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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 
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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. 

50 PASSIE of PROFESSIE 



Noten hoofdstuk 2 

1. Keesings Historisch archief 1943-1946, 

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-
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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. 
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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 
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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. 
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43. In 1955 en 1956 maakten de kranten mel
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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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