentatie aangebracht. De kunstliefhebber die een 

meer traditionele voorkeur had, bijvoorbeeld voor figuratieve of oudere kunst, moest 

linksaf waar de in dit werk gespecialiseerde galeries bij elkaar waren gezet. De op de 

avant garde gerichte kunstliefhebbers moesten rechtsaf. De tweedeling tussen avant 

garde en de rest werd op deze wijze zelfs ruimteli jk manifest gemaakt.' '" 

Het bestaan van Art Amsterdam had aanzienlijke gevolgen voor de KunstRai. Het aan

tal deelnemende avant garde galeries aan de KunstRai liep terug. In hun ogen was op de 

KunstRai middelmatigheid troef. De kritiek van een deel van de avant garde was niet 

zozeer op de breedheid van de beurs als zodanig gericht maar op het gebrek aan een 
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eigen plek binnen het geheel. Zo vond galeriehoudster Leyla Akinci : 'Laat het breed wor

den in volle zin zodat w i j er als avant garde galeries ook staan en als je dan een schei

ding aanbrengt, een duideli jke indeling van galeries, dan kan het gerust breed zi jn. (...) 

Ik denk dat de KunstRai niet kan draaien op alleen avant garde galeries en a'ls de beurs 

te breed wordt dan bli jven de avant garde galeries weg. " 5 0 Er waren echter ook andere 

meningen: Tijdens de opening van de beurs in 1996 zei Henk van Os, destijds directeur 

van het Rijksmuseum, daarover: 'Ze voelen zich voornamer dan de KunstRai en beseffen 

niet dat het publiek zelf heel goed een keuze uit de veelheid van kunst weet te maken, 

ik hoop dat ze terugkeren van hun dwaalspoor, want die veelheid is juist heerlijk en 

spannend.'151 

Een poging van directeur Hermida van de KunstRai om in deze geest een oplossing te 

zoeken en Art Amsterdam onderdeel te laten zijn van de KunstRai mislukte in 1996. De 

Art Amsterdam galeries wi lden wel maar dan met een voorkeursbehandeling bijvoor

beeld in de vorm van een apart segment binnen de KunstRai, lagere prijzen voor stand-

huur en zeggenschap over standbouw en inr icht ing."5 2 De integratie van beide beurzen 

ging niet door en Art Amsterdam werd voor de tweede keer separaat gehouden, nu niet 

meer in de Beurs van Berlage maar op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. 

In de edities van 1997 en 1998 waren de galeries van Art Amsterdam echter wel onder

deel van de KunstRai. Ze waren ondergebracht in een apart segment - zoals ze een jaar 

tevoren hadden gevraagd. 

Al deze afscheidingsmanoeuvres en - bewegingen waren vooral uiting van de distinc

tieve behoefte van op nieuwe ontwikkelingen in de kunst gerichte galeries die de nadruk 

legden op artistieke kwaliteit en het ideële en exclusieve karakter van hun métier . 

Commercieel waren deze galeries vaak geen hoogvliegers terwij l ze doorgaans wel het 

meeste aanzien in de nationale kunstwereld claimden - en ook genoten - zowel in eigen 

kringen als daarbuiten. Galeries die zich bezig hielden met voor een breed publiek toe

gankelijke kunst genoten genoten daarentegen buiten de eigen kring minder artistiek aan

zien maar waren doorgaans commercieel redelijk tot zeer succesvol. Deze prestigehiër

archie - die in eerste instantie uit het galeriebestel zelf voortkwam - werd aangescherpt 

door een overheidsbeleid waarin de aandacht vanaf het begin van de jaren tachtig steeds 

meer naar kwaliteit en avant garde uitging. Niettegenstaande het feit dat tegen het einde 

van de jaren tachtig in het overheidsbeleid een nuancering plaatsvond en cultuurpartici

patie en consumenten-soevereiniteit nadrukkelijker als beleidsdoelen in beeld kwamen 

bleef de prestigehiërarchie door de jaren negentig heen in tact. 

Een stille marginalisering? 

In het laatste decennium van de twintigste eeuw werd in de media veelvuldig melding 

gemaakt van een neerwaartse lijn in het galeriebestel in Nederland onder invloed van de 

ontwikkelingen op de internationale markt. Tegelijkertijd heerste er optimisme over de 
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toegenomen belangstelling voor beeldende kunst die onder andere tot uitdrukking kwam 

in de stijging van het aantal galeries en andere distributie-instellingen en toename van 

het aantal kunstkopers.153 

In het galeriebestel deed zich de paradoxale situatie voor dat het aantal galeries en de 

diversiteit almaar bleef toenemen terwijl de economische positie van de bedrijfstak, die 

over het geheel genomen nooit florissant was, nauwelijks verbeterde. In het Financieel 

Dagblad werd in 1 996 zelfs geschreven over een 'een stille marginalisering'van het gale

riewezen. Er zou sprake zi jn van een 'structurele overcapaciteit. Er zi jn er simpelweg te 

veel dus de gemiddelde omzet is laag. De conjuncturele terugval van de afgelopen jaren 

maakt bovendien dat er minder vraag naar nieuwe beeldende kunst is. De marges staan 

voortdurend onder druk en de mogelijkheden tot kostenbesparingen worden eindeloos 

beproefd maar raken uitgeput.'154 Ook binnen sommige regionen van het galeriebestel 

was men in de jaren negentig somber gestemd en werd gesproken van een zekere kunst

moeheid onder het publiek: 'Veel kopers zi jn hedendaagse kunst, vooral in de musea, 

beu: steenkolen , zand, spaghetti op de vloer, installaties en video's waar niets mee te 

doen schijnt. Van de weeromstuit kopen ze troep die de schijn heeft van abstractie en 

expressiviteit. Intussen geraken de stukken die echt de moeite waard z i jn, in een isole

ment."55 

Ook waren er fusies en faillissementen. Het verzamelgebouw aan de Lijnbaansgracht 

was al aan de orde evenals de korte samenwerking tussen Van Krimpen en Art & Project 

en de teloorgang van The Living Room. Zij waren echter niet de enigen die het bij lt je 

erbij neergooiden. 'De recessie heeft me de das omgedaan' aldus galeriehouder Hans 

Brinkman 'in zijn lege galerie in de Amsterdamse Rozenstraat'. Eind jaren zeventig en in 

de jaren tachtig had hij nog een omzet van vier tot zes ton per jaar, aldus de galerie

houder 'De afgelopen jaren zakte dat tot een ton. "S 6 

Vooral avant garde galeries leken slachtoffer van de malaise. Binnen dit circuit tw i j 

felde men ook steeds meer aan het instituut galerie dat er schijnbaar onvoldoende in 

slaagde voldoende draagvlak te creëren in de particuliere markt. Galeriehouders 

Malasch en Van der Have werden al ten tonele gevoerd met hun oplossing: de private 

dealer of het agentschap en de vertegenwoordiging van kunstenaars - zonder al te veel 

aandacht voor de presentatiefunctie van de galerie. Een groeiend aantal galeriehouders 

bekeerde zich tot de combinatie kunsthandel-galerie of de combinatie galerie-advies-

kunstuitleen. Onder hen galeriehouders die voorheen de nadruk legden op de galerie als 

autonoom en authentiek instituut met eigen kwaliteiten en taken anders dan kunsthandel 

of kunstuitleen. 

Erik Bos, voorzitter van de Galeriebond Nederland en eigenaar van galerie Nouvelles 

Images stelde in het Financieel Dagblad in 1996 dat de grenzen tussen galerie en kunst

handel vervaagden. '"Kunst kopen op een veil ing en vervolgens verkopen in de galerie 

is niet langer vies". Dit betekent dat de praktijk van consignatie (...) niet langer heilig 

is."5 7 Een werkwijze die buiten ons land gangbaar was en hier te lande eerder uitzonde-
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ring dan regel kreeg bij de avant garde galeries steeds meer krediet. Bij de minder op ver

nieuwing gerichte galeries was de combinatie galerie-kunsthandel of galerie-adviseur-

kunstuitleen al veel eerder common practice. Deze verandering in visie op het instituut 

galerie leek uitdrukking van het verlaten van de ideologie van 'de galerie als plaats waar 

de kunstenaar zelf zijn werken aanbood. In die opvatting staat de galerie dicht bij het ate

lier en betekent de kunsthandel het ver daarvan verwijderde winstbejag', zoals Lambert 

Tegenbosch licht ironisch schreef in 1997. Tegelijkertijd gaf deze houding blijk van 

opportunisme - ingegeven door noodzaak tot overleven.'58 

De kwantitatieve groei binnen het galeriebestel in de jaren tachtig en negentig was aller

minst synoniem met de verbetering van de economische positie van de bedrijfstak. Tot 

die bevinding komen verschillende onderzoeken naar de galeriebranche die eind jaren 

tachtig, begin jaren negentig werden uitgevoerd. De resultaten van die rapporten brach

ten weinig verandering in het treurige beeld van de economische habitus van de gemid

delde galerie uit de jaren zeventig en tachtig, dat uit eerdere onderzoeken opdoemde. 

Uit een onderzoek van K. Hol lebeek in 1987 kwam bijvoorbeeld naar voren dat de meer

derheid van de galeries - nog steeds - was aangewezen op neveninkomsten.159 Wat de 

beroepspraktijk betreft was er evenmin veel veranderd vergeleken met de jaren zeventig 

en de eerste helft van de jaren tachtig. Het commissiepercentage was verhoogd: afhan

kelijk van de plek van de galerie in de hiërarchie van het bestel en de relatie en de 

machtsverhoudingen tussen galeriehouder en kunstenaar werd een percentage van veer

tig of vijftig procent aan commissie gehanteerd - soms meer. Aan gemiddelde kosten per 

maand werd een bedrag tussen de drieduizend en de vi j fduizend gulden genoemd met 

uitschieters naar boven en naar beneden. Het aantal regelmatige kopers van de galerie 

lag tussen de vijf en twint ig en de vijf en zeventig en het aantal minder regelmatige 

kopers en belangstellenden tussen de tweehonderd en vi j fhonderd. Andere onderzoeken 

naar galeries in de loop van de jaren negentig bevestigden in grote lijnen dit beeld. 

In 1994 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek naar 

de situatie van de galeries in Nederland in 1992.160 Vierhonderd galeries verkochten in 

totaal 52.000 kunstwerken in dat jaar en organiseerden 3650 exposities. '6 I Bijna een 

kwart van de galeries was gevestigd in Amsterdam en meer dan een kwart van de verko

pen vond in Amsterdam plaats. Gemiddeld hielden de galeries negen exposities per jaar 

waarin zo'n tachtig kunstwerken werden verkocht van gemiddeld drie en twintig ver

schillende kunstenaars. De galeries verkochten daarnaast gemiddeld zo'n vijft ig werken 

uit stock. De werkgelegenheid bij de galeries bestond uit bijna vierhonderd full time 

arbeidsplaatsen waarvan driekwart bestond uit eigenaren en firmanten. Ook waren er 

vrijwilligers actief: circa vijf en zeventig full t ime arbeidsplaatsen. De galeries verkoch

ten in dat jaar tezamen voor bijna zeventig mil joen gulden. Bijna vijf en tachtig procent 

van dat bedrag had betrekking op de verkoop van werken die de galerie in consignatie 

had van kunstenaars. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een relatief kleine 
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groep galeries (78 van de 402) goed was voor tweederde van het gehele verkoopbedrag, 

te weten 47 mil joen gulden.162 Beeldend Kunstenaars ontvingen in 1992 43 mil joen gul

den aan inkomsten via galeries. Over het jaar 1994 verzamelde het CBS vergelijkbare 

gegevens. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat het aantal galeries ongeveer 

gelijk gebleven was evenals het aantal exposities en bezoekers.163 Gemiddeld zetten 

galeries 130.000 gulden om, galeries die daarnaast ook kunstadviseur waren 360.000 

gulden en galeries die zowel aan kunstuitleen als advies deden 330.000 gulden.164 Min 

of meer vergelijkbare cijfers kwamen ook naar voren uit andere onderzoeken die zich 

niet specifiek richtten op het galeriewezen maar binnen een bredere probleemstelling 

daaraan wel aandacht schonken165 In 1993, 1994 en 1995 verkochten kunstenaars 

respectievelijk voor bijna 34, 32 en 46 mil joen gulden via galeries en kunsthandel.166 

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat een relatief klein aantal galeries redelijke 

omzetten haalde en een groot aantal structureel weinig verdiende. Vooral reeds langer 

bestaande galeries of galeries met voor een breed publiek toegankelijke figuratieve en 

abstracte kunst bleken een wisselend maar toch min of meer constant inkomen te heb

ben. Exacte cijfers over de verschillen tussen hoog en laag zijn er niet. De omzetgege-

vens van 1994, 1995 en 1996 van galeries die gebruik maakten van de Rentesubsidie

regeling kunstaankopen van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen dan wel de sinds 

1997 operationele KunstKoopregeling van de Mondriaan Stichting gebruiken, geven wel 

een indicatie van die verschillen (zie bijlage 9). Opmerkeli jk is dat de cijfers elkaar niet 

veel ontlopen terwijl de galerie-populatie van de regeling van de Mondriaan Stichting in 

kwalitatief opzicht breder van samenstelling is dan die van de Rentesubsidieregeling in 

de jaren negentig.167 In het algemeen zijn de aantallen galeries met omzetten tot 500.000 

wat talrijker bij de KunstKoopregeling. Circa de helft van de galeries heeft in 1994 en 

1995 een omzet die lager is dan 200.000 gulden per jaar. Zeven procent van de galeries 

in 1 994 - en zes procent in 1 995 - zet meer dan een mil joen gulden per jaar om. In het 

algemeen wordt door avant garde galeries minder omgezet. Dat bl i jkt niet zozeer uit 

deze cijfers maar kan wel afgeleid worden uit de afname van de omzet in het kader van 

de Rentesubsidieregeling sinds deze vanaf 1992 gereviseerd is en strengere toelatingscri

teria gehanteerd worden. Ook is dit af te lezen aan de bedragen aan rentesubsidie die 

galeries jaarlijks ter beschikking krijgen.168 

Slechts een beperkt aantal van de constant aanstormende nieuwe en meestal snel weer 

verdwijnende galeries blijkt in staat om zich een economisch bestendige positie te ver

werven. Dat houdt ook in dat galeries in Nederland kunstenaars relatief weinig bestaans

zekerheid te bieden hebben: de meesten kunnen immers zelf nauwelijks overleven. 

Halverwege de jaren negentig verkoopt ongeveer de helft van de Nederlandse kunste

naars zijn werk zelf hetzij via verkoop vanaf het atelier hetzij via andere bemiddelaars -

en dus niet via galeries. Toen er nog een handjevol galeries was in de jaren vijftig en 

zestig was de situatie vergelijkbaar. Een van de redenen voor de armlastigheid van een 

groot deel van het galeriebestel in Nederland lijkt dan ook vooral daarin gelegen. Door 
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de dominante invloed van het overheidsbeleid op de beeldende kunstwereld, van 1949 

tot 1987 in de vorm van de BKR en vanaf 1987 in de vorm van allerlei andere beurzen 

en subsidies, is een aanmerkelijk deel van de beeldend kunstenaars niet - of slechts 

gedeeltelijk - afhankelijk van de markt en stelt zich relatief onafhankelijk daarvan op. 

Andere distributie-instellingen - wier belang binnen de kunstwereld alleen maar toe

genomen is in de afgelopen vijftig jaar - spelen ook een belangrijke rol in de nooddruft 

van het galeriebestel. Musea en kunstenaarsinitiatieven nemen aan de bovenkant van de 

beeldende kunstwereld de presentatietaken van galeries op zich. De vele andere bemid

delaars, van kunstuitleen tot allerlei andere commerciële agenten en adviseurs, regelen 

in de lagere regionen presentatie, verkoop en verhuur van kunst. Galeries worden daar

door soms buitenspel gezet en laten zich dat ook gebeuren. Een andere belangrijke reden 

voor de structurele economische zwakte van de bedrijfstak lijkt dan ook vooral gelegen 

binnen het galeriebestel zelf, in het primaat van de passie boven de professie; in de ont

kenning of de verhull ing van de economie. Veel galeries - en niet alleen de avant garde 

- zijn primair met kunst en kunstenaars bezig en secundair met handel. Zij gedragen zich 

als museum en leggen de nadruk op informatie en presentatie terwij l ze uiteindelijk toch 

een winkel zijn die het moet hebben van de verkoop. Het is dan ook geen wonder dat 

de meeste galeries weer snel verdwijnen en het slechts de minderheid vergund is om de 

artistiek-inhoudelijk dimensie te verbinden met economisch resultaat en daarmee hun 

dubbele identiteit van winkel én museum recht doen. Velen teren op idealisme en kun

nen dat soms decennia lang bli jven doen dankzij het inkomen van een partner of op 

basis van tevredenheid met het bestaansminimum. Het nimmer aflatend enthousiasme 

dat uit deze manier van werken naar voren komt dwingt respect af maar komt de pro

fessionaliteit en de economie van de bedrijfstak niet altijd ten goede. 
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1 Koomen-de Langen en Torringa 1997, p. 64. 

2. De Lange Trouw 2 oktober 1987. 

3. Voor Erik Bos de galerie overnam studeerde 

hij Engels en aan een Academie voor beelden

de kunst. Ook was hij beleidsmedewerker 

beeldende kunst bij de gemeente Ni jmegen. 

4. Ton Berends bleef een 'studio' in de galerie 

beheren waar het aanbod van sieraden van de 

galerie was ondergebracht. 
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(Frank van Schaick). 

6. Interview Erik Bos 17 september 1991 

(Frank van Schaick). 

7. Niet alleen is er relatief weinig belangstel

ling voor buitenlandse kunstenaars. 

Nederlandse avant garde galeries stellen dat -

in vergeli jking met het buitenland - ook de 
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gen boven de tienduizend gulden wordt hier 

te lande nauweli jks eigentijdse kunst gekocht. 

Voor een galeriehouder is dan ook een in 

omvang beperkte groep van bezoekers van 

belang die ongeveer een keer per twee jaar 
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den deze verzamelaars vaak rechtstreekse 

contacten op met buitenlandse kunstenaars -

en hun buitenlandse galeries. 

9. Interview A. van Ravesteijn 9 december 

1996. 

10. Interview A. van Ravesteijn 9 december 

1996. In 1998 zi jn de galeriehouders na dertig 

jaar gestopt met de galerie. 

11. Interview A. van Ravesteijn 9 december 

1996. 

12. De Kunsthal is een grote tentoonstellings

hal gevestigd in het museumpark in Rotterdam 

op een steenworp afstand van Museum 

Boijmans Van Beuningen en het Nederlands 

Architectuurinstituut. In de Kunsthal worden 

aan de lopende band tentoonstellingen geor

ganiseerd. Publiekstrekkers en voor een min

der breed publiek toegankelijke tentoonstell in

gen wisselen elkaar af. Het belangrijkste 

verschil tussen een Kunsthal en een museum 

is dat de eerste geen eigen collectie heeft en 

dus ook geen acquisities doet terwi j l dat een 

beide belangrijke taken van musea z i jn . 

13. Steenhuis NRC Handelsblad 18 december 

1991 . 

14. Voor Art & Project gold de ruimte in 

Rotterdam als dependance van de galerie in 

Slootdorp.'Daar brengen we de bekendere 

kunstenaars. Als aanvull ing daarop, als podi 

um voor jongere onbekende kunstenaars heb

ben we nu deze ruimte in Rotterdam'. NRC 

Handelsblad 18 december 1991 . 

15. The Living Room 1997. 

16. Financieel Dagblad 1 7 ju l i 1995. 

17. De kunstenaars deden commerciële aan

spraken op de galeriehouder waaraan deze 

niet kon voldoen. Bart van de Ven zag het zo: 

'als het goed gaat komt het door de kunste

naar als het slecht gaat komt het door de gale

rie'. Van Houts Hef Parool 2 februari 1 991 . 

18. Bijvoorbeeld Rob Schölte, Henk Visch en 

Harald Vlugt. 

19. Schölte ging op Tenerife wonen en nam 

toen Bart van de Ven stopte met The Living 

Room de ruimte op de Laurierstraat over als 

atelier. Hi j had een aantal assistenten in dienst 

die hem met name bij opdrachten terzijde 

stonden onder ander bij een grote opdracht in 
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Nagasaki in Japan. 

20. Na een 'sabbatical leave' is galeriehouder 

Bart van de Ven eind 1997 weer opnieuw een 

galerie begonnen op een bovenetage aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. 

21. René Daniels en Pieter Laurens Mo l zaten 

al in de 'stal' van Helen van der Mey. 

