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Het ontstaan van een galeriebestel 
1960 - 1 970 

Optimisme in het galeriewezen 

'Als paddestoelen uit een doorregende bosgrond, zo schieten langs de Amsterdamse 

grachten kunstgaleries en -handels uit de grond. Zowel de voedingsbodem als het getij 

lijken voor het opgroeien van beide in Amsterdam uitzonderli jk gunstig. (...) Er is belang

stelling gegroeid voor de beeldende kunst in Amsterdam. En die belangstelling betekent 

dat er een markt en verkoopmogelijkheden ontstaan." Deze uitspraak werd in 1966 in 

het weekblad Panorama gedaan. Maar er heerste optimisme alom. De eigentijdse kunst 

en de kunsthandel waren in beweging, aldus criticus Hans Redeker van het Algemeen 

Handelsblad, maar ook het publiek dat 'binnen enkele seizoenen een tevoren ongeken

de belangstelling voor levende kunst' had gekregen.2 Amsterdam 'steeds meer naast kwi j 

nend Parijs een nieuw bloeiend centrum' speelde volgens een andere journalist de hoof

drol in die opleving maar in de rest van het land was eveneens sprake van allerlei 

initiatieven op het gebied van eigentijdse kunst.3 Na de malaise in de jaren vijftig leek de 

handel in contemporaine kunst (weer) te floreren." Vanaf halverwege de jaren zestig ont

stonden in de dagbladen zelfs informatieve rubrieken die waren gewijd aan - de opkomst 

van - galeries. Het Algemeen Handelsblad had de rubriek Kleine galerij van criticus Hans 

Redeker. Collega Lambert Tegenbosch vulde de kolommen van de Volkskrant met Galerij 

der Galerijen. In het Vrije Volk werd er in Langs de galeries aandacht aan besteed. 

Niet alleen de media maar ook beeldende kunstenaars en kunsthandelaren waren ver

vuld van optimisme. Max Reneman, beeldend kunstenaar, tandarts en criticus, signaleer

de in 1 964 in een artikel in De Nieuwe Linie een aanmerkelijke toename van het aantal 

kunsthandels en galeries en groei van de publieke belangstelling voor beeldende kunst.5 

Dat laatste werd bevestigd door kunsthandelaar C.P. van der Feltz van Santee Landweer. 

Volgens hem was vanaf halverwege de jaren zestig een nieuwe generatie kunstkopers 

actief geworden en waren het 'vooral veel jongeren die kunst kochten'. Als een van de 

oorzaken noemde hij 'de Rijkssubsidieregeling die het kopen ook al aantrekkelijker 

maakt; dat betekent zo'n vi j f en dertig procent korting op een kunstwerk'. Een andere 

reden was de gegroeide populariteit van de actuele kunst.6 Vooral het Stedelijk Museum 

te Amsterdam en de Stichting Openbaar Kunstbezit hadden daar de afgelopen decennia 
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volgens de kunsthandelaar een belangrijke rol in gespeeld.7 De bevinding van Van der 

Feltz over de stijging van het aantal kunstkopers werd in 1970 nog eens bevestigd door 

een uitspraak van galeriehoudster Eva Bendien van Galerie Espace. Ofschoon in haar 

ogen 'het aantal mensen dat zich voor de kunst interesseert in de afgelopen jaren niet 

veel groter geworden' was gold die toename wel 'het aantal mensen dat een galerie b in

nenstapt en ook wel eens iets koopt'.8 

Hoewel het, bij t i jd en wi j le in een euforisch toonzetting uitgesproken, optimisme 

over de opbloei van het galeriewezen halverwege de jaren zestig niet gespeend leek van 

een aanmerkelijke dosis wishful thinking, nam het aantal galeries en kunsthandels, dat 

zich richtte op eigentijdse kunst, daadwerkelijk toe. Ten tijde van de oprichting van 

Galerie Espace, 1956, waren er zo'n vi j f en veertig waarvan ongeveer een derde deel in 

de hoofdstad gevestigd was. Tien jaar later was dat aantal gestegen tot tachtig, waarvan 

er ongeveer dertig in Amsterdam hun domici l ie hadden (zie bijlage 1). Naast de kwanti

teit nam de diversiteit naar artistiek-inhoudelijke specialisatie toe.9 Wim Beeren, destijds 

conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam, omschreef in het Wiering's 

Weekblad in 1967 die verscheidenheid als volgt: 'Verschillende galeries (...) zi jn zich 

gaan specialiseren. De ene is algemeen modern, de volgende traditioneel; er zijn er met 

een Cobra-richting die alweer in een nieuwe vorm is gegoten, de abstract expressionisti

sche richting is nog sterk in Amsterdam; er is een nieuwe figuratieve en een nieuwe avant 

gardistische richting; er is de Hard Edge (vormen van kleur) en er is nog steeds de Pop 

Art en de afleidingen daarvan."0 

In deze 'Middeleeuwen van het galeriewezen' zoals beeldhouwer Cornelius Rogge in 

het begin van de jaren zestig de toenmalige galeriewereld typeerde raakte een aantal 

voor 1960 opgerichte galeries en kunsthandels min of meer gevestigd. Tegelijkertijd ont

stonden in de loop van het decennium nieuwe galeries met uiteenlopende stellingnames 

in artistiek en commercieel opzicht. 

Galeries en kunsthandels van voor de jaren zestig 

Sothmann en Espace 

Galeriehouders als Eva Bendien en Magdalene Sothmann, die in de jaren vijftig waren 

begonnen, raakten in de jaren zestig langzamerhand gesetteld. 'Ik vindt het f i jn als er 

steeds weer andere mensen komen kijken naar de exposities' was een uitspraak die 

Magdalene Sothmann deed in 1965. Bovendien kon ze daardoor 'veel voor de kunste

naars doen. Dat is plezierig. Omdat het tevens de mogelijkheid is om in mijn levenson

derhoud te voorzien ben ik tevreden met mijn werk."1 Die tevredenheid had vooral 

betrekking op het artistiek-inhoudelijke aspect van de galerie en de contacten met kun

stenaars en klanten en niet zozeer op de commerciële dimensie. Sothmann had in de 

jaren zestig onder anderen tentoonstellingen van de zogenaamde 'Amsterdamse 

Limburgers' onder wie Pieter Defesche en Gèr Lataster en van uiteenlopende kunstenaars 
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als Jaap Wagemaker en Paul Citroen. Ondanks het feit dat ze niet slecht verkocht relati

veerde de galeriehoudster in een interview in Het Parool in 1978 de verdiensten van een 

galerie: 'Financieel moet die handel natuurlijk wat opleveren en dat doet het ook wel , 

maar het is niet om rijk van te worden. Daar is dit land te klein voor, daarvoor zijn er 

teveel schilders, te veel galeries en te weinig wanden om al die kunst aan op te han

gen. " 2 Een nuchtere, en zoals later zal bl i jken, adequate, taxatie van de situatie van 

iemand die na dertig jaar in het vak actief te zi jn geweest terugblikte op haar carrière. 

Galerie Espace was in 1960 vanuit Haarlem naar Amsterdam verhuisd naar 

Keizersgracht 548. Zij opende daar met een expositie van Walasse Ting, een beeldend 

kunstenaar die zowel in Parijs in New York woonde en werkte. In New York stelde hij 

zi jn werk tentoon bi j galerie Martha lackson. Er werd niets verkocht bij die eerste ten

toonstelling van Ting in Galerie Espace. Dat was anders bij de Honderdgulden-

tentoonstellingen die de galerie vanaf 1962 jaarlijks rond Sint Nicolaas organiseerde. De 

belangstelling voor dergelijke exposities was groot. In 1964 bijvoorbeeld stond er om 

half tien al een lange rij op de Keizersgracht terwij l de galerie pas om elf uur openging. 

Dit soort exposities werd tot in de jaren tachtig voortgezet met dien verstande dat in de 

jaren tachtig het honderdje in een duizendje veranderde.'3 Bendien organiseerde in 

Amsterdam, net als voorheen in Haarlem, tentoonstellingen van Cobra-kunstenaars en 

van onder anderen Anton Heyboer en Lucebert. Zi j had daarnaast vanaf halverwege de 

jaren zestig kunstenaars uit de Nieuwe Figuratie in haar 'stal' onder wie Lucassen en de 

Belg Roger Raveel - kunstenaars die ze nu nog vertegenwoordigt.'4 Een andere buiten

landse kunstenaar die ze regelmatig bracht was de Zuid-Afrikaan Breyten - die eveneens 

nog steeds aan de galerie verbonden is. Voor Bendien was het persoonlijke contact met 

haar kunstenaars en de affiniteit met het werk heel erg belangrijk. Ooit werd ze om die 

houding getypeerd als 'een kijkmens met vi j fentwintig kinderen'.1S Die affectieve attitu

de gaf ook vaak de doorslag bij de keuze van de kunstenaars en hun werk voor tentoon

stellingen in Espace. Suggesties van aan de galerie gelieerde kunstenaars speelden daar

in eveneens een belangrijke rol. 

De galerie ontplooide in die jaren geregeld activiteiten in het buitenland. In 1964 werd 

ze uitgenodigd als deelnemer aan de eerste Salon Internationale des Galeries Pilotes te 

Lausanne met als enige andere Nederlandse invité Galerie d'Eendt. Interieurarchitect en 

verzamelaar Benno Premsela (1920-1997) richtte er de tentoonstelling in zoals hij dik

wij ls ook in de galerie deed. Espace nam eveneens deel aan andere buitenlandse beur

zen bijvoorbeeld de FIAC te Parijs en de eerste Nederlandse kunstbeurs Balans die in 

1964 in het Stedelijk Museum van Schiedam werd georganiseerd. Toen mede-eigenaar 

Polly Chapon in 1964 naar Brussel vertrok om daar een eigen galerie te beginnen, werd 

Bendien vanaf 1965 terzijde gestaan door Rutger Noordhoek Hegt. 

Galerie Espace sloot in haar tentoonstellingsbeleid vaak aan bij manifestaties in b in

nen- en buitenland. Museale presentaties van kunstenaars die aan de galerie verbonden 

waren liet Bendien meestal samenvallen met verkooptentoonstellingen in de galerie.16 
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Ook was er aandacht voor spraakmakende gebeurtenissen in de Nederlandse kunstwe

reld. In 1967 bijvoorbeeld organiseerden de kunstenaars Ger van Elk en Jan Dibbets en 

Lucassen, op dat moment leraren van het door hen opgerichte Internationaal Instituut 

voor de herscholing van kunstenaars in Espace de kersttentoonstelling Cans zijn aarde is 

van zijne heerlijkheid vol. De expositie behelsde slechts drie 'kerstwerken' met de 'onaf

scheidelijke titels "Te Land", "Ter Zee" en "In de Lucht"' bestaande uit 'Staande of han

gende, door Lucassen met plastic verf beschilderde linnen vlakken, uiteenlopend in 

opmerkeli jke massa's gestold schuimplastic van Van Elk op de vloer. Alles in fondan

tachtige kleuren, door Lucassen bepaald. Vormgeving: Dibbets'.17 

De tentoonstelling was vooral een persiflage op het 'modieuze modernisme (en...) de 

succesvolle tentoonstellingen, het psychedelische gedoe, het beschilderen van naakten 

et cetera. Het laten aan en uit knipperen van neonlampjes op een plank is geen kunst, 

Het is niet eens een goed idee. Goede ideeën kunnen we waarderen, óók als het geen 

kunst is, maar vaak is het helemaal niets.'18 Door op deze wi jze af te geven op modieu

ze trends en grappenmakerij in de beeldende kunst in de jaren zestig tartten de kunste

naars - en daarmee de galerie - de grenzen van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst. In de acties kwam het verschil tussen door hen authentiek geachte nieuwe ont

wikkelingen in de beeldende kunst en allerlei in hun ogen ludieke acties die onder het 

mom van beeldende kunstuitingen plaatshadden tot uitdrukking. De irritatie van de kun

stenaars was tegelijkertijd een - impliciete - claim op authenticiteit en erkenning van de 

eigen werkzaamheid als beeldend kunstenaar. 

De omzet van Galerie Espace was wisselend tussen 1960 en 1970.'9 Voor werken van 

kunstenaars als Breyten, Lucassen en Couzi jn waren meestal wel kopers te vinden -

zowel onder particulieren als onder musea. Maar soms verkocht men ook nauwelijks of 

niets. Toch kon de galeriehoudster zichzelf halverwege de jaren zestig een maandbedrag 

van 750 gulden uitkeren.20 Tussen 1965 en 1970 werkte Galerie Espace met geli jkgezin

de galeries samen door een gezamenlijke uitnodiging voor de openingen van de ten

toonstelling te verspreiden. Omdat ze destijds allemaal op dezelfde gracht gevestigd 

waren werd er van 'Keizersgrachtkunst' gesproken. 

De Boer en Broerse 

Ondanks het feit dat hij nagenoeg naast Espace gevestigd was, hoorde Kunsthandelaar 

M.L. de Boer niet bi j het "Keizersgrachtkunst-gezelschap'. Zi jn tentoonstellingsprogram

mering in de jaren zestig stond diametraal tegenover die van Espace. De handelaar zette 

zi jn op figuratieve kunst gerichte beleid uit de jaren vijft ig voort met kunstenaars als 

Metten Koornstra, Hermanus Berserik, Han Mes, Mart Kempers, Nicolaas Wijnberg en 

Aat Veldhoen. Hij organiseerde vaak thematische toonstellingen van stillevens, land

schappen of exposities soms gewijd aan één techniek bijvoorbeeld beeldhouwkunst. Aan 

J.N. van Wessem, destijds directeur van de Lakenhal in Leiden, ontlokte De Boer's ten-

toonstellingsbeleid de reactie: '(...) de kunstenaars die hier tentoonstellen, stellen niet pr i-
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mair "van nu te z i jn " (...). Zij w i l len verantwoorde kunstwerken scheppen die luisteren 

naar de wetten van techniek, smaak en persoonlijke keuze. Hijgende pogingen om voor

al maar bij te zijn interesseren hen niet (...) Zij weigeren zich de verrukkingen te ont

zeggen van de weergave van het waargenomene: de figuur of het landschap (...).'" De 

Boer had zich weliswaar 'bekeerd' tot de figuratie maar toch mochten kunstenaars bij de 

Boer ook niet té realistisch zi jn. In 1 960 werd een tekening van een barende vrouw van 

Aat Veldhoen door de kunsthandelaar om die reden uit de tentoonstelling verwijderd. 

Dat gebeurde na kritische en afkeurende reacties uit het publiek dat de aanblik van een 

vrouw in barensnood té shockerend vond. 

Terwijl de publieke controverse over figuratie en abstractie, die de beeldende kunst

wereld in de jaren vijft ig beheerste, was geluwd bleven enkele vasthoudende opponen

ten ageren tegen dé abstracte kunst. Criticus en literator Jan Engelman spuide nog regel

matig zijn gal over abstracte kunst. Kunsthandelaar de Boer werd door hen regelmatig 

opgevoerd als hét goede voorbeeld. Engelman roemde bijvoorbeeld in 1962 in De Tijd 

een tentoonstelling bij De Boer vanwege het vakmanschap van de deelnemende kunste

naars.22 Volgens hem was de non-figuratieve kunst op een nulpunt aangekomen. Hij adst

rueerde die stelling door kritiek op nieuwe kunstenaarsgroeperingen als de Nul-bewe

ging én op het Stedelijk Museum als bolwerk van de vernieuwende tendensen in de kunst 

en schreef: 'Een jongeman die zich Armando noemt stelt oude autobanden tentoon en 

Henk Peeters een ijsmuts in een diepvrieskist in "het Stedelijk" te Amsterdam. Zo luidt 

tegenwoordig de aanstellerige naam van ons wereldvermaarde moderne museum in de 

hoofdstad.'23 

Voor kunsthandelaar De Boer was de traditie de basis voor zi jn tentoonstellingsbeleid 

waarvan uiteindelijk toch óók de Cobra-kunstenaars en de abstracte kunst deel uitmaak

ten. In 1965 maakte werk van Corneille, Jörn en Lucebert deel uit van een tentoonstel

ling en in het begin van de jaren zeventig maakte hij ook exposities met werk van 

Alechinsky, Appel en Defesche. In een bespreking in De Telegraaf leverde die expositie 

de opmerking op dat 'de ti jd blijkbaar alle wonden geheeld had nu de experimentele 

richtingen van vlak na de oorlog (...) zich gevestigd hebben.'24 De Boer beschouwde zi jn 

aanvankelijke afwijzing van Cobra later als een historische vergissing. De kunsthandelaar 

was autodidact en leerde in de loop der jaren moderne (abstracte TC) kunst waarderen: 

'Vlak na de oorlog was mijn vader nog niet klaar voor abstracte kunst' aldus zijn zoon 

'Hi j begreep het gewoon niet (...) Door voortdurend over kunst te lezen, naar kunst te k i j 

ken en met kunstenaars te praten, deed hij kennis op van niet figuratief werk. De ont

wikkel ing die hij zelf doormaakte wi lde hij ook op zijn klanten overbrengen. (...) Zi jn 

grootste triomfen vierde hij als hij (...) een klant die voor een stilleven van Verwey was 

gekomen met een abstracte compositie van Geer van Velde naar huis stuurde'.25 Kwaliteit 

was belangrijk voor de kunsthandelaar 'Of iets "verkopeli jk" was kwam veelal op de 

tweede plaats. Verkopen, afstand doen van "z i jn " kunst viel De Boer in vele gevallen 

zwaar'.26 
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Het merendeel van zijn tentoonstellingen was uit eigen collectie. Z i jn beleid werd in 

1976 als volgt getypeerd: '(...) de kwaliteit is goed. Het bli j ft beleggingskunst voor de 

voorzichtige verzamelaar die zi jn waarden al wel genoteerd weet'.27 Terugblikkend op 

het beleid van de galerie zei Th. de Boer in 1992 in een interview in de NRC ter gele

genheid van een expositie van kunstwerken uit privé-bezit - die was bedoeld als hom

mage aan zijn een jaar daarvoor overleden vader: 'Het ging mijn vader om verstilling en 

esthetische zuiverheid. (...) Hi j kocht en verkocht schilderijen - en in mindere mate beel

den - die zich aan het modieuze circuit onttrokken; kunstwerken waarvan hij vond dat 

je er de waan en de zorgen van de dag mee kon ontvluchten.'28 De Telegraaf sprak naar 

aanleiding van deze tentoonstelling over kwaliteit en een 'voorkeur voor het intieme'.29 

In die context moet de afschuw begrepen worden die de kunsthandelaar in de jaren tach

tig tentoonspreidde ten aanzien van 'publiciteitsbeluste kunstenaars als Jeff Koons of 

Julian Schnabel. Charlatans waren dat, die met veel tam tam prutswerk verkochten voor 

kunst.'30 In 1995 werd het vijft igjarig bestaan van de kunsthandel gevierd, die inmiddels 

was voortgezet door zi jn zoon.3 ' Th. de Boer zette de kunsthandel op bescheiden schaal 

voort. Hi j organiseerde regelmatig tentoonstellingen maar de collectie werd alleen nog 

aangevuld met werk van kunstenaars die er al deel van uitmaakten. 

Kunsthandelaar Ina Broerse begon haar bedrijf in 1948 'met drieduizend gulden schuld 

en een lege winkel ' . Broerse klom in de jaren vijft ig op van een 'kleine zaak voor 

ambachtskunst', waarin zij keramiek- en textielcursussen organiseerde, tot een 'verzorg

de kunsthandel' waarin met enige regelmaat tentoonstellingen waren.32 Haar zaak was 

gevestigd op de Nieuwe Spiegelstraat. In de jaren zestig breidde zij haar tentoonstel

lingsprogramma uit. Zi j was vooral gericht op voor een breed publiek toegankelijke 

schilder- teken- en beeldhouwkunst van figuratieve en abstracte aard van onder anderen 

Otto B. de Kat, Piet Killaars, Harry van Kruiningen, Herman Berserik, Ruudt Wackers. 

Broerse had ook veel aandacht voor grafiek en soms had zi j buitenlandse kunstenaars. 

De kunsthandelaar bleef - ook in exposities - veel aandacht aan toegepaste kunst beste

den bijvoorbeeld aan edelsmeedwerk, naaldwerk, wandkleden, glas en 'met vreugde 

gebakken' potterie van keramisten als Johan van Loon en Johnny Rolf. 

