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Expansie, differentiatie en organisatie 
1970-1984 

'Eminences grises' 
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In 1979 wi jdde een Duitse recensent in het tijdschrift Die Weltkunst een artikel aan 

Amsterdamse galeries en kunsthandels. De criticus beschreef de '(...) Vielfalt der ange

botenen Klassisch Modernen und Zeitgenössischen Kunstrichtungen und Künstler, was 

ein Blick in den gegenwärtigen Ausstellungskalender am besten verdeutlicht: Stilleben 

von Renoir bis Heute bei M.L. de Boer, 100 Zeichnungen von Armando und 

Expressionistische Tendensen, Appel , De Kooning, Bram van Velde u.a. bei Collection 

d'Art, Pierre Alechinsky bei Espace, A.C. Wi l l ink bei G.I.N Gallery und jurjen de Haan 

bei Galerie Jurka die auf Niederländischem Realismus specialisiert ist.'1 

De criticus zag in het aanbod van de Amsterdamse galeriewereld een pluraliteit aan 

kunstrichtingen vertegenwoordigd en liet galeries de revue passeren die in de jaren 

zeventig hun domici l ie hadden in of in de buurt van de Nieuwe Spiegelstraat - vanouds 

een kunst- en antiekstraat. Aanleiding voor de beschouwing was de oprichting van een 

Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren rondom de straat waarvan circa twint ig han

delaren in moderne kunst lid waren. De galeries en kunsthandeis die hij noemde waren 

verschillend van aard. Sommigen hadden een zekere eerbiedwaardigheid verworven 

door hun relatief lange bestaan: Galerie Espace en Kunsthandel M.L. de Boer. Anderen 

werkten met gevestigde kunstenaars uit naoorlogse expressionistische stromingen -

Collection d ' Art - óf waren - destijds - gespecialiseerd in verschillende aspecten van 

Nederlandse realistische kunst: G.I.N. Gallery en Galerie Jurka. 

Toch was de veelvoud van de Duitse recensent geen dwarsdoorsnede van galeries in 

Nederlands culturele hoofdstad. Avant garde galeries als Art & Project, toch aan de rand 

van het Spiegelkwartier op de Prinsengracht gevestigd, bleven buiten beschouwing. Hi j 

gunde de lezers van Die Weltkunst dan ook vooral een blik op een aantal min of meer 

gevestigde galeries en op kunstenaars die al enige t i jd in de Nederlandse beeldende 

kunstwereld meedraaiden. In zijn beperkte selectie kwam een zekere diversiteit in de 

handel in eigentijdse kunst in de hoofdstad tot uitdrukking. De keuze verhulde echter 

tegelijkertijd de toegenomen differentiatie en het ontstaan van verschillende echelons in 

het hoofdstedelijke galeriebestel. 

PASSIE OF PROFESSIE 



Binnen dat bestel stonden Espace, De Boer en Riekje Swart model voor verschillende 

posities. Espace zette haar beleid uit de jaren vijft ig en zestig in de daarop volgende 

decennia voort. Met Anton Heyboer, Lucebert en Lucassen werden - op ti jdeli jke basis -

contracten afgesloten. Espace was een van de weinige galeries in Nederland die op een 

dergelijke contractbasis werkte. Eva Bendien legde een jaargeld voor de kunstenaars vast. 

De galerie droeg de risico's van de verkoop bij tentoonstellingen van de desbetreffende 

kunstenaars. Zij verplichtte zich werken aan te kopen als er onvoldoende werd verkocht. 

De kunstenaars stelden één keer per een à twee jaar bij de galerie tentoon en maakten 

permanent deel uit van de stock, de voorraad van de galerie. Zo nu en dan deden nieu

we kunstenaars hun intrede - vaak op voorspraak van de kunstenaars die al aan de gale

rie verbonden waren.2 

Bendien spreidde een grote trouw ten toon aan de kunstenaars waarvoor ze eenmaal 

gekozen had. Met de meesten waren er zowel zakelijke als vriendschappelijke contac

ten; enkelen waren met én door de galerie bekend geworden. Kunstenaars en galerie 

hadden min of meer gezamenlijk carrière gemaakt, zowel in artistiek als in commercieel 

opzicht. De galeriehoudster zei over deze mengeling van persoonlijke, zakelijke en artis-

tiek-inhoudeli jke verbindingen in 1976 ter gelegenheid van een jubileumtentoonstell ing 

waarmee het twintigjarig bestaan van de galerie werd gevierd: 'Het wordt ons wel eens 

voor de voeten geworpen: ju l l ie brengen alleen grote namen. Dan vergeten de mensen 

dat w i j die ook al brachten toen geen galerie het nog aandurfde. Bijna alle kunstenaars, 

en dat geldt zeker voor de Nederlanders, die nu hier hangen en die bekend zi jn, hebben 

wi j als eerste geïntroduceerd. Met de kunstenaars die bij ons exposeren onderhouden wi j 

een persoonlijke relatie, bij sommigen is dat tot hechte vriendschappen uitgegroeid. Dat 

is voor ons de enige manier waarop we wi l len werken. Daarom nemen we ook weinig 

nieuwe kunstenaars, je kunt niet eindeloos bli jven uitbreiden en je zegt ook niet tegen 

oude vrienden, het spijt ons, we gaan iets heel anders beginnen.'3 

In twee decennia had Espace een reputatie opgebouwd met exposities waarin 'kun

stenaars, met klinkende internationaal erkende namen' als Appel en Corneille en 'onbe

kende namen' elkaar afwisselden. Verzamelaar Kees Groenendijk, die vanaf het eerste 

uur bij de galerie kocht, verwoordde het galeriebeleid als volgt: 'Er zit een grote consis

tentie in. Ze staan voor degenen die ze gekozen hebben. Ze gaan misschien soms moei

zaam over tot iets nieuws. Er is een grote trouw ten opzichte van de kunstenaar. Dat is 

wederzijds, dat wekt vertrouwen voor de koper. )e weet wat voor vlees je in de kuip 

hebt.'4 

De artistieke-inhoudelijke bedding van de galerie was de vasthoudendheid aan een 

klein aantal kunstenaars. De economische bedding bestond uit een min of meer vaste 

klantenkring van verzamelaars en musea. De galerie had zo'n tweehonderd klanten die 

min of meer regelmatig kochten. In meerderheid waren dat particuliere verzamelaars. 

Maar ook musea - het Stedelijk Museum te Amsterdam, Museum Boijmans Van 

Beuningen te Rotterdam en het Frans Halsmuseum - kochten regelmatig bij de galerie 
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evenals de rijksoverheid in het kader van rijksaankopen.5 Het commissiepercentage dat 

de galerie hanteerde steeg in de jaren zeventig en tachtig tot veertig procent bij consig

natie en vijftig procent bij aankoop van de kunstwerken door Espace - tien jaar eerder 

bedroeg de provisie een derde deel van de verkoopprijs. In de loop van de jaren tachtig 

verkocht de galerie in aantallen minder dan voorheen. Maar de werken die verkocht wer

den - gemiddeld drie werken per week - waren wel veel duurder in prijs.6 

Galerie Swart vestigde eveneens haar reputatie maar op andere wi jze dan Espace. Riekje 

Swart verhuisde in 1970 naar Amsterdam Zuid naar de Van Breestraat om zich met aan

tal galeries rondom het Stedelijk Museum te groeperen.7 Nadat ze de eerste t ien, vijftien 

jaar van haar galeriebestaan aandacht had besteed aan constructivistische kunst maakte 

Swart in de loop van de jaren tachtig een rigoureuze switch in haar tentoonstellingspro

gramma. Ze ging zich richten op een aantal exponenten van het Duitse Neo-

Expressionisme, ook wel de Neue Wilden genoemd, en kunstenaars die tot de zoge

naamde Jonge Italianen behoorden.8 Beide stromingen hielden zich, na de hausse aan 

conceptuele kunst in de jaren zeventig, weer met schilderkunst bezig en deden in die ti jd 

internationaal opgeld.9 Deze kunststromingen stonden diametraal in tegenstelling met de 

koele kunst die tot die t i jd haar tentoonstellingsbeleid domineerde. Toch was deze 

ommezwaai niet alleen een radicale wending in het beleid gevoed door 'verveling' of 

'alti jd op zoek naar het mallotige en verrassende' zoals zij ooit in een interview zei.10 De 

andere kant van de medaille was dat kunstenaars bij Riekje Swart weggingen. Eind jaren 

zestig verwierp ze nadrukkelijk de handelsmentaliteit van de galeriehouder als zijnde 

een belemmerende factor in de gerichtheid op de ontwikkel ing van kunst en kunstenaar. 

Die opstelling keerde zich tegen haar op het moment dat haar kunstenaars bekend en 

beroemd werden en de galerie verlieten omdat ze hen in financieel opzicht onvoldoen

de kon bieden. Riekje Swart zei daar zelf over: 'Je moet wel zakelijk zi jn, als je niets ver

koopt gaat het niet goed. In het begin ging het heel moeil i jk. Vaak maakte ik kunstenaars 

bekend en dan gingen ze weg (...) omdat er niet voldoende verkocht werd of omdat ze 

te weinig aandacht kregen.'" 