Kunstenaars die Andriesse toevoegde waren 

onder andere Marlene Dumas, Lidwien van de 

Ven, Henk Visch en Erik Andriesse. 

22. Galerie 1989, p 3. 

23. Het Parool 22 december 1989. 

24. Art gallery exhibiting 1996, p. 9-10. 

25. Volgens galeriehouder Van de Ven van 

The Living Room vormden de verkopen aan 

particulieren eenderde deel van de totale ver

kopen; tweederde werd verkocht aan overheid 

en bedrijfsleven. The Living Room 1995, 

p. 109. 

26. Hans Cieles, De Selby en Apunto zi jn 

inmiddels al weer ter ziele. 

27. Het viel hem op dat 'al dat talent nog 

geen galerie had of nog niet zo'n goede' en hij 

zou wel 'wat voor die mensen wi l len doen. 

Veel van die mensen hadden zelden of nooit 

een werk verkocht.' Aan de galerie verbonden 

kunstenaars waren (en z i jn in meerderheid) 

onder andere Teun Hoeks, Henk Tas, Tjarda 

Sixma, Servaes, Gerald van der Kaap, Anton 

Corbi jn. Interview 18 oktober 1991 (Frank van 

Schaick). 

28. HP/De Tijd2 jul i 1993. 

29 Interview Adriaan van der Have 18 okto

ber 1991 (Frank van Schaick). 

30. NP.C Handelsblad 24 oktober 1 989 

31. Als andere redenen voor het stopzetten 

van de subsidie werden door de vertegen

woordigers van de Raad voor de Kunst 

genoemd dat er nauweli jks werken van leven

de Nederlandse kunstenaars werden verkocht 

- overigens wel van Duitse - dat bezoekers de 

deur vaak gesloten vonden, dat de begroting 

voor 1990 slecht was onderbouwd en dat het 

enthousiasme er uit was. NRC Handelsblad 24 

oktober 1989. 

32. Roos 1992, p. 11. 

33. Van Veelen Het Parool 9 december 1988. 

34. Met dit begrip wordt de sculptuur aange

duid van veelal jonge Europese beeldhouwers 

in de eerste helft van de jaren tachtig die zich 

niets gelegen lieten liggen aan de sculptuur 

als formeel, abstract en monumentaal product. 

Het werk was vaak humoristisch, experimen

teel en emotioneel en leunde sterk op illusie 

en metafoor. Mekking, Pingen, Van Strien 

1995, p. 225-226. 

35. G. Vooistra 1997, p. 84. 

36. Dat waren bi jvoorbeeld Joep van Lieshout, 

Mer i jn Bolink, Roy Vil levoye, Job Koelewijn, 

Berend Strik en anderen. 

37. Groot 1996, p. 178. 

38. Een paar vestigden zich in het galeriege

bouw dat in 1992 aan de Lijnbaansgracht te 

Amsterdam verrees naar voorbeeld van New 

Yorkse galeries die zich al langer 'samende-

den' in eenzelfde gebouw. Voordelen van de 

gezamenli jke vestiging waren financiële 

besparingen van huurkosten en overhead. Een 

groot voordeel van de gezamenli jke vestiging 

was voorts dat het publiek toegang tot een 

aantal galeries tegelijkerti jd werd geboden. 

Op de Lijnbaansgracht zi jn anno 1997 onder 

anderen gevestigd: Galerie Anneke Oele, 

Galerie Leyla Akinc i , Galerie Lumen Travo, 

Galerie Johan Jonker, Galerie Eegje Schoo, 

Galerie Art Affairs. 

39. Het Parool 3 september 1992. 

40. Lamoree Her Parool 20 december 1995. 

41. Lamoree Het Parool 20 december 1995. 

42. Koelewijn Vrij Nederland 21 januari 1989. 
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43. De galeriehouder stelde dat onder andere 

bedrijven als Sony, het Wor ld Trade Centre 

(Atrium), de ING Bank en de Stad Rotterdam 

klanten van de galerie waren. 

44. Eindhovens Dagblad 7 november 1989. 

45. De Volkskrant 5 maart 1988. 

46. Didier De Groene Amsterdammer 20 

december 1995. 

47. Loek Brons was de leverancier van een 

groot aantal werken van onder andere Albert 

Carel Wi l l ink voor het particuliere museum 

van de Dick Schuringa, eigenaar van een w in 

kelketen en voorzitter van de voetbalclub KL, 

dat in 1997 zi jn deuren opende te Spanbroek 

in Noord Hol land. 

48. Interview Saskia Berends met Loek Brons 

12 jun i 1995. Berends 1995. 

49. Een uitzondering vormen musea die grote

re of kleinere collecties op dit gebied hebben 

als het Centraal Museum te Utrecht of het 

Gemeentemuseum te Arnhem die figuratieve 

kunst van bi jvoorbeeld Pyke Koch en Albert 

Carel Wi l l ink als een van hun specialismen 

hebben. Ook voor sommige Cobra-kunste

naars, bi jvoorbeeld voor Karel Appel of 

Constant of Cobra-werken uit de beginperiode 

is belangstelling van de zi jde van musea. In 

Amstelveen is in de jaren negentig een aan 

Cobra-kunst en kunstenaars gewi jd museum 

gesticht. 

50. De 402 galeries hadden 438 verkooppun

ten. De 93 Amsterdamse galeries hadden 101 

verkooppunten. Beeldende Kunst 1992 1994, 

p. 8. Er zi jn ook andere tell ingen. De 

Amsterdamse Galerie-agenda Alert, die maan

delijks wordt uitgegeven, telde in 1997 183 

galeries in Amsterdam. Van dat aantal was 

meer dan de helft na 1990 opgericht. 

Hermans noemde in het Galerie jaarboek van 

het tijdschrift Kunstbeeld in het jaar 1996 een 

aantal van achthonderd galeries in Nederland. 

Hermans 1996. M i jn schatting is dat de waar

heid ergens in het midden ligt en dat het aan

tal galeries in 1990 tussen de vierhonderd en 

vi j fhonderd bedraagt en rn 1995 tussen vijf

honderd en de zeshonderd. 

51. Het tentoonstellingsprogramma \fBn 

Galerie Mia Joosten blinkt uit door aandacht 

voor klassieke academische figuratieve schil

der- en beeldhouwkunst en soms aandacht 

voor Cobra of post Cobra-kunstenaars. Galerie 

Amsterdam heeft een vergelijkbare specialisa

tie maar dan thematisch op de hoofdstad 

betrokken - zoals ook in de naam tot uitdruk

king komt. Galerie Imago richt zich voorna

meli jk op een abstracte werkende oudere 

generatie schilders en beeldhouwers. 

52. Galerie Braggiotti is bi jvoorbeeld gespe

cialiseerd in glas, Galerie Binnen (1983) in 

vormgeving en design en Galerie Louise Smit 

(1986) in sieraden en 2 1 / 2 x 4 1/2 Fotogalerie 

uiteraard in fotografie. 

53. Een galerie die een dergelijke specialisatie 

al vanaf 1976 had is Galerie A van Harry 

Ruhé, die zi jn eigen verzameling - met name 

conceptuele - kunstwerken, multiples en kun-

stenaarsboeken, verkoopt in zi jn galerie in de 

Johannes Verhulststraat in Amsterdam Zuid 

waar nauweli jks andere galeries gevestigd 

z i jn . Boekie Woekie, een initiatief van een 

groep kunstenaars, is sinds halverwege de 

jaren tachtig gevestigd in de Amsterdamse 

Jordaan, houdt zich bezig met de verkoop van 

- de eigen - kunstenaarsboeken en is in de 

loop der t i jd uitgegroeid tot een galerie speci

aal gericht op dit genre. Dat geldt ook voor 

Johan Deumens Artists Books, momenteel 

gevestigd te Landgraaf en gespecialiseerd kun

stenaarsboeken. Halverwege dè jaren tachtig 

was de galerie werkzaam in Amsterdam. 
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54. Galeries waren er vanouds weinig in 

Rotterdam en met de vri jkomende gelden door 

de opheffing van de BKR besloot de gemeente 

een stimulerend beleid ten aanzien van gale

ries te gaan voeren. Vanaf 1987 konden gale

ries via de gemeente vestigingssubsidies te 

verkri jgen. Dit galeriebeleid van de gemeente 

was vooral gericht op de vestiging van nieuwe 

professionele galeries van een hoog kwalitatief 

niveau. Een aantal galeries waarvan men hoge 

verwachtingen had waaronder Galerie Bébert 

van Pablo en Pandora van Di jk en Galerie van 

Rijsbergen, die in Eindhoven resideerde, werd 

naar Rotterdam gehaald en kreeg vestigings

subsidies variërend van 15.000 tot 35.000 gul

den. Ook kregen sommige galeries bijdragen 

voor de deelname aan (inter)nationale beur

zen. In 1989 kregen galeries als Van 

Rijsbergen, Bébert, Fotomania, Ram en Van 

Mour ik in dat kader subsidie. In 1990 werd 

het galeriebeleid geëvalueerd en toonde men 

tevredenheid over de werking van het beleid 

dat had geleid tot een verruiming en verbete

ring van het Rotterdamse galeriebestel. Een 

tiental galeries kreeg een driejarige vestigings

subsidie en een drietal een eenjarige exploita

tiesubsidie. Het accent werd verlegd van de 

vestiging van galeries naar de versterking van 

de marktpositie van de galeries. Deze tendens 

werd ingegeven door de toenemende partici

patie van galeries op internationale beurzen 

maar ook door de noodzaak tot inkomstenvor

ming van kunstenaars - het geld kwam immers 

uit de gelden die vr i jkwamen door de 

opheffing van de BKR. Vanaf 1990 werden 

geen vestigingssubsidies meer verstrekt. Met 

de nieuwe in de stad gevestigde galeries was 

een maximum bereikt. Daarenboven onder

scheidden de nieuwe galeries zich te weinig 

van elkaar in de o°en van de beleidsvoerders 

en nog meer galeries van hetzelfde niveau 

zouden het aanbod niet wezenl i jk verbeteren. 

Bovendien verzwakte men er een gezonde 

onderlinge concurrentie mee. De Rotterdamse 

Kunststichting wi lde meer op afstand de 

Rotterdamse galeries - en kunstenaarsinitiatie

ven die uit dezelfde subsidiemogeli jkheid wer

den gefinancierd - bl i jven ondersteunen in 

hun verdere ontwikkel ing. Galeries in onder

vertegenwoordigde disciplines als fotografie 

bi jvoorbeeld konden wel op extra subsidie 

bl i jven rekenen; daarvoor bleef exploitatiesub

sidie tot de mogeli jkheden behoren. De subsi

dies voor deelname aan internationale beur

zen (2000 gulden) werden met ingang van 

1991 afgeschaft vanuit het idee dat die kosten 

behoorden tot de reguliere activiteiten van 

een professionele galerie. De exploitatiesubsi

die bleef wel bestaan en in 1991 waren er 

negen aanvragen voor exploitatie waarvan er 

zeven gehonoreerd werden waaronder een 

gezamenli jke aanvraag van Art & Project en 

Van Krimpen die zich in dat jaar gezamenlijk 

in de villa naast Museum Boijmans van 

Beuningen vestigden. Verbouwingskosten van 

meer dan een ton waren voor de galeriehou

ders reden om een subsidie aan te vragen 

waarbi j nadrukkeli jk werd gesteld dat de 

komst naar Rotterdam niet als reden een even

tuele subsidie van de Rotterdamse 

Kunststichting had. De subsidie werd toege

kend. Binnen een jaar werd de gezamenlijke 

galerie wegens gebrek aan voldoende belang

stelling opgeheven. Overigens vroeg ook een 

gerenommeerde galerie als Delta in de jaren 

negentig een keer een exploitatiesubsidie aan. 

In 1992 werd het galeriebeleid opnieuw gere

viseerd en de exploitatiesubsidie werd omge

zet in een galeriesubsidie gericht op projecten 

en evenementen en de ondersteuning van bi j -
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zondere activiteiten die niet direct binnen het 

reguliere tentoonstellingsprogramma passen. 

Het galeriebeleid kreeg een meer incidenteel 

karakter. Het beeldende kunstbeleid richtte 

zich nadrukkelijker op ondervertegenwoordig

de disciplines als fotografie en en op init iatie

ven van beeldende kunstenaars. Voor kunste

naarsinitiatieven bleef de mogeli jkheid 

bestaan om jaarlijks een exploitatiesubsidie 

aan te vragen met een maximum van 1 5.000 

per jaar. Voor 1993-1996 werd dit beleid, in 

het kader van het lokale kunstenplan voortge

zet. Jaarlijks bleef 161.000 beschikbaar voor 

galeries maar sinds 1991 werden er geen ves

tigingssubsidies meer verstrekt en in 1992 

voor de laatste keer exploitatiesubsidies. Een 

deel van de galeries was inmiddels - ondanks 

de subsidie - opgeheven. Anderen functio

neerde maar zeer kort in Rotterdam waardoor 

de subsidie min oi meer weggegooid geld 

was. Bij nog andere galeries bleek dat ze in 

hun bedrijfsvoering rekenden op de subsidie 

en daardoor er van afhankelijk werden. 

55. Galerie Puntgaaf werd geleid door Cor de 

Nobel die we nog kennen van galerie Punt 31 

uit Dordrecht in de jaren vijft ig 

56. van der Beek 1990, p. 52-53. 

57 Berends Emmer Courant 20 december 

1991 . 

58. Interview Marijke Raaymakers 5 november 

1991 (Frank van Schaick). 

59. Een indicatie van het beeldende kunst-

vriendeli jke klimaat in de provincie was het 

feit dat in Noord Brabant via de 

Rentesubsidieregeling kunstaankopen, die 

vanaf 1984 in gang werd gezet, na Amsterdam 

het meeste werd omgezet. Een andere factor 

zou kunnen zi jn dat Noord Brabant relatief 

veel kunstacademies en kunstopleidingen 

heeft. Den Bosch en Breda hebben een kunst

academie, Eindhoven een Academie voor 

Industriële Vormgeving en Tilburg een lerare

nopleiding op dat gebied. Ook zi jn of waren 

er veel kunstenaarsinitiatieven in die steden. 

Bijvoorbeeld Het Apol l lohuis en de Fabriek in 

Eindhoven, Lokaal O l in Breda, V2, Artis en 

Nova Zembla in Den Bosch. 

60. Bijvoorbeeld galeries als die van Resy 

Muysers in Tilburg en Galerie Van Esch in 

Eindhoven, die een internationaal tentoonstel

l ingsprogramma hebben of hadden of Galerie 

Van den Berg in Den Bosch die in haar ten

toonstellingsprogramma een eigenzinnige 

keuze uit de nationale actualiteit maakte. 

67. In Rotterdam vond jaarli jks een gezamen

li jke presentatie van galeries plaats onder de 

titel When Summer has almost gone en in 

Den Haag de lokale beurs Art and Image. 

Andere voorbeelden van regionale beurzen 

waren de beurs Noordkunst in Groningen 

gehouden die jaarli jks plaatsvindt en Trajecta 

was een beurs die twee keer in Maastricht 

werd georganiseerd voor Limburgse kunst en 

kunstenaars. 

62. Kunstenaars die tot de 'stal' van Maenz 

behoorden waren onder andere Jiri Dokoupi l , 

Walter Dahn, Rob Schölte. Simons HP/De Tijd 

5 april 1991. 

63. Zwagerman 1989, p. 46-47. 

64. Zwagerman schrijft een prachtig passage 

over een ambtenaar en een 'miep ' van de 

Raad voor de Kunst die komen bekijken of de 

hoofdpersoon van het boek Walter Raam voor 

subsidie in aanmerking komt. Zwagerman 

1989, p. 179-183. 

65. Een internationale bovenlaag van kunste

naars uit stromingen wier hoogtepunt in de 

jaren zeventig en begin tachtig lag zoals de 

verschillende variaties van conceptuele kunst 

als Minimal Art, Land Art, Arte Povera of de 
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Duitse Neo-Expressionisten en de Jonge 

Italianen maakten deel uit van deze tentoon

stellingen of evenementen. Zi j kregen tegelij

kerti jd ook de aandacht van toonaangevende 

internationale kunsttijdschriften als Flash Art 

en Art Forum en werden tentoongesteld en 

aangekocht door toonaangevende Europese en 

Amerikaanse musea. Het betrof onder andere 

kunstenaars als Donald Judd, Bruce Naumann, 

Jan Dibbets, Ger van Elk, Richard Long, 

Gilbert & George, Mario Merz, Anselm Kiefer, 

Sigmar Polke, Georg Baselitz, Franceso 

Clemente, Enzo Cucchi Julian Schnabel etce

tera. Zi j werden geflankeerd door jonge kun

stenaars uit nieuwe stromingen die in de loop 

van de jaren tachtig opgeld deden zowel in 

Europa als Amerika bi jvoorbeeld kunstenaars 

als Robert Longo, David Salle, Jean Michel 

Basquiat en Jeff Koons. 

66. Van Garrel NRC Handelsblad 5 januari 

1990. 

67. Van Houts Het Parool 1 april 1995. 

68. In een aantal landen was er wel sprake 

van overheidssteun voor beeldende kunst. 

Echter vergeleken met Nederland had deze 

ondersteuning meer een marktaanvullend 

karakter. In Spanje werd bi jvoorbeeld in de 

jaren tachtig en negentig veel geld door de 

overheid gestopt in een eigentijdse kunstbeurs 

als de ARCO en in de promotie van die beurs 

in het buitenland. Zo werden bi jvoorbeeld 

galeriehouders en verzamelaars met wereld

w i j d aanzien op kosten van de ARCO geïnvi-

teerd. Ook in de promotie van jonge Spaanse 

kunst in het buitenland werd door de Spaanse 

overheid geld gestoken. In Oostenri jk kregen 

galeries subsidies voor deelname aan buiten

landse beurzen. In Frankrijk werd onder het 

bewind van cultuurminister jack Lang een 

aantal prestigieuze projecten op het terrein 

van eigentijdse kunst uitgevoerd maar werd 

gel i jkt i jdig een decentraliseringsoperatie door

gevoerd. In een aantal grote steden van 

Frankrijk zogenaamde FRAC's geopend die 

werden geacht aandacht aan actuele eigenti jd

se kunst te schenken. In België en Engeland 

werd de eigentijdse beeldende kunst voorna

meli jk aan de markt overgelaten en vanuit de 

overheid wein ig gedaan. Met dien verstande 

dat (mede) op eigentijdse kunst gerichte 

musea als de Tate Gallery in Londen wél een 

aanmerkeli jk hoger acquisitiebudget voor 

eigentijdse kunst hadden dan de Nederlandse 

musea. 

69. De Stichting Economisch Onderzoek 

(SEO) van de Universiteit van Amsterdam 

heeft een aantal onderzoeken verricht naar de 

beroepspositie van een panel van beeldende 

kunstenaars. In een onderzoeksrapport van het 

SEO uit 1996 wordt melding gemaakt van een 

totale beroepsbevolking van 10.700 beeldend 

kunstenaars. Meulenbeek, Hop en Webbink 

1997, p. 63. Onderzoeker H. Vinken van het 

Instituut voor Arbeidsvraagstukken uit Tilburg 

(IVA) dat voor het Ministerie van Onderwi js 

Cultuur en Wetenschappen kunstenaarsbe-

standen beheert van beeldend kunstenaars die 

sinds 1984 in aanmerking z i jn gekomen voor 

verschillende subsidie-instrumenten van de 

ri jksoverheid leverde in een Boekmancahier in 

1995 kritiek op de hantering van dit aantal als 

de totale populatie van beeldende kunstenaars 

in Nederland. De schatting van het SEO is 

volgens Vinken gebaseerd op kunstenaars die 

met rijkssubsidie-instrumenten in aanraking 

z i jn gekomen hetgeen slechts een deel van de 

totale populatie is. Op basis van een vergelij

king tussen verschillende kunstenaarsbestan-

den (van ex-BKR kunstenaars, bestanden van 

de Rijksdienst Beeidende Kunst en de bestan-
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den van het IVA) schat Vinken het aantal kun

stenaars dat niet van doen heeft (gehad) met 

de beleidsinstrumenten van de overheid op 

minimaal 2600 en maximaal 4620. Dat zi jn 

kunstenaars die uitsluitend voor subsidies van 

lagere overheden in aanmerking (zijn 

ge)komen of alleen op de vrije markt opere

ren. De totale populatie aan beeldend kunste

naars betreft volgens Vinken tussen de 13.600 

en de 15.620 kunstenaars. In de SEO gege

vens blijft daardoor volgens Vinken minimaal 

27 en maximaal 37 procent buiten beschou

wing. Vinken, 1995, p. 328-329. 

