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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 
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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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