De commerciële dimensie werd noodgedwongen belangrijker maar Swart verbond die 

dimensie nadrukkelijk aan wat ze 'overdracht' noemde: 'Wanneer je een commerciële 

galerie hebt is dat zó richtinggevend, je eigen enthousiasme, dât is zo richtinggevend. Je 

gaat failliet als je het niet overdraagt (...) Ik vind die vrije onderneming, dus de straf fai l 

liet te gaan door je eigen laksheid, heel gezond.'12 Betrokkenheid bij kunst en kunste

naars bleven echter de belangrijkste drijfveren voor de galerie. Het faillissement bleef uit 

maar de gedrevenheid ging niet zelden ten koste van het commerciële resultaten 

Zoals Eva Bendien de 'mater amabilis' van het naoorlogse nationale galeriewezen 

was, zo werd Riekje Swart de 'grand old lady' van de internationaal georiënteerde avant 

garde-galeries in Nederland. De door haar gevoelde noodzaak tot telkens weer positie 

bepalen in de zich almaar aandienende nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst 
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en de behoefte tot permanente discussie over waarde en essentie van eigentijdse kunst 

leverden het model voor de wi jze waarop galeries als Art & Project en Helen van der 

Mey in de jaren zeventig en tachtig werkzaam waren. 

Het tentoonstellingsprogramma van op ouderwetse leest geschoeide kunsthandelaren 

als Ina Broerse en M.L. de Boer, in Die Weltkunst genoemd, was - zeker in vergelijking 

met galeries als Espace en Swart - minder geënt op een vaste verhouding met een beperkt 

aantal kunstenaars. Voor Broerse waren - en bleven - publieksvriendelijkheid en brede 

toegankelijkheid van kunst belangrijke uitgangspunten van het tentoonstellingsprogram

ma. In 1972 opende zij een dependance op Schiphol. Het jaar daarna bestond haar 'w in 

keltje met mooie dingen' vi j fentwintig jaar. Hef Parool interviewde Broerse ter gelegen

heid van dit heuglijke feit en in dat vraaggesprek maakte zij gewag van een enorme 

toename van de belangstelling voor beeldende kunst in de afgelopen kwart eeuw. In haar 

ogen had dat de volgende redenen: 'de mensen hebben meer vrije t i jd en meer geld 

gekregen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je de klanten iets leert. Ik heb vaste klan

ten; toen die hier voor het eerst kwamen wisten ze niet eens wat abstract was. Nu komen 

ze me vertellen dat deze tentoonstelling beter is dan de vorige.'13 Haar voorspoed kwam 

ook tot uitdrukking in een tweede vestiging op de Spiegelgracht en een derde in Laren in 

1975. In 1979 gaf ze haar Amsterdamse vestigingen op en vertrok definitief naar Laren. 

Broerse was trots op het woord kunsthandel en zag zichzelf als een routinier die wist 

wat de kunstenaars beoogden en de mensen wi lden. 'Ik heb de gave (...) direct te zien 

wat de kunstenaar bedoelt. Poëzie, de natuur, persoonlijkheid, kwaliteit, daar hou ik van. 

Seks voor de verkoop, bah. Ik werk vanuit mijn innerlijk en zie of het vanuit de kunste

naar zelf komt. De mensen die hier kunst komen zien, kijken niet naar namen en stro

mingen. Het zijn mensen met een goede smaak, die zelfstandig kunnen leven en werken 

en van vrijheid houden. Kortom democratische mensen. Gelukkig ook veel jonge men

sen. Ik heb één doel: ik w i l gelukkig maken, een schok teweeg brengen. Ik verkoop nooit 

iets om de commercie. Ik laat de mensen psychologisch het juiste werk zien, dat voor 

hen het meest geschikt is . "4 Deze attitude sprak een publiek aan dat - evenals de kunst

handelaarster - niet zo zeer bezig was met de avant garde van dat moment maar meer 

geïnteresseerd in kunst voor de 'voorzichtige verzamelaar' zoals de collectie van De Boer 

halverwege de jaren zeventig werd getypeerd. 

Ook galeries als d'Eendt en Krikhaar, die de galeriefunctie en de kunsthandelsfunctie 

op voortvarende wijze in hun bedrijf vermengden en daarmee een andere variant van 

beroepsuitoefening binnen het galeriebestel in praktijk brachten, floreerden in de jaren 

zeventig en tachtig. Waar Espace en Swart hun klandizie vooral vonden bij een relatief 

klein aantal particuliere verzamelaars, musea en andere overheidsinstellingen waren 

Broerse en De Boer, maar ook d'Eendt en Krikhaar, voornamelijk gericht op particuliere 

kopers. Al deze verschillende galeries en kunsthandels hadden gemeen dat ze in de jaren 

zeventig maar vooral ook in de jaren tachtig een gevestigde status opbouwden. Vooral 

hun anciënniteit en hun continuïteit waren daaraan debet. Ook het feit dat zij in 
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Amsterdam gevestigd waren speelde een rol in dat aanzien. 

Gevestigde galeries van Groningen tot Maastricht 

Maar ook buiten Amsterdam werden reputaties gevestigd. In Den Haag ontplooide 

Galerie Nouvelles Images zich in de jaren zeventig en tachtig onder leiding van Ton 

Berends tot een prestigieuze galerie. Nouvelles Images bleef zich richten op een aantal -

inmiddels mede door toedoen van de galerie - gevestigde Cobra en Post Cobra-kunste

naars. Dat waren onder anderen de zogenaamde 'Amsterdamse Limburgers' en een 

Einzelgänger als Armando.15 De galerie had regelmatig terugkerende tentoonstellingen 

van deze kunstenaars. Voor velen van hen was Nouvelles Images in de jaren zeventig en 

tachtig een belangrijk distributiekanaal en de galerie speelde een belangrijke rol in de 

toename van hun prestige en de stijging van de prijzen van hun werk. Tegelijkertijd had 

galeriehouder Berends aandacht voor eigentijdse jonge kunst en kregen sieraden een 

accent in het beleid.16 

In Rotterdam zette Galerie Delta zijn meersporenbeleid voort onder leiding van Hans 

Sonnenberg. Naast handel in kunstwerken en organisatie van tentoonstellingen van 

(inter)nationaal bekende kunstenaars uit verschillende naoorlogse stromingen organi

seerde hij regelmatig tentoonstellingen van jonge, vaak Rotterdamse, kunstenaars. In de 

tweede helft van de jaren zestig kreeg Delta gezelschap van Galerie Fenna de Vries. De 

galeriehoudster was van oorsprong binnenhuisarchitecte en in 1959 een kunstzaal in 

Delft begonnen.17 Na zeven jaar verhuisde de galerie naar Rotterdam. Zi j organiseerde 

exposities van, doorgaans jonge, kunstenaars op basis van haar persoonlijke smaak en 

voorkeur, zowel figuratief als abstract. Kunstenaars die regelmatig bij De Vries tentoon

stelden waren onder anderen Aat Verhoog, Co Westerik (haar echtgenoot wiens zaken ze 

ook behartigde), Dick Cassée, Carel Visser, Hannes Postma en Cornelius Rogge. In 1969 

kostte een werk van Aat Verhoog achthonderd gulden en Hannes Postma's schilderijen 

brachten twaalfhonderd gulden op terwij l grote litho's van zijn hand honderd vijft ig tot 

tweehonderd gulden 'deden' en kleine vijf tientjes. In de jaren zeventig vertegenwoor

digde De Vries een aantal kunstenaars. Indien het financieel voorspoedig ging kocht De 

Vries werk, hield het in stock en zocht dan voor eigen risico een koper. 'Een soort gros-

sierderij in kunst dus. De kunstenaars zi jn daar wel bl i j mee. Het risico wordt voor mi j ; 

ze zijn van veel zorgen verlost.L.) Ik ben geen pedagoge, ik ben eigenwijs en i jdel. Ik 

werk met kunstenaars in wie ik oneindig vertrouwen heb en ik streef er naar zo goed 

zaken voor ze te doen dat ze mij ook trouw bli jven.'18 Zij bemiddelde niet alleen bij ver

koop van hun werken maar regelde ook de contacten met kopers, musea en andere gale

ries, tentoonstellingen, die daaruit voortvloeiden, en andere promotionele activiteiten. 

De Vries werd steeds meer agent voor een beperkt aantal kunstenaars.15 

Ook buiten de Randstad verwierven galeries en kunsthandels een eigen plaats in een 

lokale of regionale setting. Evenals in het westen van het land betrof het kunstbedrijven 
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van verschillende artistieke signatuur - van avant garde tot traditionele figuratie - en met 

uiteenlopende commerciële attitudes. Het aantal galeries gericht op meer traditionele 

uitingen van beeldende kunst of inmiddels nationaal bekende kunstenaars uit Cobra en 

Post -Cobra stromingen was in de meerderheid; op nieuwe ontwikkelingen in de beel

dende kunst gerichte galeries in de minderheid. 

Over heel Nederland waren zeer uiteenlopende voorbeelden te vinden. In het 

Noorden propageerde Galerie van Hülsen evenals in de jaren zestig in Leeuwarden 

Cobra en Post-Cobra kunstenaars. Hi j vestigde zich in de loop van de jaren zeventig kort

stondig in Amsterdam op de Nieuwe Spiegelstraat maar ging na enige jaren weer terug 

naar Leeuwarden. Albert Waalkens uit Finsterwolde had na een korte pauze zi jn galerie 

weer in gang gezet en ging door met zi jn progressieve tentoonstellingsbeleid. Ook De 

Mangelgang in Groningen volhardde in haar vooruitstrevende beleid - sinds 1965 onder 

de nieuwe leiding van Annemarie De Kruif. De Mangelgang ontwikkelde zich onder haar 

leiding tot een galerie waarin voornameli jk Nederlandse actuele kunstenaars uit de jaren 

zeventig aan bod kwamen.20 

Ontegenzeggelijk was de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) voor deze gale

ries, zowel in Amsterdam als daarbuiten, een financiële stimulans. Ook van de waarde

stijging van de werken van een aantal Cobra en Post-Cobra-kunstenaars in de loop van 

de t i jd konden galeries de vruchten plukken. Met name voor galeries van het eerste uur 

als Espace en Nouvelles Images schiep dat een zekere mate van bestaanszekerheid. 