70. Kunstbeeld ontstond halverwege de jaren 

zeventig en richtte zich de eerste tien vijft ien 

jaar van haar bestaan op de meer traditionele 

uitingsvormen binnen de beeldende kunstwe

reld. In de jaren negentig geeft het tijdschrift 

min of meer een dwarsdoorsnede van het 

Nederlandse kunstaanbod van avant garde tot 

traditioneel. Tableau is meer op de gevestigde 

kunsthandel en oude kunst gericht en besteedt 

daarnaast ook aandacht aan voornameli jk tra

ditionele eigentijdse kunstuitingen. Het t i jd

schrift Metropolis M werd in de jaren tachtig 

opgezet door een jonge generatie kunsthistori

ci aanvankelijk vanuit nadrukkeli jke identif i

catie met actuele stromingen en sti j len. 

Metropolis M is inmiddels een gevestigd t i jd

schrift geworden dat zich nog steeds met de 

internationale actualiteit in de beeldende 

kunst bezighoudt. 

77. Toen werd de Tijdeli jke 

Aankoopsubsidieregeling moderne kunst voor 

musea van kracht in het kader waarvan musea 

kunst konden aankopen bij wi jze van aanvul

ling op hun eigen collectie. Gubbels 1990. 

72. Uit de gids Wegwijzer Kunstadvies (editie 

1 992/93} van de Stichting Onderneming en 

Kunst waarin het merendeel van de 

Nederlandse commerciële bemiddelaars en 

adviseurs is opgenomen bl i jkt dat vooral in de 

jaren tachtig het commerciële advieswezen op 

het gebied van beeldende kunst een enorme 

vlucht neemt. Overigens zitten daar ook gale

ries tussen. Voor 1 980 waren er ongeveer tien 

van dergelijke bemiddelaars onder wie w ie 

Nanky de Vreeze, Hüsstege, Lenten en Six en 

de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. 

Tussen 1980 en 1985 kwamen er 13 commer

ciële bemiddelaars bij en tussen 1986 en 

1990 was de groei explosief te noemen. Meer 

dan veertig nieuwe commerciële kunstadvi

seurs werden actief waaronder de Stichting 

Onderneming en Kunst en galeries als Jaski, 

Ram en Snoei. Hemelr i jk 1993. 

73. Deze initiatieven waren meestal opgericht 

door een jonge generatie - net afgestudeerde -

kunstenaars (en kunsthistorici). Sommige van 

deze initiatieven werden geboren uit verzet 

tegen het officiële circuit van musea en gale

ries. Anderen kwam vooral voort uit het 

gebrek aan voldoende emplooi van kunste

naars die tentoonstellingen bij galeries of 

andere instellingen wi lden. De invalshoek was 

doorgaans niet in eerste instantie de verkoop 

maar de presentatie van kunst. De tentoonstel

lingen hadden niet zelden museale allure in 

die zin dat het vaak grote werken en installa

ties betrof. De eerste initiatieven dateerden uit 

de vroege jaren tachtig. Met name in 

Amsterdam kwamen ze ook voort uit de 

kraakbeweging. Vroege, overigens qua doel

stellingen en praktijk zeer uiteenlopende, 

voorbeelden waren de Zaak in Groningen, het 

HCAK in Den Haag en De Fabriek in 

Eindhoven. Spraakmakende Amsterdamse 

voorbeelden waren Aorta dat in de jaren tach

tig opzien baarde met provocerende tentoon

stellingen en evenementen en W139 dat 
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inmiddels al twint ig jaar bestaat (en op 7 janu

ari 1998 op televisie werd 'bijgezet' in een 

programma van VPRO's Laat op de avond... 

gemaakt door R. Schröder). In de tweede helft 

van de jaren tachtig hadden veel grotere 

gemeenten, met name die plaatsen waar kunst

academies gevestigd waren, dergelijke initiatie

ven onder andere het Bassin in Maastricht, 

Lokaal O l in Breda, V2, Nova Zembla en Artis 

in Den Bosch etcetera. Boes en de Vries 1993, 

p. 221-237. Doorgaans kregen deze initiatie

ven subsidie van de rijksoverheid of van lokale 

overheden. Vanat' het einde van de jaren tach

tig bestaat er een belangenvereniging voor 

deze initiatieven en geven ze een eigen t i jd

schrift uit: HTV De Ijsberg. Kunsthistorica 

Tineke Reijnders bereidt een proefschrift voor 

over kunstenaarsinitiatieven. 

74. Op dit moment verricht kunsthistorica 

Renée Steenbergen onderzoek naar particulie

re verzamelaars in Nederland. Het is te hopen 

dat daaruit ook enige kwantitatieve gegevens 

naar voren komen. 

75. Glerum z. j . , p. 125. 

76. Schama 1987; Kempers 1995; Abbing 

1998; Gubbels en Vooistra 1998. 

77. Bijvoorbeeld kunstcriticus Jan Bart Klaster, 

voormalig recensent van Het Parool en Robert 

de Haas, voormalig directeur van de 

Rijksdienst Beeldende Kunst en nu directeur 

van de Rotterdamse Kunststichting uitten zich 

regelmatig in die richting (Klaster in het boek 

Kunst en Financiën z. j . en in artikelen in Het 

Parool en De Haas in inleidingen van de aan-

koopcatalogi van de Rijksdienst Beeldende 

Kunst die tussen 1984 en 1992 werden uitge

geven en in een column in BK Informatie). Zie 

ook: Utes 1995. Ook relatief eenvoudige voor

onderstellingen wi jzen daarop. Bijvoorbeeld: 

als de vierhonderd galeries die Nederland in 

1992 rijk heet te z i jn elk ieder vi j f verschil len

de verzamelaars tot klant heeft dan zi jn er al 

tweeduizend kunstverzamelaars in Nederland 

(degenen die rechtstreeks bij de kunstenaars 

op de ateliers kopen zi jn dan buiten beschou

wing gelaten en dat is ongeveer de helft). Of: 

Socioloog Nico Wil terdink stelt dat het aantal 

in de belastingadministratie opgenomen mi l jo

nairs in Nederland gestegen is van 23.000 in 

1980 tot meer dan 50.000 in 1990. Wi l terdink 

1993 p. 7. Nu behoort een kunstverzamelaar 

niet noodzakel i jkerwijs tot de rijksten maar 

toch... Stel dat vi j f procent van de 

Nederlandse mil jonairs kunst verzamelt dan 

zi jn dat er al 2500: geen onwaarschi jnl i jk 

getal li jkt m i j . Overigens z i jn er ook andere 

benaderingen. In een onderzoek naar de 

mogeli jkheden van marktverruiming dat het 

onderzoeksbureau Peat Marwick in opdracht 

van het cultuurdepartement in 1984 publ i 

ceerde werd - zonder nadere specificatie - het 

aantal potentiële kunstkopers/kunstleners zeer 

globaal geschat op circa 80.000 (waarvan 

ongeveer de helft kopers en de helft leners) 

een aantal dat volgens het organisatiebureau 

uitgebreid zou kunnen worden tot een maxi

mum van 1 50.000! Peat Marwick 1984, p. 40-

44. Voor de vol ledigheid nog een ander 'som

metje' van L. Hermans in het Galeriejaarboek 

1996 van Kunstbeeld. Hermans gaat uit van 

een noodzakeli jke omzet van een ton per jaar 

per galerie en een gemiddelde kunstwerkprijs 

van vi j f t ienhonderd gulden. Dat betekent dat 

een galeriehouder zeven en zestig kunstwer

ken per jaar moet verkopen dat w i l zeggen vi j f 

per maand. Per galerie gokt hij op een poten

tiële groep van duizend à dertien honderd 

kopers waarvan vijf à zeven procent ieder jaar 

een kunstwerk moet kopen. Hermans 1996, 

p. 7-8. 
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78. Illes 1995. 

79. Hughes 1994, p. 179. 

80. Hughes 1994; Zie ook: Bierens 1994, 

p. 13 

81. Met de bezuinigingstaakstelling van het 

Regeerakkoord 1982 kwam de BKR onder 

druk te staan. Voor het georganiseerde deel 

van de beeidende kunstenaars was de BKR 

steeds meer een 'sociaal-culturele bijstandsre

gel ing' geworden en werd hij ais een verwor

ven recht gezien. Echter het sociale karakter 

van de regeling, de toenemende kosten van 

deze 'open eindregeling' en de 'kunstberg' die 

ontstond door de inname van kunstwerken in 

het kader van de BKR was voor de overheid 

een steeds groter probleem. Vanaf 1984 bezui

nigde het Ministerie van Sociale Zaken op de 

BKR. Door de voorwaarden aan te scherpen 

poogde men het aantal BKR-kunstenaars terug 

te dringen, hetgeen echter nauweli jks lukte. 

Beeldende kunstenaars moesten een bepaald 

bedrag verdienen aleer ze voor de BKR in 

aanmerking kwamen. Dat bedrag liep jaarlijks 

- op. Tegen de verwachtingen in bleek een 

groot deel van de kunstenaars aan deze voor

waarden te voldoen waardoor het aantal kun

stenaars dat gebruik maakte van de BKR te 

langzaam terugliep. Gevolg was dat de rege

ling in 1987 werd opgeheven. 

82. In de jaren 1984-1986 was dat twint ig 

mi l joen gulden per jaar, in 1 987 dertig mi l 

joen gulden en vanaf 1988 zestig mi l joen gul

den per jaar. 

83. Het oogmerk van dat beleid was '(...) een 

goed en gevarieerd kunstaanbod veil ig stellen. 

Het beeldende kunstbeleid was in de eerste 

plaats gericht op kwali tei t . ' Evaluatie 1988, 

p. 5. 

84. De kwaliteitsbeoordeling lag in handen 

van deskundigen in adviescommissies. Van 

1984 tot 1 987 werden deze subsidies door 

adviescommissies, die namens het Ministerie 

van Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur 

waren ingesteld, verstrekt. Vanaf 1988 was het 

Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en 

Bouwkunst betast met het verstrekken van 

deze subsidies. Het is overigens wel zo dat het 

kwaliteitsbegrip bij sommige beleidsinstrumen

ten meer gewicht in de schaal legt dan bi j 

andere. Zo kent bijvoorbeeld het Fonds voor 

de Beeldende Kunsten, Vormgeving en 

Bouwkunst verschillende subsidieregelingen te 

weten Individuele Subsidies en Basisstipendia 

(voorheen Beroepskostenvergoedingen) waar 

kwaliteit verschillend wordt gewogen. Bij de 

Individuele subsidies wordt vooral gekeken 

naar de bijdrage die wordt geleverd aan de 

ontwikkel ing van de beeldende kunst op dat 

moment; bij de basisstipendia wordt ook geke

ken naar breedte en diversiteit in het beelden

de kunstlandschap en artistieke erkenning. 

85. De noodzaak van verruiming vond zi jn 

basis in de kleinschalige geachte nationale 

markt voor beeldende kunst in Nederland 

waarbi j vaak een verbinding werd gelegd met 

de marktbedervende werking van de BKR, die 

de kunstenaars een vrijplaats bood onafhanke

li jk van de markt. Cubbels 1992, p. 1 3-1 6; 

Leyer & Weerstra 1991 . Behalve de 

Rentesubsidieregeling werd uit het budget 

voor marktverruiming onder andere subsidie 

(jaarlijks aflopend in hoogte) verstrekt aan de 

jaarlijkse centrale tentoonstell ing op de 

KunstRai. Museumconservatoren uit b innen-

en buitenland werden uitgenodigd om deze 

tentoonstelling samen te stellen. In het kader 

van marktverruiming konden galeries die deel

namen aan buitenlandse beurzen voorts onder 

bepaalde voorwaarden subsidie voor de stand-

huur kri jgen. 
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86. In het kader van die ondersteuning werd 

tussen 1991 en 1994 per jaar circa 30.000 

gulden uitgegeven. Subsidies varieerden van 

4.500 gulden tot 12.500 gulden per beurs-

deelname. 

87. De regeling betrof vi j ft ien procent korting 

op een kunstaankoop door particulieren, met 

een min imum van vijf en veertig en een maxi

mum van negenhonderd gulden. Galeries bui

ten de Noordel i jke provincies werden niet 

toegelaten tot de regeling. Groningen had in 

1995 140.000 gulden, Friesland 70.000 gul

den en Drenthe 50.000 gulden te besteden. 

De gemeente Groningen kende daarnaast ook 

waarderingssubsidies (jaarlijks tien) toe aan 

galeries die bij toekenning echter geen 

gebruik mochten maken van de aankoopsubsi

dieregeling in het jaar van toekenning. 

88. VanSchaick 1995. 

89. Vanaf die t i jd was er wel formeel en infor

meel overleg tussen overheid en de Vereniging 

van Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst over de mogeli jkheden 

van een subsidie voor het rentevrij aankopen 

van kunst op afbetaling. De ideeën voor een 

dergelijke regeling kwamen uit de koker van 

de vereniging die ook onderhandelingen voer

de met verschillende financieringsmaatschap

pi jen. Onder andere met de financierings

maatschappij M A H U K O was het overleg in 

een vergevorderd stadium. De gemeente 

Groningen kende in de jaren zestig een ti jdje 

een mogel i jkheid om in kunst op krediet te 

kopen. Daarvoor werd eveneens met de 

M A H U K O samengewerkt. 

90. Gubbels 1992, p. 9 

91. Het secretariaat bleef bestaan maar vooral 

als doorsluiskanaal voor de subsidie van de 

Economische Voorlichtingsdienst (EVD) tot 

1987. Er was jaarli jks subsidie beschikbaar 

voor beursdeelname in een aantal prioriteits-

landen. In 1985 bi jvoorbeeld lapan (1), USA 

(2) en Midden-Oosten (3) Voor Nederlandse 

galeries was deelname aan beurzen in deze 

landen 'niet realistisch. Aktiviteiten in Japan 

en de USA zijn voor galeriehouders financieel 

niet haalbaar'. Aldus de Notulen van de 

bestuursvergadering van 25 april 1985. De 

EVD financierde veertig procent van de stand-

huur van een galerie bi j deelname aan een 

(beperkt) aantal beurzen. Voorwaarde voor 

deelname was collectieve organisatie namens 

een branche-organisatie. Daarnaast moest het 

een presentatie van werk van Nederlandse 

twintigste eeuwse kunstenaars betreffen. 

Exportactiviteiten van de vereniging werden 

dan ook gericht op de bestaande beurzen in 

Europa en er werd gestreefd naar gezamenli j

ke Nederlandse kunstmanifestaties in het bui

tenland, aldus dezelfde Notulen. Leden kon

den op eigen initiatief dergelijke manifestaties 

organiseren en subsidieaanvragen konden dan 

lopen via de vereniging. Wel was het zo dat 

de commissie Exportbevordering van de 

Vereniging (vanaf 1984 bestaande uit de 

Nanky de Vreeze, Rob jurka, Eugène Siau en 

Ger Fiolet en vanaf 1 986 uit de heer Gooijer, 

de heer Vromans, Wouter Wefers Betting, Rob 

Jurka en Nanky de Vreeze) per jaar bepaalde 

welke beurzen van belang waren waarover 

vervolgens de EVD en het Ministerie van 

Welz i jn Volksgezondheid en Cultuur een 

besluit namen. Voor het jaar 1986 werden 

door de commissie de beurzen van Zür ich, 

Chicago, Bazel, Parijs en Keulen genoemd 

maar alleen Keulen kwam voor subsidie door 

de EVD in aanmerking. Vanaf 1987 werd deze 

subsidie stopgezet maar verstrekte het cultuur-

departement een vergelijkbare subsidie in het 

kader van haar marktverruimingsbeleid. Deze 
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subsidie zou vanaf 1992 bij de Mondriaan 

Stichting worden ondergebracht. 

92. Hoogervors! 1992, p. 86-94. 

93. Er waren ook galeries die de 

Rentesubsidieregeting niet zagen zitten en 

geen of slechts korte t i jd gebruik er van maak

ten bi jvoorbeeld Art & Project te Slootdorp en 

Jurka te Amsterdam. Art & Project was het met 

name niet eens met de selectie door de Raad 

voor de Kunst van een aantal toegelaten gale

ries. Van Ravesteijn beschouwde het kopen 

van een kunstwerk als een integere daad door 

iedereen' waar de overheid, of de Raad voor 

de Kunst namens de overheid, geen kwalita

tieve normen aan zou moeten verbinden. 

Jurka had met name problemen met de verre

gaande bemoeienis van de overheid en de 

administratieve rompslomp die ermee gepaard 

o'no-

94. De Lage Landen deed in opdracht van het 

cultuurministerie in 1988 een onderzoek naar 

de kopers via de Rentesubsidieregeling kun

staankopen. Deze cijfers zi jn aan dat onder

zoek ontleend. Een samenvatting van de resul

taten is opgenomen in Gubbels 1992, p. 69. 

Overigens bleken de kopers in meerderheid te 

voldoen aan het profiel van de cultuurdeelne-

mers die onder andere door Ganzeboom uit 

en te na zi jn bestudeerd: hoog inkomen, hoge 

opleiding, actief l id van de beroepsbevolking 

et cetera. Ganzeboom 1989. 

95. De toelating van de galeries door de Raad 

voor de Kunst was gebaseerd op documentatie 

over de tentoonstellingsprogramma's van de 

galeries. Hetgeen ze uit stock verkochten, dat 

w i l zeggen uit hun gekochte dan wel gecon

signeerde voorraad, kon echter van geheel 

andere aard zijn dan de kunstwerken die deel 

uit maakten van de documentatie op grond 

waarvan de Raad voor de Kunst tot de toela

ting besloot. Wat de fraudegevoeligheid van 

de regeling betreft waren er veel speculaties 

maar geen harde feiten. Het was wel zo dat er 

veel onderl ing tussen galeriehouders werd ver

kocht en er zat een aantal oncontroleerbare 

elementen in de regeling. Bijvoorbeeld kunst

werken die duurder waren dan 12.500 gulden 

(het maximum-bedrag voor aankopen waarbi j 

de regeling gebruikt kon worden) konden in 

drie delen worden verkocht terwij l het in wer

kel i jkheid maar een kunstwerk betrof. 

96. Gubbels 1992, p. 60-62 

97. Gubbels 1992, p. 60-62 

98. Gubbels 1992, p. 41-68 

99. Het is niet onwaarschi jnl i jk dat in bedrijfs-

collecties ook in meerderheid voor een breder 

publiek toegankelijke kunstenaars vertegen

woord igd zi jn waarbi j wel verschil gemaakt 

moet worden tussen grote en reeds langer 

bestaande bedrijfscollecties die soms museale 

allure hebben en de meeste recentere, klein

schaligere collecties. Uit een studie naar 

drieëndertig Nederlandse bedrijfscollecties 

van Milosevic komen de volgende kunstenaars 

naar voren die met hun werk sterk vertegen

woordigd zi jn in bedri jven: Karel Appel , loost 

Baljeu, Bob Bonies, Kees van Bohemen, 

Constant, Corneil le, Jet Diederen, Alphons 

Freymuth, Wi l Fruytier, Arty Gr imm, Nie Jonk, 

Fon Klement, Gèr Lataster, Lucebert, Sam 

Middleton, Lei Mo l in , Nico Molenkamp, Jan 

Mont i jn , Arthur Spronken, Roger Raveel, Ru 

van Rossem, Peter Struycken, Bram van Velde, 

Kees Verwey, Andre Volten, Co Westerik. 

Milosevic 1989, p. 10. 

700. Er is enige overlap tussen de lijsten 

omdat in het door musea en overheidsinstel

lingen gedomineerde cirucit galeries functio

neren die de Rentesubsidieregeling toepassen 

en werk van kunstenaars verkopen die hoog 
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scoren bij overheidssteun. 

707. Dit voorstel werd in het advies van de 

Raad voor de Kunst voor het Kunstenplan 

1993-1996 opgenomen. Maar ook reeds in 

een vooradvies van de Raad, uit 1991 , met de 

veelzeggende titel Om het bestaan van de 

kwaliteit werd het problematische karakter 

van de regeling gememoreerd. Om het 

bestaan van de kwaliteit 1991, p. 5-24; Advies 

Kunstenplan 1992. 

