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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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D i t o n d e r s t e u n i n g s b e l e i d v a n de o v e r h e i d z o u in t o e n e m e n d e ma te d i r e c t en i n d i r e c t 

c o n s e q u e n t i e s h e b b e n v o o r het f u n c t i o n e r e n v a n d e c o n t e m p o r a i n e k u n s t h a n d e l . 
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bekend kunstenaarsoord waar een eigen epi-

gonistische variant van de Haagse School 
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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 
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schoone geleerdheden ontdekt waren of uitge
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