Vanaf het einde van de jaren zestig kregen deze renommee's van het galeriebestel een, 

in de loop van de jaren zeventig steeds sneller groeiend, aantal nieuwkomers van ver

schillende artistieke en commerciële signatuur aan hun zi jde. Een groot deel van deze 

nieuwe galeries was in Amsterdam geconcentreerd maar ook buiten de hoofdstad was de 

toename explosief te noemen. Met de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het aantal 

galeries kreeg een caleidoscopisch galeriebestel gestalte. Vanaf de tweede helft van de 

jaren zeventig prononceerden zich op basis van uiteenlopende ideologische positiebe

palingen en veronderstelde verschillen in kwaliteit steeds nadrukkelijker verschillende 

segmenten in dat bestel. 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren zeventig 

Galerie Art & Project en Galerie Helen van der Mey 

In 1968 begonnen Adriaan van Ravesteijn en Geert van Beijeren in een kamer en de gang 

van het ouderli jk huis van Van Ravesteijn in de Richard Wagnerstraat in Amsterdam met 

galerie Art & Project. Van Beijeren was bibliothecaris in het Stedelijk Museum. Later 

werd hij er conservator tot hij in 1979 na dertien jaar zijn ontslag nam.2 ' Beiden waren 

begonnen als collectioneur bij Riekje Swart. 

In eerste instantie richtten ze zich in hun tentoonstellingen op de relatie tussen kunst, 

architectuur en industriële vormgeving. Al snel wendden ze zich tot de conceptuele 
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kunst die vanaf het einde van de jaren zestig internationaal opgeld deed. De galeriehou

ders maakten bij iedere expositie een bulletin waaraan ze evenveel belang hechtten als 

aan de exposities. Het periodiek werd gratis over de hele wereld verstuurd. Door die 

internationale verzending van het bul let in, dat door kunstenaars als Lawrence Weiner en 

Stanley Brouwn ook werd gebruikt als kunstzinnig medium, kreeg Art & Project de aan

dacht van een selecte internationale groep belangstellenden: 'Zowel financieel als gees

telijk bestaat Art & Project van een internationaal maar klein publiek, verzamelaars en 

andere kunstenaars vooral en een stuk of wat museummensen. (...) Een dergelijke elite

vorming ligt allerminst in de bedoeling en zeker niet bij Van Beijeren en Van Ravesteijn 

al verwachten zij niet van iedereen de kunsthistorische kennis en belangstelling die bl i jk

baar voor een conceptkunstenaar als Weiner vereist is (...).'22 

Art & Project had vooral als oogmerk een intermediair te zijn bij het tot stand brengen 

van presentaties door kunstenaars. De schakelfunctie tussen kunst en publiek zag men 

als secundair. De galeriehouders hadden met name aandacht voor kunst die 'niets met 

materialisatie van doen wi l hebben, slechts met de idee, de gedachte en een presentatie 

daarvan.' De galerie wilde niet li jken 'op de gangbare galerie-met-kunstvoorwerpen' en 

ook niet 'met waardevermeerdering (of vermindering), met klantenkring of met invitaties 

voor openingen' bezig zi jn.23 Met deze instelling wisten de galeriehouders in de jaren 

zeventig een aantal conceptuele kunstenaars - de Amerikanen Lawrence Weiner, Soll 

Lewitt, de Britten Gilbert & George en de Nederlanders Stanley Brouwn, Ger van Elk en 

Jan Dibbets - aan de galerie te binden.24 Nieuwe contacten kwamen vaak tot stand via 

de eigen kunstenaars en zo ontstond een kleine maar hechte groep internationale kun

stenaars, verzamelaars, galeriehouders en museumconservatoren. De galerie had muse

ale allure en de tentoonstellingsprogrammering sloot nauw aan bij die van de grote 

musea - het Stedelijk Museum te Amsterdam voorop.25 

In het begin van de jaren zeventig werden de tentoonstellingen van Art & Project in 

de Nederlandse pers door een aantal cr i t ici , onder anderen door Lambert Tegenbosch, 

slecht ontvangen. De geschiedenis herhaalde zich. Evenals bij de controverse over abs

tractie en figuratie in het begin van de jaren vijftig én bij het verzet tegen stromingen als 

Zero eind jaren vijftig en begin jaren zestig werden nieuwe ontwikkelingen door conser

vatieve critici verketterd of niet begrepen. Zij waren echter niet meer in de meerderheid: 

een jonge generatie critici stond juist positief tegenover de actuele ontwikkelingen in de 

beeldende kunst. Daarenboven deerde misprijzen of onbegrip de galeriehouders ook 

nauwelijks. Zij voelden zich door die kritiek eerder gesterkt in hun vermeende geuzen-

mentaliteit. Met de promotie van nog nauwelijks bekende en zeker niet in brede kringen 

geaccepteerde kunst vervulde de galerie een pioniersfunctie, aldus Van Ravesteijn.26 

Samen met gelijkgezinde Europese galeries in Frankrijk, Duitsland en Italië - Galerie 

Gian Enzo Sperone in Turijn, Galerie Yvon Lambert in Parijs, Galerie Paul Maenz in 

Keulen en Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf - die zich op dezelfde kunstenaars en 

stromingen richtten, vervulde Art & Project in de jaren zeventig een belangrijke interna-
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tionale signalerende functie voor de conceptuele kunst.27 Art & Project bevond zich in 

die t i jd op een knooppunt in een netwerk van kunstenaars, critici en musea. In de woor

den van de galeriehouders: 'Niemand toonde conceptuele kunst in Nederland. Wi j 

maakten deel uit van een klein wereldje in allerlei steden (...) Het was een soort kerk, 

een sekte. De opzet van onze galerie en ons bulletin paste heel goed in de behoeftes van 

de conceptuele kunstenaars.'28 

Galerie Seriaal werd in 1968 in Amsterdam opgericht door Mia Visser, de echtgenote van 

verzamelaar Martin Visser, in samenwerking met Ritsaert Ten Cate van Galerie Mickery 

te Loenersloot en Wies Smals, van de gelijknamige galerie. De galerie profileerde zich 

als Multiple shop een verkoopcentrum voor grafiek in een beperkte oplage en in serie 

vervaardigde objecten. Seriaal verkocht multiples van een internationale stal van kunste

naars uit diverse stromingen en stijlen.29 De prijzen van de multiples lagen tussen de 

honderd vijft ig en de tweeduizend gulden - afhankelijk van formaat en oplage. Seriaal 

gaf ook een archief uit van kaarten van multiples waarop men zich kon abonneren. In 

het begin van de jaren zeventig stopte de samenwerking tussen de drie partijen. Wies 

Smals werd directeur van de door de overheid gesubsidieerde Stichting De Appel. De 

stichting was opgericht in 1974 en richtte zich op performance en videokunst die in die 

jaren erg in opkomst was. Ritsaert ten Cate was gestopt met zijn eigen galerie in 

Loenersloot in 1970 en voorzover hij nog activiteiten op het terrein van beeldende kunst 

ontplooide lagen die in het verlengde van de theaterprogrammering in Theater Mickery 

in Amsterdam. 

Galerie Seriaal werd in 1975 overgenomen door Smals'assistente Helen van der Mey 

die in 1977 de galerie onder haar eigen naam voortzette aan de Prinsengracht te 

Amsterdam. Voor Van der Mey was de galerie een full time dedication. 'Ik praat alti jd 

over kunst' zei ze ooit in een interview. Ze was voortdurend onderweg om voor haar kun

stenaars zaken te regelen. In haar tentoonstellingsprogramma richtte zi j zich op de 'sterk 

op de individuele beleving gerichte kunst uit het Duitse cultuurgebied' van kunstenaars 

als Anselm Kiefer, George Baselitz en anderen.30 Een groot deel van haar tentoonstel

lingsprogramma was gebaseerd op de vi j f jaar eerder door de Duitse kunstenaar Johannes 

Gachnang in het Provisorium van het Goethe Instituut in Amsterdam georganiseerde 

exposities.31 Ook Nederlandse kunstenaars maakten deel uit van het tentoonstellingspro

gramma van de galerie, onder wie René Daniels en Pieter Laurens Mo l . 

In de galerie kwamen gemiddeld tien bezoekers per dag. Met de vernissages meege

rekend bezochten in een maand ongeveer driehonderd vijftig personen de galerie. Van 

der Mey vond dat niet veel maar achtte tegelijkertijd (de hoeveelheid) publiek 'volstrekt 

niet belangrijk, ledere kunstenaar gaat gewoon door ook al is er geen publiek.'32 De ont

wikkel ing van de kunst en de kunstenaar stond - net als bi j Art & Project - centraal in het 

beleid van de galerie; het commerciële aspect was een afgeleide daarvan. De galerie had 

een select en internationaal georiënteerd professioneel publiek.33 Van der Mey: 'Wi j , Art 
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& Project, Riekje Swart en ik zi jn internationaal georiënteerd. Op alle grote manifestaties 

zijn er kunstenaars van ons b i j . Ik werk met andere kunstenaars dan anderen. Ik kan ook 

nooit iets aan de man brengen. De kunstenaars die bij mij werken weten wie er hier 

komen kijken: de professionals (...) die in de musea werken, kunstgeschiedenis hebben 

gestudeerd, schrijvers en verzamelaars.'34 Deze focus op een professioneel publiek werd 

bevestigd door Van Ravesteijn van Art & Project met de uitspraak: 'M i jn publiek zit al in 

een kunstklimaat en ik heb geen enkele behoefte om mensen van de straat op te rapen. 