Publieksvriendelijkheid en toegankelijkheid leken het motto van Broerse. Zo stond in een 

uitnodiging die zij ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van haar zaak deed uit

gaan: 'De deur van Kunsthandel Ina Broerse staat alt i jd w i jd open, de kunstenaars wer

ken, de exposities beloven veel goeds. Kom daarom binnen en weet: zoals de zon de 

bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven'.33 Zi j zag zichzelf als kunsthandelaar: 'Ik 

wi l allereerst kunsthandel z i jn , geen galerie. Een galerie beschouw ik als een soort toon

zaal. Na de expositie verdwijnt de collectie. Een kunsthandel heeft een voorraad, de 

kopers kunnen kiezen.'34 Eind jaren zeventig verhuisde Broerse haar zaak naar Laren. In 

1981 was ze weer korte t i jd terug in Amsterdam en werkte ze samen met kunsthandelaar 

Roel Houwink. Vanaf begin jaren is ze definitief in Laren gevestigd.35 
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Gevestigde posities 

Betrokkenheid bij de eigen kunst en kunstenaars was uitgangspunt van Espace, 

Sothmann, De Boer en Broerse maar de wi jze waarop dat engagement werd uitgedragen 

verschilde. M.L. de Boer was de meest ouderwetse kunsthandelaar. Hoewel hij ook als 

galerie opereerde en regelmatig tentoonstellingen organiseerde, was hij toch vooral 

gericht op in en verkoop van kunstwerken uit de gehele twintigste eeuw. Ina Broerse leek 

het meest nadrukkelijk gericht op de publieksdimensie door te kiezen voor kunststijlen 

en technieken die voor een breed publiek toegankelijk waren. Bij Sothmann en Espace 

lag het primaat in eerste instantie bij persoonlijke en artistieke bindingen met kunste

naars, zonder daarmee overigens het zakelijke aspect en het belang van voldoende klan

dizie uit het oog te verliezen. 

Al deze galeries en kunsthandels waren opgericht voor 1960 toen er nog nauwelijks 

vergelijkbare instellingen waren. Ze verschilden in vele opzichten maar hadden gemeen 

dat ze op eigen kracht een min of meer bestendige positie opbouwden in de beeldende 

kunstwereld van na de oorlog. Vanuit deze gevestigde positie boden ze een nieuwe gene

ratie galeries uiteenlopende modellen om met kunst, kunstenaars en klanten om te gaan. 

Zij waren voorlopers in een sociaal-artistiek bestel van galeries die zich met de toename 

van het aantal galeries tussen 1960 en 1970 ontwikkelde. 

Cobra & Post-Cobra galeries vanaf 1960 

In de eerste helft van de jaren zestig werd een aantal nieuwe galeries actief. Ook zij ver

schilden in vele opzichten maar hadden als gemeenschappelijk element dat het werk van 

Cobra-kunstenaars een belangrijk onderdeel van hun tentoonstellingsprogramma vorm

de of deel uitmaakte van de collectie van de galeriehouder. Naast Cobra hadden zij ver

schillende andere artistieke specialisaties die varieerden van klassiek modern tot pop art 

en constructivisme. Een ander gemeenschappelijk aspect was dat ze allemaal tegelijker

ti jd galeriehouder en verzamelaar waren en de meesten ook de functies van kunsthan

delaar en galeriehouder combineerden. 

Galerie d'Eendt en Galerie Krikhaar, Amsterdam 

d'Eendt N.V. werd opgericht in 1960, als voortzetting - op commerciële grondslag - van 

Le Canard (1950-1957). D'Eendt stond onder leiding van Wi l l Hoogstraate aanvankelijk 

nog een jaar in samenwerking met Roduin - de voormalige eigenaar van Le Canard. 

Hoogstraate was opgeleid als bouwkundig tekenaar en sinds zijn achttiende jaar verza

melaar van moderne en niet westerse kunst. Voor hij de galerie overnam had hij ' in de 

meest uiteenlopende delen van de wereld de meest uiteenlopende artikelen verhandeld: 

lippenstiften tegen keramiek, tegen autobanden ... tegen kunst'.36 Hi j profileerde zich 

nadrukkelijk als kunsthandelaar. Op zijn drukwerk stond vermeld Exposities-inkoop-ver

koop schilderijen, grafiek en beeldhouwwerk. In een boekje dat ter gelegenheid van die 
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tentoonstelling van de collectie van Hoogstraate in d'Eendt verscheen schreef criticus 

Redeker van het Algemeen Handelsblad dat 'de heer Hoogstraate er verrassend snel in 

geslaagd (was) aan de dun gezaaide Amsterdamse kunstzalen van betekenis een nieuwe 

toe te voegen'.37 

Hoewel hij uiteindelijk de annalen inging als dé meest internationale kunsthandelaar 

van Nederland in de jaren zeventig en tachtig, stond hij buitengewoon kritisch tegenover 

de Nederlandse beeldende kunstwereld waarvan hij deel uit maakte. Vooral de musea 

kregen een veeg uit de pan. Musea toonden in de jaren zestig in vergelijking met de 

decennia daarvoor minder belangstelling voor actuele eigentijdse Nederlandse kunst. 

Daar stond tegenover dat de grote Nederlandse musea, het Stedelijk Museum voorop, 

zich steeds nadrukkelijker - hoewel niet uitsluitend - richtten op de nieuwste internatio

nale ontwikkelingen in de beeldende kunst. Hoogstraate had vooral kritiek op het beleid 

van Mr. Edy de Wilde, een jurist, die in 1963 Sandberg had opgevolgd als directeur van 

het Stedelijk Museum. In 1966 deed de kunsthandelaar een manifest uitgaan waarwi hij 

het Stedelijk Museum van moordende concurrentie met de kunsthandel betichtte. 

Overigens sloot Hoogstraate aan bij de kritiek die Max Reneman, destijds voorzitter van 

de Amsterdamse kunstenaarsvereniging De Keerkring, in datzelfde jaar uitte ten aanzien 

van het beleid van het museum. Reneman had namens De Keerkring via een brief aan 

Burgemeester & Wethouders van Amsterdam en tijdens een openingsrede bij de jaarli jk

se expositie van de kunstenaarsvereniging in het Stedelijk Museum De Wi lde verweten 

veel te weinig aan te kopen van Nederlands talent.38 

De agitatie van Hoogstraate had als belangrijkste oorzaak het feit dat het Stedelijk 

Museum wél bij de buitenlandse kunsthandel inkopen deed en de Nederlandse links liet 

liggen. Ook het gegeven dat de musea de rol van de kunsthandel overnamen door zich 

vooral bezig te houden met jonge aankomende kunst - en dan nog vooral van buiten

landse herkomst - was hem een doorn in het oog. 'Het museum moet de kijkdoos zi jn tot 

gisteren, niet voor morgen'.39 In de kranten werd veel aandacht aan deze rel besteed en 

desgevraagd bevestigde De Wilde zijn buitenlands aankoopgedrag met als reden dat 'wat 

ik kopen wi l meestal niet in Nederland of via de Nederlandse kunsthandel te koop is.M0 

'(...) Kijk, wat zaken als Galerie Espace, Swart en Krikhaar hier in Nederland doen dat is 

voortreffelijk - ze brengen zoveel ze kunnen jonge Nederlandse kunstenaars, bij w ie vaak 

belangrijk talent zit. Maar voor de topstukken van buitenlandse kunstenaars ben ik vr i j 

wel uitsluitend op het buitenland aangewezen."" 

De Wilde gebruikte de aanval van de galeriehouder om de kunsthandel een kritische 

spiegel voor te houden. Hi j stelde dat de buitenlandse kunsthandel - in tegenstelling tot 

de Nederlandse - probeerde kunstenaars aan zich binden door 'exclusieve contracten 

waarmee kunstenaars (een gedeelte van) hun werk leveren en daarvoor een regelmatig 

inkomen krijgen. Ze investeren geld in hem, maken catalogi, propaganda, publiciteit, 

laten een kunstcriticus een werkje over hem schrijven en brengen de waarde van de 

kunstwerken gaandeweg omhoog (...) Het is de binding aan de kunsthandel die goed 
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voor hem is maar die in Nederland nauwelijks bestaat.'42 De Wi lde had wel gelijk.43 Hier 

te lande bestonden dergelijke verhoudingen tussen galeriehouders en kunstenaars ter

nauwernood: zowel de aankopen van particulieren als van musea en andere overheids

instellingen boden galeries en kunsthandels onvoldoende materiële bedding voor dit 

soort investeringen in kunstenaars. Hoogstraate kreeg, hoewel ook hij gelijk had - en De 

Wilde dat ook ruiterlijk toegaf - weinig steun van andere galeries en kunsthandels en de 

discussie luwde dan ook snel. 

Maar niet alleen de musea waren de boosdoeners in de concurrentiestrijd met de 

kunsthandel: het bestaan van de Contraprestatie zat de kunsthandelaar eveneens hoog. 

'Die neemt het aanbod uit handen van de kunstenaar. Ik bedoel hij kan om den brode de 

prijzen niet meer doorbreken door lage prijsjes te vragen. En omdat er geen afzetgebied 

is, in Nederland zeker niet, kan een kunsthandel niet meer in zee met jonge talenten, de 

risico's zijn te groot'44 Om die reden had de kunsthandelaar zi jn blik al snel op het bui 

tenland gericht, met name op Duitsland en Italië.45 Hi j nam deel aan buitenlandse beur

zen en organiseerde tentoonstellingen van buitenlandse kunstenaars in Nederland.46 

Voor veel andere Nederlandse galeries en kunstenaars was hij het toonbeeld van de suc

cesvolle kunsthandelaar, met de nadruk op handelaar. Hi j hield ook regelmatig tentoon

stellingen met werk uit zi jn eigen collectie waarin internationaal bekende kunstenaars uit 

nagenoeg alle stromingen van de twintigste eeuw waren vertegenwoordigd.4 7 

Hoogstraate stond bekend als een harde zakenman, die zi jn artistiek-inhoudelijke voor

keuren met zakelijk en financieel succes wist te combineren. Toch benadrukte criticus 

Redeker ook de relatie tussen professionaliteit en gedrevenheid in de persoon van 

Hoogstraate. 'Er bestaat geen ware kunsthandelaar die niet tegelijkertijd de passie, de 

zoete waanzin of de demon heeft van een verzamelaar (...) Liefhebber en handelaar b l i j 

ken een zo ondeelbare eenheid te zi jn en misschien werd verzamelaar Hoogstraate, de 

oudste van de twee, wel op diepe innerli jke gronden tenslotte tot exploitant van een gale

rie om zich meer met kunst te kunnen omringen dan hem als verzamelaar gegeven 

was.'48 

Herman Krikhaar was een bakkerszoon uit Almelo die, na een niet afgemaakte opleiding 

aan de kunstacademie te Arnhem, naar Parijs vertrok. Daar was hij enige jaren barkeep

er alvorens hij terugkeerde naar Nederland voor een loopbaan als purser bij de KLM. 

Tijdens zijn reizen kocht hij kunst - zowel oude kunst als actuele kunst. In 1963 kon hij 

'een gouden handdruk' krijgen bij de KLM en van dat geld opende hij een kunsthandel 

in Amsterdam tegenover het Rijksmuseum. Zijn tentoonstellingsprogramma reflecteerde 

zijn persoonlijke belangstelling - én zijn collectie. Een belangrijk deel van zi jn verzame

ling bestond uit werken van Cobra-kunstenaars die hij in de jaren vijft ig voor een prikje 

had gekocht en in de jaren zestig en zeventig voor aanmerkelijk meer geld kon verko

pen. In 1964 organiseerde hij een expositie van de nu 'alom erkende Karel Appel met 

wie je nauwelijks een risico kunt lopen. Ik heb op het ogenblik een expositie van mijn 
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eigen collectie Appels. Schilderijen, gouaches en grafiek (..). Je krijgt haast geen kans 

meer Appels te zien in Nederland. Negen werken heb ik er al van verkocht maar vr i jwel 

allemaal aan Amerikanen.'49 Hi j organiseerde tentoonstellingen van bekende buiten

landse kunstenaars als Pablo Picasso (keramiek), Antonio Saura en Marc Chagall, meest

al grafiek. Van Chagall was er grafiek te koop tussen de vierhonderd en zestienhonderd 

gulden. Tentoonstellingen van moderne klassieken, Cobra-kunst en jonge Nederlandse 

kunstenaars, werkzaam in uiteenlopende stijlen en stromingen, werden afgewisseld met 

tentoonstellingen van etnografica; deuren uit Afrika bijvoorbeeld of Koptische kunst. In 

1965 opende Krikhaar een tweede galerie in de Spuistraat in Amsterdam - in de buurt 

van d'Eendt.50 

Galeriehouder Krikhaar was iemand met veel flair. Hi j had ook veel gevoel voor show 

en publiciteit. Mensen uit de toneel- en danswereld frequenteerden de galerie en een 

vaak extravagant publiek bezocht de vernissages. De openingen fungeerden als gelegen

heden voor sociale contacten tussen kunstenaars en kunstliefhebbers maar boden tege

li jkertijd de mogelijkheid bij een bepaalde society te horen waarin zien-en-gezien-wil-

len-worden een belangrijk element was. Nieuws over kunstenaars van de galerie of over 

de galerie zelf, bijvoorbeeld over spraakmakende openingen en aanwezigen, was vaak 

op de sociery-pagina's van kranten en tijdschriften te vinden. Bij wi jze van publiciteits

stunt liet Krikhaar het beroemde Engelse fotomodel Jean Shrimpton in 1965 de tentoon

stelling van Paul de Lussanet openen. Al le kranten schreven over de elkaar verdringende 

massa mensen die naar de galerie gekomen om tijdens de vernissage een gl imp van het 

fotomodel op te vangen. 

Krikhaar had naast publicitair ook financieel succes en stak dat niet onder stoelen of 

banken zoals ook al bleek uit de passage over de verkoop van Appels aan Amerikanen. 

In de Haagse Post werd hij in 1966 geportretteerd als 'aan een sherry nippend, in zi jn 

fraai betegelde kunsthandel met uitzicht op het Amsterdamse Lieverdje' met de uitspraak 

'Ik heb bijvoorbeeld zo goed als alle schilderijen verkocht van Paul de Lussanet. In het 

algemeen wordt er meer kunst gekocht als vroeger, ja hoe komt dat? De kranten schrij

ven er meer over er is gewoon meer belangstelling. Toen ik op school zat bezocht ik 

nooit een museum. Tegenwoordig krijg ik jongeren onder leiding van een leraar in mi jn 

kunsthandel. Jonge mensen die trouwen, wi l len een goed schilderij aan de muur hebben. 

Ik verkoop aan fabrikanten, onderwijzers en doktoren en vooral veel aan jongeren.!...) 

Vroeger was het bekend in het buitenland dat je in Amsterdam toch niets verkocht. Ik 

waag me niet aan nouveau realisten zoals Ives Klein, Arman en Christo daar kan je in 

Holland niet van leven. Die worden alleen maar door de musea gekocht en die bezitten 

al zulk werk. Mi jn prijzen liggen voor schilderijen tussen de zeshonderd en duizend gul

den en voor gouaches driehonderdvijft ig gulden.'51 

Krikhaar hield veertig procent commissie in bij verkoop. Wie de expositiekosten 

betaalde hing af van de bekendheid van de kunstenaar. Onbekende kunstenaars moesten 

doorgaans zelf een deel van de kosten voor de vernissage, het drukwerk en dergelijke 
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dragen. Over zijn klandizie zei hij desgevraagd dat hij een vaste klantenkring met ver

zamelaars had. Collectioneurs als Pijnenborg, De Jong en Or lof fvan de Peter Stuyvesant-

collectie waren regelmatige kopers, volgens Krikhaar. Maar ook verkocht hi j , naar eigen 

zeggen, veel aan gelegenheidskopers en toevallige passanten. Maar ondanks een relatief 

snelle en succesvolle carrière kon Krikhaar niet alléén leven van zijn handel in eigen

tijdse kunst '(...) tenminste niet zoals ik dat w i l . Daarom handel ik op veilingen erbi j . Ik 

koop voor een aantal klanten op veil ingen.'52 Maar ook dat leverde ogenschijnli jk onvol

doende op. 

In 1970 onderbrak hij zi jn kunsthandelsactiviteiten in Nederland om zich toe te leg

gen op de internationale markt. Hij had daarvoor een aantal redenen Als eerste noemde 

hij het gegeven dat de Nederlandse markt te weinig aansloot bij de internationale markt. 

Evenals collega Hoogstraate van d'Eendt spuide hij zi jn gal over de concurrerende wer

king van de Contraprestatie. Maar ook waren recente ontwikkelingen in de kunst zelf en 

in de bedrijfstak, de kunsthandel, oorzaken voor de pauze in Nederland. Veel nieuwe 

ontwikkelingen in de beeldende kunst leidden in zijn ogen tot 'museumkunst' die niet 

interessant was voor particulieren en dus ook niet voor de kunsthandel. Daarenboven 

was de vercommercialisering van de kunsthandel hem een doorn in het oog. De onein

dige multipl icering van het werk van een geometrisch abstract werkend kunstenaar als 

de Fransman Victor Vasarely en de mobiles van de Amerikaanse kunstenaar Alexander 

Calder was voor Krikhaar een bron van irritatie. Tenslotte stoorde hem het feit dat vei

lingen een steeds belangrijkere rol gingen spelen in de verkoop van eigentijdse kunst. Bij 

goede verkoop stegen de prijzen en deze prijsstijgingen waren te arrangeren hetgeen in 

zi jn ogen nadelige consequenties had voor de kunsthandel waar het manipuleren met 

prijzen minder eenvoudig w a s . " 

Voor d'Eendt en Krikhaar was de artistiek-inhoudelijke dimensie van beeldende kunst 

nadrukkelijk met de commerciële dimensie verbonden. In zekere zin bliezen zij de voor

oorlogse kunsthandel nieuw leven in. Immers, evenals deze, combineerden zij de han

del in waardevastere oude kunst of etnografica met eigentijdse kunst, die vaak uit eigen 

collectie afkomstig was. Ook probeerden zij internationaal te opereren. Zij mikten voor

al op - en waren ook afhankelijk van - particuliere kopers en niet op musea. Passie voor 

kunst was wel het uitgangspunt, zowel Hoogstraate als Krikhaar waren hartstochtelijke 

verzamelaars, maar werd gecombineerd met zakelijk instinct en commercieel en publ i 

citair optreden. 

Galerie Delta, Rotterdam 

Op verzoek van Ludo Pieters, reder en destijds voorzitter van de Rotterdamsche 

Kunstkring, werd Hans Sonnenberg in 1962 manager van Galerie Delta in Rotterdam. 

Delta ressorteerde in eerste instantie onder de Kunstkring. Sonnenberg werkte destijds bij 

een cargadoorsbedrijf en was verzamelaar van werken van onder andere kunstenaars van 

de Nederlandse Nulgroep als J.J. Schoonhoven, van de internationale Zero-beweging 
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onder wie Piero Manzoni en van zeer uiteenlopende kunstenaars bijvoorbeeld Shinkichi 

Tajiri, Jaap Wagemaker en Wim Schumacher. 'Ik zat er (bij de kring TG) natuurlijk op 

rozen want er was een secretaresse en een conciërge. Ik kon rustig tijdens kantoortijden 

zaken doen en afspraken maken. Ik ben nooit betaald. Het is alti jd een hobby geweest: 

de enige die betaald werd dat was de secretaresse. Alles was liefde-werk-oud-papier.'5 '1 

Behalve voor de Zero-kunstenaars en de Informeler), onder anderen Kees van Bohemen, 

had Sonnenberg in zi jn tentoonstellingsprogramma ook aandacht voor Cobra-kunste

naars en aanverwanten: Eugène Brands, Corneil le, Constant, Anton Rooskens en Asger 

Jörn. Sonnenberg kwam veel in Parijs en kwam daar in aanraking met werk van Engelse 

Pop Arf-kunstenaars, onder meer van David Hockney, Peter Blake en Richard Hamilton. 

Hi j kocht en exposeerde hun werk dat een nieuw accent in zi jn galerieprogramma werd. 

Ook Amerikaanse Pop Art had zi jn aandacht - met name grafiek van Andy Warhol, Claes 

Oldenburg, Robert Rauschenburg en Roy Lichtenstein. Hi j kocht die prenten bij Galerie 

lleana Sonnabend voor vijft ig gulden en verkocht ze in Nederland voor vijf en zeventig 

gulden. 

De pluriformiteit van zi jn tentoonstellingsprogramma kenschetste hij als volgt: 'En zo 

had ik dus naast mijn Cobra-li jn, mi jn figuratieve lijn én de lijn Schoonhoven-Manzoni' . 

Z i jn commerciële werkwi jze typeerde hij in kunsthandelsterminologie: 'Ik kon altijd als 

ik in Parijs was, en ik zag mooie tentoonstellingen, aankoopgaranties doen. Ik maakte 

een tentoonstelling van zeven werken waarvan ik er één kocht en een vriend van mij 

twee en dan had je er al drie verkocht. En dan had je altijd wel Ludo Pieters die wat kocht 

of Piet Sanders uit Schiedam.'55 Voor Zero was daarentegen weinig belangstelling in 

Nederland. Slechts één Nederlandse collectioneur, Martin Visser die tot dan toe vooral 

Cobra-kunst had verzameld, was geïnteresseerd in Manzoni , aldus Sonnenberg. 'Martin 

en zijn (toenmalige TG) vrouw Mia kochten eerst een ding voor tweehonderd gulden en 

later zijn we gaan ruilen. Zij hadden Appels en Constanten van rond 1950. Die heb ik 

toen geruild voor Manzoni. De Vissers waren eigenlijk de enige kopers. Ook voor de Pop 

Art hadden maar een paar verzamelaars in Nederland belangstelling', aldus Sonnenberg. 