702. Met het aantreden van de socialistische 

cultuurminister Hedy d'Ancona deden de 

begrippen cultuurspreiding en cultuurpart ici

patie (in sociale betekenis) z ich weer nadruk

kelijker gelden in de beleidsterminologie in 

vergelijking met de periode daarvoor. Deze 

begrippen waren ook terug te vinden in het 

beleidscredo van haar opvolger, de staatsse

cretaris Aad Nuis. Tegelijkertijd werd - gedeel

teli jk in samenhang daarmee - vanaf het einde 

van de jaren tachtig, met name vanuit beleids-

kringen, de nadruk op het kwaliteitsbegrip 

genuanceerd. Het subjectieve karakter van het 

begrip kwaliteit en de nadruk op vernieuwen

de kunstuitingen in het overheidsbeleid riep 

steeds meer controversen op. Dat gold ook 

voor de werkwi jzen van de commissies van 

deskundigen die waren belast met de kwal i 

teitsbepaling, in de jaren negentig leidde dat 

tot groeiende kritiek op de dominantie van de 

overheid in de beeldende kunstwereld. 

Kunstenaars, kunstwetenschappers en kunst

cri t ic i als Diederik Kraaijpoel, Riki Simons, 

Hans Onno van den Berg en Bert lansen 

gaven daaraan meer of minder pregnant uit

drukking. 

703. Twee Rotterdamse galeriehouders Wouter 

Wefers Bettink en Jos Noordhuizen namen het 

bestuur ad interim van de slapende vereniging 

over om zich te beraden op de positie van de 

vereniging en de manier waarop de zaak weer 

in gang gezet zou kunnen worden. Een aantal 

andere galeriehouders nam in datzelfde jaar 

het initiatief tot de oprichting van een nieuwe 

vereniging van galeriehouders. Beide initiatie

ven leidden uiteindeli jk in 1989 tot de hero

prichting van de Nederlandse Vereniging van 

galeriehouders.(NVG) Formeel werd er een 

nieuwe vereniging opgericht. 

704. Tekst van Lambert Tegenbosch naar aan

leiding van een vergadering op 11 april 1989 

ter voorbereiding van een vergadering op 6 

juni waar geprobeerd werd te komen tot de 

oprichting van een nieuwe vereniging. 

705. Standaardisering van procedures evenals 

het hanteren van gedragsregels waren belang

rijke oogmerken. De vereniging profileerde 

z ich nadrukkeli jk (er) als een brancheorganisa

tie, hanteerde verkoop- en leveringsvoorwaar

den en ontwierp verschillende (model)con-

tracten en overeenkomsten. Men was actief op 

fiscaal terrein, dat w i l zeggen dat men ook 

daar standaardisering van procedures en der

gelijke probeerde te bewerkstelligen.Het eer

ste bestuur bestond uit Lambert Tegenbosch 

(voorzitter) Rita Meulensteen van Galerie 

Gamma uit Amsterdam (secretaresse), 

Ferdinand van Dieten van Galerie d'Eendt, 

Amsterdam, )an Nieuwenhuizen Segaar van 

Galerie Nova Spectra uit Den Haag en Marian 

van Mour ik van galerie Van Mourik uit 

Rotterdam. 

706. Brandbrief Bond van Nederlandse 

Galeriehouders (in oprichting) niet gedateerd, 

1992. (ondertekend door Hans Brinkman en 

Gijs Stork). 

707. Het Parool 12 februari 1993. 

705. Nieuwsblad van het Noorden 25 novem

ber 1992. 

709. Toespraak door de Minister van Welz i jn , 
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Volksgezondheid en Cultuur, drs. H. d ' 

Ancona, ter gelegenheid van de opening van 

een nieuw galerie-complex aan de 

Lijnbaansgracht in Amsterdam op vri jdag 15 

oktober 1993 om 19.00 uur 

770. Berends 1995, p. 32-38. 

111. Galerie Espace en de Franse galerie lie

ten dit keer verstek gaan en er kwamen vier 

nieuwe deelnemers bij te weten De 

Mangelgang uit Groningen, Orez uit Den 

Haag, Punt 4 uit Schiedam en Swart uit 

Amsterdam. 

112. Rotterdams Nieuwsblad 26 oktober 

1967; Wel l ing Rotterdams Nieuwsblad 24 

november 1967; Aletrino Algemeen Dagblad 

30 november 1967. 

113. Andere leden van de Stichting Art 

Amsterdam, die de beurs wi lde organiseren, 

waren Ton Berends van Nouvelles Images in 

Den Haag, Wies Smals van De Appel in 

Amsterdam, Eva Bendien van Galerie Espace 

uit Amsterdam en Fenna de Vries uit 

Rotterdam. 

774. Persbericht Amsterdam Rai: Eerste inter

nationale kunstbeurs in Amsterdam Berends 

1995. p. 39. 

775. Berends 1995, p. 39-40. 

776. Berends 1995, p. 40-41 . 

777. Ton Berends van Nouvelles Images in 

een toespraak voor de ledenvergadering 27 

september 1 976 Archief VGHHK. 

775. De Juniorenkamer is de jongerenafdeling 

van de Kamer van Koophandel Amsterdam die 

bestaat uit jonge mensen uit het bedrijfsleven 

die zich actief wi l len bezig houden met (het 

ondersteunen van) sociaal culturele en artistie

ke zaken. 

779. Berends 1995, p. 4 1 . 

120. Dat waren; Stichting De Appel , Galerie 

Asselijn, Galerie Balans, Galerie Brinkman, 

Galerie Collection d ' Art, Galerie Espace, 

Galerie Fagel, Galerie Hamer, Galerie 

Hüsstege, Galerie Jurka, Galerie Kamp, 

Galerie K 276, Galerie Lieve Hemel, Galerie 

Mul t i Art Points, Galerie Petit, de Printshop, 

Galerie Sothmann, Galerie Swart en de 

Wetering Galerie uit Amsterdam, Galerie Art 

Line, Galerie Nouvelles Images en Galerie 

Nova Spectra uit Den Haag, Galerie 

Aelbrecht, Galerie Delta en Galerie Egel uit 

Rotterdam en Galerie de Beerenburght uit Eek 

en Wie l . Galerie De Ruimte uit Eersel, Galerie 

Magazi jn uit Groningen, Galerie De Sleutel 

uit Heerenveen en Galerie De Biggelarij uit 

Nuenen. 

727. Brief van 13 mei 1977 van T. Berends 

aan de vereniging met als onderwerp de eva

luatie van de beurs. Archief VGHHK. 

722. Met dien verstande dat in 1979 min of 

meer als vervolg op de Dutch Art Fair en in 

samenwerking met het Hol land Festival in een 

grote tent op het Museumplein te Amsterdam 

een aantal galeriehouders een presentatie van 

hun kunstenaars verzorgde. Thema van het 

Hol land Festival - en dus ook voor de beurs -

was Kritiek in de kunst - kunst in de kritiek. 

Parallellen met internationale trends kregen 

aandacht en de beursdeelnemers mochten 

daarom op deze beurs - in tegenstelling tot die 

in 1977 - ook buitenlandse kunstenaars in hun 

programma opnemen. Berends 1995, p. 42-

43. 

723. Berends 1995, p. 45 

724. Gesteld werd dat het argument van som

mige galeriehouders dat de beurs 'geen hoog 

niveau oi hoge kwaliteit brengt (...) een v ic i 

euze cirkel op gang (bracht)'. Als een aantal 

prima galeries niet meedoet zal het niveau 

minder hoog z i jn , dan wanneer ze wel mee

doen. Opt imale deelname betekent automa-
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tisch optimaal niveau. Bovendien is dit argu

ment onaardig en oncollegiaal tegenover de 

wel deelnemende galeries./ Notulen van de 

buitengewone ledenvergadering d.d. 15 

december 1980. Archief VCHHK. 

725. Hans Brinkman van de geli jknamige 

galerie, Ton van Di jk van Galerie Petit, Wi l l 

Hoogstraate van Galerie d'Eendt en Annemie 

Boissevain van Galerie De Witte Voet. 

726. Onder anderen Galerie d'Eendt, Galerie 

Petit (beiden mede-organisator van de 

Amsterdamse beurs in de Nieuwe Kerk), 

Galerie Mokum, Galerie De Beerenburght en 

Galerie Jas. 

727. Het Parool 17 maart 1982 

728. De Volkskrant 18 maart 1983. 

729. Gubbels 1995b, p. 179 

730. De Nederlandse deelnemers waren: 

Galerie A, Galerie Paul Andriesse, Galerie Art 

& Project, Asselijn Amsterdam, Galerie 

Collection d 'Ar t , Galerie Barbara Farber, 

Galerie Brinkman, Galerie Espace B.V., Ink on 

Paper, Galerie Jurka, Galerie van Krimpen, 

The Living Room, Van Rooy Galerie, Galerie 

Swart,Wetering Galerie, Galerie Yaki Kornblit. 

Galerie Nouvelles Images (Den Haag), Orez 

Mobiel (Den Haag), Galerie Ton Peek 

(Utrecht), Galerie Fenna de Vries (Rotterdam). 

737. Een strategische keuze, immers in de 

jaren tachtig was Duitsland in plaats van New 

York het brandpunt voor actuele ontwikkel in

gen in de beeldende kunst geworden. Ook 

hoopten de organisatoren dat Duitse galeries 

hun verzamelaars mee naar de Nederlandse 

beurs zouden nemen en deze kennis konden 

nemen van het actuele beeldende kunstaan

bod in Nederland en eventueel een achterland 

voor Nederlandse galeries te creëren. Berends 

1995, p. 56-57; Mulder 1996, p. 19-20. 

132. Karel Schampers was destijds conservator 

van het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Sinds het einde van de jaren tachtig is hi j als 

conservator in dienst van Museum Boijmans 

Van Beuningen in Rotterdam. Marie Hélène 

Corntps was destijds als conservator in dienst 

van het Groninger Museum. Na een korte 

periode als voorzitter van de Commisie 

Individuele Subsidies van het Fonds voor 

Beeldende Kunsten, Vormgeving en 

Bouwkunst is zij sinds enige t i jd hoofd van de 

Kunstcollectie van de KPN Nederland. 

133. Berends 1995, p. 56-57; Mulder 1996, 

p. 19-20. 

134. Meijsing en Rothuizen.Vr/y Nederland 25 

mei 1985. 

735. Oorspronkeli jk was Lambert Tegenbosch 

ook bij de organisatie betrokken. Het (zijn) 

idee was een Nederlandse Galerie Liga op te 

richten, een nieuwe vereniging van galerie

houders vanwege onvrede over het functione

ren van de bestaande vereniging en de opr ich

ting van de beurs te laten samen vallen met de 

opricht ing van de liga. De twee andere orga

nisatoren wi lden echter alleen een beurs orga

niseren hetgeen uiteindeli jk ook gebeurde. 

736. Leden waren Doris Wintgens van de 

Lakenhal in Leiden, Wouter Kotte van het 

Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht 

en Jerven Ober ex-directeur van het Van 

Reekum Museum te Apeldoorn. 

737. Mulder 1996, p. 30. 

138. Mulder 1996, p. 33. 

739. Mulder 1996, p. 33. 

740. Mulder 1996, p. 34. 

747. Witzenhausen had kritische opmerkingen 

gemaakt over een aantal galeriehouders en 

z ich laten ontvallen dat de Nederlandse gale

riewereld hopeloos amateuristisch was in ver

geli jking met het buitenland. Deze kritiek was 
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brief te schrijven aan de Stichting Kunstbeurs 

waarin zi jn ontslag werd geëist dat hij uitein

deli jk kreeg. 

742. Onder andere Galerie Nanky de Vreeze, 

Galerie Van Mourik, Galerie Delaive, Galerie 

Reflex, Galerie De Nieuwe Weg, Galerie Mia 

Joosten, Galerie De Witte Voet, Galerie BMB, 

Galerie Bragiotti, Picaron Editions, Galerie 

Vromans, Galerie )as en Galerie Quintessens. 

143. Mulder 1996, p. 40. 

744. Mulder 1996, p. 50. 

145. Mulder 1996, p. 57. 

146. Depondt De Volkskrant 30 mei 1 996. 

147. Mulder 1996, p. 6 1 . 

748. Mulder 1996, p. 63. 

749. Mulder 1996, p. 50. 

750. Mulder 1996, p. 67. 

757. Mulder 1996, p. 69. 

752. Overigens behoorde die voorkeursbehan

deling wel tot de mogelijkheden en stond 

zelfs vermeld in het Beursplan waarin melding 

werd gemaakt van een speciaal pavil joen met 

speciale voorzieningen tegen een speciale 

prijs. Mulder 1996, p. 68. 

753. Zie ook: de toespraak van cultuurminis

ter Hedy D' Ancona bij de opening van het 

galeriecomplex aan de Lijnbaansgracht te 

Amsterdam in 1993 waaraan staat vermeld: 

'Er bereiken ons verschillende berichten uit de 

galeriewereld, zo tegenstrijdig van aard dat je 

je moet afvragen wat er aan de hand is met de 

galeries in Nederland. Zo moesten we onlangs 

vernemen dat de galeries Brinkman en The 

Living Room wegens omstandigheden sluiten, 

vervolgens verschijn er een uitgebreid gedocu

menteerde bijlage bij het Financieel Dagblad 

over de bloeiende particuliere markt voor 

beeldende kunst en opent vandaag een ker-

vers initiatief van een aantal galeries z i jn 

poorten aan de Lijnbaansgracht. Wat is nu fhe 

slate of the galleries? We beschikken over c i j 

fers, die er op wi jzen dat het de laatste jaren 

moeil i jker is geworden voor de handel en 

wandel van de galeristen. Tegelijkertijd con

stateren we dat de veldslagen van New York 

en Parijs ons bespaard zi jn gebleven en het in 

Nederland eigenli jk zo slecht nog niet is.' 

Toespraak 1993; Zie ook: Lamoree Het Parool 

9 november 1 996. 

754. Financieel Dagblad 23 september 1994. 

755. Financieel Dagblad 27 september 1996. 

756. NRC Handelsblad 14 ju l i 1993. 

757. Financieel Dagblad 27 september 1996. 

758. Tegenbosch 1997, p. 8. 

759. Hollebeek 1987, p. 9. 

760. Tegen het eind van de jaren zeventig 

ondernam het CBS reeds een poging tot een 

dergelijk onderzoek dat uitl iep op een misluk

king. Het onderzoek liep stuk op het - bijna 

paranoïde - wantrouwen van galeriehouders 

tegen dit soort overheidsonderzoek. De scep

sis van de galeriehouders werd gevoed door 

het afschaffen van de 

Aankoopsubsidieregeling kunstwerken (ASK). 

Bij monde van de Vereniging van 

Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst werd elke medewerking 

aan de enquête van het CBS geweigerd op 

grond van het gegeven dat het onderzoeksbu

reau een overheidsinstell ing was en de gale

riehouders geen zicht zouden hebben op het

geen er met de door het CBS verzamelde 

gegevens zou gaan gebeuren. De galeriehou

ders waren bang dat de resultaten van de 

enquête gebruikt zouden worden door de 

overheid om kwaliteitsonderscheid te maken 

tussen verschillende galeries. De enquête 

werd opgeschort en het duurde tot 1994 eer 

er kwantitatieve gegevens over het galeriewe

zen ter beschikking kwamen in de publicatie 
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Beeldende Kunst 1992 

1994. 

767. In dit eerste onderzoek naar het galerie

wezen waren aanvankelijk duizend expositie

ruimten benaderd waarvan er vierhonderd 

bleken te voldoen aan de criteria voor galerie

activiteiten. En dat waren de volgende: zi j 

waren een zelfstandig rechtspersoon en 

bestonden tenminste twee jaar. Zi j hadden 

directe contacten met beeldende kunstenaars. 

Zij hielden in 1992 tenminste vi j f exposities 

en waren tijdens die tentoonstellingen tenmin

ste tien uren per week geopend. Tijdens de 

openingsuren was er iemand van of namens 

de galerie aanwezig in de expositieruimten. 

De verkopen werden geadministreerd bi j de 

instelling. Beeldende Kunst 1992 1994, aan

hangsel p. 30 e.v. 

762. In 1991 werd een onderzoek in opdracht 

van de Nederlandse Vereniging van 

Galeriehouders (NVG) uitgevoerd door S. 

Schneider en R. Steenvoorden van de Faculteit 

Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. De onderzoekers schreven 646 

galeries aan op basis van een lijst van de 

Kamer van Koophandel en de Galeriegids van 

het tijdschrift Kunstbeeld uitgeeft. De omzet 

van de galeries die in dit onderzoek zijn opge

nomen lag tussen circa 80.000 en 180.000 in 

1989. De resultaten waren echter zeer discu

tabel door de wel erg lage respons van 9.4% 

Schneider en Steenvoorden 1991. 

763. In tegenstelling tot het CBS-rapport uit 

1992 waren hier de verschillende functies van 

galeries 'uit elkaar getrokken'. Er werden 206 

instellingen onderscheiden die uitsluitend een 

galeriefunctie hadden, 148 instellingen waren 

naast galeriehouder ook kunstadviseur, twaalf 

instellingen combineerden de galeriefunctie 

met een kunstuitleen en 45 instellingen waren 

zowel galerie als kunstuitleen en deden daar

naast ook nog aan kunstadvies. 

764. Sociaal-Culturele berichten 1996, p. 3; 

Beeldende Kunst 1994 1996, p. 8 en p. 13. 

765. In 1984 schatte Organisatie en adviesbu

reau Peat Marwick, dat in opdracht van het 

Ministerie van WVC een onderzoek naar 

marktverruiming deed, de jaarlijkse totaalom

zet van de galeries - zich baserend op het 

onderzoek naar de BKR uit 1983 van het 

Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg -

op circa dertien mil joen gulden. Muskens 

1983. In een onderzoek uitgevoerd in 

opdracht van het Ministerie van Welz i jn 

Volksgezondheid en Cultuur, uitgevoerd door 

Leijer & Weerstra, werd de totale omzet van 

galeries in 1990 tussen de zestien en de vier 

en veertig mi l joen gulden. Marktverruiming 

Beeldende Kunst 1992. In een onderzoek naar 

de Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

wordt de omzet van de galeries die gebruik 

maken van de Rentesubsidieregeling in 1989 

tussen de zes en dertig en vier en vijft ig m i l 

joen gulden geschat (waarbij uitgangspunt was 

dat de omzet via de Rentesubsidieregeling 

ongeveer een derde deel van de totale omzet 

bedroeg). Gubbels 1992. Op basis van deze 

schatting maakte M in in 1995, in z i jn onder

zoek naar de segmentatie van de beeldende 

kunstmarkt, een voorzichtige schatting van de 

totale omzet van galeries op de primaire markt 

van drie en zeventig mil joen gulden (geba

seerd op een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 

(150%) M in 1996, p. 179. 

766. Brouwer, Hopstaken en Meulenbeek 

1994, p. 10; Hopstaken en Meulenbeek 1996, 

p. 29; Meulenbeek, Hop en Webbink 1997, 

P- 3 1 . 

767. De KunstKoopregeling van de Mondriaan 

Stichting heett - in vergelijk met de 
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Rentesubsidieregeling zoals die tussen 1992 

en 1 996 functioneerde - een breder toelatings

beleid. 

168. De verdeelsleutel is gebaseerd op de 

omzet van de galerie en de omzet via de 

Rentesubsidieregeling. Uit het gebruik van de 

regeling komen duidel i jk de verschil len tussen 

galeries tot ui tdrukking. Meer gevestigde gale

ries of voor een breed publiek toegankelijke 

kunst als Cobra en Post-Cofxa of figuratieve of 

op lyrisch abstracte kunst gerichte galeries als 

Collection d 'Ar t , Galerie Espace, Galerie 

Delaive, Galerie Mia Joosten, Galerie Lieve 

Hemel, Galerie Mokum, Galerie Reflex, 

Galerie Siau, Galerie Steltman, Galerie De 

Vreeze, Wetering Galerie, Galerie Beeld en 

Evenbeeld, Galerie Hüsstege, De Keerder 

Kunstkamer, Gooyer Fine Art, Galerie Van 

Esch, Galerie Wi l ly Schoots, Galerie 

Anderwereld, Galerie Naber, Galerie 

Raaymakers, Galerie Art l ine, Galerie Van den 

Doel, Galerie Nouvelles Images, Galerie 

Seasons, Kunstkabinet Het Blaauw Laaken, 

Kunsthandel Tegenbosch, Gare d'art, Galerie 

Marzee, Galerie Wansink, Galerie Contempo, 

Galerie Delta, Galerie Van Mour ik , Galeri Jas 

en Galerie Quintessens hebben voor 1994 een 

rentebudget tussen de 15.000 gulden en een 

ton. (9 galeries tussen de 50.000 en de 

100.000, 10 tussen de 30.000 en de 50.000 

gulden en 15 tussen de 15.000 en 30.000 gul

den) Dat budget is gerelateerd aan de omzet 

van de galerie in de voorafgaande jaren - bi j 

toelating tot de regeling - en aan de intensiteit 

van het gebruik van de regeling. (Overzicht 

Budget Rentesubsidieregeling 1994 t/m januari 

1 995, Ministerie van Onderwi js Cultuur en 

Wetenschappen 17 februari 1995) 
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Een slotbeschouwing over idealisme 
en commercie 

Een galerie is bij uitstek de plek waar de wereld van de kunst en de wereld van het geld 

elkaar ontmoeten. In haar tentoonstellingsbeleid heeft een galerie een selecterende en 

informerende functie zoals een museum die ook heeft. Tegelijkertijd is het een winkel 

waar kunstwerken worden verkocht. Deze combinatie van ideële en commerciële oog

merken geeft een galerie een dubbele identiteit. Galeries zijn in feite culturele bankiers: 

kunst en commercie komen er samen. 