Kunst vraagt een bepaalde intellectuele inzet. Er komt hier een vaste kern van mensen 

die een bepaalde opleiding en werkkring hebben.'35 

Van 1977 tot 1984 was Van der Mey (exclusief) vertegenwoordiger van kunstenaar 

Anselm Kiefer wiens tentoonstellingen en verkopen zij over de hele wereld arrangeerde. 

Vanaf 1983 vestigde ze zich in Londen als internationaal agent van inmiddels wereldwi jd 

bekende kunstenaars, onder wie de Italiaan Mario Merz en de Duitser Sigmar Polke.36 

Paul Andriesse, haar assistent, nam de Amsterdamse galerie in 1982 over. 

De ideologie van zelfbewustheid, de museale allure en de gerichtheid op een klein cir

cuit van professionals wierpen hun vruchten af. Art & Project en Van der Mey vervulden 

een (inter)nationale signaleringsfunctie voor kunstenaars of stromingen die zij in hun 

galerie vertegenwoordigden. Ze waren uitdrukking van een nieuwe internationalise

ringstendens in de beeldende kunstwereld en vormden een kruispunt binnen internatio

nale netwerken van kunstenaars, verzamelaars, liefhebbers, deskundigen en museum

professionals gegroepeerd rond stromingen of kunstenaarsgroeperingen. Kopers van deze 

galeries waren voornamelijk te vinden onder een klein aantal grote Nederlandse verza

melaars, een paar bedrijfscollectioneurs en in de publieke sfeer: musea en andere over

heidsinstellingen. Het Stedelijk Museum te Amsterdam kocht in de jaren zeventig veel bij 

Art & Project, onder andere werken van Jan Dibbets, Cer van Elk, Walter de Maria, 

Gilbert & George, Richard Long, Hanne Darboven, M immo Paladino en Barry 

Flanagan.37 Bij Helen van de Mey kocht het Stedelijk Museum onder andere werk van 

Anselm Kiefer, René Daniels en Sigurdur Gudmundsson aan.38 

De internationale dimensie van Art & Project en Helen van de Mey bleek in de loop 

van de jaren tachtig niet te sporen met de nationale praktijk van de Nederlandse beel

dende kunstwereld. Hoewel het artistiek-inhoudelijk aanzien van de galeriehouders erg 

hoog was slaagden ze er niet in om in Nederland voldoende economische bedding te 

creëren in de vorm van kapitaalkrachtige particuliere verzamelaars. Toen in de jaren 

tachtig met het aantrekken van de internationale markt de prijzen stegen bleken te wei

nig Nederlandse (particuliere) kopers geïnteresseerd in buitenlandse kunstenaars en stop

ten de galeries vanwege onvoldoende nationaal afzetgebied met het brengen van inter

nationale kunstenaars. 

Een Amsterdamse elite: jaren-zeventig-galeries 
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Slechts een zeer klein aantal Nederlandse kunstenaars kon in de loop van de jaren 

zeventig en tachtig emplooi vinden bi j de internationaal georiënteerde galeries. De 

meeste kunstenaars waren aangewezen op galeries die een meer nationaal, regionaal of 

lokaal karakter hadden. In Amsterdam werden eind jaren zestig en begin jaren zeventig 

galeries actief die zich aanvankelijk in meerderheid richtten op verschillende in die t i jd 

actuele figuratieve stromingen en stijlen en zich in de loop der t i jd verschillende specia

lismen eigen maakten gedifferentieerd naar stromingen, stijlen of technieken. Eind jaren 

zeventig en begin jaren tachtig vormden deze galeries met elkaar een subtop, een natio

nale bovenlaag van galeries, waar verschillende generaties naoorlogse kunstenaars met 

uiteenlopende kunstproducten terechtkonden. 

Galerie Collection d' Art 

Cora de Vries opende Collection d ' Art in 1969 in een piepklein pandje in de Heisteeg 

in Amsterdam. Aanvankelijk was het meer een boetiek waar zilver, speelgoedjes en 

antiek te koop waren - naast een collectie moderne kunst die eigendom was van de eige

naresse van de galerie. De Vries stond een galerie voor ogen 'die zich vanuit een toch 

wel educatieve gerichtheid zou oriënteren op hedendaagse ontwikkelingen in de beel

dende kunst, met ook een blik naar stromingen uit het recente verleden'.39 

Collection d ' Art organiseerde in de jaren zeventig tentoonstellingen van Eugène 

Brands en Constant en van Nieuwe Informelen als Kees van Bohemen, Armando en J.J. 

Schoonhoven. Uit de Nieuwe Figuratie selecteerde ze Alphons Freymuth. Het merendeel 

van deze kunstenaars maakt nog steeds deel uit van de 'stal' van de galerie. De exposi

ties van Nederlandse kunstenaars werden afgewisseld met tentoonstellingen van een 

aantal bekende buitenlandse kunstenaars onder wie Wil lem de Kooning, Jean Dubuffet, 

Joan Miro, Marc Chagall, Robert Ryman en Robert Mangold. Grafiek van die kunstenaars 

was bij de galerie te koop voor bedragen tussen de tweehonderd en de vijft ienhonderd 

gulden. 

In 1972 organiseerde De Vries de expositie Kritiek in Praktijk. De tentoonstelling was 

gewijd aan de favoriete kunstenaars van vooraanstaande kunstcritici verbonden aan t i jd

schriften en dag-en weekbladen - van De Telegraaf lot Museumjournaal.''0 De organisa

tie van de tentoonstelling werd gezien als een tactisch manoeuvre van een 'startende 

galeriste (waarvoor...) enige snelle en vooral duideli jke bijlessen (...) niet onwelkom 

waren."" Haar galerie werd door de tentoonstelling in een klap bekend bij het meren

deel van de Nederlandse crit ici. 

Twee jaar later verhuisde Collection d 'Ar t naar de Keizersgracht naar het pand van de 

voormalige boekhandel Schröder & Dupont. In dit witte pand met galerijen boven langs 

de wanden is de galerie nog steeds gevestigd. In het tentoonstellingsprogramma kwam 

het accent steeds meer te liggen op 'top-kunstenaars' uit het naoorlogse Nederlandse 

Expressionisme in zijn verschillende verschijningsvormen. In de loop van de jaren tach-
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tig organiseerde De Vries ook tentoonstellingen van de Duitse Expressionisten Georg 

Baselitz en A.R. Penck. Het bewust specialiseren in een bepaalde richting was echter niet 

aan de orde - en nu nog steeds niet.42 

Cora de Vries bouwde een solide galerie op waarin ze het economische en artistiek-

inhoudeli jke aspect in evenwicht wist te houden. Volgens collega's en kunstenaars was 

De Vries 'een perfecte zakenvrouw'. Zij werd beschouwd als een van de weinigen in 

Nederland die 'op een tentoonstelling van Wil lem de Kooning een werk van een ton kan 

verkopen (...).'43 De galerie had een vaste groep kunstenaars en een vaste clientèle met 

een harde kern van regelmatige kopers, aldus Cora de Vries. Met de kunstenaars werden 

duideli jke afspraken gemaakt. De aard van die afspraken hing af van het succes van de 

desbetreffende kunstenaar en het tijdstip waarop deze zijn intrede deed in de galerie. 

Met jonge beginnende kunstenaars waren striktere afspraken gebruikelijk dan met reeds 

gevestigde oudere kunstenaars die hun sporen al verdiend hadden en naar wiens werk 

meer vraag was.44 De prijzen van de kunstwerken werden in overleg vastgesteld: 'Ik geef 

een soort prijsadvies (...). Je moet niet te hoog beginnen want je kan nooit meer lager'.4S 

Het commissiepercentage voor de galerie lag tussen de vi j fentwint ig en vijftig procent 

afhankelijk van de (internationale) beroemdheid van de kunstenaars.46 In 1975 had de 

galeriehoudster naar eigen zeggen jaarlijks drie ton nodig om rond te komen. Dat werd 

niet altijd gehaald zodat soms geld van elders nodig was. 

De galerie verkocht het meeste aan particuliere verzamelaars.47 Met het aantrekken 

van de internationale kunstmarkt in de jaren tachtig ging het goed met Collection d' Art. 

Bij een aantal tentoonstellingen, aldus de Vries, waren de werken voor de opening al uit

verkocht. Voor previews, die werden georganiseerd voor bij de galerie bekende verza

melaars, stonden kopers in de ri j.48 Volgens de galeriehoudster nam het verzamelen in 

Nederland een hoge vlucht in de loop van de jaren zeventig en tachtig. Het aantal grote 

verzamelaars bleef beperkt maar veel kleinschalige verzamelaars werden in de jaren 

tachtig actief. In een interview in 1996 stelde De Vries dat naar haar mening duizenden 

en duizenden kleine verzamelaars in Nederland werkzaam waren die incidenteel of 

regelmatig kunst kochten. Was het in de jaren zeventig nog mogelijk om grafiek of pos

ters aan de muur te hebben, vanaf de jaren tachtig wi lde 'ieder weldenkend mens kunst 

aan de muur' aldus Cora de Vries.49 Een optimistische visie die in schrille tegenstelling 

staat tot het beklag van veel andere galeriehouders over het gebrek aan particuliere ver

zamelaars en verzamelcultuur in Nederland. 