'In feite kochten alleen maar het verzamelaarsechtpaar de heer en mevrouw van Eelen 

en de /S/u/-kunstenaar Schoonhoven en nog een enkeling grafiek van de Pop Art kunste

naars. Toen ik wegging (bij de Rotterdamsche Kunstkring TG) lag er nog een groot pak 

grafiek van Roy Lichtenstein.'56 

Tenslotte had Sonnenberg ook aandacht voor een nieuwe generatie, meestal door de 

Pop Art geïnspireerde en voornamelijk uit Rotterdam afkomstige, jonge kunstenaars. In 

de jaren zestig leidde dit accent tot lol l ig bedoelde uitnodigingen als 'De Heer H. 

Sonnenberg zal de eer hebben in Galerie Delta te Rotterdam het geëerd publiek ter 

bezichtiging aan te bieden schilderijen met schoone voorstellingen van vier geheel zeld

zame wonderkinderen Woody van Amen, Wim Gijzen, Reinier Lucassen, Jacob Zekveld. 

De Heeren Proffesoren, doctoren en verdere verzamelaars zullen zelden een zoodanige 

gelegenheid aantreffen om zulk een verschijnsel te beschouwen. De Bovengenoemde, 
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bezitter van de werken van de bovenvermelde wonderkinderen, vleit zich het Publiek 

genoegen te geven met het vertoonen dier kunstige zeldzaamheden.'57 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling schreef criticus Anthonie Bosman in het 

Algemeen Dagblad dat hij niet aan de indruk ontkwam dat Sonnenberg 'zeer commer

cieel probeert te gokken, even commercieel als deze jongeren hun weg uitstippelen die 

leidt van de ondersteuningsregeling naar de internationale faam. Het feit dat het muse

um Boijmans Van Beuningen en een Amerikaanse verzamelaar de knutsels van Woody 

van Amen aankochten zegt in dit opzicht voldoende.'S8 Het was inderdaad gokken, vol

gens Sonnenberg, maar erg veel financieel succes brachten met name de jongeren - zeker 

in het begin - hem niet. Toen deze kunstenaars - mede door zijn toedoen - wat meer 

gevestigd raakten ging het beter en Sonnenberg verdiende 'wat geld dat van de dochter 

(Delta) naar de moeder (Rotterdamsche kunstkring)' moest. Daarom ging Sonnenberg 

vanaf 1968 voor eigen rekening en risico werken. Hi j verhuisde ook naar een andere 

lokatie in Rotterdam. 

Sonnenberg vond zichzelf géén kunsthandelaar - heden ten dage nog steeds niet. Het 

kopen van kunst is voor hem een hobby en misschien ook wel een geldbelegging. Het 

enige commerciële uitgangspunt was dat hij quitte w i l spelen en er geen geld op wi lde 

toeleggen. Een galerie exploiteren vond hij zelfs in dat opzicht nadelig in relatie tot het 

aanleggen van een privé-verzameling.59 Toch gaf zi jn internationale in- en verkoop van 

kunstwerken uit binnen- en buitenland wel degelijk bli jk van handelaarstrekken. 

Sonnenberg was één van de weinige Nederlandse galeriehouders die in de jaren zestig 

de belangrijkste internationale ontwikkelingen allemaal tegelijkertijd volgde en voor 

eigen risico inkocht en verkocht. Tegelijkertijd bleef hij in zijn galerie altijd aandacht 

besteden aan jonge talenten met wiens werk hij affiniteit had - ook al verkocht hij er we i 

nig van. In de loop der t i jd overleefde Galerie Delta artistieke en financiële ups en 

downs. De galerie is nog steeds in Rotterdam gevestigd en in slechte tijden teert 

Sonnenberg op de verkoop van werken uit zi jn privé-verzameling.60 

Galerie Nouvelles Images, Den Haag 

Galeriehouder Ton Berends nam in 1952 de Haagse religieuze kunsthandel annex beel-

denwinkel Henke over. In 1958 hoorde hij van het bestaan van de Club des Nouvelles 

Images, een Franse vereniging bestaande uit priesters (dominicanen) en leken 'onder 

bescherming van de Heilige Veronica die in haar handen ontving de beeltenis van de 

heer'. De club was gericht op de bevordering van nieuwe religieuze kunst in Europa. In 

Frankrijk deden kunstenaars als Georges Braque en Fernand Léger mee met de club. Doel 

was 'religieuze voorwerpen speciaal te laten vervaardigen door gerenommeerde kunste

naars die door hun werk bewezen hebben de geest van deze ti jd te vertolken.'61 Berends 

introduceerde de club in Nederland en daarmee was Galerie Nouvelles Images geboren. 

In 1961 had Nouvelles Images in Nederland vierhonderd leden. Kunstenaars kregen van 

Berends opdrachten voor de vervaardiging van kerstkaarten maar ook voor religieuze 
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objecten als kruisbeelden en dergelijke. Hi j organiseerde daarnaast tentoonstellingen in 

de galerie van religieuze werken van deze kunstenaars.62 Ook bemiddelde de galerie

houder bij opdrachten bij de inrichting van kerken en voerde hij 'actie ter bestrijding van 

de kitsch en de Bondieuserie' door 'op kundige en verantwoorde wi jze (...) goede en 

smaakvolle religieuze en gebruikskunst' te laten vervaardigen door kunstenaars.63 Onder 

leiding van Berends ontwikkelde de galerie zich van een op religieuze kunst gerichte 

instelling tot één van de grootste galeries in Nederland. 

Vanaf halverwege de jaren zestig profaniseerde de galerie: de religieuze uitgangspun

ten werd steeds minder grondslag van het tentoonstellingsprogramma en vervangen door 

de persoonlijke smaak van de galeriehouder. Over zi jn toenmalige selectiebeleid zei 

Berends in een interview in 1 964: 'Het is net als met het uitzoeken van fruit. Ik houd het 

meest van abrikozen. Het is vooral.een gevoelsmatige zaak, dat geef ik toe. Ik heb een 

voorkeur voor het constructivisme; Carel Visser, Dick Cassée, Marius Quee om er enke

len te noemen. Verder kan ik geen afscheid nemen van Cobra omdat ik dat bewust heb 

meegemaakt. (...) en Post-Cobra waaronder Pierre van Soest, Pieter Defesche en )ef 

Diederen.'64 Vooraanstaande Nederlandse kunstenaars uit de Cobra en Post-Cobra gene

ratie, onder wie Lucebert en Lataster, hadden langdurige verbindingen met de galerie -

soms in deelti jd met een Amsterdamse galerie. Van de meeste van deze kunstenaars wor

den nog steeds regelmatig tentoonstellingen in de galerie gehouden en is - inmiddels zeer 

in prijs gestegen - werk uit stock te koop. Ook had Berends in die t i jd veel tentoonstel

lingen van buitenlandse kunstenaars bijvoorbeeld van Michel Seuphor, Jean (Hans) Arp 

en Antonio Saura. 

De galeriehouder had veel architecten als klant. Hi j deed naast de galerie een studie 

binnenhuisarchitectuur en organiseerde maandelijks in de galerie een architecten-café 

waardoor zich op informele wi jze een kring van belangstellenden en kopers ontwikkel

de. De galerie had het eerste decennium van zi jn bestaan geen gebrek aan aandacht van 

de pers. Volgens Berends kwam dat omdat er zo weinig galeries waren - zeker in Den 

Haag - en vanwege het feit dat 'als je wat bijzonders in Den Haag deed, je vrij makke

li jk en snel publiciteit kreeg'.65 

Berends had nauwe en langdurige contacten met zijn kunstenaars die meestal om de 

twee jaar een tentoonstelling bij hem hadden. Bij de één was dat lucratiever dan bij de 

ander: als het werk van een kunstenaar op het eerste gezicht interessant was kreeg hij 

een tentoonstelling maar als in tweede instantie werk en verkoop tegenvielen werden de 

contacten meestal verbroken. Incidenteel werkte Berends met contracten. Meestal waren 

de afspraken tussen kunstenaar en galeriehouder gebaseerd op een gentlemen's agree

ment. Tijdens een interview benadrukte de galeriehouder het belang en de noodzaak van 

de wederkerigheid van persoonlijke en zakelijke relaties; vooral met kunstenaars maar 

ook met klanten: als het goed gaat werkt het meestal twee kanten uit.66 Berends gaf het 

voorbeeld van een verzamelaar die tegen hem zei: 'ik koop dat beeld omdat ik het mooi 

vind maar ook om u te laten zien hoe bli j ik ben dat u me in de kunst hebt ingeleid'.67 
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Kunstenaars en klanten moesten vertrouwen krijgen in het tentoonstellingsprogramma 

van de galerie en in de persoon van de galeriehouder, aldus Berends. Hun gedeelde inte

resse was beeldende kunst en dat was de basis voor communicatie zelfs als je gezellig 

met elkaar zat te eten. Sociale nabijheid was heel belangrijk, volgens de galeriehouder, 

en plezierig maar vooral ook een kwestie van klantenbinding. Op die wi jze kon je men

sen dingen leren zien. Door de verkoop van twee à drie kunstwerken waren mensen op 

een spoor te zetten en soms bovendien tot verzamelaar te maken; 'gepakt' door de beze

tenheid om te collectioneren. De persoonlijkheid van de galeriehouder was van door

slaggevend belang voor het welslagen van een galerie. Continuïteit was daarvoor een 

ander ingrediënt. In zijn ogen waren ongeveer tien à vijftien jaar nodig voor de opbouw 

van een galerie.68 

Galerie of kunsthandel 

d'Eendt, Krikhaar, Nouvelles Images en Delta hielden zich in de jaren zestig in hun ten

toonstellingsprogramma's bezig met meerdere generaties kunstenaars en elkaar opvol

gende kunststromingen. Meestal bestond hun beleid uit een combinatie van meer geves

tigde (internationale) eigentijdse kunst - op dat moment Cobra en dan met name Karel 

Appel en grafiek van buitenlandse kunstenaars bijvoorbeeld uit de Pop Art en aanver

wante stromingen. d'Eendt en Krikhaar hielden zich daarnaast ook bezig met de verkoop 

van klassiek moderne kunst of etnografica. Ze waren kunsthandelaar, verzamelaar en 

galeriehouder tegelijkerti jd. De verschillende activiteiten waren niet altijd even duideli jk 

te scheiden. Zij organiseerden tentoonstellingen waarmee ze - delen van - hun eigen ver

zameling te gelde maakten maar hielden ook tentoonstellingen van meer of minder 

bekende kunstenaars van wie ze werken in consignatie namen. Ze deden aan (interna

tionale) inkoop en verkoop van kunst in de eigen kunsthandel maar bemiddelden soms 

ook op veilingen ten behoeve van derden. 

Het zelfbeeld van Ton Berends van Nouvelles Images en Hans Sonnenberg van Delta, 

was dat ze nadrukkelijk galeriehouder - en géén kunsthandelaar - waren. Deze attitude 

markeert de toenemende nadruk op de eigen identiteit van dé galerie in vergelijking met 

de kunsthandel. Kenmerkend voor galeries was in hun visie het aangaan van min of meer 

langdurige en vaste verbindingen à la Durand Ruel met een beperkt aantal kunstenaars 

dat nog niet bekend was: 'een galerie kiest voor kunst die geïntroduceerd moet worden 

en van kopers "voorzien" moet worden.'69 De belangrijkste taak van een galerie was de 

begeleiding van kunstenaars en het regelmatig houden van tentoonstellingen van desbe

treffende kunstenaars opdat er wezenli jk contact kon ontstaan tussen galerie en kunste

naar. Een galerie was dan ook idealistisch van aard en gericht op het overdragen van het 

eigen enthousiasme voor beeldende kunst aan klanten. In de woorden van Ton Berends: 

'Een galerie moet open zi jn voor iedereen, ook voor mensen die nooit iets kopen. Op die 

wi jze kan de galeriehouder een belangrijke culturele functie vervullen.'70 

Met name voor Berends was een galerie duideli jk een andere vorm van handel in 
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eigentijdse kunst dan een kunsthandel - met eigen mores en gewoonten. Voor de galerie 

gold het primaat van de culturele functie. Deze nadruk op het ideële karakter was tege

li jkerti jd ook een claim om erkenning van een eigen domein in de beeldende kunstwe

reld. De commerciële functie van de galerie werd daarmee niet ontkend. Maar door de 

nadruk op informatie en cultuuroverdracht als belangrijke taken voor de galerie en op 

persoonlijke bindingen met kunstenaars en klanten werd die functie wel enigszins ver

huld. 

'Galeries-pilotes' 

P/7ofe betekent letterlijk loods. De term werd geïntroduceerd in 1964 op de eerste Salon 

International des Galeries Pilotes in Lausanne, Zwitserland. Voor deze Salon waren acht

tien galeriehouders afkomstig uit de hele wereld uitgenodigd. Nederlandse deelnemers 

waren Galerie Espace, met werk van Anton Heyboer en Lucebert, en Galerie d'Eendt -

met werk van Constant en Eugène Brands. De grondgedachte van de Salon was dat gale

riehouders als ontdekkers van kunstenaars een loodsende, richtinggevende functie in het 

kunstleven vervulden. In de loop der t i jd werd de term galerie-pilote- pilot-gallery\n het 

engels; een Nederlandse term bestaat er niet voor - vooral gereserveerd voor galeries die 

een potentieel publiek als eerste kennis lieten nemen van nieuwe ontwikkelingen in de 

kunst.7' 

Voorbeelden van galeries-pilotes uit de jaren zestig die kortstondig activiteiten ont

plooiden waren onder anderen Galerie 207 en Galerie Amstel 47 te Amsterdam. Galerie 

207 werd geëxploiteerd door de beeldhouwer Cornelius Rogge en zi jn moeder. Zi j orga

niseerden in 1960-1961 een aantal tentoonstellingen van onder anderen Pieter Engels, J. 

C. J. van der Heyden en Daan van Golden en Jan Cremer. Maar voornamelijk hadden zij 

tentoonstellingen van de Nulgroep. Op 1 Apri l 1960 werd er de Internationale 

Tentoonstelling van het Niets geopend. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd 

het Manifest tegen het Niets uitgegeven waarin opruiende stellingen als 'een schilderij is 

net zoveel waard als geen schilderij ' en 'geen kunsthandel is nog wel zo doelmatig als 

kunsthandel' uitgegeven. Ook verscheen het pamflet Einde waarin de opheffing van alle 

beeldende kunstinstellingen werd gepropageerd. Galerie 207 trok haar conclusies en 

sloot haar deuren in 1961 72 

Galerie Amstel 47 te Amsterdam bestond eveneens slechts kort en was in 1963 en 

1964 gevestigd onder het boek-antiquariaat van Ruud Peereboom op het gelijknamige 

adres. In tegenstelling tot Galerie 207 was Amstel 47 internationaal van karakter en 

gelieerd aan leden van de Fluxus-groep. Fluxus was een ongrijpbare internationale neo-

dadaïstische groep kunstenaars die de spot dreef met professionele kunstbeoefening en 

een mengeling aan artistieke en vaak provocerende activiteiten op het terrein van beel

dend kunst, muziek en theater - soms in combinatie - organiseerde. In Nederland was 

Wi l lem de Ridder de drijfveer achter vele manifestaties die onder de noemer Fluxus 
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plaatshadden.73 De Ridder kreeg gedurende een jaar de gelegenheid om in de galerie de 

activiteiten van Fluxus te presenteren en kunstenaars als John Cage, Nam June Paik, Wim 

T. Schippers en Stanley Brouwn hadden er tentoonstellingen.74 

Galerie (Prinsengracht) 845 hield het langer vo l . In vergelijking met 207 en Amstel 47, 

die spreekbuis waren voor kunstenaarsgroeperingen en in die hoedanigheid spraakma

kende acties en evenementen organiseerden, was 845 een 'echte' galerie met een regu

lier tentoonstellingsprogramma. Eigenaar was het echtpaar Melchers dat eind jaren veer

tig was begonnen met tentoonstellingen van Cobra kunstenaars van het eerste uur in hun 

eigen huis. In 1963 werd een verdieping van het huis verbouwd tot galerie. Het ontdek

ken en tentoonstellen van nieuwe talenten binnen nieuwe stromingen was de belang

rijkste drijfveer van de galeriehouders. Jan Dibbets, Ger van Elk, Lucassen en Alphons 

Freymuth exposeerden in de eerste helft van de jaren zestig bij 845 toen ze nog relatief 

onbekend waren. Toen Ru Melchers in 1965 overleed zette zi jn vrouw de galerie voort. 

Zij was vooral artistiek inhoudeli jk geïnteresseerd in kunst en kunstenaars: 'Je met kunst 

bezighouden is vooral een levenshouding' zei Dol ly Melchers die zich in haar tentoon

stellingsselectie 'vaker liet leiden door sympathie voor bepaalde kunstenaars dan door de 

verkoopmogelijkheden van het te exposeren werk'.75 Het was 'allemaal heel informeel 

(...). Er werd weinig verkocht in de eerste jaren, maar daar ging het ook niet om. In som

mige gevallen pakte het goed uit en kregen andere galeries, en af en toe zelfs musea, 

belangstelling voor het werk van een kunstenaar. Maar ik vond het meestal niet zo inte

ressant meer als een kunstenaar eenmaal erkenning kreeg. Het werd dan allemaal zo 

braaf. Ik vond dat ze dan maar naar een andere galerie moesten gaan, die meer voor ze 

kon doen. We waren het altijd wel als vanzelfsprekend met elkaar eens. Kunst was voor 

ons de weg naar vri jheid, niet dat we dat nu zo tegen elkaar zeiden, maar dat gevoel 

heerste er.76 

Naar eigen zeggen maakte Dol ly Melchers in 1 965 5500 gulden op aan subsidie in het 

kader van de Aankoopsubsidieregeling kunstaankopen (ASK) en dat was vijf en dertig 

procent van de totale verkoop.77 In 1973 hield de galeriehoudster het voor gezien en 

werd haar galerie, onder de naam The Printshop, voortgezet door drukker Piet Clement, 

die naast het pand een grafische werkplaats had. 

Al deze galeries fungeerden enige t i jd - vaak kortstondig - als samenbindende factor 

van progressieve krachten in de kunstwereld waarna de kunstenaars zich verbonden aan 

galeries à la Espace die een meer gesettelde positie hadden. Een klein aantal was een 

langduriger bestaan gegund, onder anderen Riekje Swart, Orez en Galerie 20. 

Galerie Riekje Swart, Amsterdam 

De galeriehoudster opende in 1964 haar galerie aan de Keizersgracht in Amsterdam. 

Voordat ze, op haar veertigste, met de galerie begon was ze personeelschef op een bank 

en verzamelde ze kunst. Een klein gespaard kapitaal investeerde ze in de galerie. 

Museumdirecteur Sandberg was haar grote voorbeeld en inspiratiebron. Swart startte met 

PASSIE OF PROFESSIE 



tentoonstellingen van werk van zeer uiteenlopende jonge Nederlandse kunstenaars.78 In 

1965 werd ze, met een aantal andere Amsterdamse galeriehoudsters, door het damesblad 

Libelle geïnterviewd. Het weekblad maakte gewag van haar enthousiasme: 'Hendrika 

Swart gaat als een wervelwind door de galerie'. Gevraagd naar haar motieven zei ze: 'Ik 

doe dit omdat ik het fi jn vindt om iets te activeren. En de beeldende kunst is het waard 

om geactiveerd te worden. Ik weet best dat een schilderij niet belangrijker is dan een 

koelkast. Maar als een mens die zakelijke dingen heeft moet aan zi jn geestelijke gezond

heid gedacht worden.'79 

Vanaf halverwege de jaren zestig waren contacten met beeldend kunstenaars Lucassen 

en Bob Bonies belangrijk inspiratiebronnen voor haar tentoonstellingsprogramma. 

Bonies stimuleerde haar om zich op de hoogte te stellen van hetgeen er in de buiten

landse musea en galeries gebeurde.80 Hi j liet de galeriehoudster kennis maken met 

belangrijke vertegenwoordigers van het internationale constructivisme. Na enige jaren 

specialiseerde ze zich in dit cool en clean werk van Nederlandse constructivisten als 

Peter Struycken, Ad Dekkers, André Volten, Bob Bonies en Ewerdt Hilgemann en van een 

aantal buitenlandse constructivisten waaronder Francois Morellet. De reacties op haar 

keuze voor het constructivisme waren in het begin nogal negatief in de pers. 'Men vond 

dit werk namelijk koud, steriel, rationeel, kortom onmenselijk. Ik begreep dat toen abso

luut niet (...)'. Ze had juist veel affiniteit met deze kunstuitingen. 'De constructivistische 

kunstenaars Bonies, Dekkers en Struycken elimineren zo veel mogelijk de textuur uit hun 

werk; het levert voor onze tastzin niets op, en vergeet niet met onze tastzin staan we op 

de meest direct l ichamelijke wi jze in contact met de dingen.'81 Swart hield zich niet uit

sluitend bezig met het constructivisme. Ze organiseerde ook tentoonstellingen van con

ceptuele kunstenaars onder wie Cer van Elk en Jan Dibbets. 