Veel galeriehouders zien zichzelf echter als gepassioneerd kunstliefhebber: ze hebben 

van hun hobby hun beroep gemaakt. Niet zelden zi jn zij ook collectioneur en connais

seur. Vaak hebben ze een sociale achtergrond die met hun beroep in verband staat: ze 

zi jn afkomstig uit een artistiek milieu of hebben een - partner met een - verwant beroep 

bijvoorbeeld beeldend kunstenaar, kunsthistoricus, lijstenmaker, fotograaf of architect. 

Deze achtergrond én de verschillende rollen die een galeriehouder tegelijkertijd vervult; 

liefhebber, promotor, verzamelaar en winkelier maken de uitoefening van het beroep 

geen eenduidige aangelegenheid. Die meerduidigheid wordt versterkt door een ethos 

van individualiteit en een beroepspraktijk die gekenmerkt wordt door de vermenging van 

zakelijke, persoonlijke en artistiek inhoudelijke contacten. 

Het primaat van de passie is niet alleen van toepassing op de individuele galeriehouder 

maar neemt een belangrijke plaats in het galeriebestel als geheel in. De ontkenning, of 

beter verdringing, van de economie is niet simpelweg een ideologisch masker en ook 

geen afwijzing van het economisch belang. Galeriehouders wi l len zich niet onttrekken 

aan economische wetmatigheden - ze wi l len uiteraard verkopen - maar hun zelfbeeld is 

gebaseerd op de proclamatie van het culturele, symbolische belang van de beeldende 

kunst die zij presenteren. Een galerie richt zich primair op de productie van geloof in de 

waarde van kunst, zoals Pierre Bourdieu het primaat van de idealistische functie noemt. 

In de Gouden Eeuw waren in Nederland al handelaren in eigentijdse kunst actief. Tegen 

de achtergrond van economische expansie was door explosieve toename van de vraag 

naar en het aanbod van eigentijdse kunstwerken sprake van een 'massamarkt'. De 
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behoefte aan kunsthandelaren groeide door die grootschalige markt. Gaandeweg gingen 

zij een belangrijke rol in de eigentijdse kunst spelen. Maar van een georganiseerde en 

beroepsmatig uitgeoefende bemiddelingsfunctie was echter geen sprake. 

Tegen het einde van de zeventiende eeuw was de hausse in de vraag naar eigentijdse 

kunst voorbi j . Het duurde tot het begin van de negentiende eeuw voordat de handel in 

eigentijdse beeldende kunst opleefde en de kunsthandelaar weer nadrukkelijker in beeld 

verscheen. In de laatste decennia van deze eeuw kwam de handel in eigentijdse kunst 

weer tot bloei. Met name de verkoop van werk van kunstenaars uit de Haagse School 

kreeg op professionele wi jze internationaal gestalte en kunsthandelaren vervulden daar

in een cruciale rol. 

Behalve deze periodes van bloei was tot het begin van de jaren vijftig de verkoop en het 

tentoonstellen van eigentijdse kunst vooral het domein van handelaren die dat naast de 

handel oudere kunst of aziatica deden. Slechts weinigen waren expliciet op eigentijdse 

kunst gericht. 

Vlak na de oorlog kozen kunsthandelaren, evenals critici en museumdirecteuren, posi

tie in een publieke controverse over belang en betekenis van abstracte en figuratieve 

kunststromingen - die zich in het eerste decennium na de oorlog ontspon. Op verschil

lende vormen van abstractie gerichte kunstenaarsgroepen kregen hevige kritiek te verdu

ren van de pers, evenals het toonaangevend beleid van directeur Sandberg in het 

Stedelijk Museum te Amsterdam. De museumdirecteur besteedde relatief veel aandacht, 

overigens niet uitsluitend, aan nieuwe naoorlogse stromingen in de beeldende kunst en 

haalde daarmee de eigentijdse kunst - voorgoed - het museum binnen. Sommige hande

laren hielden zich expliciet en uitsluitend bezig met figuratieve kunst. Anderen waren 

minder strikt in de leer. Ze schiepen in hun tentoonstellingsprogramma, doorgaans b in

nen een voornamelijk figuratief id ioom, incidenteel ruimte voor naoorlogse kunststro

mingen of kunstenaars. 

Na een korte opleving na de oorlog was er in het begin van de jaren vijftig crisis in de 

kunsthandel. Gerenommeerde handelaren, die voor de oorlog gewend waren aan inter

nationale activiteiten en klandizie, raakten door, in het kader van de wederopbouw door 

de overheid ingestelde, fiscale en financiële maatregelen in de problemen. Tussen 1950 

en 1955 sloot een aantal van hen zi jn deuren. Tegelijkertijd ontstonden vanaf 1950 nieu

we initiatieven die expliciet op eigentijdse kunst waren gericht: Kunsthandel Martinet en 

Michels en Galerie Le Canard in Amsterdam, Punt 31 in Dordrecht en De Posthoorn in 

Den Haag. De verkoopresultaten van deze eerste naoorlogse 'galeries' waren pover. De 

meesten was dan ook slechts een kort leven beschoren. Toch maakten zij de weg vrij 

voor de opmars van galeries die zich uitdrukkeli jk richtten op verschillende stromingen 

binnen de actuele kunst. De handel in eigentijdse kunst kreeg in het bestaan van deze 

galeries een eigen domein, anders dan dat van de handel in oude kunst of in moderne 

klassieken. Binnen dit nieuwe territorium werd steeds meer de term galerie gangbaar. 
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Vanaf het einde van de jaren vijftig nam deze bedrijfsmatige en artistiek-inhoudelijke dif

ferentiatie in de kunsthandelsbranche duideli jker vormen aan in een klimaat waarin de 

acceptatie van abstracte kunst zich verbreedde. Espace werd als een van de eerste 'echte' 

galeries vanaf 1956 in Haarlem actief. In Amsterdam was, onder anderen, Galerie 

Sothmann werkzaam vanaf 1955. Ook elders in het land werden galeries geopend. Deze 

eerste galeries legden de basis voor het galeriebestel dat in de jaren zestig ontstond. 

Hoewel ze relatief snel de aandacht van verzamelaars, musea en pers kregen bleef het 

aantal verkopen aanvankelijk gering. Vanaf halverwege de jaren zestig ging het de gale

ries in financieel opzicht beter maar hun aandeel in de markt voor beeldende kunst bleef 

bescheiden. 

Met het toenemen van de welvaart steeg de belangstelling voor beeldende kunst. Het 

aantal kunstenaars steeg enorm en ook werden, op bescheidener schaal, nieuwe verza

melaars en kunstkopers actief. Nieuwe generaties kunstenaars creëerden ogenschijnli jk 

nieuwe generaties publiek. Ook de overheid deed een duit in het zakje. Vanaf 1960 werd 

de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) ingesteld als stimulans voor particuliere 

kunstkopers die korting kregen bij de aankoop van contemporaine kunst. 

Nieuwe stromingen en stijlen in de beeldende kunst volgden elkaar in steeds sneller 

tempo op. Dit fenomeen was op zich niet nieuw maar de explosieve mate waarin het 

zich voordeed wel . Tegelijkertijd raakten voorheen vernieuwende stromingen gevestigd 

en ontstonden er nieuwe varianten binnen die stijlen. Traditionele stijlen, bijvoorbeeld 

meer op ambacht en vakmanschap geënte kunstvormen, hadden een eigen territorium. 

Een groot pluralisme kenmerkte de beeldende kunstwereld vanaf halverwege de jaren 

zestig. In de galeriewereld kwam dat tot uitdrukking in de artistiek-inhoudelijke voor

keuren van een aantal nieuwe galeries. Galeries groepeerden zich rondom stijlen of stro

mingen zoals Zero of Nieuwe Figuratie. Ze vormden verbindende schakels in 'clubs' van 

bevriende of gelijkgezinde kunstenaars. 

Riekje Swart en Felix Valk richtten zich in de jaren zestig bijvoorbeeld op een of meer

dere op dat moment actuele stromingen of kunstenaarsgroeperingen, respectievelijk con

structivistische kunst en Nouveau Realisme, Fluxus en Pop Art. Anderen zoals Galerie 

Mokum of Kunsthandel Ina Broerse hadden een op figuratie of op verschillende varian

ten van abstracte en figuratieve kunst gericht tentoonstellingsprogramma. Galerie d'Eendt 

en Galerie Krikhaar te Amsterdam of Galerie Nouvelles Images te Den Haag besteedden 

in hun expositieprogramma voornamelijk aandacht aan Cobra en Post Cobra-kunst. 

Galeries hadden hun meer of minder afgebakende artistiek-inhoudelijk en commercieel 

territorium. Soms werkten ze samen in manifestaties of tentoonstellingen of wisselden ze 

kunstenaars uit. 

Door de kleinschaligheid van het bestel kenden de meeste actoren elkaar. De concur

rentie binnen die microkosmos van galeries was relatief beperkt, de geldelijke resultaten 

in het algemeen nog steeds bescheiden. Een klein aantal galeries had - mede dankzij het 
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bestaan van de ASK - een wisselend maar redelijk inkomen. Veel kunstenaars verkoch

ten evenwel zelf aan particulieren, hetzij rechtstreeks vanaf het atelier hetzij via ver

kooptentoonstellingen georganiseerd door kunstenaarsverenigingen of tentoonstellingen 

in musea. Ook nam het aantal andere tentoonstellingsorganisatoren - anders dan galeries 

- aanzienlijk toe. Kunstuitleencentra en velerlei gemeentelijke en particuliere kunstcen

tra die zich bezighielden met de organisatie van tentoonstellingen en de verkoop van 

eigentijdse kunst werden door heel Nederland actief. Steeds meer gelegenheden die niet 

specifiek op kunst gericht waren - scholen, café' s, boekhandels, zieken- en bejaarden

tehuizen, warenhuizen en winkels - gingen verkoopexposities van eigentijdse kunst orga

niseren. Naast de atelierverkoop door kunstenaars vormden al deze verschillende min of 

meer professionele instell ingen een concurrerende factor in het galeriebestel. 

Tegelijkertijd fungeerden ze als een bevestiging van de eigen identiteit van de galeries die 

zich immers primair met de verkoop van beeldende kunst bezighielden en dat niet als 

decor bij andere activiteiten deden. 

Een klein aantal galeries onderhield in de jaren vijftig en zestig op bescheiden schaal 

internationale contacten met kunstenaars en collega's in het buitenland. Vanaf de jaren 

zeventig groepeerden zich rondom nieuwe stromingen - onder andere de conceptuele 

kunst - of groepen bevriende kunstenaars kleinschalige netwerken van kunstenaars, cr i

t ici , kunsthistorici en andere professionals uit de kunstwereld. Zi j opereerden op 

Europese of mondiale schaal en kregen in Nederland vooral aandacht van de grote 

musea. Nederlandse galeries waren hierbij nauwelijks - of slechts t i jdel i jk - betrokken. 

Art & Project en Helen van der Mey hadden in de jaren zeventig en tachtig een rol in 

deze netwerken. 

Vanaf de eerste helft van de jaren tachtig raakte de beeldende kunstmarkt wereldwi jd in 

een stroomversnelling. Op veilingen werden tientallen miljoenen betaald voor werken 

van Van Cogh en Monet. Voor eigentijdse kunst stegen de prijzen. Musea over de hele 

wereld hielden grootschalige tentoonstellingen van actuele kunst; galeries en hun orga

nisaties organiseerden de ene kunstbeurs na de andere. Deze art boom ging gepaard met 

een glamour/sering van de internationale kunstmarkt die ook zi jn uitstraling had op de 

Nederlandse kunstwereld. Werk van de inmiddels tot een kleine internationale 'aristo

cratie' uitgegroeide toplaag van kunstenaars was op veel van deze evenementen en 

Blockbuster-

tentoonstellingen te vinden. Binnen deze grootschalige exposities werd ook aandacht 

besteed aan actuele kunst van een klein aantal jongere kunstenaars dat zich vanaf hal

verwege het decennium aandiende. 

Tegelijkertijd met de aanwas van deze toplaag in de internationale kunstmarkt voltrok 

zich op nationaal niveau een proces van popularisering. De interesse voor beeldende 

kunst verbreedde zich. Met deze 'democratisering' van de belangstelling werd beelden

de kunst steeds meer gemeengoed. Het aantal beeldende kunstenaars dat van de acade-
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mies kwam steeg explosief. Zij waren op uiteenlopende professionele en artistiek-inhou-

delijke niveau's werkzaam binnen de verschillende stromingen, stijlen en technieken. 

Het gebruik van grafische technieken kende een ware hausse. Kunst in oplage was 

immers betaalbaar voor een breed publiek. De groeiende welvaart stelde ook steeds gro

tere groepen in staat kunst te kopen. 

Tegen het decor van de internationale dimensie aan de 'bovenkant' van de beeldende 

kunstwereld en de popularisering aan de 'onderkant 'van die wereld werd het nationale 

galeriebestel onderhevig aan schaalvergroting, differentiatie en specialisatie: er kwamen 

steeds meer galeries, van verschillender aard - in artistiek en economisch opzicht - die 

zich specialiseerden naar stijl, stroming of techniek of die op basis van individuele voor

keuren een eigenzinnige selectie van kunst en kunstenaars maakten. Langer bestaande 

galeriehouders vestigden hun reputatie en nieuwe galeriehouders hadden een arsenaal 

aan keuzemogelijkheden binnen het galeriebestel. Tentoonstellingsprogramma's varieer

den van avant garde kunst tot amateurkunst, ambities van internationaal, nationaal, 

regionaal en lokaal. Galeries specialiseerden zich in bepaalde technieken waaronder 

grafiek of keramiek of sieraden. De galeriewereld kreeg er een steeds beweeglijker, gedif

ferentieerder en ondoorzichtiger karakter door. 

Verreweg de meeste galeries vestigden zich te Amsterdam dat zich ontwikkelde tot het 

Mekka van het Nederlandse galeriewezen. Daar had ook het merendeel van op nieuwe 

ontwikkelingen in de beeldende kunst gerichte galeries zijn domici l ie. Echter ook buiten 

het centrum van de kunstwereld was sprake van een explosieve toename van galeries. 

Door hun 'perifere' positie oriënteerden de meeste galeries buiten Amsterdam en de 

Randstad zich - niet zelden uit economische noodzaak - op voor een relatief breed 

publiek toegankelijke kunst van velerlei aard. Bijvoorbeeld een mix van gevestigde 

Cobra-kunstenaars en figuratieve of lyrisch abstracte kunst van uit de regio afkomstige 

kunstenaars, of toegepaste kunst als keramiek, glas of sieraden. 

De veelheid en verscheidenheid in het galeriebestel ging gepaard met onderlinge wedi j 

ver. Daarnaast zette de almaar toenemende stroom van concurrerende tentoonstellings

organisatoren, bemiddelaars, verkopers en verhuurders van eigentijdse kunst, anders dan 

galeries, het galeriebestel onder druk. Ook de musea voerden een actief beleid in het 

organiseren van tentoonstellingen en de acquisitie van eigentijdse kunst. De grote musea 

zetten daarin de toon, de kleinere volgden. In hun vaak rechtstreekse contacten met kun

stenaars bestendigden ook zij hun competitieve positie ten opzichte van de galeriewe

reld. Van de kunstenaars bleef eveneens een concurrerende werking uitgaan: een aan

merkelijk deel van hen verkocht rechtstreeks uit het atelier. Daarenboven hadden 

galeries soms weinig zeggenschap over kunstenaars die goed 'in de markt lagen' en hun 

potentiële klanten stond een arsenaal aan mogelijkheden naast de galerie open. 

Bram Kempers beschreef in 1988 de segmentering in de markt voor eigentijdse kunst in . 

Nederland door een vijfdeling in prijs en prestige te maken. Hi j onderscheidde een inter-
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nationale elite, een nationale top, een middensegment, een basis en een grensgebied tus

sen professionele en amateuristische kunstbeoefening. Hi j stelde dat de relaties tussen 

kunstenaars, kopers en bemiddelaars binnen die geledingen hechter waren dan tussen de 

verschillende lagen en dat de uitwisseling van diensten, geld, goederen en kennis zich 

binnen de segmenten vooral op de leden van de eigen naar status en inkomen herken

bare groep richtte. Kempers indeling gaf een sociale segmentatie van de nationale eigen

tijdse kunstmarkt. Maar dit piramidale prijs en prestigemodel doet té weinig recht aan de 

enorme diversiteit binnen het galeriebestel. Daarenboven hoeven prijs en prestige - zoals 

het geval is in delen van het galeriebestel - niet noodzakelijk op elkaar betrokken te zi jn. 

In het Nederlandse galeriebestel zoals dat zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwik

kelde was er nauwelijks sprake van een internationale top. Incidenteel of in tijdsduur 

beperkt poogden of slaagden galeries er in - óf in hun tentoonstellingsprogramma's óf 

door deelname aan buitenlandse beurzen - aansluiting te vinden bij een internationale 

kunstmarkt. De nationale aard van de Nederlandse kunstmarkt had echter weinig moge

lijkheden voor internationale activiteiten. 

Er was wel een nationale bovenlaag te onderscheiden die echter minder eenduidig was 

dan Kempers suggereert. Die nationale bovenlaag kende, zoals (kunst)econoom Hans 

Abbing al eerder signaleerde, meerdere toppen. Onder andere een oudere generatie 

galeries, galeries gericht op de avant garde, een aantal Amsterdamse galeries eerder aan

geduid als jaren-zeventig-galeries, een aantal galeries gericht op toegepaste kunst, gale

ries gericht op figuratieve kunst en galeries gespecialiseerd in Cobra en Post Cobra-kunst. 

De andere segmenten die Kempers onderscheidde waren door de diversiteit van het gale

riebestel minder gemakkelijk ' in te vul len' . Het middensegment zou minder succesrijke 

navolgers van de galeries uit de nationale bovenlaag kunnen betreffen en op bepaalde 

specialisaties of technieken gerichte galeries en met succes in de regio functionerende 

galeries. Basis en overgangsgebied van professionele en amateuristische kunst zou dan 

galeries betreffen die een expliciet regionale of lokale functie hebben. 

Uitgaande van de prijs- en prestigehiërarchie van Kempers is het galeriebestel te 

beschrijven in termen van elkaar meer of minder uitsluitende of overlappende circuits en 

sub-circuits, sociaal-artistieke netwerken met (gedeelde) conventies en normen over wat 

in de eigen 'kunstwereld' kunst is, wat daarbuiten valt, wie erbij hoort en wie niet. 

Binnen de verschillende sociaal-artistieke circuits spelen in wisselende samenhang prijs 

en prestige, artistieke kwaliteitspretenties en -claims en anciënniteit een rol in de interne 

en externe plaatsbepaling in galeriebestel en beeldende kunstwereld. Sommige zi jn heel 

uitgesproken bijvoorbeeld de circuits van de avant garde of van de figuratieve kunst. 

Andere hebben een diffuser karakter. 

Daarenboven valt er nog een, de segmenten doorsnijdende, classificatie van individuele 

positiebepalingen van galeriehouders te maken. Een aantal voorbeelden passeert hier de 

revue. Zo is er de kunsthandelaar pur sang die zich expliciet richt op de in- en verkoop 
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van eigentijdse kunst al dan niet gecombineerd met oudere kunst. Of de kunsthandelaar 

die tentoonstellingen van eigentijdse kunst organiseert en kunstwerken koopt en ver

koopt van kunstenaars die echter niet aan zijn kunsthandel verbonden zi jn. Dan is er de 

'galerie-pilote' waarbinnen twee typen te onderscheiden zi jn. Enerzijds is dat de galerie 

die startte vanuit identificatie met onbekende kunstenaars, stijlen of stromingen en er in 

slaagde die kunst te verzilveren: artistieke preferenties werden omgezet in financieel suc

ces. Anderzijds is er de 'galerie pi lote 'd ie niet is geïnteresseerd in financieel succes maar 

in de promotie van telkens weer nieuwe kunstenaars, stijlen of stromingen en geen kans 

ziet of de wi l niet heeft om deze economisch te exploiteren. Een ander type is de galerie 

die tegelijkertijd agent is en zich nadrukkelijk verbindt aan de promotie van een beperkt 

aantal kunstenaars en voor hen allerlei zaken regelt die het tentoonstellen te boven gaan. 