Galerie Asselijn, Calerie )urka en de Weteringgalerie 

Bram Volkers was de eigenaar van Galerie Assel i jn, gevestigd in de Lange 

Leidsedwarsstraat te Amsterdam.50 Hi j was verzamelaar van het werk van Lucassen en 

Anton Heyboer en noemde zijn galerie 'een uit de hand gelopen liefhebberij. '5 ' 

De openingstentoonstelling in 1970 toonde grafiek van kunstenaar Henri Plaat die met 

zijn 'surreëele monstertjes' een 'apartstaand beeldend taaltje gevonden' had, aldus cri t i -
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ca Fanny Kelk in Het Parool in 1970. 'Het li jken microben, wierachtige groeisels, kleine 

diertjes die een eigenzinnig bestaantje leiden, glibberige dingetjes waarvan de krachten 

niet te meten vallen. In vele kleurtjes.' De 'kunstwerkjes' waren te koop vanaf honderd-

vijft ig gulden of met subsidie voor honderdtwintig gulden minder.52 De galeriehouder 

had ter gelegenheid van de opening van de galerie in de buurt een stencil rondgestuurd 

met als doel de drempelvrees voor het bezoek aan de galerie te verlagen. De boodschap 

was dat de galeriehouder goede en betaalbare kunst bracht - vanaf vijfendertig gulden -

in een 'fi jne binnenloopsfeer'. Voor criticus Lambert Tegenbosch, van De Volkskrant, was 

dit papier aanleiding tot de volgende reactie: 'Mi j moet van het hart dat goede kunst in 

de prijsklasse van vijfendertig gulden me niet bekend is. Zo wordt "de grote leugen dat 

kunst, onze kunst er is voor het volk" in stand gehouden. De mensen interesseren zich 

niet voor zoiets specialistisch als de kwaliteit van een schilderi j . En als ze daar interesse 

voor hebben kost het schilderij op slag duizend gulden en dan zijn ze toevallig tegelij

kertijd ook net toe aan de inruil van hun auto of wasautomaat. En dan gaat de aankoop-

wi l weer over. Een schilderij kan niet goedkoper.'53 Grafiek echter we l : Asselijn verkocht 

in de eerste jaren van zijn bestaan veel relatief goedkope grafiek - en tekeningen. In 1971 

was er grafisch werk te koop van zeventig tot tweehonderd gulden en tekeningen vanaf 

vijfenzeventig gulden.54 

Persoonlijke voorkeur van de galeriehouder was leidraad voor het tentoonstellingsbe-

leid. Aanvankelijk stelde Asselijn veelal figuratieve kunst tentoon maar later ook abs

tracte kunst in vele variaties - doorgaans van jonge, op dat moment nog onbekende, kun

stenaars. Over het beleid van Asselijn zei een criticus: 'Bram Volkers specialiseert zich 

niet in een genre en de verkoopbaarheid stelt hij niet voorop. Hi j haalt uitsluitend d in

gen in huis die hem zelf op de een of andere manier, intrigeren, ontroeren, verrassen.'55 

In 1972 organiseerde de galerie een tentoonstelling van kunstenaars die destijds in de 

Leidsebuurt woonden onder wie Ruudt Wackers, Jan Sierhuis en Gerti Bierenbroodspot. 

Vijf jaar later startte Asselijn met de uitgave van boeken en prenten in kleine oplagen 

onder de naam Asselijn Amsterdam. De verkoopprijzen van de prenten lagen tussen de 

honderdvijfenzeventig tot driehonderdvijft ig gulden waarop een korting van twintig pro

cent overheidssubsidie (ASK) gegeven werd. Indien de kunstenaars uit Amsterdam afkom

stig waren kwam daar nog eens vijftien procent gemeentelijke aankoopsubsidie boven

op. 

In 1981 ventileerde Bram Volkers in een interview zi jn visie op het vak. Alvorens zijn 

eigen galerie te openen had Volkers oriënterende gesprekken gevoerd met kunstenaars, 

museummedewerkers en bestuurders van kunstenaarsverenigingen, op zoek naar het ant

woord op de vraag 'wat een galerie eigenlijk zou moeten z i jn ' . Voor hem was het ant

woord gelegen in 'de mentaliteit van een ambtenaar verbonden met de fantasie van een 

kunstenaar.' Naast 'liefde voor de kunst' was 'handelsgeest' onontbeerli jk voor een gale

riehouder. Volkers ontbeerde het aan passie noch aan handelsgeest en hij boerde niet 

slecht, maar: 'al verkoop je grafiek en tekeningen nog zo goed; met je aandeel van een 
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derde van de verkoop kun je daarmee niet uit de onkosten komen (...) de opbouw van 

een naam is in eerste instantie belangrijker dan de winst.'56 In 1986 formuleerde hij de 

beroepspraktijk van een galeriehouder enigszins bitter als 'met zi jn allen moeten we in 

de kont van dezelfde vijfhonderd klanten kruipen.' Hi j zette de situatie in het galeriewe

zen in de jaren tachtig af tegen de jaren zeventig waarin 'we (de galeries TG) nog van 

alles in de melk te brokkelen' hadden.57 

Rob Jurka opende zijn galerie in 1970. Hi j werkte in een boekhandel en besloot 'om 

géén galerie te beginnen maar een kunstwinkel, dus ook met posters, grafiek en schilde

rijen (...) niet elke maand een nieuwe tentoonstelling. Nou dat heeft geen maand geduurd 

en toen kwam de eerste tentoonstelling al. En dat is zo doorgegaan (,..)'.58 Het tentoon

stellingsprogramma van de galerie was gebaseerd op het uitgangspunt 'zou ik het (des

betreffende kunstwerk TG) zelf wi l len hebben.'59 

In de beginjaren had Jurka tentoonstellingen van met name realistisch werkende kun

stenaars. Jan Beutener, Jos Wong, Heidi en Theo Daamen en een Duitse kunstenaar als 

Hans Bellmer hadden destijds tentoonstellingen bij de galerie. Ook de zogenaamde 

Haagse realisten als Walter Nobbe, Pat Andrea en Peter Blokhuis stelden er hun werk 

tentoon in de jaren zeventig. Net als Asselijn besteedde Rob Jurka veel aandacht aan gra

fiek en gaf hij eigen grafiek-edities uit. De galeriehouder hield zich op de hoogte van 

internationale ontwikkelingen en trachtte voor zijn kunstenaars tentoonstellingen in het 

buitenland te bewerkstelligen. Vanaf het eind van de jaren zeventig nam Jurka deel aan 

internationale beurzen onder andere die te Keulen en Basel. Ook had hij buitenlandse 

kunstenaars in zijn tentoonstellingsprogramma waarin de Amerikaanse fotograaf Robert 

Mapplethorpe op den duur een prominente plaats innam. In de jaren tachtig verlegde hij 

het accent naar Nederlandse kunst en kunstenaars.60 

Over de balans tussen passie en professie zei de galeriehouder in 1 978: 'mensen den

ken dat galeriehouders schatrijk z i jn; vergeet het maar, het merendeel van de klanten 

heeft wél een redelijk tot goed inkomen (...). Ik denk dat er maar weinig zijn die van hun 

galerie echt rond kunnen komen. Veel mensen doen een galerie er b i j ; vrouwen met ver

mogende mannen of mannen die geld uit andere bronnen putten. Het duurt toch zeker 

een jaar of tien voor je er wat aan over houdt. Ik kan me de verliezen gelukkig permitte

ren; anders zou ik veel moeite hebben gedaan om toch aan geld te komen, want ik hou 

erg van dit werk.' Ondanks het feit dat in zijn ogen de belangstelling voor beeldende 

kunst wel toenam was de toename van het aantal galeries in de jaren zeventig hem een 

raadsel. In zi jn ogen miskenden beginners vaak het werk dat 'een vak (is) dat geen hobby 

kan bl i jven'. Die onderschatting van het beroep was ook de reden waarom zoveel gale

ries zo snel weer verdwenen, aldus Jurka.61 

Michiel Hennus startte in 1973 de Wetering Galerie, gevestigd op de Lijnbaansgracht. 

Criticus Philip Peters omschreef de galerie in NRC Handelsblad in 1976 als 'een van de 
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aardigste kleinere Amsterdamse galeries'.62 Na een studie rechten, een carrière als 

omroeper en regisseur bij de Wereldomroep en een avondstudie aan de kunstacademie 

was Hennus begonnen met de galerie. Zi jn beleid richtte zich in de jaren zeventig voor

al op jonge kunstenaars. Kunstenaars als Theo Kuijpers, Pieter Stoop, Michiel Schierbeek 

en Luc Claus verwierven - voor kortere of langere ti jd - een vaste plaats in zijn tentoon

stellingsprogramma.63 

Hennus hechtte er aan om als galerie een zeer individuele koers te voeren. Op basis 

van zijn persoonlijke smaak ging hij meestal langdurige verbindingen met kunstenaars 

aan. Het commissiepercentage dat hij vroeg was in principe veertig procent. Afhankelijk 

van afspraken met kunstenaar werden uiteenlopende percentages gehanteerd bijvoor

beeld bij verkoop op het atelier door de kunstenaar of indien de kunstenaar veel moest 

investeren in materiaalkosten. Hennus beperkte zich bewust tot Nederlandse kunst. 