Swart was zeer gedreven en een fervent pleitbezorgster voor haar kunstenaars: 'M i jn 

galerie is mijn geloof en ik ben geloofsijverig. Ik w i l mijn overtuiging op mijn klanten 

overbrengen en mijn klanten zi jn tegelijkertijd mijn vrienden. Ik moet dus overdag zowel 

als 's avonds bereikbaar z i jn . ' Haar klandizie bestond in 1970 naar eigen zeggen uit 'een 

groep van driehonderd mensen om mij heen. Die kopen en hebben veel belangstelling. 

Dat is voor een land als Nederland al heel erg veel. '82 Tachtig procent van dat publiek 

bestond uit kunstenaars, ontwerpers en verzamelaars en andere vrije beroepen. Van dat 

publiek was vijf en tachtig procent jonger dan vijf en dertig jaar.83 Ze stond er om bekend 

dat ze vaak lange discussies met haar kunstenaars en met reguliere galeriebezoekers 

voerde over haar tentoonstellingen en over beeldende kunst in het algemeen.84 

De galeriehoudster was vooral geïnteresseerd in het ontwikkelingsproces van haar 

kunstenaars. Zij werkte ook niet met contracten om reden van 'de handelssfeer' die dat 

met zich meebracht. In haar eigen woorden: 'de handel is er op gericht om propaganda 

voor een product te maken, de afzet voor een product te vergroten en als men dat dan 

eindelijk voor elkaar heeft door daar t i jd, geld en energie aan te besteden zodat er een 

interessante markt voor het product is ontstaan dan schep je een situatie die de kunste-
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naar er toe verleidt, dat product te bli jven maken in variatie op hetzelfde thema. 

Bovendien verplicht zo'n contract de kunstenaar ook min of meer moreel daartoe anders 

ben je de markt die zo zorgvuldig werd opgebouwd met een klap kwijt . Voor mi j wordt 

het dan ook een dooie boel. Zowel de kunstenaar als ik hebben er alle belang bij dat de 

hele situatie van de kunst niet zó in elkaar zit, dat hij bij het produceren zijn markt in de 

gaten moet houden ten behoeve van zi jn financiële zekerheid.'85 Een opvatting van de 

galerie als laboratorium waar ruimte was voor creatief en visueel onderzoek: een visie 

die erg ver verwijderd was van de 'galerie als commerciële zaak (..als) een winkel waar 

de werken verkocht moeten worden' . Deze werkwijze leidde per definitie tot een klein 

publiek dat, net als de galeriehoudster, niet alleen aandacht had voor het product, een 

kunstwerk, maar vooral ook belangstelling had voor de context van actuele ontwikkel in

gen in de beeldende kunst en het discours daarover. Gelukkig was er, aldus Swart, 'een 

kleinere groep met echte interesse voor de nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst, zoals je ook een kleine groep hebt die echt geïnteresseerd is in de ontwikkel ing 

van moderne muziek of moderne poëzie'. Deze kleine groep in- en toegewijden vorm

den de doelgroep van de galerie.86 

Galerie Orez, Den Haag 

Orez (omkering van Zero) werd geopend in april 1960 in een pand in Den Haag dat 

eigendom was van een rijke Haagse dame, mevrouw W.F. den Haring. Orez hield zich 

bezig met de promotie van de Nederlandse Nu/-kunstenaars. Hans Sonnenberg was de 

eerste jaren artistiek leider van de galerie. In december 1960 was er in Orez een ten

toonstelling van leden van de internationale Zero-groep. Een journalist van Elseviers 

schreef naar aanleiding van de eerste tentoonstelling: 'aan dit soort belijdende galeries is 

Nederland niet rijk; het is derhalve een winst voor de Zero-groep dat zij dit steunpunt 

verwierf.'87 Opmerkeli jk was de tekst van de uitnodiging: 'deze tentoonstelling is geor

ganiseerd naar aanleiding van de "regeling subsidiëring voor aankopen van werken van 

levende beeldende kunstenaars" waarbij aan Nederlandse kopers een subsidie wordt ver

leend van dertig tot vijftig procent met een maximum van driehonderd gulden per 

werk.'88. De opening werd verricht door de kunsthistoricus Pierre Janssen - destijds con

servator van het Stedelijk Museum van Schiedam - de latere directeur van het 

Gemeentemuseum Arnhem en bekende televisiepersoonlijkheid: de enthousiaste en 

bezielde presentator van het programma Openbaar Kunstbezit. De oproep om van de 

subsidie gebruik te maken en het publiek te stimuleren tot aankoop werkte echter niet: 

er werden nauweli jks werken verkocht op de tentoonstell ing. In 1962 vertrok 

Sonnenberg naar Rotterdam en kreeg daar het beheer van Galerie Delta. Twee jaar later 

werd Orez een commanditaire vennootschap onder leiding van de uit de Public 

Relations afkomstige Leo Verboon en voordrachtskunstenaar Albert Vogel.89 Mevrouw 

Den Haring bleef stille vennoot. 

Orez stond een duideli jke l i jn voor: het presenteren van kunstenaars uit de Zero-bewe-
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ging, zowel de internationale als de nationale variant. De eigenaren van Orez zetten zich 

af tegen "kunsthandels waar je alles kan kopen, een soort Winkel van Sinkel, dat wi l len 

w i j niet'. Schilderijen waren bij Orez te koop vanaf driehonderd vijftig gulden; reliëfs van 

J.J. Schoonhoven waren er voor twaalfhonderd gulden en schilderijen van Wagemaker 

voor drieduizend en 1 750 gulden. Werk van de leden van de Nulgroep en van een aan

tal kunstenaars uit de internationale Zero-groep was bij de galerie permanent in stock.90 

Orez wi lde 'op contractbasis de alleenvertegenwoordiging voeren van het werk van een 

select klein aantal levende kunstenaars' naar voorbeeld van gerenommeerde kunsthuizen 

in het buitenland.91 Deze werkwi jze, die in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten 

common practice was, en die Stedelijk Museumdirecteur de Wi lde de Nederlandse gale

ries voorhield wi lde Orez in de praktijk brengen. Verboon en Vogel wilden 'tien à vijf

tien mensen vast onder contract nemen. Wie een solo-expositie bij ons heeft betaalt 

niets, maar dat impliceert dat hij bi j ons onder contract komt. Het is de bedoeling t ien

duizend gulden per tentoonstelling om te zetten'. De praktijk spoorde echter niet alti jd 

met de theorie getuige een retrospectieve uitspraak van Armando in 1989: 'Ik stond 

onder contract, tussen grote aanhalingstekens, bij Leo Verboon (..die) nooit wat verkocht. 

Als ik alleen daarvan had moeten leven zou ik al twint ig keer van de honger omgekomen 

z i jn . Wanneer ik tegen Leo zei: "Ik heb gehoord dat die of die interesse heeft" dan zei hij 

"Die klootzak, die krijgt niets van je" . Dat vond ik toen enig maar tegelijkertijd wist ik 

niet of dat wel de juiste methode was. Een kunstenaar moet toch kunnen leven?'92 

Op de vraag wie er kochten bij de galerie was Verboon's antwoord, in een interview 

in de Haagse Post in 1 966: 'Geen glazenwassers, de mensen die een kunstwerkje wi l len 

bezitten zi jn artsen, advocaten, juristen en Haagse ambtenaren.' Hi j voegde daaraan toe: 

"Het is me wel opgevallen dat kunst iets verschrikkelijk ernstigs is. Als je er op luchtige 

wi jze over spreekt, kopen de mensen het niet. Het moet iets heiligs en gewijds hebben, 

iets van de kerk, wi l len de mensen tot kopen overgaan.'93 O p enigszins relativerende 

wi jze duidde Verboon hiermee het geloofsaspect van de kunst en het belang van over

dracht van overtuiging en enthousiasme dat door galeriehouders als Ton Berends van 

Nouvelles Images en Riekje Swart, als een essentie van de eigen galeriepraktijk was aan

geduid. Ondanks de ambitieuze plannen en de duideli jke l i jn van de galerie gingen 

Vogel en Verboon in 1 971 uit elkaar en de galerie werd gesloten. Verboon ging onder de 

naam Orez Mobiel verder en behartigt tot op heden de belangen van een aantal Zero

kunstenaars, onder wie de - inmidddels overleden - J.J. Schoonhoven. 

Galerie 20 te Arnhem en Galerie 20D te Amsterdam 

Felix Valk begon in 1960 in Arnhem Galerie 20. Hij was daar werkzaam op de kunst

academie, waar zi jn vader leraar was, en ontmoette een groep jonge kunstenaars, onder 

wie Klaas Gubbels en Rik van Bentum. Valk organiseerde voor academiestudenten dis

cussie- en cabaretavonden. Hi j kon toen goedkoop een uitgewoond pand aan de 

Parkstraat 20 in Arnhem kopen waarvan hij een deel verhuurde aan kunstenaars die er 
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voor niks konden wonen met als tegenprestatie meehelpen opknappen. 'Men zei toen 

waarom begin je niet met een galerie. Je bent een goed intermediair, je kent de kunste

naars. Je kunt de kunst goed presenteren - daar heb ik toen niet zo lang over nagedacht 

maar ik had geen idee want het was een sprong in het duister.'94 De respons uit de stad 

was echter 'wonderl i jk groot' en er werd vanaf het begin 'verbazingwekkend goed ver

kocht'.95 

Valk maakte tentoonstellingen van Nouveau Reatome-kunstenaars uit Frankrijk, die de 

Nederlandse kunstenaar Mark Brusse, destijds in Parijs woonachtig, aandroeg. Ook had 

hi j , evenals Sonnenberg in Rotterdam, contacten met Engelse Pop Art kunstenaars als 

Peter Blake en Ron Kitaj en met Nederlandse Fluxus en Pop Art mensen als W im T. 

Schippers, Woody van Amen en Pieter Engels. Bevriende Nederlandse kunstenaars expo

seerden eveneens bij Valk en rondom de galerie ontstond 'een enorme enthousiaste 

vriendengroep waarin gediscussieerd werd over kunst, plannen gemaakt voor tentoon

stellingen, samen exposities bezocht, gekookt en gegeten.'96 De galerie fungeerde als 

middelpunt van een groep kunstenaars die in persoonlijk en artistiek opzicht verwant 

waren. 

Valk had de werkwijze van de befaamde Franse kunsthandelaar uit het begin van de 

twintigste eeuw, Ambroise Vollard, als ideaalbeeld. Evenals zi jn glorieuze voorbeeld 

'ging' hij voor kunstenaars die hij interessant vond. Nooit werden zij geselecteerd op de 

verkoopbaarheid van hun werk. 'Belangrijk voor mij was of een kunstenaar een interes

sant aspect toevoegde aan wat er bestond.!...) Al verkocht de kunstenaar niet. Als ik hem 

zag zitten bleef hij toch in de galerie. Soms leidde dat tot schulden van dertigduizend tot 

veertigduizend gulden die ik als voorschot gaf, toen een immens bedrag. Soms kocht ik 

ook werk.'97 

Het vasthouden aan interessante kunstenaars hield wel in dat 'alle kunstenaars teerden 

op de drie (kunstenaars) waarvan goed verkocht werd. (...) Verdiend geld werd onmid

delli jk weer ingezet; ik heb vaak kunstenaars moeten financieren (...). Soms hadden ze 

geen geld om materiaal te kopen. Ik regelde goedkope ateliers voor ze en gaf ze voor

schotten en financierde verbli jven. Dat waren zeer riskante ondernemingen.' Valk func

tioneerde soms meer als een impresario dan als galeriehouder. Hi j kon zijn hoofd boven 

water houden dankzij een klein aantal trouwe verzamelaars onder wie Beent en 

Wildenberg en ook de musea bezochten de galerie regelmatig en kochten incidenteel. 

Mede dankzij de aankopen van beide verzamelaars hield Valk het, naar eigen zeggen, zo 

lang vol . Valk rekende dertig procent commissie bij verkoop - een in die t i jd gangbaar 

percentage. Alle kosten van de tentoonstelling zoals drukwerk, publiciteit, vernissage et 

cetera waren voor zijn rekening.98 

Met de organisatie van tentoonstellingen probeerde Valk een verbinding te leggen tus

sen de verschillende kunsten. Dat deed hij onder andere door dichters en schrijvers uit 

te nodigen. Bert Schierbeek, Hugo Claus en Simon Vinkenoog en anderen openden de 

tentoonstellingen of lazen voor uit eigen werk in de galerie. Ook waren er concerten ter 

8 0 PASSIE OF PROFESSIE 



gelegenheid van de vernissages en hadden happenings en andere evenementen in de 

galerie plaats. Zo traden actrice Kitty Courbois en beeldend kunstenaar Rik van Bentum 

in de galerie in het huweli jk en maakte Jan Cremer er zo nu en dan soep. De opening 

van een tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaars Pat Andrea en Walter Nobbe in 

1966 werd opgeluisterd met een bokswedstrijd. 

Inmiddels had Valk in 1965 een dependance geopend in Amsterdam. Een jaar eerder 

had hij interieurarchitect en verzamelaar Benno Premsela ontmoet. Deze stelde hem 

voor om in zijn huis in de hoofdstad een galerie te beginnen die Premsela dan zou vorm

geven. Een jonge, uit Israel afkomstige, ex-militair, Yaki Kornblit, werd Valk's assistent en 

nam de bedrijfsvoering in Arnhem op zich. Van 1968-1970 werkten de Keizersgracht

kunst-galeries Galerie 20D, zoals de Amsterdamse dependance heette, Galerie Espace en 

Galerie Swart samen. Zij lieten gezamenlijke uitnodigingen uitgaan. Ook de publiciteit 

werd gemeenschappelijk geregeld en de vernissages waren na elkaar gepland op dezelf

de dag. 'Overal kijken en schelden' was het op die dagen, aldus Felix Valk, maar tegelij

kertijd was het 'vreselijk gezellig en mensen waren heel erg geïnteresseerd. De hele cul

turele clan van Amsterdam kwam er; een generatie van kunstenaars die toen bekend 

begon te worden.'99 

Voor Valk was het beleid van vasthouden aan poulains zoals kunstenaars uit de 'stal' 

van een galerie wel genoemd werden op den duur te statisch. Na tien jaar had hij behoef

te aan iets anders '(...) Switchen in het programma deed ik alti jd wel maar op een 

bepaald moment heb je een stal van kunstenaars die regelmatig tentoonstellen waardoor 

het programma voor de komende tien, twint ig, dertig jaar vastligt. De eigen ontdekkin

gen raakten geïnstitutionaliseerd en daar was voor mij de lol een beetje af."00 Hi j had er 

genoeg van en bracht dat zo onder woorden: 'Een galerie legt je beperkingen op. Je bent 

bezig met een bepaald klimaat. Je gaat tot het uiterste van je eigen keus.L.) In Arnhem 

brachten we de kunst en de mensen naar elkaar toe met lezingen en andere activiteiten. 

Je kon het verband tonen met de literatuur, de muziek. In een echte galerie (zoals die in 

Amsterdam uitsluitend gericht op het maken van tentoonstellingen zonder de andere 

evenementen er om heen TG) was dat ondoenli jk met het oog op het geld, de ruimte en 

ook het imago van de zaak. Na vijf jaar w i l ik liever nu een totaal nieuw begin maken.'101 

Aanleiding voor dat nieuwe begin was de vraag aan Valk om in 1970 in Rotterdam, in 

dienst van de Rotterdamse Kunststichting, een aantal expositiezalen op te zetten en te 

beheren, een aanbod dat hij tenslotte aannam.'02 Valk werd na zi jn dienstverband bij de 

Rotterdamse Kunststichting, dat tien jaar duurde, directeur van het Rotterdams Museum 

voor Land- en Volkenkunde. Na zijn pensionering, weer tien jaar later, begon hij in 1 992 

in Arnhem opnieuw een kunsthandel met als specialisatie niet-westerse kunst.'03 

Criticus Dolf Well ing van het Rotterdamsch Nieuwsblad beschreef de galerie en haar 

publiek in 1970 als volgt: 'Di t luxueuze gekkenhuis is de Galerie 20, een kunsthandel 

dus. Het is geen zaak waar personeelschefs komen om een geschenk te kopen voor een 

jubilaris. Truusje zal het ook niet hier zoeken wanneer ze met haar spaargeld op stap gaat 
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voor moeder die morgen jarig is. Zo'n moderne kunsthandel functioneert we l , maar 

alleen in een speciale kring van kunstenaars en verzamelaars.'104 Valk memoreerde eer

der het belang van een culturele clan rondom de galerie. Niet alleen de galerie van Felix 

Valk maar de meerderheid van de galeries-pilotes functioneerden als kristallisatiepunt 

van een wij-groep van insiders. Kunstenaars, verzamelaars, crit ici, museummedewerkers 

en andere liefhebbers - meestal generatiegenoten - werkzaam of zeer geïnteresseerd in 

actuele beeldende kunst - maakten er deel van uit. De nadruk lag op het bieden van een 

plek waar ruimte was voor vernieuwing en experiment. Commerciële doeleinden waren 

vaak secundair. Galeries die desondanks commercieel succes boekten ontwikkelden zich 

vaak tot een minder op idealisme gegrondveste instelling; bijvoorbeeld Orez. De mees

te galerie-pilotes hadden echter weinig commercieel succes: ze konden geen materiële 

bestendigheid bieden aan hun kunstenaars of waren niet in die bestendigheid geïnteres

seerd. Sommigen, onder wie Dolly Melchers, hadden zelfs als beleid dat kunstenaars die 

té succesvol waren naar een andere galeries werden verwezen. De meesten bestonden 

dan ook maar kort. Degenen die langer bleven bestaan bouwden in de loop van hun 

bestaan somtijds een aanzienlijke artistiek-inhoudelijke status op, bijvoorbeeld Riekje 

Swart. 

Galerie-pilotes waren aldus een verbindende schakel in informele netwerken waarin 

persoonlijke, artistiek-inhoudelijke en zakelijke contacten in elkaar overvloeiden. Soms 

waren ze georganiseerd rond nieuwe stijlen of stromingen; soms gegroepeerd rond een 

kunstenaarsgroep of een aantal bevriende kunstenaars met verwante opvattingen of voor

malige kunstacademiegenoten of generatiegenoten. Voor de kunstenaars, galeriehouders 

en kunstliefhebbers die daar geen deel van uit maakten had een aantal van deze galeries 

een aura van beslotenheid en hoogdrempeligheid. Een galeriehouder als Herman 

Krikhaar bijvoorbeeld wi lde niet (alleen) op die manier werkzaam zijn dat w i l zeggen 

alleen maar bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst: ~ik ga niet 

voor vier, vi jf mensen een tentoonstelling maken."0 5 Deze uitspraak gold zeker ook voor 

andere galeries die zich met voor een breder publiek toegankelijke figuratieve kunst 

bezighielden. 

Een galerie voor figuratieve kunst 

Als tegenwicht tegen de nadruk op vernieuwing en avant garde ontstond in het begin van 

de jaren zestig een galerie die zich nadrukkelijk opwierp als pleitbezorger voor realisti

sche en figuratieve kunst. Galerie Mokum werd in 1 962 op de Amstel in Amsterdam geo

pend. Vanaf het begin was de galerie gericht op het (Sur) Realisme. In eerste instantie was 

dat de oudere generatie: onder anderen Albert Carel Wi l l ink en Pyke Koch. Daarnaast 

waren er ook jongere surrealisten en in verschillende varianten van het (Magisch) 

Realisme werkzame kunstenaars onder wie Johfra, Herman Gordi jn en Melle te vinden. 