Voorts komt de combinatie-galerie die kunstuitleen, kunstadvies, lease en tentoonstel

lingsactiviteiten in verschillende varianten in zich verenigt veel voor. Dan is er de gale

rie-kunsthandel die een op de voorkeuren van het publiek gericht tentoonstellingsbeleid 

heeft dat wordt gekenmerkt door een potpourri van landelijke bekende kunstenaars en 

uit de regio afkomstige kunstenaars. De combinatie-galerie en de publieksgalerie vallen 

niet zelden samen en zijn vaak buiten de Randstad gevestigd. Tenslotte is er de lokale 

galerie die zowel wat kunstenaars en klandizie betreft dicht bij huis blijft en een voor een 

breed publiek toegankelijk tentoonstellingsprogramma heeft. 

De toegenomen artistieke pluriformiteit in de productie en de expansie en differentiatie 

in de distributie en receptie van beeldende kunst vormden het spanningsveld waarin 

galeries in Nederland in de loop der t i jd functioneerden. Een almaar toenemend aantal 

galeries diende daarin artistiek-inhoudelijk en economisch stelling te nemen ten opzich

te van elkaar en in relatie tot de vele andere instituties in de beeldende kunstwereld 

waardoor de behoefte aan normering en distinctie manifest werd. Die noodzaak tot 

onderscheiding kreeg in eerste instantie vorm in een organisatieverband van galeries: de 

Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst - opgericht in 

1976. De vereniging was gericht op belangenbehartiging en ontwikkel ing van professio

nele standaarden binnen de bedrijfstak. Vanaf het begin van haar bestaan had de vereni

ging moeite om een aantal gerenommeerde avant garde galeries aan zich te binden. Het 

ethos van individualisme speelde daarin een rol maar ook pretenties van galeries die 

zichzelf in kwalitatief opzicht hoger inschaalden dan anderen. Tegelijkertijd meldden 

zich galeries aan wier professionaliteit en artistieke kwaliteit binnen de gelederen van de 

organisatie in twijfel werden getrokken. Discussie rond deelname van kwalitatief en pro

fessioneel meer of minder belangrijk geachte galeries had een remmende werking op de 

invloed van de vereniging binnen en buiten het galeriebestel. Toch fungeerde de vereni

ging in de laatste helft van de jaren zeventig als een pressiegroep. Uitdrukking daarvan 

waren onder andere zeer strijdvaardige acties tégen het afschaffen van de ASK - die ove

rigens niet het gewenste resultaat opleverden - en vóór het instellen door de overheid van 
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allerlei markt-stimulerende maatregelen. 

De behoefte aan normering en distinctie die het galeriebestel zelf voortbracht werd aan

gescherpt door het overheidsbeleid. In dat beleid was vanaf de jaren zeventig impliciet 

en vanaf halverwege de jaren tachtig expliciet de aandacht steeds sterker gericht op ver

nieuwing en ontwikkeling in de beeldende kunst. Vanaf 1 984 werd daaraan ook nadruk

kelijk de noemer kwaliteit verbonden en - na inkrimping en opheffing van de BKR - ont

stonden nieuwe beleidsinstrumenten om daaraan vorm te geven. Voor de 

kwaliteitsbeoordeling deed men een beroep op de inzichten van een kleine groep advi

seurs en deskundigen verbonden aan adviesorganen als de Raad voor de Kunst en van 

adviescommissies verbonden aan de namens de overheid met de uitvoering van het 

beleid belaste fondsen en commissies. 

Vanaf halverwege de jaren tachtig leidden de onderscheidingsprocessen binnen het gale-

rieveld tot een explicietere profilering van twee circuits die de beeldende kunstwereld als 

geheel beheersten maar het meest pregnant tot uitdrukking kwamen in het galeriebestel. 

Aan de ene kant was er een door overheidsinstellingen, fondsen en musea gedomineerd 

relatief kleinschalig circuit waarin het primaat vooral bij 'het veld van de producenten of 

zelfs bij het sub-veld van de producenten voor producenten' lag, zoals Bourdieu dat zo 

treffend beschreef. Geloof in de vooruitgangsgedachte in de kunst - of in de jaren tach

tig en negentig in het postmoderne anything goes - waren er credo en samenbindende 

factor. Leidend beginsel was het discours over nieuwe ontwikkelingen in de kunst. 

Kunstprofessionals: kunstenaars, museumcuratoren, kunsthistorici, filosofen, galeriehou

ders, crit ici, overheidsadviseurs waren er dominant en bepaalden de toonzetting binnen 

dit deel van de beeldende kunstwereld. Musea, overheidsinstellingen, een aantal grote 

bedrijfscollectioneurs en een bescheiden hoeveelheid particuliere verzamelaars waren 

de belangrijkste kopers. Een relatief klein aantal, voornamelijk Amsterdamse galeries, 

speelde in dit circuit een rol van betekenis. Het commerciële aspect was niet onbelang

rijk maar secundair. 

De Rentesubsidieregeling kunstaankopen maakte met name in de periode dat er sprake 

was van een breed toelatingsbeleid van galeries van 1984 tot 1992 en vanaf 1997 - het 

andere circuit zichtbaar: het 'markt circuit ' . In dit door de markt gedomineerde circuit lag 

- in termen van Bourdieu - het primaat bij 'de verspreiding, bij het publiek, bij de ver

koop'. In dit netwerk overheersten particulieren en bedrijven. Galeries en kunsthandels 

vervulden er een centrale rol in. Het publiek was groter in getal en minder grijpbaar en 

zichtbaar. De actoren in dit netwerk waren doorgaans minder bezig met de vooruit

gangsgedachte in de beeldende kunst of het discours over het belang van nieuwe ont

wikkelingen. Toegankelijkheid, status en decoratieve en esthetische waarde waren het 

credo en kunst uit het (recente) verleden of artistiek en economisch gevestigde kunst in 

termen van figuratie of lyrische abstractie gaf er de toon aan. Hoewel geloof en passie in 

beide circuits een belangrijke uitgangspunt vormden hadden de ideële en de commer-
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ciële dimensie in dit segment van de markt vaak een meer gelijkwaardige positie. Evenals 

in het door overheidsinstellingen, fondsen en musea gedomineerde circuit was het 

onderlinge sociale verkeer van groot belang. Kenmerkende kopers waren er onder ande

re bedrijven en uit de economische elite afkomstige - (nieuwe) rijke verzamelaars en inci

dentele kopers. 

De tegenoverstelling van een door musea, overheidsinstellingen en fondsen gedomi

neerd circuit van galeries en een door de markt gedomineerd circuit van galeries moet 

gezien worden als twee uiteinden van een continuüm binnen dezelfde kunstwereld. Het 

zi jn 'sub-werelden' waar de waardering van beeldende kunst, de oordeelsvorming, de 

selectie en het koopgedrag uiteenlopen. Beide circuits kennen verschillende sub-circuits 

op basis van verschillen in artistiek-inhoudelijke specialisatie. Inhoud en aard van het 

merendeel van de kunst die in de twee netwerken rouleren verschillen. In het door 

musea, fondsen en overheidsinstellingen gedomineerde circuit ligt de nadruk op 'muse

umkunst'. Nieuwe beeldmiddelen als video en computertechnieken zijn er gangbaar. De 

schilderijen en sculpturen die er aan bod komen betreffen grosso modo kunstwerken 

waarin de conceptuele dimensie aan de ambachtelijke voorafgaat - vaak ook op grote 

formaten. In het door de markt gedomineerde circuit zijn vooral relatief traditionele 

beeldmiddelen als schilderijen, grafiek, beeldhouwkunst en op bescheiden schaal foto

grafie in omloop. Herkenbare figuratieve kunst en kleurige, abstracte voor een breed 

publiek toegankelijke kunstwerken zijn er veel gevraagd. 

In het kleine, door musea, overheidsinstellingen en fondsen gedomineerd circuit, speelt 

een beperkt aantal, in ti jd wisselend, galeries een rol. In de jaren zeventig waren dat 

onder anderen Art & Project, Riekje Swart en Helen van der Mey, in de jaren tachtig Wim 

van Krimpen en The Living Room en in de jaren negentig onder meer Fons Welters en 

Paul Andriesse. In het door de markt gedomineerde circuit vervulden galeries en kunst

handels een centrale rol en opereerde in de jaren tachtig en negentig het op Cobra geo

riënteerde deel van het 'Spiegelkwartier' te Amsterdam. Maar ook het op figuratieve 

kunst gerichte sub-circuit van galeries als Mokum en Lieve Hemel en de verschillende 

regionale sub-circuits van galeries in den lande die zich bezighielden met gevestigde 

Cobra en Post-Cobra kunst vormden er een onderdeel van. 

Soms wordt de sociale en de artistiek inoudeli jke afstand tussen de netwerken nadruk

kelijk gecultiveerd maar ook zi jn deelnemers aan één circuit zich lang niet alt i jd bewust 

van andere kringen en milieus. De artistiek-inhoudelijke grenzen zi jn evenmin alti jd du i 

delijk en soms vloeien ze in elkaar over. In de loop der ti jd opgebouwd artistiek prestige 

van kunstenaars, galeriehouders en anderen in het bestel spelen hierin een belangrijke 

rol. Zo zi jn er bijvoorbeeld kunstenaars die in een bepaalde periode van hun carrière op 

basis van hun avant garde werk in het door musea, fondsen en overheidsinstellingen 

gedomineerde circuit verkeren en die als hun werk artistiek en economisch waardevast 

wordt doorstromen naar het door de markt gedomineerde circuit. Een klein aantal toon-
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aangevende kunstenaars kan zich dan ook in verschillende circuits bli jven manifesteren. 

Armando en Rob Schölte zijn daarvan voorbeelden. Hun werk is in beide segmenten te 

vinden. 

De wording van deze sociaal artistieke netwerken van galeries kreeg treffend uitdrukking 

in ballotage- en uitsluitingsprocessen op kunstbeurzen. Met name het selectiebeleid en 

toelatingsprocedures van de vanaf 1985 jaarlijks georganiseerde KunstRai - en de beur

zen en tegenbeurzen die er door werden opgeroepen - waren een illustratie van de cir-

cuitvorming én van het ontstaan van een door artistiek prestige gedomineerd sociaal-

artistieke hiërarchie. Het door musea, fondsen en overheidstellingen gedomineerde 

minderheidscircuit zette bij kunstbeurzen, in het galeriebestel en in de gehele beelden

de kunstwereld nolens volens de toon en stond bovenaan in de statushiërarchie. 

Mede onder invloed van veranderingen in het overheidsbeleid ontstonden twee belan

genverenigingen van galeriehouders. De Nederlandse Vereniging van Galeriehouders 

(NVC), opvolger van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse 

Kunst, beschouwde zichzelf nadrukkelijk als een vereniging van economische onderne

mingen. Zij hield zich vooral bezig met de ontwikkel ing van beroepsmatige standaarden 

bijvoorbeeld in de opstelling van een erecode die de verhoudingen tussen galeries en 

hun kunstenaars en andere galeries regelde. Lering trekkend uit het verleden werd artis

tieke kwaliteit door de NVG in termen gegoten van uiteenlopende smaakvoorkeuren. De 

term speelde dan ook geen rol in de belangenbehartiging. 

Maar: l'histoire se répète; de avant garde-galeries sloten, net als een decennium eerder 

toen de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst moeite had 

om dergelijke galeries aan te binden, zich in meerderheid niet aan bij de NVG. Reden 

waarom de overheid de NVG niet als gesprekspartner aanvaardde. Mede onder invloed 

van de aanscherping van de toelating van galeries tot de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen verenigden avant garde galeries zich vanaf 1992 in de Galerie Bond 

Nederland. Het bestaan van twee belangenverenigingen was een markante uitdrukking 

van de in de jaren tachtig gegroeide dualiteit van het galeriebestel en hiërarchische orde

ning van dat bestel. 

Slechts een relatief klein aantal van de na 1950 ontstane galeries bleek in staat te over

leven - de meerderheid was binnen twee à drie jaar weer verdwenen. De financiële 

resultaten van galeries waren wisselend en hun economische situatie onzeker. Naar 

schatting had een twintigtal galeries in de jaren negentig een jaaromzet boven het mi l 

joen en zo'n honderd galeries een jaarlijkse verdienste van enkele tonnen. De meerder

heid lag daar echter ver onder, speelde quitte of leidde zelfs verlies. 

Overheidsbeleid, museumgedrag, de almaar toegenomen concurrentie aan de 'onder

kant' en de distinctiedrang aan de 'bovenkant' hadden een sfeer van concurrentie en ver

deeldheid in de galeriewereld tot gevolg. Deze ontwikkelingen hadden een verlammen-
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de werking op de nationale kunstmarkt in het algemeen en het galeriebestel in het b i j 

zonder. Galeries bleken dan ook in de afgelopen halve eeuw dikwij ls niet de meest 

invloedrijke partij in het sociale verkeer tussen kunstenaars en kopers en evenmin ten 

opzichte van musea en overheid. 

Veel galeriehouders deden weinig recht aan hun dubbele identiteit. Ze klaagden vaak 

over het gemis aan voldoende verzamelaars en kopers in Nederland. In hun beklag refe

reerden zij aan een vermeend gebrek aan verzamelcultuur, een Calvinistische achter

grond die vertoon of pronkgedrag af zou keuren dat samengaat met het kopen van kunst 

of een egalitair ethos dat het Nederlandse volk zou kenmerken en dat opvallend gedrag 

veroordeelt. De andere kant van de medaille was echter dat veel galeriehouders zich in 

hun beroep op 'de nu eenmaal geringe belangstelling voor kunst' achter dit soort cliché's 

verschuilden en té weinig deden aan het creëren en verbreden van hun klantenbestand. 

Door die houding en een vaak afwachtende attitude gaven de galeriehouders zelf mede 

de ruimte aan allerlei andere bemiddelaars en veroordeelden ze zichzelf tot een beschei

den positie in de beeldende kunstwereld. 

De neiging van galeriehouders om de schuld voor het gebrek aan invloed binnen de 

beeldende kunstwereld te leggen bij de musea die kunstenaars te jong brachten, bij de 

overheid die de kunstenaars ondersteunde, bij de kunstenaars die niet via de galerie maar 

vanaf hun atelier of via talrijke andere bemiddelaars verkochten gaf dan ook bli jk van de 

eigen onmacht en een té afhankelijke opstelling naar deze partijen in de beeldende 

kunstwereld. Daarmee blokkeerden ze ook zelf een gezaghebbende positie binnen de 

beeldende kunstwereld die immers bevochten diende te worden; naar het publiek, de 

kunstenaars, de musea en de overheid toe. Idealisme kan binnen een kunstwereld als de 

Nederlandse alleen overleven indien het gepaard gaat met commercieel inzicht, dü r fen 

de bereidheid om te investeren en risico's te nemen. Daarmee wordt recht gedaan aan 

de dubbele identiteit van de galerie en kan de passie tot professie worden. 

EEN SLOTBESCHOUWING OVEE IDEALIST EN CCAV/ERCIE 



Bijlagen 

Toename aantal galeries 1945-1995 

4? 
^ 

/ S ^ 
1950 17 19 36 

1955 15 27 42 

1960 22 27 49 

1965 28 52 80 

1970 39 82 121 

1975 54 115 169 

1980 79 193 272 

1985 86 190 266 

1990 136 258 394 

1992* 93 309 402 

1994* — — 411 

Deze aantallen zijn gebaseerd op gegevens 

ontleend aan tentoonstellingsagenda's van het 

Rijksbureau voor kunsthistorische 

Documentatie (RKD) en statistieken die het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 

1992 samenstelt. De met het * gemerkte aantal

len zi jn aan de CBS statistiek ontleend. In de 

tentoonstellingsagenda van de RKD heb ik naar 

een aantal peiljaren gekeken - vanaf 1950 om 

de vijf jaar tot en met 1990. In die peiljaren 

naar de heb ik de agenda's van de eerste, de 

middelste (juni) en de laatste maand van het 

desbetreffende jaar bekeken, lijsten gemaakt 

van de galeries en de aantallen opgeteld. 

Problematisch aan dit overzicht is dat het een 

peiling om de vi j f jaar betreft: galeries die kor

ter bestonden vallen erbuiten. Ook was niet 

altijd even duideli jk - door de naamgeving zon

der de aanduiding galerie bijvoorbeeld - of het 

een galerie of een ander verkooppunt betrof 

bijvoorbeeld een door de gemeente in stand 

gehouden expositieruimte et cetera. Bij twijfel -

die er niet vaak was - van de meeste expositie

ruimten - zeker degenen die langer bestonden 

wist ik de aard - zi jn deze buiten beschouwing 

gebleven. Buiten dal geeft de tabel een ade

quaat beeld. 
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Kerncijfers Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken 1960-1977 

> 
<? 

>* 

s>N 

• / 
<*> 

0 é 

JsS> 
-3r 

1960 — 65 30-50% 

1963 — 200 35% 
1965 3.500 350 35% 
1970 6.500 800 25% 
1973 9.983 1.150 20% 
1977 16.531 1.940 20% 

-•* 
«# ̂ 

Jgp JPJP 

* * 

280 

530 

2.390 

11.810 

Ä^' Ä^ r 
52 

94 

141 

222 

255 

^ ^ 

140 

300 

840 

2.225 

Bron: Welters en Eykman 1976, p. 3, technisch rapport tabel l a en 1b 

Kerncijfers Rentesubsidieregeling kunstaankopen 1984-1994 

*-.r$ 
sS\ä 

• o * <rx' , # 
^ 

-7> 

. ^ 

,vO' & 

1985 

1986 

1988 

1990 

1992 

1994 

462 

678 

1.464 

3.269 

4.200 

1.600 

2.338 

3.536 

1.961 

13.046 

16.000 

7.000 

738 

1.205 

2.584 

3.789 

4.310 

1.500 

67 

96 

136 

159 

197 

114 

348 

702 

741 

1.032 

937 

Bron: T. Gubbels 1992 en Instituut voor Arbeidsvraagstukken Tilburg 

(Het Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg houdt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen een databestand bij waarin gegevens over beeldende kunstenaars die van 

de verschillende subsidies van het ministerie gebruik maken worden opgeslagen. Een deel van de 

gegevens is aan dat bestand ontleend.) 
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Lijst van kunstenaars wier werk in de periode 1984-1990 via de Rentesubsidieregeling kunstaanko

pen door meer dan vi j f galeries is verkocht vergeleken met een lijst van kunstenaars van wie door de 

Nederlandse musea drie of meer werken zi jn aangekocht in de periode 1984-1989 via de Tijdeli jke 

aankoopsubsidieregeling moderne kunst ten behoeve van musea. 

Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen 

Karel Appel 

Armando 

Bierenbroodspot,G. 