Tachtig procent van zi jn 'stal' was Nederlands. Hi j had ook weinig behoefte aan buiten

landse kunstenaars omdat daarvoor naar zijn opinie in ons land te weinig afzetgebied 

was. De beeldende kunstmarkt in Nederland was nationaal georiënteerd en vanuit die 

optiek had een kunstenaar met buitenlandse ambitie niet veel aan zijn Nederlandse gale

rie, aldus de galeriehouder.6" 

Specialisatie: grafiek, keramiek, sieraden en fotografie 

Een groot aantal galeries dat in de jaren zeventig zi jn deuren opende organiseerde gra

fiektentoonstellingen - toegankelijk voor velen en relatief goedkoop in aanschaf. Enkelen 

van hen maakten expliciet de grafische technieken tot specialisatie. Maar niet alleen de 

grafiek was een terrein van specialisatie binnen de galeriewereld. Ook voor sieraden, 

glas, keramiek en fotografie ontstonden specifieke galeries. 

Deze galeries hadden op den duur vaak ook hun eigen publiek en kopers. Galeries die 

zich op edelsmeedkunst en sieraden richtten halverwege de jaren zeventig waren Galerie 

Sieraad en Galerie Ra. Galerie de Witte Voet hield zich voornamelijk bezig met kera

miek. Foto-galeries waren onder andere Galerie Fiolet en de Canon Photo Gallery 

gesponsord door de Canonfabriek. En een galerie als Montevideo hield zich onder lei

ding van René Coelho vanaf 1978 expliciet met videokunst bezig. 

De Printshop en Petit 

Galeries als de Printshop en Petit waren vanaf hun ontstaan gericht op een variëteit aan 

grafische technieken. De Printshop - van Piet Clement - begon in 1958 als drukkerij van 

grafiek voor kunstenaars. Cobra kunstenaars, bijvoorbeeld Corneille en Post Cobra kun

stenaars als Gèr Lataster en Jan Sierhuis lieten - en laten nog steeds - hun grafiek druk

ken door Clement. In 1968 besloot Clement om een galerie te beginnen naast de druk

kerij in de ruimte waar voorheen Galerie 845 was gevestigd. 'Ik dacht, ik ga een 

winkeltje beginnen, vandaar ook de naam Printshop, ook om het voor mezelf een beet-
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je internationaal te houden.'65 

Hoewel de grafiek uitgangspunt bleef beperkte de galerie zich in haar tentoonstel

lingsprogramma niet tot grafische technieken maar werden ook schilderijen en gouaches 

geëxposeerd van zo'n tien tot vijftien kunstenaars onder wie Cèr Lataster, Jan Sierhuis, 

Roger Raveel, Lucebert, Cuil l iaume Le Roi, Hans Vredegoor, Charlotte Mutsaers en Jaap 

Hillenius.66 Clement gaf regelmatig kunstenaars opdrachten voor het maken van grafiek-

oplagen.67 Dat waren deels gevestigde en bekende kunstenaars - Cobra en Post-Cobra -

deels jonge onbekende grafici. Sommigen waren aan zijn galerie verbonden, anderen 

niet. Het commissiepercentage van de Printshop was veertig procent: bij grafiek

opdrachten werd uitgegaan van fifty-fifty-deals. Clement had van oudsher - als een van 

de weinige galeries - veel contacten met het bedrijfsleven. Veel bedrijven werden door 

hem 'gestoffeerd' met grafiek. Inmiddels bestaat de galerie bijna dertig jaar en verwierf 

zich in de Nederlandse galeriewereld een eigen plaats met name door de combinatie 

'grafiekdrukkerij-galerie'. 

Galerie Petit werd in 1970 opgericht door het echtpaar Ton en Dobs van Dijk in een 

zijstraat van de Brouwersgracht. De eigenaren van Petit verzamelden kunst. Van Dijk 

doceerde aan de Grafische School. Vanaf het begin specialiseerden ze zich in grafiek en 

tekeningen - soms schilderijen of ruimtelijk werk - en dan met name in de stijl van het 

zogenaamde 'lyrisch realisme'. De term stond voor figuratief, vaak illustratief werk. Het 

werk van Peter Vos, Dolf Zwerver, Jan Mont i jn en Theo en Heidi Daamen was kenmer

kend voor het tentoonstellingsprogramma van de galerie. Deze specialisatie naar tech

niek - en stroming - hield Petit min of meer tot op heden vol . Trouw aan een aantal kun

stenaars én betaalbaarheid en toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek 

waren belangrijke uitgangspunten van de galerie. In 1974 verhuisde Petit naar de 

Nieuwezijds Voorburgwal waar de galerie tot op heden is gevestigd. Petit vraagt veertig 

procent commissie bij de verkoop van kunstwerken. 

Galerie Petit en The Printshop organiseerden in de jaren tachtig samen reizende gra

fiektentoonstellingen in het buitenland. Vanaf 1982 initieerden zij gezamenlijk de twee

jaarlijkse tentoonstelling Grafiek Nu in het Singermuseum te Laren waar onder meer een 

dwarsdoorsnede van het tentoonstellingsprogramma's van beide galeries is te zien. 

Galerie Ger Fiolet 

Fotogalerie Fiolet werd in 1974 opgericht. In 1975 opende galeriehouder Fiolet een boe

ken- en tijdschriftenafdeling in zi jn zaak. Fiolet hield zich in zijn tentoonstellingen aan

vankelijk vooral bezig met documentaire fotografie van (inter)nationaal bekende 

Nederlandse fotografen onder anderen Maria Austria en Cas Oorthuys. In deze docu

mentaire specialisatie was Fiolet in Nederland een pionier. 

Die voorhoedefunctie werd echter niet omgezet in klinkende munt. De galerie leidde 

een moeizaam financieel bestaan en de galeriehouder deed daar ook publiekeli jk kond 

van.68 Een uitnodiging van maart 1975 meldde: 'Over de resultaten van het afgelopen 
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jaar is Galerie Fiolet niet ontevreden. Een echt rendement komt er niet uit, maar dat was 

ook niet te verwachten. Wel zi jn er tekenen die op een kentering duiden. Als er nu in een 

jaar zich dertig kopers gemeld hebben, moeten er ook driehonderd te vinden z i jn , zo 

wordt geredeneerd, een kwestie van volhouden.'69 Een iets te voorbarig optimisme; in 

1976 kregen de ontvangers van uitnodigingen van Fiolet een verzoek om tien gulden te 

gireren voor de mail ing en de ontvangst van Fiolet's boeken. Daarin was een lijst van 

portfolio's - bestaande uit meerdere printen van foto's - en boeken, die bij Fiolet te ver

krijgen waren, opgenomen. En enkele jaren later ontwikkelde de galerie een systeem van 

begunstigers. Het mocht niet echt baten: de galerie bleef armlastig. In 1981 bracht Fiolet 

de fotoboeken dan ook onder bij Art Book - een gespecialiseerde kunstboekhandel. De 

galerie ontwikkelde zich meer en meer in de richting van een impresariaat. Fiolet zocht 

aansluiting bij het bedrijfsleven en vond de Olympus fabriek bereid om te sponsoren. 

Sinds 1983 was de naam van de galerie Olympus Gallery en gericht op de organisatie 

van International Photography Exhibitions.70 

Galeries gespecialiseerd in figuratieve kunst 

In het kielzog van Galerie Mokum van Dieuwke Bakker, vanaf het begin van de jaren 

zestig vurig pleitbezorgster van realistische en figuratieve kunst, werden eind jaren 

zestig, begin jaren zeventig nieuwe op de figuratie gerichte galeries actief in Amsterdam. 

Onder anderen Galerie Balans, Galerie Hüsstege, Galerie Siau en Galerie Lieve Hemel 

(stoot je hoofd niet).71 

Lieve Hemel Stoot je hoofd niet werd geleid door het studentenechtpaar Koen en 

Yvonne Nieuwendi jk. Opgericht in 1968 was Lieve Hemel aanvankelijk een winkel 

gevestigd in een kelder (stoot je hoofd niet!!!) voor kunst en galanterieën en aldus een 

recensent in De Volkskrant 'geen galerie maar onaardig gezegd eerder een kunstnijver-

heidswinkel met kralen, tegels, potten, grafiek (met) te weinig werk van artistiek gehalte, 

de galanterie smoort de kunst'. In 1971 verhuisde de galerie naar een andere kelder (stoot 

je hoofd nog steeds niet!!!) op de Vijzelgracht waar de galerie na verloop van t i jd niet 

meer alleen het souterrain maar meerdere etages in beslag nam. Lieve Hemel richtte zich 

evenals Mokum en Siau op neo-realisme in de schilderkunst van onder anderen Olaf 

Cleophas van Beek en Anneke van Brussel en op figuratieve keramiek en later figuratie

ve bronzen sculpturen. Koen Nieuwendijk, de eigenaar van de galerie, bouwde een lang

durige samenwerking met een klein aantal kunstenaars op.72 

Een andere galerie die gespecialiseerd was in figuratieve kunst was die van - de 

onlangs overleden - Eugène Anatole Siau, de eigenaar van galerie Siau. Aanvankelijk 

kocht en verkocht hij oude schilderijen. Vanaf 1968 hield hij zich bezig met moderne 

figuratieve kunst met realistische inslag.73 Siau stelde in de jaren zeventig "diverse vor

men van realisme, plastieken en sculpturen' tentoon 'terwij l er een buitengewone 

belangstelling wordt gekoesterd voor het Nederlands impressionisme. Abstract werk en 
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grafiek zult u bij Siau niet tegenkomen.'74 

Deze galeries maakten een specifieke individuele keuze binnen de meer en minder 

progressieve variaties van figuratieve kunst en realisme zoals dat in de jaren zestig en 

zeventig opgeld deed. Kunst die gekenmerkt werd door de 'herkenbare voorstell ing' en 

waarin ambachteli jkheid en vakmanschap vaak een belangrijke rol speelden. Het pro

ductieproces vergde soms lange ti jd waardoor de prijzen van de kunstwerken relatief 

hoog waren. De galeries bouwden een eigen klantenkring op van - soms vermogende -

particuliere kopers. Naast de internationale 'sekte' rondom conceptuele kunst en andere 

actuele stromingen ontstond dan ook vanaf het einde van de jaren zeventig een op de 

figuratie gericht - voornameli jk nationaal - circuit van kunstenaars, liefhebbers en kopers. 