De galerie stond onder leiding van Dieuwke Bakker, door sommigen geroemd en door 
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anderen verguisd vanwege de 'eigenwijsheid dat ze zich niet aansloot bij de (domine

rende) non-figuratieve tendens in de schilderkunst maar er dwars tegen in g ing."0 6 

Mokum vervulde een centrale rol in de promotie van figuratieve kunst van een soort 

dat later het Mokumrealisme zou gaan heten: 'Er is weer een galerie, ditmaal Mokum, die 

doet waarvoor de musea geen ti jd meer schijnen te hebben; uit het nabije verleden 

terugbrengen wat niet vergeten mag worden." 0 7 De galerie hield ook exposities op ver

schillende plaatsen in den lande. In 1969 was er bijvoorbeeld een tentoonstelling in het 

Gemeentemuseum Arnhem van jonge Nederlandse realisten uit Galerie Mokum. Vijftig 

jaar realistische kunst was de titel van een reizende tentoonstelling, georganiseerd door 

de galerie, die verschillend plaatsen - en musea - in Nederland aandeed: Museum 

Aemstelle in Amstelveen, het Van Reekum Museum in Apeldoorn, De Waag te Nijmegen 

en nog enkele andere plaatsen. In 1971 verhuisde Mokum naar Oudezijds Voorburgwal 

334, waar de galerie nog steeds gevestigd is.'08 

De betekenis van Galerie Mokum beschreef criticus Lambert Tegenbosch in 1977 in 

de catalogus Vijftien jaar Nieuwe realisten als volgt: 'In de begintijd van Mokum gold 

realisme ter aanduiding van tenminste twee karakteristieke intenties; de eerste was ver

zet tegen de op dat moment in de kunstwereld oppermachtige non figuratieve kunst; de 

tweede een herinnering aan de Hollandse traditie van met name de zeventiende eeuw. 

De twee karakteristieken hingen min of meer samen; als eenheid genomen zouden ze de 

instelling van Mokum kunnen tekenen als conservatief.' Maar, volgens Tegenbosch was 

het 'een conservatisme waarvoor in 1962 enige moed was vereist - minstens zoveel als 

voor wat progressief heette en dat dikwij ls niet meer als volgzaamheid jegens de dagor

de betekende."09 Hi j definieerde het Mokumrealisme - overigens meestal schilderijen -

trefzeker met een aantal kwalificaties als: niet groot; f i jn geschilderd; vage romantiek; 

gekant tegen bestaande cultuur; stil huiskamergenoegen in een wereld van techniek, 

razend verkeer en massamedia; bloot; natuurprijzend 'om er de liefde in te bedri jven'; 

Mokumsex; veel gras en l ichamen; mysterie; magie; surrealisme."0 

Dieuwke Bakker hield zich in de jaren zestig op buitengewoon hardnekkige en harts

tochtelijke wi jze met deze figuratieve specialisatie bezig. Tegen het einde van het decen

nium trad een aantal galeries op verschillende wi jze in het voetspoor van Mokum. Dat 

waren onder anderen Galerie Siau, Galerie Lieve Hemel Stootje Hoofd Niet en Galerie 

Kamp. Deze galeries - en deze figuratieve kunst - kregen vanaf de jaren zeventig nau

welijks meer aandacht in de landelijke media en toonaangevende musea waren er niet 

in geïnteresseerd. Media en musea richtten zich steeds meer op nieuwe ontwikkelingen 

in de beeldende kunst."1 Galerie Mokum, en ook de andere op de figuratie gerichte gale

ries, werd die publiciteit onthouden waardoor ze meer dan andere galeries op eigen 

kracht waren gehouden aan het opbouwen van een eigen bestand aan kunstenaars, ver

zamelaars en liefhebbers rondom de galerie, Mokumrealisme en andere figuratieve sti j

len. Vanaf de jaren zeventig, en met name in de jaren tachtig, ontwikkelde zich rondom 

deze galeries dan ook een eigen sociaal artistiek netwerk van in de figuratieve kunst 
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werkzame kunstenaars en een daarin geïnteresseerde, vaste en relatief trouwe groep aan 

kunstkopers, vooral bestaande uit particulieren en een aantal bedrijven.112 

Van Loenersloot tot Finsterwolde 

Tussen 1960 en 1970 nam het aantal galeries buiten Amsterdam aanmerkelijk toe. In het 

begin van het decennium waren er buiten de hoofdstad nauwelijks twint ig galeries en 

kunsthandels actief: in de stad waren er bijna dertig. Het aantal galeries buiten 

Amsterdam was in 1965 gestegen tot circa vijft ig en in 1970 kende Nederland ongeveer 

tachtig galeries buiten de hoofdstad. Den Haag was tweede in kwantitatief opzicht: in 

1960 had de residentie ongeveer tien galeries en in 1965 en 1970 ongeveer twaalf. In 

alle andere grote steden van Nederland van Groningen tot Maastricht en van Middelburg 

tot Eindhoven was in 1960 wel een galerie te vinden. In 1965 waren in de grotere 

gemeenten een tot drie galeries gevestigd. Ook in kleinere gemeenten van Amersfoort tot 

Hoensbroek en Helmond tot Purmerend ontstonden galeries, evenals in dorpen of rura

le gebieden van Broek in Waterland, St. Oedenrode, Loenersloot, Epse tot Finsterwolde. 

De toename van het aantal galeries zowel binnen als buiten Amsterdam was ook af te 

lezen uit de Tentoonstellingsagenda die het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie te Den Haag vanaf 1959 uitgaf. In die tweewekelijkse agenda werden de 

lopende tentoonstellingen in musea, kunsthandels, galeries en dergelijke vermeld. 

Opmerkeli jk was het snelle verloop onder de galeries. De meesten bestonden maar 

kort."3 

De galeries buiten Amsterdam waren zeer divers en hadden allerhande specialisaties. 

Een kleine minderheid richtte zich op uiteenlopende nieuwe stromingen en stijlen van 

Pop Art tot Minimal Art - in nationale dan wel internationale varianten. Dat waren onder 

andere Galerie Wout Vuijk in Hilversum, Galerie T. in Haarlem, Markt 17 in Enschede, 

De Mangelgang te Groningen, Galerie Mickery in Loenersloot en Galerie Waalkens in 

Finsterwolde. 

Galerie Mickery werd in 1960 opgericht in Loenersloot in de verbouwde stal van de 

boerderij van Ritsaert ten Cate."4 In de boerderij werden naast tentoonstellingen ook 

theaterworkshops en - voorstellingen en andere evenementen en manifestaties georgani

seerd. Na een kortstondige flirt met figuratieve kunst richtte Ten Cate zich in zijn ten

toonstellingsprogramma op de internationale avant garde van dat moment."5 Mickery 

werd door de tijdgenoten in de hele kunstwereld gezien als een 'stimuleringspunt voor 

de avant garde'. Vaak speelde Ten Cate in op de activiteiten van musea. In 1969 vond er 

bijvoorbeeld een tentoonstelling plaats in het kielzog van de expositie Op Losse 

Schroeven in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waaraan vertegenwoordigers van zeer 

actuele internationale stromingen op het gebied van eigentijdse beeldende kunst deel

namen."6 

In 1970 kon Ten Cate de financiering van alle Mickery-activiteiten op particuliere basis 
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niet meer bolwerken. Hij vroeg bij de rijksoverheid anderhalve ton subsidie aan met 

name voor de theateractiviteiten. Mickery kreeg een zéér positief advies van de toenma

lige Raad voor de Kunst en werd beloond met 120.000 gulden subsidie voor de Mickery-

theater-workshop. De subsidie was expliciet nïet gericht op de beeldende kunstactivitei

ten van Mickery. Gevolg was dat vanaf 1970 de exposities vaak in aansluiting op 

theateractiviteiten plaatshadden. In 1972 verhuisde Ten Cate met Mickery naar 

Amsterdam waar op de Rozengracht het Mickery-theater werd geopend. Mickery in 

Loenersloot werd opgeheven. 

Het was echter niet alleen de subsidie die de tentoonstellingen op het tweede plan 

deed geraken. Ten Cate gaf ook uitdrukking aan zijn deceptie in het galeriewezen in 

Nederland met name aan het gebrek aan samenwerking en de onzakelijke opstelling. In 

1968 stelde hij al in een interview 'teleurgesteld' te zijn ' in de collegialiteit van andere 

galeries (...) ledere galerie meent zich te moeten hullen in een mysterieus waas, coördi

natie is nauwelijks mogelijk terwij l veel activiteiten gebundeld zouden kunnen worden. 

Ik denk aan transporten, gezamenlijke campagnes om drempelvrees weg te werken, mis

schien ook in Nederland een kunstmarkt van galeries zoals in Duitsland nu juist is 

gebeurd (...)."17 Die teleurstelling gold overigens ook de Nederlandse kunstenaars die 

volgens Ten Cate te weinig loyaal zouden zi jn ten opzichte van hun galeries.118 Ten Cate 

was niet de enige die het gebrek aan samenwerking van de galeries hekelde. In een inter

view in de Amersfoortse Courant bekritiseerde verzamelaar van eigentijdse kunst Frits 

Becht in datzelfde jaar de té geringe commerciële opstelling van de galeries als volgt: 'Als 

ik een vergelijking maak met de supermarkt vertonen de meesten veel overeenkomst met 

de kruidenier op de hoek (...) laten ze samenwerken. Samen een bestelauto met chauffeur 

nemen, publiciteit doen, informatie geven. Geen publiek zegt u? Meneer je kunt alles 

verkopen en als er geen publiek voor is moet je het creëren . (...) Laat de overheid een 

aantal streng geselecteerde galeries een fl ink renteloos krediet geven. Dan kunnen ze een 

stock opbouwen en daar internationaal mee werken. Het is nu zoveel geknutsel.'119 

Pas in de loop van de jaren zeventig ontstond binnen het galeriewezen een draagvlak 

en ruimte voor gezamenlijke initiatieven van enige omvang. Samenwerking of bundeling 

van activiteiten bleek in de jaren zestig slechts op zeer beperkte schaal mogelijk. Een 

klein aantal gelijkgezinde galeries werkte zo nu en dan samen hetgeen meestal een inci

dentele aangelegenheid was. Een voorbeeld van coöperatie was de deelname aan kunst

beurs Balans - de eerste in 1964 en de tweede in 1967 - georganiseerd door directeur 

Hans Paalman van het Stedelijk Museum te Schiedam waaraan een beperkt aantal gale

ries - vijf - deelnam. De publicitaire samenwerking tussen de zogenaamde Keizersgracht

galeries was een ander voorbeeld - overigens ook van korte duur. 

Nog een andere koeienstal werd verbouwd tot galerie. Albert Waalkens, herenboer en 

hartstochtelijk verzamelaar uit Finsterwolde, verbouwde in 1962 zijn stal om er een ten

toonstelling van beeldend kunstenaar Siep van den Berg te organiseren. Van den Berg 

had reeds een wandschildering voor de buitenkant van de stal gemaakt. De tentoonstel-
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l ing, waaraan naast Van den Berg ook de kunstenaars Joost Baljeu en André Volten deel

namen, werd geopend door de burgemeester van Finsterwolde. W. Jos de Gruyter, des

tijds directeur van het Groninger museum, hield een inleiding bij de opening. De expo

sitie van Van den Berg was aanleiding om de koeienstal om te bouwen tot galerie. 

Het eerste jaar werden er onder auspiciën van Galerie d'Eendt uit Amsterdam ten

toonstellingen georganiseerd. Daarna deed Waalkens het zelf. Boven verwachting werd 

er goed verkocht; iedere tentoonstelling wel wat - ook op afbetaling.120 In 1964 huurde 

Waalkens, samen met architect Mart ini , Galerie De Mangelgang te Groningen als fil iaal 

van zijn galerie. Van Dijk, de toenmalige eigenaar van de galerie was er om gezond

heidsredenen mee gestopt. Na enige jaren werd een jaarlijkse subsidie van duizend gul

den aan de Mangelgang stopgezet omdat Waalkens te weinig aandacht besteedde aan 

Groninger kunstenaars. In 1965 werd de galerie aan (assistente) Annemarie de Kruijff en 

haar toenmalige echtgenoot Leenden Lagestein overgedaan. 

Regelmatig liet Waalkens in Finsterwolde randsteedse galeriehouders een tentoonstel

ling in de galerie maken. Hans Sonnenberg van Galerie Delta maakte in 1965 een expo

sitie bij Waalkens van onder andere Eugène Brands, Kees van Bohemen, Constant, 

Lucassen en Anton Rooskens. Waalkens had ook aandacht voor de actuele avant garde 

van dat moment. In 1966 exposeerden Jan Dibbets en Peter Struycken er en in 1967 Ger 

van Elk, Jan Dibbets en Lucassen. In 1968 was er in de Bols Taverne in Amsterdam een 

tentoonstelling onder de titel Uit de stal van Albert Waalkens.'2' In datzelfde jaar legde 

de hereboer zijn galerie voor enige t i jd stil. Na v i j f jaar rust maakte Waalkens in 1973 

een nieuwe start. Aan Galerie Art & Project uit Amsterdam deed hij het verzoek om een 

aantal exposities te organiseren. Na enige ti jd maakte hij zelf weer tentoonstellingen. Tot 

op heden organiseert Boer Waalkens tentoonstellingen in zijn galerie de afgelopen jaren 

samen met zijn partner beeldend kunstenares Corrie de Boer. 

Galerie T was in 1966 in Haarlem begonnen onder leiding van Frans en Rithé Funke. 

Funke was tekenleraar in Haarlem. De eerste tentoonstellingen in de galerie betroffen het 

werk van Haarlemse figuratieve kunstenaars als Kees Verwey en Wout van Heusden. 

Maar na enige jaren waren de galeriehouders met name geïnteresseerd in Nieuwe 

Figuratie-kunstenaars en vertegenwoordigde zij aantal eigentijdse Franse kunstenaars. 

Daarnaast handelden zij in grafiek van Engelse kunstenaars als Henry Moore en David 

Hockney.122 Corneille en Constant maakten ook deel uit van hun tentoonstellingspro

gramma. De handel in buitenlandse grafiek en Cobra diende er toe om exposities van 

minder bekende jonge, doorgaans Nederlandse, kunstenaars van wie niet zoveel ver

kocht werd te kunnen financieren.123 In 1973 verhuisde de galerie naar kunstmetropool 

Amsterdam - waar T al vanaf 1969 een dependance had - Galerie Jalmar.'24 Maar vier 

jaar later werd galerie T opgeheven. Gezondheidsredenen waren daarvoor de aanleiding. 

Daarenboven hadden de galeriehouders onvoldoende financiële respons: er werd te wei 

nig verkocht om van te kunnen leven.125 

Zowel bij Waalkens als bij Galerie T en Mickery was de inzet voor de verschillende 

86 PASSIE OF HKOFESSIE 



varianten binnen de toenmalige avant garde-kunst uitgangspunt voor de start van de gale

rie. Allen waren in eerste instantie ook liefhebber en verzamelaar. Waalkens had de 

meest comfortabele positie. Als rijke hereboer was hij niet afhankelijk van de galerie en 

zonder al te veel financiële zorgen kon hij uitdrukking geven aan zi jn artistieke engage

ment. Voor Ritsaert ten Cate van Mickery was zowel de teleurstelling in het galeriewe

zen als onvoldoende materiële respons reden om de galerie-activiteit van Mickery na 

verloop van ti jd stop te zetten. Voor Galerie T was het gebrek aan financieel economi

sche bedding door onvoldoende klandizie een belangrijke reden om de galerie te staken. 

Zeker voor dit soort galeries, dat zich buiten het centrum van de beeldende kunstwereld 

in Nederland, Amsterdam, bezighield met meer of minder avant gardistische kunstuitin

gen was er weinig emplooi . Zelfs in de hoofdstad kon met die specialisatie slechts een 

beperkt aantal galeries het hoofd boven water houden. 

Het merendeel van de galeries buiten Amsterdam en de Randstad hield zich dan ook 

niet bezig met de avant garde maar met meer traditionele kunstuitingen. Sommigen han

teerden in hun tentoonstellingsprogramma een figuratief id ioom, anderen bekenden zich 

tot verschillende varianten van abstracte kunst. Niet zelden hadden ze een op lokale of 

regionale kunst en kunstenaars gericht karakter. Soms had men daarnaast ook een aantal 

landelijke bekende kunstenaars - vaak Cobra of Post-Cobra. De galeries waren werkzaam 

op verschillende commerciële en professionele niveau's. 

Pluralisme van stromingen en stijlen 

In de tentoonstellingsoverzichten van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie 

uit het begin van de jaren zestig, inmiddels waren dat kleine boekjes die maandelijks ver

schenen, kwam het gebruik van de benaming kunstzaal-kunsthandel-galerie ongeveer 

even veel voor. Tien jaar later had het begrip galerie de overhand. De term kunstzaal was 

in 1970 nagenoeg geheel verdwenen en het begrip kunsthandel zeldzamer geworden. 

Instellingen die zich in het begin van de jaren zestig kunstzaal of kunsthandel noemden 

bezigden in 1970 de term galerie. Met de verandering in terminologie leken galeries, als 

specifieke vorm van kunsthandel, duideli jker een eigen identiteit uit te dragen. De diver

siteit was in de galeriewereld was aanmerkelijk maar toch werden de contouren van een 

kleinschalig galeriebestel zichtbaar dat langzamerhand een eigen domein vormde in de 

beeldende kunstwereld. 

De differentiatie in verschillende soorten galeries, die deel uitmaakten van dat bestel, 

was uitdrukking van een toenemend pluralisme in de beeldende kunstwereld.126 In toe

nemend tempo volgden vanaf halverwege de jaren vijft ig uiteenlopende stromingen en 

stijlen elkaar op: onder andere de Pop Art, het Nieuwe Realisme, de Minimal Art en 

tegen het einde van de jaren zestig verschillende vormen van conceptuele kunst. De 

meeste stromingen ontstonden in de Verenigde Staten en hadden weerklank - of een 

eigen variant - in Europa, ook in Nederland.'27 Het gebruik van (grafische) technieken als 
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fotografie en zeefdruk nam een hoge vlucht waardoor relatief goedkope kunstwerken in 

oplage op steeds grotere schaal beschikbaar kwamen. 

In Nederland raakten bestaande, eens vernieuwende, stijlen en stromingen langza

merhand gevestigd. Het werk van Cobra-kunstenaars van het eerste uur kon - mede door 

internationale erkenning - steeds meer bogen op nationale belangstelling zowel van de 

zijde van musea en overheid als van kunsthandel en particuliere verzamelaars.128 Post-

Cobra-kunst kreeg op uiteenlopende wijze gestalte in het werk van nieuwe generaties 

kunstenaars. Abstracte kunst, zo verguisd vlak na de oorlog, was gemeengoed geworden. 

Het werd een verzamelbegrip voor de aanduiding van zeer verschillende kunstproduc

ten binnen uiteenlopende stijlen variërend van op expressie en emotie gefundeerde 

uitingsvormen tot geometrische en constructivistische kunstuitingen. 

Er waren ook kunstenaars die ageerden tegen de abstractie cum suis die in hun ogen 

van te veel artistieke vri jbl i jvendheid getuigde. Met name de leden van de Nulgroep- die 

zich in de eerste helft van de jaren zestig steeds nadrukkelijker als zodanig naar buiten 

toe manifesteerde - roerden zich in dit opzicht. '29 Deze en andere kunstenaarsgroepe

ringen, bijvoorbeeld de Nieuwe Figuratie en Fluxus, zorgden, vanuit verzet tegen de 

gevestigde orde, voor verschillende nieuwe toonzettingen in de beeldende kunstwereld 

in Nederland.130 

Naast deze nieuwe ontwikkelingen en de verscheidene Cobra en Post-Cobra-varianten 

was er in Nederland een permanente onderstroom van figuratief werkzame kunstenaars 

- zij het in een academische traditie, zij het in de vorm van eigentijdse positiebepaling 

binnen verschillende varianten van realisme. Ook zi j droegen hun artistiek-inhoudelijke 

uitgangspunten soms uit in groepsverband maar vaak ook waren ze aangesloten bij de 

meer of minder traditionele kunstenaarsverenigingen. Sommigen hanteerden ambachte

li jkheid en vakmanschap als norm; anderen hadden binnen het figuratieve idioom een 

meer experimentele houding. 

Het pluralisme aan nieuwe stijlen en stromingen en de toenemende populariteit van 

grafiek leidden tot een enorme diversiteit en levendigheid in de beeldende kunstwereld. 

Een vitaliteit die de 'roaring sixties' reflecteerde waarin op allerlei maatschappelijke en 

culturele terreinen sprake was van een breuk met de traditie en vrijere opvattingen op 

velerlei gebieden zich deden gelden.131 Vanaf halverwege de jaren vijft ig was sprake van 

toenemende economische expansie in Nederland die tot het begin van de jaren zeven

tig doorzette. Parallel aan de opkomst en ontplooi ing van de verzorgingsstaat voltrok 

zich vanaf de jaren zestig een proces van secularisatie in de samenleving. De opvattin

gen over zedelijkheid en moraal, tot dan toe domein van de zuil waartoe men behoor

de, veranderden vanaf de jaren zestig op stormachtige wi jze. Deze ontwikkelingen schie

pen ruimte voor veranderingen in de samenleving die vooral door een naoorlogse 

jongere generatie jongeren werd vormgegeven. 