Eugene Brands 

Herman Brood 

Conslant 

Cornei l le 

Pieter Detesche 

Jet Diederen 

I. Dir ix 

Bert Frijns 

Harrie Gerritz 

|. de Graat 

Evert den Hartog 

W i l l em Heesen 

Anton Heyboer 

Hans van Horck 

Mart Kempers 

Fon Klement 

J. v.d. Kooi 

Tj ikkie Kreuger 

Toon Kuypers 

Ger Lataster 

Lucebert 

Pierre Lumey 

Charlotte Mo lenkamp 

N ico Mo lenkamp 

Lei MoMn 

jan Mon t i j n 

Cole Morgan 

U. van Ophuysen 

Mich ie l van Overbeeke, 

Ru van Rossum 

Kees Salenti jn 

(.). Schoonhoven 

|an Sierhuis 

Richard Smeets 

W. Steins 

R. Terwindt 

Hans Truyen 

K. Versteeg 

A. Vrede 

). Vredegoor 

Piet Wart'temius 

Felix Wi jns 

Tijdelijke 

Aankoopsubsidieregeling 

Musea 

Härmen Abma 

Ben Akkerman 

Armando 

Mar jo l i jn v.d. Assem 

Gijs Bakker 

Bert Bogaard 

Rommert Boonstra 

Frank v.d. Broeck 

Stanley Brouwn 

5joerd Buisman 

lohan Claassen 

Adam Colton 

Constant 

Rene Daniels 

lan Dibbets 

Piet Dieleman 

P. van Di jk 

Piet Dirkx 

Marlene Dumas 

Ger van Elk 

Jaap van den Ende 

Alphons Freymuth 

Arie van Geest 

Gerhard von Graevenitz 

Sigurdur Gudmundsson 

Johan Haanstra 

Cecile v.d. Heiden 

J.C.J. v.d. Heyden 

Rob van Koningsbruggen 

David van de Kop 

M. Kryzanowski 

Toon Kuypers 

Birgit Laken 

Ger Lataster 

P. van Leeuwen 

Lucassen 

Lei Mo l i n 

Titus Nolte 

Charlotte van Paîlandt 

Jan v.d. Pol 

Thomas Raj lieh 

(an Roeland 

Cornelius Rogge 

Steef Roothaan 

Alex Schabracq 

|.|. Schoonhoven 

Lydia Schouten 

Marien Schouten 

Kees Smits 

Peter Struycken 

Shinkichi Tajiri 

Elisabeth de Vaal 

Gerard Verdijk 

Toon Verhoef 

Kees Verwey 

Roy Vil levoye 

Henk Visch 

Caret Visser 

Auke de Vries 

Co Westerik 
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Lijst van kunstenaars met het hoogste honorarium verkregen via subsidies van de overheid 1988-

1995 exclusief en inclusief de Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

1988 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Abma, H. 

Appel , K. 

Armando 

Bierenbroodspot, C. 

Bol, K. 

Brands, E. 

Constant 

Copier, A. D. 

Corneil le 

Drukker, S 

Eck, P. v. 

Elk, C. v. 

Heel, J. v. 

Horck, H. v. 

Lucebert 

Markus, A. 

Maters, W. 

Morgan, C. 

Verkade, K. 

Vriel ink, N. 

1988 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Abma, H. 

Armando 

Artschwager, R. 

Beekman, P. 

Burton, S. 

Visser, C. 

D i lwor th , N. 

Dobbelsteen, ). v. d. 

Elk, G. v. 

Gensken, I. 

Hadid, Z. 

Coop Himmelb lau 

Makkink, H. 

Mark, A.v.d. 

Merz, M. 

Müller, P. 

Oorschot, P. v. 

Pennock,L. 

Rossi, A. 

Sanders, W. 

Schouten, L 

Smits, J. 

Visser, C. 

Weeghel, W. v. 

Wint , R. v. d. 

Zeeuw, M. d . 

1989 inclusief de 

Rentesubsidieregel ing 

Appel , K. 

Armando 

Bayens, H. 

Brands, E. 

Corneil le 

Horck, H. v. 

Kuyper5, T. 

Lataster, G. 

Lewkowicz, S. 

Lucassen 

Lucebert 

Molenkamp, N. 

Mo l i n , L. 

Morgan, C. 

Planteydt, A. 

Vrielink, N. 

1989 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Andriesse, E. 

Armando 

Bal jeu, J. 

8ayens, H. 

Buisman, J. 

Dibbets, J. 

Elk, G. v. 

Kaap, G. v. d . 

Kuypers, T. 

Lataster, G. 

Le Witt, S. 

Lewkowicz, S. 

Mark, A. v. d. 

Moor, H.O. d . 

Müller, P. 

Perlmutter, P. 

Rogge.C. 

Shaw,|. 

Struycken, P. 

Theuws, R. 

Visch, H. 

Visser, C. 

Vulto, J 

Wint , R. v. d. 

Zeeuw, M. d . 

1990 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Appel , K 

Armando 

Bayens, H. 

Bierenbroodspot, G. 

Boezem, M. 

Brands, E. 

Buisman, S. 

Corneil le 

Dieleman, P. 

Horck, H. v. 

Klement, F. 

Lucebert 

Molenkamp, C. 

Molenkamp, N. 

Morgan, C. 

Struycken, P. 

Vriel ink, N. 

Vroegindeweij , L. 

1990 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Bayens, H. 

Bien, W. 

Boezem, M. 

Bommel, M. F.V v. 

Sonies, B. 

Buisman, S. 

Deroo, W. 

Dibbets, ). 

Dieleman, P. 

Do lz , D. 

Eikelenboom, A. 

Ende, J. v. d . 

Goey, M. d. 

Hil lenius, J. 

Mantje, A. 

Müller, P. 

Olsthoorn 

Rooyen 

Struycken, P. 

Slagboom, P. 

Verstraeten, W. R. L. 

Visser, C. 

Vroegindeweij , L. 

Wint , R. v. d . 

1991 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Appel , K. 

Beesen, L. v. d. 

Bierenbroodspot, G. 

Bol, K. 

Brands, E. 

Brood, H. 

Copier, A .D . 

Corneil le 

Engels, A . 

Lataster, G. 

Hei jden, J. C. |. v. d. 

Horck, H. v. 

Munster, J. v. 

Kuypers, T. 

Lucebert 

Molenkamp, C. 

Molenkamp, N. 

Morgan, C. 

Muller, P. 

Peeters, E. 

Schölte, R. 

Westerik, C. 

Visser, C. 

Vrielink, N. 
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1991 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

ßastiaans, C. 

F & M de Boer 

Lichtveld 

Buisman, S. 

Demaegd, F. 

Dieleman, P. 

Eikelenboom, A. W. 

Coey, M. d. 

Houwel ingen, H. v. 

Hees, C. M. v. 

Hei jden, J.C), v.d. 

Hoover, N. 

Horst, L. v. d . 

Hurkmans, R. 

Koning, A. d . 

Mark. A. v. d. 

Mik , A. 

Müller, P. 

Munster, |. v. 

Plug, M . 

Schölte, R. 

Semah, J. 

Shaw, |. 

Struycken, P. 

Visser, C. 

Wint , R. v. d. 

1992 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Appel , K. 

B lom, A. 

Bierenbroodspot, C. 

Boomsma,M. 

Brands, E. 

Brood, H. 

Corneil le 

Elk, G. v. 

Hemen, E. v. 

Horck, H. v 

Lucebert 

Molenkamp, C. 

Morgan, C 

Muller, W. 

Truyen. H. 

Veerman, L. 

Visser. C. 

Vrielmk, N. 

1992 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

B lom, A. 

Boon, A. 

Daniels, R. 

Dibbets, ). 

Elk, C. v. 

Ende, ). v. d. 

Ceelen, C. 

Houwel ingen, H. v. 

Horvers, A. 

SchoonhovenJ. 

Kemps, N. 

Klasema, H. 

Koningsbruggen, R. v. 

Körmel ing, J. 

Lamers, H. 

Lewkowicz , S. 

Mark , A. v. d. 

M ik , A. 

Oudendi jk , S. 

Perlmutter, P. 

Schouten, L. 

Schouten, M . 

Summeren, T. v. 

Visser, C. 

Westerik, C. 

1993 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Armando 

Bierenbroodspot, G. 

Bol, K. 

Cornei l le 

Hoek, B. v. 

Kort, P. A. G. M . 

Lataster, G. 

Lucebert 

Molenkamp, C. 

Morgan, C. 

Ot to , P. 

Rajl ich, T. 

Rous, M . 

Schouten, M. 

Tajir i, S 

Visch, H. 

1993 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Armando 

Baer, J. 

Bien, W. 

Birza, R. 

Boezem, M 

Brasser, F. 

Daniels, R. 

Deroo, W. 

Elk, G. v. 

Houwel ingen, H. v. 

Hooykaas, E. M . 

Semah, J. 

Kemps, N. 

Kinoshita, S. 

Kort, P.A.G.M. d. 

Maat, H J . 

Ot to , P. 

Roothaan, S. 

Rous, M . 

Schölte, R. 

Schouten, M. 

Theuws, R. 

Tuijtel, P. 

Tajiri, S. 

Visch, H. 

1994 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Armando 

Bierenbroodspot, G. 

Corneil le 

Hemert, F. v. 

Lucassen. 

Pallandt, C. v. 

Sipek, B. 

Vries, A. d. 

1994 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Baren, P. 

Bi jwaard, P 

Dings, N. 

Gerrets, B. 

Hob i jn , E. 

Kaap, G. v. d. 

Hemert, F. v. 

Heringa, F. 

Hol tzman, A. 

Hooykaas, E. M . 

Hurkmans, R. 

Neefjes, J. 

Robaard, !. 

Toom, ). v.d. 

Kemps, N. 

Kings, L. 

Kliest, A. 

Kloosterboer, K. 

Laaken, A. v. d . 

Laysiepen, U. (Ulay) 

Lentink, G. 

Luik, H. 

Manen, M . v. 

Oss, |. v. 

Oudendi jk , S. 

Schot, B. 

Summeren, T. v. 

Vandekop, D. 

Vermeulen, A. 

Vries, A. d. 

1995 inclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Aarts, K. 

Frijns, B. 

Bierenbroodspot, G 

Corneil le 

Deroo, W. 

Drummen, S. 

Kooiker, P. 

Koster, ). 

Schölte, R. 

1995 exclusief de 

Rentesubsidieregeling 

Aarts, K. 

Bart, ). v. 

Bastiaans, C. 

Bolderman, A. 

Bu ijs, W. 

Deroo, W. 

Dijkstra, F. 

D i lwor th , N. 

Doorenweerd, ). 

Drummen, S. 

Essen, E. v. 

Geraedts, P. 
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Gunn, R. Kooiker, P. Prent, G. Strauss, S. 

Haitjema, E. Koster, J. Schotte, R. TraaJ. 

Heijen, ). Luik, H. Roosen, M. Veenstra, W. 

Homeijer, K. Mik, A. Salki, W. Vermeulen, C. 

Jol ink, R. Mohlen, F. v. d. Schalks, A. Versloot, R. F. 

Kampen, H. v. Mohr, T. Schoone,S. Visser, B. 

Killaars, F. Oss, |. V. Schouwenberg, L. Warmerdam, M 

De subsidies anders dan de Rentesubsidieregeling betreffen het basisstipendium (tot 1994 beroepskos

tenvergoeding genaamd) en de individuele subsidies die worden toegekend door het Fonds Beeldende 

Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, de aankopen van musea in het kader van de Museum-aankoop

regeling die sinds 1984 bestaat en sinds 1993 door de Mondriaan Stichting wordt uitgevoerd en de 

aankopen van de Rijksdienst Beeldende Kunst tussen 1984 en 1992. Voorts de opdrachten gesubsi

dieerd en begeleid door het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (vanaf 1994 onderdeel van de 

Mondriaan Stichting en de opdrachten in het kader van de het bureau Rijksbouwmeester van de 

Rijksgebouwendienst alsmede de opdrachten in het kader van het verruimd opdrachtenbeleid. (Nu 

bekend onder de naam Regeling voor de ondersteuning van opdrachten Beeldende Kunst en vanaf 

1994 in beheer van de Mondriaan Stichting) 

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het juninummer 1999 van het 

Boekmancahier verschijnt een analyse van deze gegevens van de hand van Ingrid Commandeur die 

ook de lijsten heeft samengesteld. 

Aankopen door de Rijksdienst Beeldende Kunst 1984-1992 

Jaarlijkse aantallen aankopen Rijksdienst Beeldende Kunst 1984-1992 

** 

• / 

** 

1984 216(167) 127 

1985 217(120) 226 

1986 132(92) 78 

1987 82 (56) 56 

1988 66(52) 234 

1989 151(95) 122 

1990 90(53) 100 

1991 94(49) 128 

1992 34(18) 97 

^ 
NCJ\ < 

2 18 

14 144 

22 34 

8 13 

59 42 

10 121 

2 11 

- 52 

^ 
* via stichtingen en dergelijke 

** waarvan 40 foto's van Ed van der 

Elsken 

*** waaronder 38 t'oto'5 van C. Scherer 

verkregen via Stichting Foto-archief en 

15 foto's van Pieter Boersma 

**** waarvan 31 foto's van Breijer 

* * * * * waarvan 18 architectuurtekenin

gen aangekocht bij Peninsula 

Eindhoven en 18 werken van Hendrik 

de Vries van de Stichting Hendrik de 

Vries. 
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Jaarlijkse aantallen aankopen bij afzonderlijke galeries 

door de Rijksdienst Beeldende Kunst 

1984 

Amsterdam 

De Annex 2; Andriesse 9; Art & 

Project 12; Asselijn 8; Collection 

d'art 9; Couzi jn 6; Espace 14; Hans 

Cieles 3; Ink on paper 3: Jurka 6; 

Van Krimpen 23;Liedelmeyer 1; 

The Living Room 1 8; Olympus 7; 

Paladijn 2; Printshop 1; Ra 4 ; Van 

Rooy 7; Riekje Swart 9; Wetering 

14; De Wit te Voet 7 

Den Haag 

Den Haag 2; Omis 1 ; Nova 

Spectra 2; Nouvelles Images 2; 

Orez Mobie l 3; Van Kranendonk 5. 

Rotterdam 

Beben: 5; Delta 2; Fenna de 

Vries 8;'t Venster 1 

Elders 

Het Kapelhuis Amersroort 10; 

De Kijkschuur Acquoi 3: Waalkens 

Finsterwolde 1 

1985 

Amsterdam 

De Annex 5: Andriesse 14; Asselijn 

5; Art & Project 9; Biederberg 2; 

Rento Brattinga 1; Collection 

d ' Art 5; Espace 8; De Expeditie 2; 

Hans Cieles 5; Ink on paper 4; 

Van Krimpen 9; lurka I ; Lumen 

Travo 1; The Living Room 4; 

Paladijn 6; Pnntshop 1; Ra 3; Van 

Rooy 3; Soihmann 3; Steendrukkerij 

5; Riekje Swart 2; Torch 17; 

Weter ing 2; De Witte Voet 3. 

Den Haag 

Den Haag 1 ; Rob van den Doel 1 ; 

Van Kranendonk 4; Nouvelles 

Images 1; Orez Mobie l 10; 

Seasons 1, 

Rotterdam 

Peter van Beveren 11 ; Delta 5; 

Perspektiei 26; Fenna de Vries 2; 

Kunst + Vlaardingen 1 

Elders 

Het Kapelhuis Amersfoort 1 ; Lotus 

Groningen 12; Liesbeth Lips Dein 

1; De Sluis Leidschendam 1; Moo i 

U t rech t l ; Ton Peek Utrecht 11 ; 

Magazi jn Ni jmegen 7. 

1986 

Amsterdam 

Akinci 3; Andriesse 3;Asselijn 4 ; Art 

& Project 6; Maghi Bettinr 2; 

Biederberg 7; Binnen 4; Rento 

Brattinga 8; Col lect ion d ' Art 1 ; 

Espace 7; De Expeditie 2; 

Barbara Farber 1 ; Van Celder 5; 

Hans Cieles 2; Ink on Paper 2; 

Ron Jurka 1; Van Krimpen 5; 

The Living Room 3; Lumen Travo 3; 

Nova Zembla 3; Ra 8; Van Rooy 1 ; 

De Selby 1; Steendrukkerij 

Amsterdam 1; Riekje Swart 2; 

Torch 2; Wetering 1; 

Fons Welters 2; De Witte Voet 2 

Den Haag 

Den Haag 2; Nouvelles Images 8; 

Orez Mobie l 7; Van Kranendonk 5; 

Rotterdam 

Van Beveren 2; Delta 2; Fenna de 

Vries 1 

Elders 

Liesbeth Lips Delft 3; De Fiets 

Délit 1; Van den Berg Den Bosch 1 ; 

Lascaux Utrecht 7; Van Rijsbergen 

Eindhoven 2; Van Hülsen 

Leeuwarden 1 

1987 

Amsterdam 

Andriesse 4; Akinci 2; A n & Project 

8; Asselijn 2; Binnen 11; Col lect ion 

d 'A r t 1; Espace 4; De Expeditie 3 ; 

Van Gelder 1; Hans Gieles 2; 

Jurka 1; Van Krimpen 1; The Living 

Room 2; Ton Peek 3; Pulitzer Art 

Gallery 1 ; Ra 1; Van Rooy 2; 

Steendrukkerij Amsterdam 2; 

Torch 4 ; Wetering 3. 

Den Haag 

Orez Mobie l 5; Van Kranendonk 4 

Rotterdam 

Delta 1 ; Fenna de Vries 1 ; Kunst + 

Vlaardingen 1 

Elders 

Lascaux Utrecht 1 ; Liesbeth Lips 

Delt't 1; De Vier Linden Asperen 4; 

Het Kapelhuis Amerstoort 5; Galerie 

Kokon Tilburg 1 

1988 

Amsterdam 

Andriesse 3; Ak inc i 1 ; Art & Project 

1;Asselijn 1; Susanne Biederberg 1 ; 

Col lect ion d ' Art 5; Espace 1 ; 

De Expeditie 6; Barbara Farber 3; 

Van Gelder 1 ; Hans Cieles 2; 

Inart 3; Rob (urica 1; Van Krimpen 

3; Liebeth Lips 2; The Living 

Room 1 ; Ra 3; Singel 1 ; Riekje 

Swart 3; Steendrukkerij 

Amsterdam 5; Torch ! ; Weter ing I ; 

De Wine Voet 2 

Den Haag 

Orez Mobie l 2; Van Kranendonk 2 

Rotterdam 

Fenna de Vries 1 ; Terzijde 

Bussum 1; Marzee Ni jmegen 8 

1989 

Amsterdam 

Akinci 4; Andriesse 2; Arch 2; Art & 

Project 7; Binnen 6; Braggiotti 2; 

Col lect ion d 'A r t 2; d'Eendt 1 ; 

Espace 5; Barbara Farber 2; Hans 

Gieles 1 ; Hamer 2; Ink on Paper 1; 

Rob Jurka 2; Van Krimpen 2; 

Lascaux 3; Liebeth Lips 1 ; The 

Living Room 3; Lumen Travo 4; 

Olympus 12; Ton Peek 2; Petit 4; 

van Rooy 4; Smit 3; Steendrukkerij 

3; Riekje Swart 1; Torch 8; Fons 
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Welters 2; De Wit te Voet 2; 

Wetering 2. 

Den Haag 

Orez Mobie l 2; Nouvelles 

Images 2; Van Kranendonk 4; Ink 

on paper 3 

Rotterdam 

Fotomania 12; Ram 5; Bébert 5; 

Van Rijsbergen 1 ; Fenna de 

Vries 2 

Elders 

Het Kapelhuis Amersfoort 1 ; 

Tendres Stocks Delft 1 ; Puntgaaf 

Groningen 1 ; Rümpft Haarlem 10; 

Schouten & de Vries Haarlem 2; 

Basket Middelburg 1 ; Marzee 

Ni jmegen 3; Fiatland Utrecht 1. 

1990 

Amsterdam 

Canon Image Centre Î ; Cieles 1; 

Riekje Swart 1; Braggiotti 1 ; 

Picaron Editions 7; Onrust 3; 

d'Eendt 2; Monte Video 1 5; Van 

Celder 2; Fons Welters 3; 

Apunto 1; Torch 1 ;Kunsthandel 

Leeman I ; Lascaux 5; Jurka 2; 

Akinci 2; The Living Room 2; 

Asselijn 1 ; Biederberg 2 

Den Haag 

Pand 102 4; Orez Mobie l 2; 

Van Kranendonk 3; 

Rotterdam 

Phoebus 3; Snoei 4; Van Rijsbergen 

5; Brutto Gusto 3 

Elders 

Van Esch Eindhoven 1; Intermezzo 

Dordrecht 2; Van den Berg Den 

Bosch 1 ; Het Kapelhuis 

Amersfoort 3; Waalkens Finster-

wolde 3; Rümpft Haarlem 2; 

Reift Maastricht 1 

1991 

Amsterdam 

Van Gelder 3; Van Krimpen 1 ; 

Asselijn 1; Gieles 1 ; Wetering 1 ; 

Andriesse 5; Espace 1; Mia 

joosten 1 ; De Witte Voet 1 ; Jurka 4 ; 

Art & Project 1 ; Col lect ion d'Art 1 ; 

Loerakker 2; Louise Smit 1 ; Lumen 

Travo 3; Akinci 2; Apunto 1 ; 

De Expeditie 2; d'Eendt 3; 

Onrust 2 Wetering 3; Picaron 

Editions 1 ; Riekje Swart 2; Ra 4; 

Asselijn 1; Torch I . 

Den Haag 

Van Di jk Den Haag 2; Art l ine2; 

Van Kranendonk 4 ; Ars Usu 2; 

Studio Berends Den Haag 1; 

Nouvelles Images 2: Smelik & 

Stokking 1. 

Rotterdam 

Snoei 7; Phoebus 1. 