Dat waren met name particulieren en een klein aantal bedrijven; de meeste musea, over

heidsinstellingen en grote bedrijfscollecties kochten deze kunst nauwelijks. Tijdens een 

interview in 1996 vertelde galeriehouder Niewendijk dat hij nog nooit een kunstwerk 

van een van zi jn kunstenaars aan een museum had verkocht.75 Musea die een speciali

satie op dit terrein hadden, bijvoorbeeld het Centraal Museum te Utrecht of het 

Gemeentemuseum te Arnhem, kochten wel gevestigde kunstenaars als Pyke Koch of 

Albert Carel Wi l l ink aan. Voor de nieuwe generaties kunstenaars die in de figuratieve tra

ditie werkten hadden de musea amper belangstelling.76 Dat gold inmiddels ook voor de 

meerderheid van de crit ici. 

In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig was daarentegen vanuit 

musea en media wel enige aandacht voor figuratieve kunst. Galeries als Mokum waren 

betrokken bij de organisatie van tentoonstellingen in musea - met name in de kleinere 

musea in het land. Crit ici van landelijke dagbladen als Lambert Tegenbosch van De 

Volkskrant, Hans Redeker van het Algemeen Handelsblad en Ed Wingen van De 

Telegraaf openden tentoonstellingen bij Mokum en schreven inleidingen bij de catalogi 

die de galerie uitgaf. Echter tegen het einde van de jaren zeventig en het begin van de 

jaren tachtig kreeg dit soort figuratieve kunst steeds minder attentie van toonaangevende 

landelijke media. Koen Nieuwendijk van Lieve Hemel laakte het feit dat critici zijn gale

rie verwaarloosden: 'Mathilde Visser heeft nog nooit over mijn galerie geschreven, Lily 

van Ginneken evenmin, Jan Juffermans ook niet, Ed Wingen voor het laatst in 1972 en 

Betty van Garrel voor het eerst en waarschijnli jk voor het laatst in februari 1979 (en dan 

nog iets beschrijven dat er niet was)' aldus de galeriehouder. Als ze al schreven was dat 

vaak op een denigrerende toon. In een recensie van een tentoonstelling door het 

Financieel Dagblad werd bijvoorbeeld gesproken over 'voorbeelden van kneuterige int i

miteit '(...) gemakkelijk (...) en toegankelijk ook voor een wat lui publiek voor wie een 

citaat uit het werk van E.A. Poe al erg diepzinnig is.'77 Een nieuwe generatie jonge crit i

ci en kunsthistorici richtte zijn aandacht in meerderheid op nieuwe ontwikkelingen in de 

beeldende kunst en niet op meer traditionele kunstuitingen en zéker niet op het 

Mokumrealisme. Die werden beschouwd als té weinig vernieuwend en soms ook als een 

achterhaalde traditie. Koen Nieuwendijk voelde zich in die jaren doodgezwegen door de 
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pers, critici en museumconservatoren. Zi j waren in zijn ogen 'realisme-haters'. 

In 1980 was er een briefwisseling tussen galeriehoudster Dieuwke Bakker van Galerie 

Mokum en Stedelijk Museum-directeur Edy de Wilde. Bakker wilde met de museumdi

recteur de mogelijkheid voor het organiseren van een tentoonstelling van kunstenaars uit 

haar galerie bespreken. De tentoonstelling zou volgens haar veel bezoekers trekken en 

hem bijna niets kosten: én dus interessant voor het museum zi jn, aldus Bakker. De Wilde 

liet echter weten niet in een dergelijke tentoonstelling geïnteresseerd te zi jn. Voor De 

Wilde waren hoge bezoekersaantallen geen uitgangspunt voor de tentoonstellingen maar 

kwaliteit. Om die reden zou hij net zo min aandacht besteden aan het nieuwe realisme 

als hij dat aan de nieuwe abstractie zou doen. Voor Bakker was dat reden voor verwijt: 

'Het is beschamend (...) dat één man het geld dat de gemeenschap betaalt aan zi jn eigen 

stokpaardjes (...) mag uitgeven en niet eens bereid is een vri jwel gratis tentoonstelling 

waar een groot publiek in geïnteresseerd is zelfs maar te overwegen o f te bekijken wat er 

nu eigenlijk aangeboden wordt. (En w i j maar aankijken tegen tien jaar kleurvakken in de 

mooiste zaal boven de trap, tegen de hoopjes aardappelen enz. enz. die voor veel geld 

in het museum tentoon worden gesteld.)'78 

Door de gedeelde specialisatie - maar vooral ook de gezamenlijk gevoelde miskenning 

- was er in toenemende mate een zekere verbondenheid tussen deze op figuratie gerich

te galeries. Galeries als Mokum en Lieve Hemel voelden zich - ondanks het feit dat ze 

een eigen territorium hadden met kunstenaars en klanten en in commercieel opzicht 

relatief succesvol waren - tekort gedaan door het gebrek aan museale en mediale aan

dacht.79 

Internationale ambities in een nationale markt: de jaren tachtig 

In de loop van de jaren tachtig groeide de belangstelling voor beeldende kunst wereld

wi jd immens. Op veilingen werden exorbitante prijzen betaald voor oude kunst. De pri j 

zen voor eigentijdse kunst stegen. In dit klimaat ontstond een internationale bovenlaag 

van eigentijdse kunstenaars uit verschillende stromingen - van de Arte Povera en de con

ceptuele kunstenaars tot jongere kunstenaars die werkzaam waren in allerlei varianten 

van het zogenaamde postmodernisme. 

Over de hele wereld hielden musea grootschalige tentoonstellingen van actuele kunst 

waarin deze kunstenaars een prominente plek vervulden. Mondiaal werden monsterten

toonstellingen georganiseerd en de ene kunstbeurs na de andere zag het levenslicht. Op 

deze tentoonstellingen en beurzen was de aandacht - weliswaar met accentverschillen -

eveneens gericht op een(zelfde) toplaag van internationaal opererende kunstenaars. 

De arf boom ging gepaard met veel glamour en star-dom en leidde tot een klimaat in 

de internationale beeldende kunstwereld dat werd gekenmerkt door een koortsachtige 

bedrijvigheid die zijn weerslag op de Nederlandse musea en galeries niet miste. Met 

name reeds langer bestaande galeries deden het in deze jaren in commercieel opzicht 
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goed. Het economisch gunstige klimaat in de beeldende kunstwereld schiep echter ook 

ruimte voor nieuwe initiatieven in de galeriewereld. 

The Living Room en Calerie van Krimpen 

In de eerste helft van deze turbulente jaren tachtig kregen galeries als Art & Project en 

Helen van der Mey gezelschap van een nieuwe generatie galeries met vergelijkbare inter

nationale ambities en pretenties onder wie Galerie W im van Krimpen en Calerie The 

Living Room gevestigd te Amsterdam. Een belangrijk verschil met de jaren zeventig was 

dat deze nieuwkomers - in tegenstelling tot een Art & Project bijvoorbeeld - opereerden 

in een ontvankelijker klimaat voor actuele stromingen in de beeldende kunst. 

Een nieuwe generatie kunsthistorici en kunstcritici, actief geworden vanaf de jaren 

zeventig, was gespitst op de (internationale) actualiteit in de kunst. In plaats van zich te 

weer te stellen tegen het nieuwe, zoals hun voorgangers in de jaren vijftig en zestig dat 

hadden gedaan , ging hun aandacht uit naar de - telkens weer - nieuwe ontwikkelingen 

in de beeldende kunst. De kunstwetenschappers en publicisten vonden de musea aan 

hun zijde. In dit klimaat ontstond een gunstige bedding voor galeries die zich met die 

nieuwe stijlen en stromingen bezighielden. Gevolg was dat zi j daardoor ook relatief snel 

in de publiciteit kwamen. 

W im van Krimpen was oorspronkelijk verzamelaar en beursorganisator en opende in 

1978 een galerie in Amsterdam op de Prinsengracht. Desgevraagd profileerde hij zi jn 

bedrijf als volgt: 'Ik vind mezelf de allerbeste galerie, dat is een duideli jke zaak. Kijk, ik 

kan mensen nemen die al geaccepteerd zijn maar wat moet ik met bekende kunstenaars? 

Het gaat om risico. Kunst is keuze, macht en geld. Ik ben nog bezig met keuze.' Hi j vond 

zichzelf een individualist en had zi jn eigen maatstaven. 'Ik w i l niet in clubjes geplaatst 

worden. Een goede galeriehouder brengt wat de galeriehouder zelf zou wi l len kopen. 