Onder een groot deel van de, meestal jonge, beeldende kunstenaars, die in nieuwe 

stromingen en stijlen werkzaam waren, heerste een klimaat van openheid en vri jheid 

PASSIE ü F PKOFESSIE 



waaraan in Nederland op verschillende wi jze werd vormgegeven. Sommige kunstenaars 

of kunstenaarsgroeperingen maakten deel uit van kleinschalige internationale netwerken 

van gelijkgezinde kunstenaars, kunstprofessionals en liefhebbers. Anderen waren meer 

op Nederland georiënteerd en leefden die vri jheid en openheid op een meer ludieke 

wijze uit door de organisatie van allerlei spraakmakende en taboe-doorbrekende evene

menten die niet zelden waren gericht op het shockeren van het publiek. Kunstenaars uit 

de Provo-beweging of een kunstenaarsverenigingen als De Keerkring blonken uit in dit 

soort happening-achtige festiviteiten en manifestaties. 

Binnen het pluralisme van stijlen en stromingen in de jaren zestig markeerden de 

gerichtheid op vernieuwing enerzijds en het vasthouden aan traditie anderzijds twee 

tegenovergestelde positiebepalingen in de beeldende kunstwereld, waarbinnen talrijke 

varianten en nuanceringen te onderkennen waren. Rondom al die verschillende stro

mingen en stijlen én de kunstenaarsgroeperingen die daarbij betrokken waren groepeer

den zich reeds langer bestaande galeries en kunsthandels maar vooral ook nieuwe gale

ries van divers pluimage. 

Concurrentie, Contraprestatie en koopkrachtbevordering 

Met de economische groei vanaf de jaren zestig en de daardoor toegenomen welvaart 

steeg de belangstelling voor beeldende kunst en daarmee - in principe - het potentieel 

aan kunstkopers. 

Maar, evenals in de jaren vi j f t ig, nam ook het aantal expositiemogelijkheden buiten de 

galeries toe en zette de verbreding van het organiseren van verkooptentoonstellingen van 

eigentijdse kunst door. Nog steeds, en steeds meer organiseerden - steeds weer nieuwe -

instellingen als café's, hotels, winkels, banken en dergelijke verkooptentoonstellingen 

van eigentijdse kunst. 

Het aantal kunstuitleencentra steeg eveneens. Ze werden door lokale overheden 

gesubsidieerd en in standgehouden. Vanaf 1965 verstrekte het toenmalige ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een subsidie aan de kunstuitleen voor het 

huren van werken van beeldende kunstenaars.'32 De kunstenaarsverenigingen bleven -

net als in de jaren vijftig - tentoonstellingen van hun leden organiseren, meestal in de 

eigen ruimten soms ook in eikaars ruimten of in musea. Die tentoonstellingen, met name 

die van de oudere verenigingen, waren doorgaans van relatief traditionele signatuur. '" 

Evenals in voorgaande decennia werden allerlei particuliere stichtingen opgericht die 

zich bezighielden met bemiddeling en verkoop van kunst. Voorbeelden waren de 

Stichting Kunstcontact te Amsterdam en het Plan Cans."4 Dr. Louis Gans was conserva

tor bij het Stedelijk Museum te Amsterdam. Hij wi lde de kloof tussen kunstenaar en 

publiek overbruggen en de doorstroming van de beeldende kunst naar de maatschappij 

bevorderen.1" Hi j was het niet eens met de wi jze waarop musea de eigentijdse kunst

werken presenteerden 'als gebalsemde en opgebaarde objecten' die onttrokken bleven 
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aan de samenleving. In 1964 nam hij ontslag bi j het museum om in de Bols Taverne in 

Amsterdam een Kunsthuis te beginnen.'36 Het Kunsthuis moest een ontmoetingsplaats 

zijn waar rechtstreekse verkoop van-kunstenaar-naar-koper zou plaatsvinden tegen 

schappelijke prijzen.137 Z i jn idee was dat als er aan kitsch tien mil joen gulden per jaar 

werd uitgegeven en aan echte actuele kunst nog geen miljoen gulden het mogelijk zo 

moeten zi jn om particulieren te bewegen tot het kopen van het laatste, immers 'de koop

kracht is er (...) alleen moet deze worden omgebogen naar "werkeli jke kunst" wat een 

van de taken van het Kunsthuis is'.138 Gans beoogde met zi jn initiatief niet alleen drem

pelverlagend te werken naar de musea toe maar ook ten opzichte van de galeries.139 Een 

aantal galeries werkte mee aan een onderdeel van het Plan Cans, de opbouw van de 

zogenaamde Kunstkoop-collectie in het kader waarvan kunstenaars in opdracht van de 

Bijenkorf kunstwerken maakten. Anderen weigerden die medewerking omdat men het 

Plan Cans als concurrentie voor de eigen zaak beschouwde.140 

Al deze verschillende initiatieven waren uitdrukking van het feit dat het aantal én het 

aanbod van kunstenaars de mogelijkheden voor distributie van hun werk door galeries 

verre te boven ging. Galeries richtten zich daarenboven in het algemeen op een beperk

te en selecte groep kunstenaars. Veel kunstenaars verkochten dan ook hun werk vanaf 

het eigen atelier of zelfs op straat. Beeldend kunstenaar en graficus Aat Veldhoen baarde 

opzien door advertenties te plaatsen in Vrij Nederland waar hij zi jn werk voor een appel 

en een ei te koop aanbood. Met een bakfiets vol grafiek fietste hij door de straten van 

Amsterdam om voor drie gulden per stuk zogenaamde rotaprints te verkopen aan geïn

teresseerde voorbijgangers. Deze 'uitverkoop' van grafiek werd hem door een groot aan

tal kunstenaars en galeriehouders niet in dank afgenomen.141 

Kunstenaars verenigden zich ook om gezamenlijk hun werken te verkopen. Een voor

beeld was Uit de Kunst een initiatief van kunstenaars Henk Jeurissen, Jan Mont i jn en 

Guil l iaume Lo A Njoe. Zij bezorgden kunst aan huis bij geïnteresseerden. In 1964 open

den zij een pand aan de Prinsengracht in Amsterdam waar hun werk en dat van andere 

kunstenaars te koop aangeboden werd 'tegen zeer lage pri jzen' in 'een plezierige sfeer 

(...). Zelfs krijgt iedere bezoeker een kopje koffie.' Een van de redenen dat kunstenaars 

dergelijke initiatieven opzetten was de onvrede over de gevestigde galeries en tentoon

stellingsruimten die te veel op geld bedacht zouden z i jn. '4 2 

Dit ongenoegen van kunstenaars over galeries én de toename van het aantal exposi-

tiemogelijkheden buiten de galeries was voor het Algemeen Handelsblad aanleiding voor 

een onderzoek naar de financiële verhouding tussen kunstenaars en galeries. In een arti

kel met de titel Exposeren in Amsterdam en wie er voor betaalt uit 1970 werd gesteld dat 

galeries duur waren voor kunstenaars. Drie en twint ig Amsterdamse galeries gaven in het 

artikel aan hoe de kosten van tentoonstellingen verdeeld waren tussen kunstenaar en 

galeriehouder.143 Uit de resultaten bleek dat de galeries in meerderheid een percentage 

van 33 1/3 procent van de verkoop van een kunstwerk - op consignatiebasis - als com

missie vroegen aan kunstenaars.144 Incidenteel afwijkende percentages werden gehan-
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teerd indien de galeriehouder de werken aankocht in plaats van deze in consignatie te 

nemen. Afhankelijk van de aard van de verbinding en afspraken tussen kunstenaar en 

galeriehouder was het commissiepercentage bij aankoop doorgaans veertig of vijftig pro

cent. Bij buitenlandse kunstenaars was het weer anders geregeld. Indien de kunstenaar 

aan een buitenlandse galerie gelieerd was verlangde deze galerie doorgaans ook een 

commissiepercentage, soms tien, soms twint ig procent. Een kleine minderheid van de 

galeries vroeg zaalhuur aan de kunstenaar of een vergoeding van de drankkosten van de 

vernissage; meestal betaalde de galeriehouder deze kosten. Bij ongeveer de helft van de 

galeries leverde de exposerende kunstenaar wél een bijdrage aan de kosten van druk

werk: uitnodigingen, folders en catalogi. Een rekensommetje uit hetzelfde artikel liet zien 

dat het exposeren bij een galerie voor een kunstenaar dan ook niet altijd even lucratief 

was. Uitgaande van de verkoop van zes schilderijen voor een fictief bedrag van 3475,-

(bijna zeshonderd gulden per schilderij) bleef na aftrek van de commissie van de galerie, 

de onkosten en BTW minder dan tweeduizend gulden over. Indien dit de enige bron van 

inkomsten was leverde de galerie in ieder geval geen bestaanszekerheid aan de kunste

naar. 

Maar ook de veelheid aan andere initiatieven en instellingen van allerlei aard die zich 

met de verkoop van kunst en de organisatie van tentoonstellingen bezighielden konden 

onvoldoende kunstenaars van voldoende inkomen voorzien. Hoewel de belangstelling 

voor beeldende kunst - en het aantal leners en kopers - weliswaar toenam was het tempo 

daarvan echter te laag. Veel beeldende kunstenaars, de meeste galeries en ook al die 

andere tentoonstellingsorganisatoren konden niet teren op de inkomsten die de verkoop 

van kunst opleverde. Voor een basis-inkomen waren ze in meerderheid aangewezen op 

nevenactiviteiten, bronnen buiten het beroep of op de overheid. 

Voor beeldende kunstenaars was een beroep op de Contraprestatie mogelijk. In 1960 

maakten tweehonderd kunstenaars gebruik van de inmiddels tot Beeldende 

Kunstenaarsregeling (BKR) omgedoopte Contraprestatieregeling, in 1970 waren dat er 

achthonderd. Het bedrag dat in 1970 aan de BKR werd besteed was 9.6. mil joen gulden. 

Het bestaan van de BKR stelde kunstenaars in staat zich relatief onafhankelijk op te stel

len van de markt en daardoor waren ze niet aangewezen op kunsthandels, galeries en 

eventuele andere tentoonstellingsorganisatoren en kunstverkopers. Daar kwam bi j dat op 

den duur de prijzen, van de in het kader van de BKR door kunstenaars ingeleverde kunst

werken, hoger lagen dan de galeries er voor konden vragen. Het is dat ook niet verwon

derlijk dat galeriehouders als Krikhaar en Hoogstraate hun kritiek spuiden op de regeling. 

Overigens hadden niet alleen de galeries bedenkingen tegen de BKR. Ook uit de pers en 

uit kunstenaarskringen waren regelmatig kritische geluiden te vernemen.'45 Lambert 

Tegenbosch, criticus van De Volkskrant, verwoordde het als volgt: 'Met de zogenaamde 

Contraprestatie is bijna niemand tevreden. (...) Het is immers begrijpelijk dat de kunste

naar het gemak van inkomsten uit de Contraprestatie prefereert boven de moeite van de 

inkomsten verkregen door zelf met zi jn werk te leuren. In dat laatste geval ontvangt hij 
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bovendien vaak uit de verkoop van tien schilderijen evenveel als bij de Contraprestatie. 

Hierdoor kan de kunsthandel nooit concurreren met staatsprijzen."''6 Sommige galerie

houders beschouwden het bestaan van de BKR daadwerkelijk als een ondermijnende 

kracht. De andere kant van de medaille was dat galeries - en al die andere bemiddelaars 

- onvoldoende bestaansmogelijkheden konden bieden aan beeldende kunstenaars. De 

meesten waren aangewezen op de overheid: een vicieuze cirkel die tot op heden ver

schillende gedaanten aannam maar nog steeds niet doorbroken is. 

Galeries en kunsthandels konden echter geen beroep doen op de overheid maar waren 

op zichzelf aangewezen of op inkomsten van elders. Een aantal van hen betrok zijn 

inkomsten uit nevenactiviteiten. Voor de galeries bestonden geen steunmaatregelen maar 

vanaf 1960 was er wél een subsidiemogel i jkheid: de Aankoopsubsidieregeling 

Kunstwerken (ASK)."7 De ASK was een regeling waarmee particuliere kunstkopers met 

korting kunstwerken van levende Nederlandse professionele kunstenaars konden 

kopen.'48 De ASK was gebaseerd op koopkrachtoverdracht - prijskorting door subsidie. 

Sociale en geografische kunstspreiding waren de belangrijkste doelstellingen van de 

regeling. Door met de subsidie de prijs van een kunstwerk te verlagen zou het voor bre

dere lagen van de bevolking gemakkelijker zijn om in contact te komen met kunst en 

daardoor wel l ich t part icul iere verzamelaars tot leven gewekt kunnen worden. 

Tegelijkertijd zouden door de subsidie de noden gelenigd kunnen worden van beelden

de kunstenaars. 

De regeling was niet alleen van toepassing op galeries en kunsthandels. Musea en 

gemeentelijke instellingen die tentoonstellingen van eigentijdse kunst organiseerden kon

den de regeling eveneens gebruiken. Hoewel er geen wonderen werden verwacht van de 

mate waarin de ASK zou bijdragen aan de realisering van de beleidsdoelstellingen over

heerste het optimisme - met een onzekere ondertoon.H 9 Op het departement werd aan

vankelijk de illusie gekoesterd dat door het bestaan van de ASK de BKR op den duur kon 

verdwijnen.'50 Het risico van fraude en misbruik van de regeling, bijvoorbeeld door prijs

verhoging van de kunstwerken met het bedrag van de aankoopsubsidie, werd eveneens 

gesignaleerd. De fiducie echter dat in de kunstwereld 'een gelijk percentage (...) minder 

nette lieden voorkomt, als bij elke andere bevolkingsgroep' maakte dat de reële moge

lijkheden van misbruik niet dusdanig werden ingeschat dat 'zi j bij goede organisatie 

ongunstig zouden afsteken bij welke andere economische activiteit ook'.15 ' In navolging 

van de rijksoverheid stelde een aantal gemeenten en provincies een vergelijkbare subsi

die in als extra korting.'52 Zo kenden bijvoorbeeld de Noordoostpolder en een aantal 

gemeenten in Noord Brabant de wittebroodssubsidie. Jonggehuwden konden, bij aan

koop van kunstwerken, in aanmerking komen voor een korting van vijft ien procent aan

vullend op de rijkssubsidie.'53 Soms konden kunstwerken, door het naast elkaar bestaan 

van de rijksregeling en lokale of provinciale regelingen, met vijft ig procent korting 

gekocht worden. 

Vanuit de stijging van het gebruik gezien was de subsidieregeling een succes. In 1960 
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werd 65.000 gulden aan subsidie uitgekeerd. In 1970 was dat bedrag opgelopen tot 

800.000 gulden. Het aantal kopers en het aantal verkochte werken steeg navenant, 

respectievelijk van 280 tot 11.810 (in 1973) en van 140 tot 2.225 (in 1973).'54 In 1960 

werd aan 52 tentoonstellingsorganisaties subsidie uitgekeerd en in 1970 aan 222 (zie b i j 

lage 2). Ongeveer een derde deel daarvan was galerie. Het bestaan van de ASK fungeer

de als stimulans voor de verkoop van een aantal galeries. In 1 970 werd door een tiental 

Amsterdamse galeries tussen de 15.000 en 25.000 gulden aan subsidies doorgesluisd aan 

kopers Veel galeries adverteerden op den duur ook met het bestaan van de kortingsrege

ling in hun uitnodigingen.'ss 

Echter, ondanks de toegenomen belangstelling voor beeldende kunst en de stimulans 

die toch duideli jk uitging van een subsidieregeling als de ASK - werd noch in de gale

riewereld noch in de rest van de beeldende kunstwereld erg veel omgezet. Uit een onder

zoek uit 1968 van H. Overduin naar verschillende kunstbemiddelaars bleek dat slechts 

dertig procent van de galeries en kunsthandelaren - maar ook van andere tentoonstel

lingsorganisatoren van allerlei aard waarvoor het organiseren van exposities de enige 

activiteit was - in datzelfde jaar voor meer dan 20.000 gulden per jaar aan kunstwerken 

omzette.156 De meeste galeriehouders verkochten, naar eigen zeggen, wel regelmatig 

maar de totale opbrengst was niet riant. De verzuchtingen van galeriehouders als 

Sothmann en zelfs van handelaren als Krikhaar en Hoogstraate waren dan ook niet uit de 

lucht gegrepen. Optimisme en euforie over de opbloei van galerie en kunsthandel, die 

halverwege de jaren zestig in de pers naar voren kwamen, bleken dan ook vooral betrek

king te hebben op de vitaliteit en de levendigheid van de beeldende kunstwereld en het 

galeriebestel als onderdeel daarvan. Bij de meerderheid van de galeries lag de nadruk op 

enthousiasme en idealisme dat slechts bij weinig werd omgezet in zakelijk succes.. 

In de loop van de jaren zestig groeide de kritiek op deze attitude van idealisme. Met 

name werden kanttekeningen geplaatst bij het achterblijven van wat 'een professionele 

aanpak binnen het galeriewezen' werd genoemd. Lambert Tegenbosch schreef in 1968 

in De Volkskrant 'Juist nu (in een ti jd van kritiek op de Contraprestatie TG) zou men w i l 

len dat er nog meer galeries kwamen maar vooral dat er meer kwam uit al die galeries. 

De galerie is de etalage van de kunstenaar. Functioneert ze als zodanig? Welke 

Nederlandse kunstenaar wordt door welke Nederlandse galerie "gemaakt"? Wie er drie 

weet te noemen mag het zeggen. (...) Er ontbreekt zoiets als een Bond van 

Galeriehouders. Er bestaat geen erecode voor de galeriehouder. Er is nog nooit in 

Nederland een discussie gehouden over taak en functie van de galerie. Wordt dat alles 

in het belang van de kunstenaar niet hoog t i j d ' . " 7 Tegenbosch zou moeten wachten tot 

de tweede helft van de jaren zeventig voor het galeriewezen ri jp was voor organisatie en 

coalitie. 
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term Nieuwe Figuratie werd in de tentoonstel

lingscatalogus Nieuwe Realisten uit 1964 

gedoeld op de Amerikaanse en Engelse Pop Art. 

In het kielzog van de belangstelling voor de Pop 

Art kregen de Nederlandse en Belgische schil

ders van de Nieuwe Figuratie veel aandacht. De 

schilders hanteerden een populaire beeldtaal 

maar gebruikten deze niet - als de Pop Art - om 

in te spelen op de mentaliteit van de massame

dia maar om zich te bezinnen op het begrip 
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's t i j l ' in de schilderkunst. Zi j accentueerden de 

dubbelzinnigheid van het schilderij en relati

veerden de tegenstelling tussen abstractie en 

figuratie. Mekktnk, Pingen, Van Strien 1995, 

p. 226-227. 

15. Het Parool 3 december 1986. 

16. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 64. 

17. De presentatie van het zogenaamde instituut 

blonk uit door meligheid. Zo publiceerden de 

kunstenaars een pamflet waarin hun activiteiten 

opgesomd werden. Een daarvan was de cursus 

'Hoe wordt ik een hippe galeriehouder'. Het 

Parool 23 december 1967. 

18. Het Parool 23 december 1967. 

19. Enige globale indicaties: de eerste tentoon

stelling in Amsterdam werd niets verkocht. In 

1964 werden van Mart in Engelman dertien wer

ken verkocht voor 5900 gulden uit een tentoon

stelling waar dertig werken hingen met een tota

le verkoopwaarde van 15.000 gulden. Bij een 

tentoonstelling (achttien werken) van Breyten in 

datzelfde jaar met een totaalwaarde van 11.300 

gulden werden er tien verkocht voor een totaal

bedrag van 5850 gulden. In 1966 werden van 

dezelfde kunstenaar, wiens werk inmiddels in 

prijs gestegen was, uit een tentoonstelling met 

een totale verkoopwaarde van 25.300 gulden 

(zestien werken) zeven werken verkocht voor 

een totaalbedrag van 10.200 gulden. Op een 

tentoonstell ing van Lucassen in 1969 waar totaal 

zestien werken hingen met een totaalwaarde van 

65.000 gulden werd voor ongeveer 30.000 gul

den verkocht (zeven werken). Maar er waren 

ook genoeg tentoonstellingen waar slechts een 

paar werken of helemaal niets werd verkocht. 

(Bron: Verkooplijsten Galerie Espace) 

20. Gezien in het Kasboek 1964 van Galerie 

Espace. 

desbetreffende tentoonstell ing in 1959 

Persdocumentatie RKD Amsterdam: M.L. de 

Boer. 

22. Aan de tentoonstelling namen onder anderen 

deel de kunstenaars Wi l lem den Ouden, Rudi 

Bierman, Jutta Metzger en W i m Steyn. 

23. De Tijd 7 april 1962. 

24. Wingen De Telegraaf 23 december 1965. 

25. Ter Borg De Volkskrant 20 maart 1992. 

26. Hijmersma Financieel Dagblad 2 maart 

1992. 