B r o n n e n : A a n k o o p c a t a l o g i R i j k sd iens t B e e l d e n d e Kuns t 1 9 8 4 -

1 9 8 9 e n u i t d r a a i e n van d e a a n k o p e n v a n de R i j k sd iens t 

B e e l d e n d e Kunst voor de ja ren 1 9 9 0 - 1 9 9 2 . 

Elders 

Schouten en de Vries Haarlem 6; 

Rumpff Haarlem 4; Het Kapelhuis 

Amersfoort 3; De Fiets Delft 3; 

Flatland Utrecht 1 ; Marzee 

Ni jmegen 1 ; Intermezzo Dordrecht 

1 ; Ottesen Kopenhagen 1 ; Puntgaaf 

Groningen 2; De Ploeg Amersfoort 

1. 

1992 

Amsterdam 

Ra 5; Onrust 2; Andriesse 2; 

Espace 1; Biederberg 3; 

Witzenhausen/Meyerink 1; 

Printshop 1 ; De Expeditie 1; Riekje 

Swart 1 ; Fons Welters 1. 

Den Haag 

Van de Laar 1 ; Nouvelles 

Images 2. 

Rotterdam 

Van Rijsbergen 3; Perspectief 2; 

Snoei 2; Fotomania 1 

Elders 

Waalkens Finsterwolde 1; Schouten 

& De Vries 3; In Situ Maastricht 1 
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Omzet en bezoekersaantallen KunstRai 1985-1996 

•JÎ-

-f 
0 ^ / 

1985 1.5 mil joen 44.117 17.123 

1986 * * 17.633 

1987 * * 18.333 

1988 900.000 14.062 18.414 

1989 1 mil joen 19.174 18.376 

1990 2.9 mil joen 29.000 18.000 

1991 2.6 miljoen 22.000 18.876 

1992 2,4 mil joen 31.000 16.487 

1993 1,8 mil joen 20.500 14.082 

1994 3,5 mil joen 34.000 17.587 

1995 4,5 mil joen 33.000 21.618 

1996 4,7 mil joen 34.815 16.000 

Bron: Mulder 1996 Bijlage 3 

Aantallen deelnemers KunstRai 1985-1998 

uitgeplitst naar Nederlandse en buitenlandse galeries. 

jf X? S> 

• / ^ 4 ? «f 
1985 20 14 (BRD) 34 

1986 18 16 (8 Belgen, 8 Fransen.) 34 

1987 32 34 (diverse landen) 66 

1988 33 31 (14 uit New York 17 Belgen) 64 

1989 79 30 (20 Spanjaarden, l O u i diverse landen) 109 

1990 80 20 (diverse landen) 100 

1991 90 26 (diverse landen) 116 

1992 71 7 (diverse landen) 78 

1993 70 8 (diverse landen) 78 

1994 96 4 (diverse landen) 101 

1995 118 9 (diverse landen) 127 

1996 136 11 (diverse landen) 147 

Bron: Mulder 1996 
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Omzetgegevens van galeries uit 1994, 1995 en 1996 die gebruik hebben gemaakt van de 

Rentesubsidieregeling Kunstaankopen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

of de galeries die in 1997 of 1998 zijn toegelaten tot de KunstKoopregeling van de Mondriaan 

Stichting 

75.000 10 11 (11) 

75-100.000 16 18(20) 

100-150.000 17 18 (22) 

150-200.000 12 12(14) 

200-300.000 19 19 (19) 

300-500.000 17 15 (20) 

500-750.000 5 10(8) 

750-1.000.000 6 4(2) 

1 -2.000.000 7 6(7) 

2.000.000 2 1(1) 

onbekend 5 7 

totaal 121 121 (124) 

14 

* De cijfers tussen haakjes zi jn van 

de Mondriaan Stichting; de ande

ren van het ministerie van 

Onderwijs Cultuur en 

Wetenschappen en betreft dus niet 

noodzakelijkerwijs dezelfde gale

ries. 

** Dit betreft de galeries die in 

1998 tot de KunstKoopregeling zi jn 

toegelaten en dat waren er slechts 

Bronnen: 

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

Mondriaan Stichting 

Achtergronden galeriehouders 

(die in 1990-1991 geïnterviewd zijn in het ka

der van mijn onderzoek naar de Rentesubsidie

regeling Kunstaankopen) 

diverse beroepen, studies 

(onderwijs, cargadoor, filosofie, bibliothecaris 

boekhandel, beursorganisator, tandarts, onder

wijs zeeman, cultuurpedagogiek, kapper, bibl i -

othecaresse informatie-analist) 13 

verzamelaar * 2 

kunstcriticus/kunsthistoricus/architectuur-

historicus 14 

kunstacademie gehad/beeldend kunstenaar 18 

andere kunstberoepen (onder andere violist, 

binnenhuisarchitect, fotograaf, theaterrekwisie

ten, antiek, theater-galerie-café) 6 

lijstenmaker/winkel in schildersbenodigdheden 

ot kunstnijverheid/drukkerij 7 

niet bekend 

Totaal 

10 

73 

* Deze galeriehouders noemden expliciet het 

verzamelen als reden voor de galerie. 

Van de andere galeriehouders verzamelt twee

derde deel: de grenzen tussen verzamelen en 

de zelf aangekochte werken die al dan niet 

deel uitmaken van de stock van de galerie zi jn 

niet altijd duideli jk te markeren. Dertien gale

riehouders melden expliciet dat het verzamelen 

achtergrond of mede reden is voor de galerie. 
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Lijst van interviews 

Geïnterviewde galeries in het kader van het onderzoek naar de Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

gehouden in 1990-1991 

(door Frank van Schaick, Karin Hannink en Marique Heydeman). 

Galeries Interviews 

Galerie Aan de Kippenlijn Lunteren 

Galerie Aelbrecht Rotterdam 

Galerie Akinci Amsterdam 

Galerie Paul Andriesse Amsterdam 

Galerie Art & Project Amsterdam 

Galerie Beeld en Aambeeld Enschede 

A'dams Beelh. Kollektief Amsterdam 

Galerie de Beerenburght Eek en Wiel 

Galerie Van den Berg Den Bosch 

Galerie Bramhka Zaandam 

Galerie Brinkman Amsterdam 

Galerie Collection d'Art Amsterdam 

Galerie Delta Rotterdam 

Galerie Rob van den Doel Den Haag 

Galerie Eewal Leeuwarden 

Galerie van Escb Eindhoven 

Galerie Espace Amsterdam 

Galerie De Fiets Delft 

Galerie Flatland Utrecht 

Galerie Gamma Amsterdam 

Galerie De Gele Rijder Arnhem 

Galerie van Gelder Amsterdam 

Haagsche Kunstkring Den Haag 

Galerie Hamer Amsterdam 

Holland Art Gallery Eindhoven 

Galerie Hüsstege Den Bosch 

Galerie L'idee Zoetermeer 

Galerie Imago Amsterdam 

Galerie Jas Utrecht 

Galerie Jurka Amsterdam 

Kunst Centrum Bergen 

Galerie Van Kranendonk Den Haag 

Galerie Van Krimpen Rotterdam 

Genootschap Kunstliefde Utrecht 

Galerie de Lange Emmen 

Galerie Lingbeek Arnhem 

Galerie The Living Room Amsterdam 

Galerie Marzee Nijmegen 

De heer en mevr. Landman 

De heer W. Bettink 

Mevr. L. Akinci 

De heer P. Andriesse 

De heren A. van Ravesteijn/G. van Beijeren 

De heer K. Betman/Mevr. M. Haveman 

Mevr. P. Poelman 

Mevr. D. de Vreeze 

Mevr. B. van den Berg 

De heren ). de Bruin/j.K.Verbruggen 

De heer H. Brinkman 

Mevr. C. de Vries 

De heer H. Sonnenberg 

De heer R. van den Doel 

De heer en mevr. Hoogterp 

De heer van Esch 

Mevr. E. Bendien 

De heer Lutz 

De heer M. Rogge 

Mevr. R. Meulensteen-ter Haar 

Gemeenschap Beeldende Kunstenaars 

De heer en mevr. Van Gelder 

De 'galeriemanager' 

De heer N. van de Endt 

Mevr. W. van Brunsschot 

Mevr. R. Meijer-de Wijer 

Mevr. H. van der Made 

Mevr. I. Peperkorn 

De heer A. Jas 

De heer R. Jurka 

De heer L. Duppen 

De heer J. van Kranendonk 

De heer W. van Krimpen 

De heer H. Sluis 

De heer en mevrouw De Lange 

De heer S. Lingbeek 

De heer B. van de Ven 

Mevr. M.J. van der Hout 
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Galerie Mokum Amsterdam 

Galerie Muysers Tilburg 

Galerie Naber Groningen 

Galerie De Nieuwe Weg Doorn 

Galerie Nouvelles Images Den Haag 

Galerie Onrust Amsterdam 

Galerie Petit Amsterdam 

Galerie Polder Borne 

Printshop Amsterdam 

Pulchri Studio Den Haag 

Galerie Ra Amsterdam 

Galerie Raaymakers Grubbenvorst 

Galerie Ram Rotterdam 

Galerie Wanda Reift Maastricht 

Galerie van Rijsbergen Rotterdam 

Galerie Wi l ly Schools Eindhoven 

Galerie Seasons Den Haag 

Galerie Siau Amsterdam 

Galerie Singer Laren 

Galerie De Sluis Amsterdam 

Galerie Louise Smit Amsterdam 

Steendrukkerij Amsterdam 

Galerie Steltman Amsterdam 

Galerie Sytsema Baarn 

Kunsthandel Tegenbosch Heusden 

Galerie Torch Amsterdam 

Galerie Nanky de Vreeze Amsterdam 

Galerie Wansink Roermond 

Galerie Föns Welters Amsterdam 

Wetering Galerie Amsterdam 

Galerie Wiek XX Groningen 

Galerie Witt Dordrecht 

Galerie De Witte Voet Amsterdam 

Galerie Witzenhausen Amsterdam 

Galerie 27 Wassenaar 

Mevr. J. van Zon 

Mevr. R. Muysers 

Mevr. A. Naber 

De eigenaren 

De heer E. Bos 

De heer M. Onrust 

De heer en mevr. van Dijk 

De heer Polder 

De heer P. Clement 

Mevr. T. Beckers 

De heer P. Derrez 

Mevr. M. Raaymakers 

Mevr. B. Koedam 

Mevr. W. Reift 

Mevr. R. Van Rijsbergen 

Mevr. A. de Haan/ de heer R.F. Jansen 

De heer j . Hall 

De heer E. Siau 

Singer Memorial Foundation (mevr. Raas) 

De heer W. Vromans 

Mevr. L. Smit 

De heer R. Brattinga 

De heer G. Steltman 

De heer V. Sytsema 

De heer L. Tegenbosch 

De heer A. van der Have 

Mevr. N. de Vreeze 

De heren A.G.Wansink/G. Timmermans 

De heer F. Welters 

De heer M. Hennus 

Mevr. H. Mulder 

De eigenaar 

Mevr. A. Verbeek - Boissevain 

De heren ). Witzenhausen/G. Meyerink 

D heren De Greet' 

Interviews in 1994-1995-1996-1997 

(door Truus Gubbels) 

mevr. R. Swart Amsterdam 13 oktober 1994 

de heer A. Ronkes Agerbeek Den Haag 19 oktober 1994 

de heer E. Bos Galerie Nouvelles Images Den Haag 20 december 1994 

mevr. S. Bos Stichting de Appel Amsterdam 19 januari 1995 

de heer J. Nieuwenhuizen Segaar Den Haag 31 januari 1995 

mevr. E. Bendien Galerie Espace 6 juni 1995 

de heer T. Berends Galerie Nouvelles Images Den Haag 13 januari 1996 

de heer M. Visser Bergeijck 9 februari 1996 
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de heer F. Valk Arnhem 16 februari 1996 

de heer H. Sonnenberg Galerie Delta, Rotterdam 19 maart 1996 

mevr. C. de Vries Galerie Collection d'art Amsterdam 15 november 1996 

de heer P. Clement The Printshop Amsterdam 18 november 1996 

de heer A. van Ravesteijn Galerie Art & Project Slootdorp 9 december 1996 

de heer en mevr. P. Sanders Schiedam 23 januari 1997 (met H. Koomen - De Langen) 

240 

Vragenlijst aan galeriehouders met betrekking tot Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

1. Introductie 

2. Personalia 

a. Wie is de beheerder/eigenaar ? 

b. Hoe is men in het galeriewezen terechtgekomen ? 

c. Hoeveel personen werken er in de galerie en in welke functie ? 

d. Hoeveel dagen is de galerie geopend ? welke uren ? ook op afspraak ? 

3. Tentoonstellingsprogramma 

a. Hoeveel tentoonstellingen worden per jaar georganiseerd ? Van hoeveel Nederlandse kunstenaars ? 

b. Kunt U iets vertellen over uw tentoonstellingsprogramma en enkele namen noemen van kunste

naars waarmee U min of meer permanent werkt ? 

c. Zi jn er ook buitenlandse kunstenaars in de galerie ? Hoeveel procentueel gezien ten opzichte van 

de Nederlandse ? 

d. Worden er vooral solotentoonstellingen georganiseerd of meer groepsexposities ? 

e. Heeft U werk in stock? Van hoeveel kunstenaars ongeveer? Is er altijd een combinatie van stock en 

tentoonstellingen of heeft U meer werk in stock van meer kunstenaars dan diegenen waar tentoon

stellingen van worden georganiseerd ? 

f. Op welke wi jze vindt de selectie van kunstenaars plaats ? 

g. Op welke wi jze worden afspraken met kunstenaars gemaakt ? Zijn er ook afspraken over commis

sie met betrekking tot atelierverkopen ? Werkt U met contracten of zi jn er andere afspraken met 

kunstenaars ? 

h. Hoe hoog is het provisiepercentage ? Zi jn er verschillende regelingen voor diverse verhoudingen tot 

kunstenaars of geldt voor alle kunstenaars het zelfde ? waarvan is dat afhankelijk ? 

i. Neemt U deel aan kunstbeurzen ? Zo ja welke ? 

4. Rentesubsidieregeling Kunstaankopen 

a. Sinds wanneer gebruikt U de regeling ? In dien niet de gehele periode waarom niet ? 

b. Wat is voor U het belangrijkste: het financieel aspect van de regeling of het statusaspect; er wordt 

immers een bepaald 'keurmerk' gegeven door de regeling ? 

c. Hoeveel verkopen zi jn er ongeveer per jaar via regeling en van hoeveel kunstenaars ? en hoe staat 

dat in relatie tot andere verkopen ? Valt er grofweg een tendens aan te geven voor welke bedragen 

het meest van de regeling gebruik gemaakt wordt 1.250 gulden, 2.500 gulden, 5.000 gulden, 

10.000 gulden, 12.500 gulden. 

d. Wat is de invloed van de regeling op de omzet ? Is er sprake van een omzetstijging door het 

bestaan van de regeling en zo ja kunt U dat in een percentage uitdrukken ? 
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e. Levert de regeling nieuwe kopers op of zi jn het vooral de bestaande kopers die op afbetaling kopen 

? Kunt U dat uitdrukken in percentages ? 

f. Bent U tevreden of ontevreden over de procedure en zo ja waarom ? 

* ten aanzien van de relatie met het ministerie in het bijzonder de tweejaarlijkse toelatingsregeling ? 

* ten aanzien van de advisering door de Raad voor de Kunst ? 

* ten aanzien van de afhandeling van de regeling door de Lage Landen ? 

* ten aanzien van de kopers ? 

g. Indien U niet tevreden bent over aspecten van de regeling heeft U dan enig idee over hoe het beter 

zou kunnen ? 

h. Wat vindt U van de doelstellingen van de regeling ? 

* kwaliteit 

* inkomensvorming van kunstenaars 

* spreiding 

i. Wat vindt U van de noodzaak van geografische spreiding (bij de regeling wordt uitgegaan van een 

aanbod van galeries die zich bewegen op verschillende terreinen - stromingen, soorten kunst en 

dergelijke gespreid over Nederland) ? 

j . Wat denkt U over het principe van sociale spreiding? Wat denkt u van het effect van de regeling in 

termen van het ' leren' kunst kopen door het aankopen van kunst via de regeling te vergemakkelij

ken? 

k. Wat vindt U van het principe van ondersteuning van de galeries door de overheid ? Vindt U het 

juist dat om voor die ondersteuning in aanmerking te komen selectiecriteria gehanteerd moeten 

worden ? Zo ja Vindt U dat kwaliteit daarbij het belangrijkste selectiecriterium moet zi jn ? Kunt U 

iets zeggen over hoe U tegenover dat kwaliteitsbegrip staat (zoals door de overheid gehanteerd) ? 

I. Ziet U naast of anders dan de Rentesubsidieregeling alternatieve mogelijkheden voor een beleid 

van de overheid ten aanzien van galeries ? Zo ja welke ? 

m.Er is ooit geopperd om de regeling ook van toepassing te laten zijn op atelierverkopen. Wat vindt U 

daarvan ? 

n. Hoe denkt U over een eventueel internationaal perspectief van de regeling met het oog op 1 992 ? 

Bijvoorbeeld met betrekking tot buitenlandse kunstenaars en kopers ? 

5. Samenwerking 

Hoe staat U tegenover een organisatie als de Vereniging van Galeriehouders (de oude en/of de nieu

we)? Hoe denkt U in zi jn algemeenheid over de mogelijkheden/wenselijkheid van samenwerking tus

sen galeries en welke vormen zou dat eventueel kunnen/moeten aannemen ? Branche-instituut? 

6. Diversen 

Heeft U nog opmerkingen, suggesties of wi l t u nog zaken bespreken die nog niet aan de orde zijn 

geweest? 
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Summary 

Passion or profession 
Private art galleries and art dealers 

in the Netherlands 

The contemporary art wor ld is one ot' constant uncertainty and confusion for several 

artistic and social reasons. It deals with 'goods', works of art, that have inextricable aes

thetic and economic value. In the second half of the twentieth century these works of art 

are characterized by a plurality of different styles and trends, which is reflected in the 

motivations and behaviour of actors in the contemporary art market. Artists, art dealers 

and collectors are active at different professional and artistic levels from professional to 

amateur. Transactions in the art market are mostly not standardized and relations are 

complex because they are usually to be found on the personal, artistic and business levels 

at the same time. Moreover, actors in the art market often simultaneously fulfi l different 

(professional) roles and positions, for example as dealers, collectors and connoisseurs. In 

this opaque art world private art galleries and art dealers fulfi l a central role because they 

are "middlemen' between producers (artists) and consumers of art (buyers/collectors). 

They function as gatekeepers in the selection and legitimation of contemporary art. 

Private art galleries exercise a specific form of dealing in contemporary art; selling it by 

organizing exhibitions of works of art by living artists. Often they represent, more or less 

permanently, a select group of artists whose works of art they also have in stock. Art deal

ers are specialists in buying and selling art works as opposed to owners of private art gal

leries which are primarily exhibit ion organisers but in practice there are a lot of mixed 

types. Private art galleries often combine a museum with a commercial function. On the 

one hand they offer the opportunity to exhibit a selective (personal) choice of works of 

art and on the other hand they are a shop, whose success depends on the sale of works 

of art in order to generate an income. Private art gallery-owners are in fact cultural 

bankers; art and commerce come together in them. 

The way private art galleries dealt wi th their double identity as well as func

tioned and positioned themselves, in an artistic and commercial sense, in the contem

porary art wor ld in the Netherlands since World War II is discussed in this dissertation. 

In the beginning of the sixties there were no more than thirty private art galleries, by the 

nineties there are more than six hundred active. Through this huge increase, differentia-
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t ion and specialisation the private art galleries from the seventies onwards developed an 

own field in the art wor ld with its own rules and habits, coalitions and organisations. The 

world of private art galleries became a separate domain in the Dutch art wor ld. 

A significant selection of private art galleries which, for artistic or economic 

reasons (or both), have been important at different times, play the leading role in this dis

sertation. Against a changing socio-economic background these galleries are portrayed 

from the perspective of production (which artists, styles and trends they represent), dis

tribution (the backgrounds and policy of the gallery owners, their idealism versus com

mercial goals) and consumption (which part of the market they attract). The development 

of the private art galleries is also placed in the context of changes in the national art 

wor ld with an analyse of the changing competition-relations between private art gal

leries, museums, and other institutions that are concerned with the distribution of con

temporary art works. Also the role of Art fairs and associations of gallery owners and the 

influence of the international art markets are discussed. Finally the important role of state 

policies for visual arts in general and particularly the private art galleries are described. 
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