27. Het Parool14 januari 1976 

28. NRC 20 maart 1992. 

29. De Telegraaf 2\ maan 1992. 

30. Ter Borg De Volkskrant 20 maart 1992. 

31. In datzelfde jaar nog werd de kunsthandel 

gesloten omdat Th. de Boer naast zi jn kunsthan

delaarschap een ful l t ime Hoogleraarschap in de 

Rechten vervulde aan de Universiteit van 

Amsterdam waardoor hi j te wein ig t i jd (over) 

had voor de kunsthandel. Op afspraak is de co l 

lectie nog wel te bezoeken en te bezichtigen. 

Ook wordt ' in gesloten huis' verkocht en worden 

zo nu en dan tentoonstellingen georganiseerd. 

32. Libelle 6 november 1965. 

33. Gemeentearchief Amsterdam Ina Broerse. 

34. De Volkskrant 1 februari 1968. 

35. In 1994 werd de kunsthandel gesloten en de 

collectie van Ina Broerse geveild. Gooi en 

Eemlander 9 november 1994. 

36. Pulchri 1987 p. 22-23. 

3737. Redeker Algemeen Handelsblad 6 juni 

1964. 

38. Vrij Nederland 26 februari 1966. 

39. Vrij Nederland 26 februari 1966. 

40. Onder het directoraat van Edy de Wi lde 

werd het Stedelijk Museum 'een voorpost van de 

Amerikaanse kunst' genoemd. Dat kwam tot uit

drukking in de buitenlandse aankopen maar ook 

in de tentoonstellingen die in de loop van de 
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jaren zestig werden gehouden. In 1964 werd 

een tentoonstelling georganiseerd met 

Amerikaanse Pop Art kunstenaars; in 1965 ten

toonstellingen van Morris Lewis, Hans Hofmann, 

Robert Motherwel l , Cy Twombly, Al Held en 

James Rosenquist; in 1966 van Larry Bell en Roy 

Lichtenstein; in 1967 van Robert Rauschenberg, 

Andy Warhol , Sam Francis en van Wi l lem de 

Kooning in 1968. Een reeks tentoonstellingen 

die in de jaren zeventig werd voortgezet met 

exposities van onder anderen Claes Oldenburg, 

Edward Kienholz en Frank Stella in 1970 tot 

Richard Tuttle, Jackson Pollock en Elsworth Kelly 

in 1979/1980. Overigens had Sandberg al het 

startsein gegeven door in de periode 1960-1963 

tentoonstellingen van Mark Rothko, Robert 

Rauscheberg, lasper Johns en Franz Kline te 

organiseren. Cr ib l ing 1982, p. 13 Wat de aanko

pen betreft: Edy de Wi lde kocht tussen 1960 en 

1970 inderdaad weinig Nederlandse kunst. 

Tussen 1963, toen hij aantrad als directeur en 

1970 kocht het Stedelijk Museum bi j Galerie 

d'Eendt zes werken van Lucebert, in 1963, en 

een werk van Constant - in 1965. Bij Galerie 

Espace kocht het Stedelijk Museum een Lucebert 

in 1963, twee werken van Els de Haas in 1964 

en twee werken van Lucebert - in 1965 en 1966. 

Bij Galerie 20 kocht het Stedelijk Museum werk 

van Mart in Engelman, in 1963, van Jaap Mooy, 

in 1966, en in 1968 van Pieter Engels en van 

Jeroen Henneman. Bij Magdalene Sothmann 

kocht het museum werk van Friso ten Holt, in 

1964, van Barry Flanagan en Edgar Fernhout, in 

1965, en Gèr Lataster, in 1969. Bij Riekje Swart 

kocht het museum in 1966 werken van Ad 

Dekkers en Peter Struycken - van de laatste twee 

werken en in 1970 werken van Peter Struycken 

en herman de vries.. Vooistra 1997, tabel 18. In 

de jaren zeventig werd weer meer Nederlandse 

kunst aangekocht door het Stedelijk Museum. 

41. H i j verweet d'Eendt ook - in tegenstelling tot 

de galeries die hi j als voorbeeld stelde - niet met 

kunst en kunstenaars bezig te zi jn maar vooral 

met z i jn eigen kunsthandel met de nadruk op 

handel.. 

42. Vrij Nederland 26 februari 1966. 

43. Een opmerkel i jk verschil tussen de 

Nederlandse beeldende kunstwereld en die in 

landen als Duitsland, Frankrijk en Italië was dat 

nieuwe stromingen en stijlen aldaar in eerste 

instantie door galeries ondersteund werden - niet 

door musea. Die toonden vaak pas belangstel

l ing als de desbetreffende kunst en kunstenaars 

al een aantal keren in de galerie tentoongesteld 

hadden. Bijvoorbeeld in Duitsland waren gale

riehouders als Schmela en Fischer actief vanaf 

het eind van de jaren vijft ig in de nieuwste stro

mingen van Zero tot Minimal Art en conceptuele 

kunst. In Italië vervulde Galerie Sperone - samen 

met criticus Germano Celant - vanaf de tweede 

helft van de jaren zestig een belangrijke rol in 

de promotie van de Arte Povera-kunslenaars. 

44. De Telegraafll maan 1963. 

45. Hoogstraate 1966, z.p. 

46. Hoogstraate nam deel aan de kunstbeurzen 

van Basel en Keulen en ook had hij goede con

tacten in de Verenigde Staten. Hoogstraate zat in 

de jaren zeventig en tachtig in het bestuur van 

de kunstbeurs van Basel te Zwitserland. H i j 

introduceerde onder andere het werk van de 

Duitse beeldhouwer Horst Antes in ons land en 

zorgde voor internationale bekendheid van z i jn 

werk. 

47. In 1966 had hi j een wintertentoonstell ing 

met werken van Antes, Appel , Baj, Brauner, 

Buffet, Campendonk, Camoigl i , Chagall, De 

Chir ico, Dal i , van Doesburg, Dominguez, Van 

Dongen, Dubuffet, Engelman, Gontcharova, I. 

Israels, Jawlensky, Kisling, Klee, Kokoschka, 

Kubin, Mar in i , Maryan, Mi ro , Matta, Moore, 
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Pechstein, Picasso, Pignon, Poltakoff, Tanguy, 

Vlaminck, van Velde, de Smet. 

48. In: Catalogus uit 1961 uitgegeven bij een 

tentoonstelling van de collectie van Hoogstraate 

in z i jn eigen galerie. Gemeentearchief 

Amsterdam: Galerie d'Eendt. 

49. Het Parool 1 mei 1964. 

50. O p de Weteringschans was een permanente 

tentoonstelling van (de vaste collectie) oude en 

moderne kunst, grafiek, etnografica, Aziatische, 

Griekse, Romeinse en Egyptische kunst. De gale

rie in de Spuistraat was bedoeld voor grote ten

toonstellingen voornameli jk van eigentijdse kun

stenaars. Dat waren onder anderen Jacqueline 

de long, Mary Schoonheyt, Paul de Lussanet en 

Armando. In 1969 werd de kunsthandel op de 

Weteringschans gesloten. 

57. Haagse Post 8 januari 1966. 

52. Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

Krikhaar 

53. Interieurarchitect Jan des Bouvries benutte 

de galerie t i jdeti jk als showroom voor en voor

lichtingscentrum over z i jn meubelwinkel in het 

Gooi . In 1971 keerde Krikhaar terug uit Parijs 

maar hij bleef samenwerken met Des Bouvries. 

In 1974 vertrok Krikhaar naar Zuid Frankrijk om 

te gaan schilderen en deed hi j z i jn galerie ti jde

lijk over aan Bitetti, tot dan toe zi jn Italiaanse 

assistent. Aan het einde van de jaren zeventig 

was Krikhaar weer terug in de galerie. Hi j bleef 

met dezelfde kunstenaars (uit zi jn eigen col lec

tie) werken maar besteedde ook aandacht aan 

een nieuwe generatie (graffiti)kunstenaars als de 

jonge Franse kunstenaars Robert Combas en 

François Boisrond. In 1987 sloot de kunsthandel 

na vi j fentwint ig jaar. Krikhaar ging - en gaat tot 

op heden - door met schilderen en handelen -

maar zonder galerie. 

54. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

55. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

56. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

57. Persdocumentatie RKD Rotterdam: Galerie 

Delta. 

58. Algemeen Dagblad 10 augustus 196S. 

59. Persdocumentatie RKD Rotterdam: Galerie 

Delta 

60. Tijdens een interview in 1996 vertelde de 

inmiddels 68-jarige galeriehouder dat hij halver

wege de jaren tachtig in New York een aantal 

schilderijen - uit de goede periode - van de 

befaamde, jong overleden, graffiti-kunstenaar 

Jean Paul Basquiat had gekocht, bij wi jze van 

appeltje voor de dorst, die hi j slechts kwij t w i lde 

als dat heel erg nodig mocht z i jn . 

61. Archief Galerie Nouvelles Images 

62. In 1960 kostten de schilderijen van de 

Limburgse katholieke kunstenaar Gène Eggen in 

de galerie tussen de tweehonderd vijft ig en 

zevenhonderd vi j f t ig gulden. In 1963 moest er 

tussen de dertig en tweehonderd vijft ig gulden 

voor grafiek - l inosnede, houtsnede, monotype -

van bi jvoorbeeld Gèr Lataster betaald worden. 

Naast de wenskaarten en kruisbeelden waren er 

ook grammofoonplaten, boeken en diaseries te 

koop. Leden van de club kregen twint ig procent 

korting bij alle aankopen. Archief Galerie 

Nouvelles Images. 

63. Duister De Tijd5 oktober 1963; M.B. De 

Tijd4 april 1964. 

64. Duister De Tijd 4 jun i 1964. 

65. Interview Ton Berends 30 januari 1996. 

66. Interview Ton Berends 30 januari 1996. 

67. Die verzamelaar was overigens Mevrouw 

Scholten, aldus Berends, van het enige jaren 

geleden gestichte particuliere museum Beelden 

aan Zee te Scheveningen die ook bij Galerie 

Nouvelles Images kocht. 

68. Berends gaf toe dat galeriehouder zi jn op 

deze wi jze een zeer vermoeiend beroep was: in 

z i jn eigen woorden: 'het is niet meer een kopje 
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of een stoel verkopen'. Je bent 'met handen en 

voeten aan gebonden' aan de galerie. Overigens 

heb ik dat wel als positief ervaren en er zeer 

van genoten maar het heeft wel mi jn leven 

bepaald en gemaakt.' Interview Ton Berends 30 

januari 1996. 

69. Interview Hans Sonnenberg 19 maart 1996. 

70. De culturele functie van de galerie werd 

volgens Berends niet alt i jd even duidel i jk gezien 

door de mensen die deel uitmaakten van de 

beeldende kunstwereld en zich professioneel 

met de beeldende kunst bezighielden. H i j vond 

bi jvoorbeeld dat er te wein ig relaties bestonden 

tussen galeries en musea. 'Je zou toch tot een 

zekere vorm van samenwerking moeten kunnen 

komen. Veel kunstenaars worden immers eerst 

gelanceerd door galeries en later door de musea 

"overgenomen" maar dan is er geen contact 

meer. Ik heb zelfs vaak de indruk dat de musea 

de galeries min of meer als tweede hands z ien. 

De musea hebben een uiterst belangrijke taak 

maar de galeries ook! Het is tenslotte vaak zo 

dat als een kunstenaar in het museum tentoon

stelt de galerie al jarenlang met hem is bezigge-

weest. Die heeft dan al een belangrijk deel van 

het werk gedaan.'Berends Trouw oktober 1970. 

71. Dat zegt overigens wel iets over de meer

duidigheid en de vaagheid van de term galerie-

pilote. Als er iets was wat Galerie d'Eendt niet 

was dan was het wel een galerie-pilote. Galerie 

Espace is wel als zodanig de annalen ingegaan 

maar was nooit echt een galerie-pilote in de 

zuivere betekenis van het woord . De meeste 

kunstenaars in haar tentoonstellingsprogramma 

hadden eerder elders tentoonstellingen waarna 

Espace - in wederzijdse waardering - voor de 

bestendigheid in de promotie van de desbe

treffende kunstenaars zorgdroeg. Overigens was 

de definit ie van de term galerie-pilote zoals die 

door cri t ic i werd gehanteerd ook allerminst een

duid ig. In z i jn beschrijving van de eerste Salon 

des Galeries Pilotes te Lausanne had criticus 

Redeker het vooral over de mentaliteit van de 

galeriehouder. Een galerie pilote was dan een 

'ontdekker' van kunstenaars en een 'stuurder' op 

de kunstmarkt. 

72. Belder 1982, p. 83. 

73. De Visser 1998, p. 185-186. 

74. Belder 1982, p. 83. 

75. Haagse Post 8 januari 1966. Haar pri jzen 

lagen tussen de tweehonderd en de duizend 

gulden voor schilderijen en tussen de tweehon

derd en drieduizend gulden voor sculpturen. 

76. Belder 1982, p. 84. 

77. Haagse Post 8 januari 1966. 

78. Onder anderen Dick Cassée, Zol t in Peeter, 

Hannes Postma, Han Bennink, Bob Bonies, 

Mart in Rous, Ans Wortel , Alfred Eikelenboom, 

J.C.J, van der Heyden, Theo Niermeyer, David 

van de Kop en Jan Mont i jn . 

79. Libelle 6 november 1965. 

80. Van Adr ichem 1997, p. 107. 

81. Haks1969 , p. 332. 

82. Het Parool 17 augustus 1970. 

83. Van Adr ichem 1997, p. 118; Haks 1969, 

p. 334. 

84. Dat waren onder anderen kunsthistoricus 

Frans Haks, van 1978 tot 1995 directeur van het 

Groninger Museum, en daarvoor als kunsthisto

ricus werkzaam bi j de Universiteit van Utrecht 

en verzamelaar en vanaf 1968 galeriehouder 

Adriaan van Ravesteijn van Galerie Art & 

Project. 

85. Haks 1969, p. 334. 

86. Dat Riekje Swart ook soms commercieel 

succesvol was door vast te houden aan de kun

stenaars waarin ze geloofde bleek bi jvoorbeeld 

uit het feit dat ze in 1966 een werk van Peter 

Struycken met pi jn en moeite kon verkopen 

voor 575 gulden, terwij l ze in 1970 een verge-
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l i jkbaar werk voor 4500 gulden van de hand kon 

doen. 

87. Elsevier's Weekblad 30 april 1960. 

88. Persdocumentatie RKD Den Haag: Orez 

89. Tussen 1962 en 1964 had de dichter Hans 

Sleutelaar t i jdel i jk de leiding van de galerie. 

90. Haagse Post 23 september 1964. 

97. Goudse Courant 19 september 1964. 

92. De Nieuwe Stijl 1959-1966 1 989, p. 280. 

93. Haagse Post 8 januari 1966. 

94. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

95. Haagse Post 15 ju l i 1989. 
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97. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

98. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

99. Interview Felix Valk 16 februari 1996. 

100. Interview Felix Valk 16 februari 1996 

101. Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

20D 

102. De galerie deed'hi j over aan Yaki Kornblit. 

Deze zette in eerste instantie het programma van 

Galerie 20D voort maar koos later voor een 

andere (internationale) aanpak. In de jaren tach

tig deed hij goede zaken met Amerikaanse graffi-

ti-kunst. 

103. Van het geld dat hi j met de verkoop van 

kunstwerken verdiende, die hij had verzameld 

ten ti jde van Galerie 20, kon hij een huis aan de 

Sonsbeekweg nummer 40 in Arnhem kopen en 

Galerie 20x20 financieren. 

104. Wel l ing Rotterdamsch Nieuwsblad 6 febru

ari 1970. Inmiddels was de galerie in 1969 ver

huisd naar van de Keizersgracht naar de 

Wil lemsparkweg in Amsterdam - net als Galerie 

Swart en Galerie Art & Project in de buurt van 

het Stedelijk Museum - alwaar Valk samen met 

Kornblit - Galerie 20 in Arnhem was inmiddels 

opgeheven - het beheer deed. 

TOS. Uschi z. j . Krikhaar deed deze uitspraak 

naar aanleiding van een tentoonstelling in het 

Van Abbe Museum te Eindhoven in 1968 waar 

drie op de toenmalige avant garde gerichte ver

zamelaars, twee Nederlanders, Mart in Visser en 

Frits Becht, en een Belg, Sjef Peeters van 

Henegouwen, hun collectie toonden. 

106. Haar motto was 'abstractie is niets er is wel 

wat anders. Bakker koos rigoureus voor een r ich

t ing die "er helemaal uit lag" het Surrealisme en 

voor wat, mede door haar activiteiten nu de 

Nieuwe Figuratie heet'. In dit kader is Nieuwe 

Figuratie een verwarrende term die in de jaren 

zestig in verschillende betekenissen werd 

gebruikt. Bakker reserveerde de term voor 'haar' 

realistische kunstenaars terwij l de term Nieuwe 

Figuratie vanaf halverwege de jaren zestig 

gebruikt werd door kunstenaars als Lucassen, 

Roger Raveel en Etienne Elias als Nederlandse 

en Belgische variant op Engelse, Amerikaanse en 

Franse vergelijkbare stromingen - zo is het 

begrip ook de kunsthistorische annalen in 

gegaan - tot woede van Bakker. Het bovenstaan

de citaat komt uit de catalogus Tien jaar Mokum 

uitgegeven bij een overzichtstentoonstell ing in 

Arti et Amici t iae van 6 mei tot 4 jun i 1972. 

Kunstcriticus Lambert Tegenbosch was de auteur 

er van. Tien jaar Mokum, p. 7. Over de galerie 

van Bakker werd overigens een roman geschre

ven door Henk Romijn Meijer met als titel Lieve 

zuster Ursula. De roman was een satire op de 

wereld van de kunsthandel en ging over de men

sen rondom Galerie Mokum onder leiding van 

Hi lde Potvis (Bakker dus). Kunstenaars van de 

galerie figureerden in de roman evenals anderen 

uit de toenmalige beeldende kunstwereld b i j 

voorbeeld voormal ig conservator van het 

Stedelijk Museum Louis Gans en riticus Hans 

Redeker. 

107. Met de term Mokumrealisme werd in eerste 

instantie het 'rare voorstellingen realisme' van 

kunstenaars als Mel le, Theun, jasper van Putten, 
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Wout Muller en dergelijke aangeduid. Na ver

loop van l i jd werd de term meer verbonden aan 

de galerie en stond hi j voor de verschillende 

soorten figuratie die de galerie in haar tentoon

stellingsprogramma presenteerde. 

Persdocumentatie RKD Amsterdam: Galerie 

Mokum 

708. De galerie werd tot het begin van de jaren 

tachtig geleid door Dieuwke Bakker. Zi j ver

dronk onder mysterieuze omstandigheden in de 

Amstel en de galerie werd overgenomen door 

lanna van Zon die haar een jaar of vier geleden 

overdeed aan Rutger Brandt die nu de leiding 

over de galerie heeft. 

709. Vijftien jaar nieuwe realisten 1977, z.p. 

770. Vijftien jaar nieuwe realisten 1977, z.p. 

777. De grote en toonaangevende musea en de 

meeste andere overheidsinstellingen hadden op 

dat moment - en eigenli jk tot op heden - wein ig 

belangstelling voor dergelijke figuratieve kunst. 

Een aantal kleinere musea in den lande had wel 

interesse voor dit soort kunst maar dan met 

name voor gevestigde namen en oudere kunste

naars. 

772. De ING Bank - voorheen NMB bank - heeft 

een collectie die tot op heden voor het grootste 

deel uit figuratieve kunst bestaat waaronder ook 

een deel Mokumrealisme. De 

Verzekeringsmaatschappij Zwojsche Algemene 

in Nieuwegein heeft ook een aanmerkeli jke co l 

lectie die voornameli jk uit figuratieve kunst 

bestaat evenals de Gasunie te Groningen en Sara 

Lee-Douwe Egberts te Utrecht. 

773. Vanaf 1959 gaf het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD) tentoon

stellingsagenda's uit. Deze agenda's heb ik de 

v i j f jaar bekeken: 1960, 1965, 1970, 1975, 

1980, 1985, 1990. Per jaar heb ik de maan

dagenda's van januari, juni en december beke

ken - maanden waarin de meeste galeries open 

zi jn - en het aantal galeries geteld. Waar niet 

duidel i jk was of het een galerie betrof of een 

overheids- of particuliere instelling (anders dan 

galerie) heb ik deze uit de tel l ing gehouden. 

Veel galeries bleken binnen v i j f jaar verdwenen. 

De tentoonstellingsagenda's waren overigens 

niet helemaal compleet omdat - zeker het eerste 

decennium - door de RKD werd afgewacht 

welke uitnodigingen er binnen kwamen. Later 

stuurde het RKD zelf formulieren rond waarop 

de galeries hun tentoonstellingsprogramma's 

moesten invul len. 

774. Mickery werd opgericht door Frank Raven, 

lohn van de Rest en Ritsaert ten Cate. Dit drie

manschap hield één jaar stand daarna wàs 

Mickery synoniem met Ritsaert ten Cate. 

Mickery was een 'deelgenootschap van kunsten 

bestaande uit Mickery Art House (galerie), 

Mickery theatre club (toneel), Mickery Books 

(uitgaven) en Mickery design (ontwerpen). Deel 

sloeg letterlijk op de deel van de boerderi j . In de 

eerste jaren kon men voor honderd gulden per 

jaar l id 'deelgenoot' worden met als voordeel 

tien procent korting bij kunstaankopen evenals 

korting voor theatervoorstellingen. Gaandeweg 

werd dit lidmaatschap afgeschaft omdat het 

bedrag te hoog zou zi jn en alleen voor een klei

ne elite van rijke mensen te betalen terwij l die

genen die geïnteresseerd waren, vaak kunste

naars, cr i t ic i et cetera, dat bedrag niet op 

zouden kunnen brengen. 

775. In 1966 organiseerde Ten Cate de tentoon

stelling project & object waaraan bi jvoorbeeld 

kunstenaars als Woody van Amen, Frank 

Gribl ing, Carl Andre, Ben d'Armagnac, loset' 

Beuys, Marinus Boezem, Soll Lewitt, W i m T. 

Schippers, Bruce Naumann, Jan Dibbets en 

Walter de Maria deelnamen. In 1968 organiseer

de hij de Mickery object series - samen met 

Galerie Orez in Den Haag en Galerie De 
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Mangelgang in Groningen - een mult ip le-ten-

toonstelling waarmee een activiteit in gang werd 

gezet - de promotie van multiples van een inter

nationaal gezelschap van kunstenaars - die in 

datzelfde jaar in samenwerking met Galerie 

Seriaal in Amsterdam werd ui tgebouwd. De uit

nodiging was tevens bestelformulier voor de mu l 

tiples van tien Nederlandse kunstenaars die 

varieerden in prijs van 225 tot 6S0 gulden. Een 

groot deel van deze multiples was enige maan

den later via Galerie Seriaal in Amsterdam te 

koop. 

776. Projecten die om uiteenlopende (praktische) 

redenen niet in die tentoonstelling pasten konden 

bij Mickery uitgevoerd worden. Nu befaamde 

kunstenaars als Ben D'Armagnac en Paul Thek -

pas herondekt - hadden regelmatig tentoonstel

lingen bij Mickery en maakten ook in de beel

dentuin van Mickery installaties. 

117. Hi j bedoelde met die markt de Duitse 

kunstmarkt en met name de eerste kunstbeurs die 

in Keulen in 1967 werd georganiseerd door de 

Vereniging van Duitse Galeriehouders. Deze 

beurs groeide uit tot een van de belangrijkste 

eigentijdse kunstbeurzen van Europa. 

118. Gooi en Eemlander 27 januari 1968. 

119. Amersfoortse Courant 11 april 1968. 

120. Waalkens verzamelde een kring van kunste

naars om zich heen waaronder de beeldhouwer 

Carl Pelgrom, die ook een t i jdlang z i jn assistent 

was. Sommige kunstenaars maakten ook gebruik 

van een atelier op zi jn boerderij en verbleven er 

enige t i jd . De plaats Finsterwolde was ook in trek 

bij jonge kunstenaars, fonge kunstenaars als 

Pieter Holstein en Jacqueline de Jong verbleven 

er enige t i jd. Vrij Nederland 25 april 1964. 

121. Deels was de oorzaak daarvan gelegen in 

het feit dat zi jn galerie vooral als een toeristische 

attractie bleek te functioneren terwi j l hij als gale

riehouder serieus genomen wi lde worden. Deels 

was de reden gelegen in teleurstelling vanwege 

een aantal incidenten. Het belangrijkste daarvan 

was de commot ie rond de tentoonstelling 4 

HOOG in 1968. Aan de tentoonstel I ing, die op 

de vierde etage van het warenhuis Vroom & 

Dreesman in Groningen was georganiseerd, 

deden verschillende galeries uit het Noorden 

mee. Voor Galerie Waalkens nam kunstenaar 

Harrie Huisman deel aan de expositie. De direc

tie van Vroom & Dreesman wi lde het werk van 

Huisman echter verwijderen van de tentoonstel

l ing omdat het in hun ogen pornografisch van 

aard was. Omdat Waalkens weigerde z i jn deel

name (het werk van Huisman dus) van de ten

toonstell ing terug te halen werd deze afgelast. 

Nadat de schilderijen naar het Groninger muse

um waren gebracht vond de tentoonstelling als

nog doorgang. Vanwege deze consternatie we i 

gerde Waalkens de, hem in datzelfde jaar 

toegekende, Culturele Prijs van de Provincie 

Groningen in ontvangst te nemen. 

722. Mevrouw Funke, die van oorsprong 

Française was, bracht deze kunstenaars in. 

123. Dat waren bi jvoorbeeld kunstenaars als Siet 

Zuyderland, Jan Mont i jn , Zolt in Peeter, Kees 

Spermon, Rudi van de Wint en Jacob Zekveld. 

124. Galerie T nam deel aan de Salon des 

Galeries Pilotes in Lausanne in 1970 en aan de 

Kunstbeurs van Basel in 1972 en 1973. 

125. In de Rotterdamse Doelen werd in 1977 

een tentoonstelling van het werk van 

Rotterdamse kunstenaars georganiseerd die voor

heen aan de galerie waren verbonden onder de 

titel Adieu Galerie T. Koomen - de Langen 1996, 

p. 262-275. 

126. Oosterbaan Martinius 1990, p. 17-24. 

727. In Engeland ontstond een eigen variant van 

de Pop Art met kunstenaars als David Hockney, 

Peter Blake, Richard Hamil ton en Ron Kitaj. In 

Nederland werden onder andere kunstenaars als 

NOTEN HOOFDSTUK 3 101 



Woody van Amen en Daan van Golden beïn

vloed door de Pop Art. Hel Franse Nouveau 

realisme zoals beoefend door kunstenaars als 

Arman, Yves Klein, Martial Raysse en Jean 

Tinguely kreeg een Nederlandse pendant in de 

Nieuwe Figuratie. Van de conceptuele kunst, die 

zich tegen het einde van de jaren zestig manifes

teerde, waren kunstenaars als Stanley Brouwn, 

Ger van Elk en jan Dibbets uitgesproken verte

genwoordigers in Nederland. 

728. Karel Appel kreeg in het begin van de jaren 

zestig belangrijke internationale pr i jzen. In 1960 

werd hem de Guggenheimprijs, goed voor t ien

duizend dollar, toegekend, op dat moment de 

hoogste internationale prijs voor schilderkunst. 

Eerder had hij in 1954 op de Biënnale van 

Venetië een van de jeugdprijzen ontvangen. 

729. Wi lbr ink 1991, p. 189. 

730. De Nu7-kunstenaars werden in eerste 

instantie - net als de Cobra kunstenaars tien jaar 

eerder - in Nederland verguisd en hadden vooral 

belangstelling vanuit het buitenland. In Italië, 

West Duitsland en Zwitserland organiseerden 

internationaal georiënteerde galeries tentoonstel

lingen van hun werk waardoor de meest uitge

breide verzamelingen van hun werk in het bu i 

tenland aan te treffen z i jn . Ook 

F/uxus-kunstenaars en later conceptuele kunste

naars als )an Dibbets en Ger van Elk bouwden 

vanaf het begin van hun carrière - mede door de 

beperkte nationale respons - internationale con

tacten op met andere (gelijkgezinde) kunstenaars 

en met cr i t ic i , musea en galeries en maakten 

daardoor in de loop der ti jd deel uit van interna

tionale netwerken gegroepeerd rond artistieke 

stromingen. 

737. Halverwege de jaren zestig organiseerde 

Provo happenings bij het Lieverdje en onder lei

ding van provo Robert jasper Grootveld werd 

Amsterdam magisch centrum. Politiek protest 

kreeg vorm in de opricht ing van D'66 en het 

ontstaan van Nieuw Links. Het waren de jaren 

van de doorbraak van de popmuziek met de 

Beatles en de Rolling Stones. Het was het decen

n ium van de televisie met spraakmakende pro

gramma's als Zo is het toevallig ook eens een 

keer en Hoepla waarin Phil Bloom's naakte 

optreden veel stof deed opwaaien. Tegen het 

eind van het decennium brak in Parijs de Mei -

Revolutie uit met als Nederlandse pendant de 

Maagdenhuisbezetting. Dol le Mina's gingen de 

straat op en ook in de kunsten sloeg het actievi

rus om zich heen. In 1969 vond de Actie Tomaat 

plaats gericht tegen het verroeste muziekbestel 

en schrijvers en beeldende kunstenaars voerden 

acties voor verbetering van hun positie. De laat-

sten bezetten in dat zelfde jaar de 

Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum. Uit deze 

sfeer van verzet en permanent grensconflict tus

sen oude en nieuwe generaties groeiden nieuwe 

vormen van burgerli jke vr i jheid die men zich 

aan het eind van de jaren vijft ig niet kon voor

stellen. In deze jaren werd de kiem gelegd voor 

een permissive society van tolerantie in de 

publieke sfeer, vrijere opvattingen op vele gebie

den en het naast elkaar bestaan van verschil len

de levensstijlen, smaakvoorkeuren en cul tuurui

tingen die in volgende decennia vorm zou 

kri jgen. Welvaart en verzorgingsstaat schiepen 

een klimaat waarin een breuk met de traditie op 

alle mogeli jke terreinen plaatsvond. Hof land 

1982, p. 22-33; Cultuurbeleid in Nederland 

1993, p. 46-55. 

732. Die bijdrage betrof 105% van de kosten die 

de lokale overheid maakte voor het verwerven 

van beeldende kunst. 

733. In nieuwe vleugel van het Stedelijk 

Museum exposeerden regelmatig verenigingen 

als de Keerkring en de Onafhankel i jken - overi

gens niet geheel tot genoegen van de opeenvol-
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gende museumdirecteuren. Andere kunstenaars

verenigingen ais Pulchri en Arti et Amicit iae 

organiseerden vooral in hun eigen tentoonstel

lingsruimten exposities van leden. 

734. De Stichting Kunstcontact was opgezet 

door Robert Roozemond met als doel een zo 

groot mogeli jke spreiding van originele kunst

werken van beeldende kunstenaars te bewerk

stelligen. Via een abonnementensysteem kon 

men werken van zo 'n veertig kunstenaars huren. 

Daarnaast kon men ook kunstwerken kopen. Met 

het verdiende geld werd jaarli jks werk aange

kocht van de aan de stichting deelnemende kun

stenaars. Op een gegeven moment kwam de 

stichting in f inanciële problemen waardoor ze 

niet meer aan haar verplichtingen jegens kunste

naars kon voldoen. De stichting werd in 1964 

opgeheven. 

735. Het museum kon daarin slechts de rol spe

len van belangstelling en begrip aankweken. 

'Zolang het eigentijdse kunstwerk op de muse-

umwanden als gebalsemd en opgebaard object 

onttrokken blijft aan de samenleving, zolang de 

kunstenaar in zi jn opleiding niets verteld wordt 

over z i jn maatschappelijke functie, zolang de 

behandeling der eigentijdse kunst op de univer

siteiten nog een incidentele aangelegenheid is, 

zolang de kunstkritiek volhardt in de hantering 

van museale maatstaven en zolang de kunsthan

del nog slechts kan bestaan door vast te houden 

aan wat door een kleine groep kopers gevraagd 

wordt - zolang zal de kloof tussen beeldende 

kunstenaars en publiek bl i jven bestaan (...) de 

huidige museale aanpak werkt mee aan de 

instandhouding van de mythe waarin de kunste

naar optreedt als bi jzonder en daardoor "buiten-

maatschappelijk" fenomeen/ Trouw 31 maart 

1964. 

736. Proeflokaal van Lucas Bols lenever op de 

Rozengracht te Amsterdam. Bols kocht werken 

aan op de tentoonstellingen die er georganiseerd 

werden en gaf aan de deelnemende kunstenaars 

honderd gulden hanggeld. O m de twee maan

den exposeerde een nieuwe groep kunstenaars 

in de Bols taverne. 

737. Het idee sloeg aan bij een aantal kunste

naars. Aan de eerste tentoonstelling in het 

Kunsthuis namen uiteenlopende kunstenaars als 

Eduard Flor, Friso ten Holt , jerry Keizer, Ger 

Langeweg, Gèr Lataster, Han Mes, Jan Sierhuis 

en Ans Wortel deel. 

738. Trouw 31 maart 1964. 

739. Plan Cans kreeg veel publiciteit en had in 

het begin succes: van de zeven en veertig wer

ken op de eerste tentoonstell ing waren er na 

twee maanden vi j fentwint ig verkocht voor ruim 

zevenduizend gulden. De prijzen lagen tussen 

de zeventig en driehonderdvi j f t ig gulden. Het 

was ook mogeli jk om de werken via een huur

koopsysteem aan te schaffen waarbi j een bank, 

de IDM (Industriële Disconto Maatschappij), 

bemiddel ing verleende tegen een lage rente van 

vier procent en ook een deel voor eigen reke

ning nam. 

740. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 25. De selectie van de kunstenaars die moch

ten deelnemen aan de Kunstkoopcollectie van 

de Bijenkorf werd gedaan door een aantal kunst

historici, onder wie Dr. L. Gans. Galerie Espace 

en Krikhaar deden mee en bemiddelden voor 

Lucebert, Appel en Corneil le. In de media was er 

halverwege de jaren zestig een discussie over de 

verkoop van kunst aan bedri jven in het kader 

van het Plan Cans, waarin galeriehouders en 

kunstenaars zich mengden. De veronderstelling 

was dat dit plan een aanmerkelijke concurrentie 

voor het galeriewezen was. Wereldkroniek 13 

februari 1965; Nieuwe Haagsche Courant 15 

maart 1967. 

747. Grafiek - houtsnede, l ino, litho - kostte in 
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die t i jd doorgaans minstens veertig, vi jft ig gul

den om uit de productiekosten te komen en er 

nog een beetje aan te verdienen. Reneman De 

Nieuwe Linie 27 jun i 1 964; Elseviers Weekblad 

1 augustus 1964. 

142. Elseviers Weekblad 1 augustus 1964. 

143. Galerie 845, Galerie Art & Project, Galerie 

Asselijn, Galerie Biesj, Kunsthandel M.L. de 

Boer, Galerie Booker, Galerie Collection D' Art, 

Design Studio, Galerie d'Eendt, Galerie Espace, 

Galerie Van Hülsen, Galerie Jalmar, Galerie 

Jurka, Kunsthandel K 276, Galerie Krikhaar, 

Galerie Mokum, Galerie Petit, Kunsthandel 

Santee Landweer, Galerie Siau, Galerie 

Magdalene Sothmann, Galerie Swart, Galerie De 

Tor. 

744. Er waren uitschieters naar beneden te 

weten vijf en twint ig of dertig procent of naar 

boven: veertig procent 

145. Deze kritiek bleef overigens bestaan tot de 

opheffing van de regeling in 1987. De kritiek 

gold vooral het sociale karakter van de regeling 

maar ook op de wi jze waarop de overheid met 

kunstwerken die ze innam in het kader van de 

BKR omging. Het grootste deel van de werken 

verdween naar kelders en zolders en er werd 

vervolgens nooit meer naar omgekeken. 

Anderzijds beschouwden kunstenaarsorganisa

ties als de Beroepsvereniging van Beeldende 

Kunstenaars (BBK) de regeling steeds nadrukke

lijker als een verworven recht en een arbeidsre

geling waarop kunstenaars bij gebrek aan vol

doende emplooi op de markt aanspraak zouden 

moeten kunnen maken. 

746. Tegenbosch De Volkskrant 15 jun i 1963. 

747. Naast de koopkrachtmaatregel in de vorm 

van de ASK stelde de overheid in stijgende mate 

subsidies beschikbaar in het kader van beelden

de kunstbeleid. Dit betrof zowel directe onder

steuning aan bi jvoorbeeld kunstuit leeninstell in-

gen, tentoonstellingen als Contouren 5far(en 

tentoonstellingsdiensten als de Nederlandse 

Kunst Stichting, gericht op het aankopen van 

kunst ten behoeve van reizende tentoonstell in

gen. Ook namen de bedragen die beschikbaar 

waren voor aankopen en -opdrachten toe. De 

post beeldende kunst en bouwkunst op de 

begroting van 1965 bedroeg 3,5 mil joen gulden

waarvan 350.000 gulden naar de ASK ging. In 

1970 was dat bedrag ongeveer 6,5 mi l joen gul

den. Van dat bedrag werd 800.000 gulden aan 

de ASK besteed. 

148. Het pr incipe was niet nieuw maar werd 

reeds op grote schaal toegepast in de podium

kunsten. Het behoud van de betrokken kunst

vorm en afzet aan een minder koopkrachtig 

publiek stonden daarbij voorop. Voor de beel

dende kunstsector was een dergelijke subsidie 

wel een novum. Het idee was naar voren geko

men in diverse rapporten geëntameerd door het 

Prins Bernard Fonds en de Raad voor de Kunst 

die in het begin van de jaren zestig verschenen. 

In die rapporten werden maatregelen voorge

steld die enerzijds gericht waren op de verbete

ring van de sociaal economische positie van 

beeldende kunstenaars en anderzijds de bedoe

ling hadden de belangstelling voor beeldende 

kunst te verhogen en te spreiden. 

749. Zowel op het departement als bij de Raad 

voor de Kunst en in kringen van de kunstenaars

organisaties was men optimistisch. De reacties 

in het Parlement op de inwerkingtreding van de 

regeling waren positief en de waardering van de 

regeling groot. Waar de ASK in de beide Kamers 

aan de orde kwam werd diverse malen gepleit 

voor maatregelen en betere publiciteit om de 

regeling een bredere bekendheid te geven. Zelfs 

in het buitenland werd gewag gemaakt van het 

bestaan van de subsidie. In het kunsttijdschrift 

Art Voices van april 1963 schreef crit icus jerry 
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Gerber: 'Ment ion should be made here of the 

manner in which the Dutch government subsidi

zes the art. An art buyer in Hol land pays the 

gallery only 65% of the stated price for a work 

of art, w i th the government making up the diffe

rence to the gallery. The artist recieves 25% to 

35% of the stated price from the gallery.' 

750. Welters en Eykman 1976, p. 8. 

757. Mulder 1956, p. 30; Zie ook: Havermans 

1964. H i j stelt het mogeli jke misbruik van de 

regeling aan de orde maar denkt dat risico van 

fraude eveneens door een goede organisatie en 

administratie van de regeling te kunnen onder

vangen. 

752. De provincies Zeeland en Drente verstrek

ten een dergelijke subsidie. De gemeenten 

Amsterdam, Delft, Hi lversum, Voorburg, 

Middelburg, Vlissingen, Voorburg, Wassenaar en 

Zaanstad eveneens. Welters en Eykman 1976, 

p. 25. 

753. De Volkskrant 19 maart 1966. 

754. Hier z i jn de cijfers van 1973 opgenomen 

omdat die van 1970 niet bekend z i jn . 

755. Er zi jn weinig gegevens bewaard gebleven 

over het aandeel van de galeries in het gebruik 

van de ASK. Daarom deze schatting: Indien we 

er van uitgaan dat in 1970 een derde deel van 

het totaal aantal instellingen dat gebruik maakte 

van de ASK uit galeries bestond komen we op 

een a een antal van 222:3= 74. Indien deze 

voor 7.000 gulden per jaar zouden verbruiken 

aan ASK dan zou het betekenen dat ze in totaal 

meer dan 500.000 gulden per jaar doorsluisden 

aan subsidie en daarmee het grootste bedrag 

opsoupeerden van het totaalbedrag aan subsidie 

dat voor 1970 800.000 gulden bedroeg. Er was 

waarschijnl i jk wel een aantal galeries dat min

der dan 7.000 gulden verbuikte in 1970. Maar 

tegelijkertijd is het - gezien de bedragen die van 

de Amsterdamse galeries bekend z i jn en die tus

sen de 10.000 en de 25.000 gulden liggen - niet 

onwaarschijnl i jk dat het aandeel van de galeries 

in het gebruik van de ASK aanmerkeli jk was. 

756. Van het totale aantal bemiddelaars, dat niet 

als enige tentoonstellingen organiseerde maar 

ook andere activiteiten ontplooide die niets met 

kunst van doen hadden zoals horeca-bedri jven, 

banken en culturele centra, verkocht slechts 

14.3 procent voor een bedrag hoger dan 20.000 

gulden terwij l maar liefst 45.7 procent niets of 

voor minder dan 5.000 gulden verkocht. 

Overigens kwam uit het onderzoek ook naar 

voren dat het grootste deel van de kunstconsu

menten hoog opgeleid was (meer als veertig 

procent) en uit de hogere beroepen afkomstig 

was (bijna dertig procent). Overduin 1971, 

p. 4 1 . 

757. Tegenbosch De Volkskrant 5 maart 1968 
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