Dat is een subjectief programma. Wanneer daar meer commerciële elementen bi jkomen 

wordt je kunsthandel. Het lot van elke galeriehouder is dat hij op den duur kunsthandel 

wordt. '80 

Desalniettemin was zijn programma 'strikt gezien niet commercieel. Toch moet je zien 

te verkopen want anders heeft de kunstenaar er niets aan. Ik ben bezig met het formeren 

van een twintigtal jonge mensen, van wie ik denk dat ze een belangrijke rol in de jaren 

tachtig gaan spelen.)...) Wi l ik die mensen verder helpen dan moet ik internationaal gaan 

werken. Ik reis door heel Europa en leg overal contacten. De beste contacten zijn de kun

stenaars zelf. Op de Jeugdbiënnale in Parijs waren er drie uit mijn galerie. Dat is toch een 

compliment.'81 Naast een aantal Duitse kunstenaars onder wie Martin Disier, Günther 

Förg en Günther Tuzina en Engelse kunstenaars als Anish Kapoor had Van Krimpen regel

matig tentoonstellingen van jonge Nederlandse talenten bijvoorbeeld Piet Dieleman, 

Kees Smits, Kees de Goede en Rob van Koningsbruggen. Maar - evenals de galeries die 

tien jaar eerder vergelijkbare ambities etaleerden - bestond ook Van Krimpen's afzetge

bied voornamelijk uit professionals verbonden aan musea en andere publieke of private 
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instellingen. Particuliere verzamelaars vormden een minderheid. 

Meer nog dan Van Krimpen reflecteerde een galerie als The Living Room de hectiek 

en koortsachtigheid van de internationale kunstmarkt in de jaren tachtig. Begonnen in 

1981 als een 'Brabantse jongensclub' - zowel de oprichters van de galerie, kunsthistori

cus Bart van de Ven en beeldend kunstenaar Peer Veneman, als de kunstenaars van het 

eerste uur kwamen uit Eindhoven - startte de galerie met de organisatie van tentoonstel

lingen in de eigen huiskamer in de Wagenaarstraat in Amsterdam Oost. The Living Room 

kon al vlug op de sympathie van kunstkenners, critici en musea rekenen. In 1983 

beschreef kunstcritica Betty van Garrel in NRC Handelsblad de galerie als 'een respecta

bele wit gestreken ruimte met de allure van een chique galerie die men voorheen geka

rakteriseerd zou hebben als representatief zijnde voor de internationale "kunstmaffia'". '82 

In de beginperiode was The Living Room een galerie waarvan de kunstenaars hechte 

contacten met elkaar onderhielden. Veel werd gezamenlijk ondernomen in de sfeer van 

het gezamenlijk reizen naar tentoonstellingen en beurzen, kroegbezoek en de openingen 

van museumtentoonstellingen.83 Galeriehouder Bart van de Ven beschreef z i jn publiek 

als 'deel van een cercle die elkaar ontmoetten op openingen en in musea. Een ver

trouwde kring van mensen van onze leeftijd met wie je veel over kunst praatte.'84 Het 

milieu van The Living Room werd aangeduid in termen van 'coke, energie, een fraaie 

mythe over liefde voor eigentijdse kunst, enthousiasme, elan en succes.'85 De galerie

houder zelf zag het retrospectief eveneens zo: 'Dat was echt het optimisme van de jaren 

tachtig (...). Dure restaurants, maatkleding en veel kunst kopen, hè. Een beetje een jets-

etterig gevoel. Dan was je op de Documenta in Kassei en dan zei je tegen die galerie

houder uit Keulen: "See you next month in New York". We gingen ook veel naar beur

zen. In drie dagen kende je daar dan iedereen. Je dronk samen koffie en scharrelde wat 

met die mooie assistentes die daar rondliepen. Iedereen in de kunstwereld dacht dat-ie 

uiteindelijk wel mil jonair zou worden en nam daar alvast een voorschot op.'86 'Men 

speelde er de grote mensenwereld na' aldus criticus Jhim Lamoree in Hef Parool.67 

The Living Room maakte snel furore met een jonge generatie Nederlandse kunste

naars uit de postmoderne jaren tachtig onder wie Rob Schölte, Henk Visch en Fortuijn 

O'Brien. Binnen vier jaar ontwikkelde de galerie zich onder leiding van Van de Ven tot 

een succesvolle onderneming daarin terzijde gestaan door de welwi l lendheid van een 

jonge generatie critici en kunsthistorici. Halverwege de jaren tachtig verhuisde de gale

rie naar het centrum van Amsterdam, de Laurierstraat. 

Evenals Art & Project en Helen van der Mey in de jaren zeventig waren Van Krimpen 

en The Living Room in de jaren tachtig een kristallisatiepunt voor de op dat moment 

actuele stromingen en nieuwe generaties kunstenaars. Explicieter dan hun voorgangers 

uit de jaren zeventig probeerden ze in hun beleid de artistieke dimensie met de com

merciële dimensie te verbinden tegen de achtergrond van de internationale bedrijvigheid 

op de kunstmarkt. Het was dan ook geen wonder dat deze galeries economisch gezien 

hoge verwachtingen hadden. De nationale Nederlandse kunstmarkt bood hen echter 
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onvoldoende bedding in de vorm van particuliere kopers. Ze waren vooral aangewezen 

op dezelfde institutionele kopers: musea en overheidsinstellingen, grote bedrijven met 

een omvangrijke kunstcollectie en een handvol particuliere verzamelaars. 

Drie galeries buiten de randstad 

Ook buiten het Mekka van kunsthandel en galeriewezen ontstonden vanaf de jaren 

zeventig in steeds sneller tempo galeries in allerlei soorten en maten in alle uithoeken 

van het land. In 1970 was van de honderd twint ig galeries tweederde deel buiten de 

hoofdstad gevestigd. In 1975 waren er van de honderd zeventig galeries tachtig buiten 

de hoofdstad actief. Vijf jaar later was van het totale bestand aan Nederlandse galeries -

en dat waren er 272 - een aantal van 193 buiten Amsterdam actief (zie bijlage 1). In de 

grote steden van de Randstad groeide het aantal galeries - in Den Haag waren er in 1980 

ongeveer twint ig, in Rotterdam dertien en in Utrecht zes ,88 Maar vooral daarbuiten was 

de toename explosief te noemen. In iedere grote provinciestad waren wel enkele galeries 

gevestigd maar ook in kleinere steden en dorpen vestigden zij z ich. De ambiance ver

schilde: galeries waren in vi l lawijken gevestigd, oude stadscentra of winkelcentra. Vaak 

ook kozen ze hun domici l ie in historische gebouwen of monumenten. 

Het kunstklimaat in de Randstad was dikwij ls anders dan de atmosfeer waarin galeries 

in provinciesteden of in kleinere plaatsen in de regio moesten gedijen. Amsterdam als 

centrum van de Nederlandse beeldende kunstwereld kende een concentratie van gale

ries, beeldend kunstenaars én parallel ook in de beeldende kunst ingevoerde professio

nals. Dat gold ook voor een aantal grote steden in de Randstad of steden met kunstop

leidingen als Maastricht en Groningen. Maar galeries in grotere en kleinere steden en op 

het land functioneerden daarentegen in een omgeving waar slechts een paar of geen 

andere galeries gevestigd waren. De meerderheid richtte zich op de regionale of lokale 

situatie - zeker in de beginjaren van hun bestaan. Bij het opbouwen van een regionaal of 

lokaal klantenbestand dienden deze galeries meer rekening houden met minder in kunst 

ingevoerde bezoekers en kopers - hun potentiële publiek. Die publieksvriendelijkheid 

was niet zelden economische overlevingsdwang. 

Veel galeries hadden nevenactiviteiten; een kunstuitleen of bemiddeling en advies aan 

particulieren en bedrijven bij kunstaankopen. In de artistiek-inhoudelijke programmering 

waren ze soms 'Winkel van Sinkel' en van vele markten thuis. Ze hadden een naar stijl 

en stroming zeer afwisselend - voor een breed publiek toegankelijk - tentoonstellings

programma. Vaak stelden zij vooral werken van kunstenaars uit de regio tentoon - op 

consignatiebasis - gelardeerd met - vaak door de galerie bij andere galeries of kunsthan

dels of veilingen aangekocht - werk van enige nationaal bekende kunstenaars. En soms 

was het ook omgekeerd: galeries dreven dan op de verkoop van grafiek van een aantal 

landelijk bekende en gevestigde meestal, Cobra of Post-Cobra kunstenaars, omringd door 
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een saus van lokale of regionale kunstenaars. 

Buiten de steden rukte het fenomeen buitengalerie op. Dergelijke galeries beschikten 

doorgaans over een grote ruimte, meestal een verbouwde stal of deel van een boerderij 

en waren gesitueerd in een pittoreske, landelijke omgeving. In de nomenclatuur was aan

dacht voor het rurale of historische karakter van het desbetreffende pand. Dat kwam tot 

uitdrukking in namen als Galerij Molen Kijck over de Dijck of Galerie Het Achterhoes, 

Galerie aan de Kippenli jn, Het Oude Raadhuis, Galerie Luberta 'het Huijs met de 

Luycken' refererend aan het uitzicht, de voormalige functie of de historische dimensie 

van het pand waarin de desbetreffende galerie gevestigd was. Anders dan de op de avant 

garde georiënteerde buitengaleries uit de jaren zestig van Albert Waalkens en Ritsaert te 

Cate werden de 'plattelands-galeries' uit de jaren zeventig in het algemeen niet geken

merkt door experiment. 

In 1980 omschreef criticus Cees Straus in Trouw op beeldende wijze de kenmerken 

van 'de landelijke galerie' Karakteristiek was een sfeer van ongedwongenheid en gemoe

deli jkheid. Voor de bezoekers was het galeriebezoek 'een dagje uit '. Een dergelijke gale

rie was, aldus Straus, gebonden aan 'sociaal gedrag dat zich niet in de eerste plaats op 

de kunstbeleving richtte. De buitengalerie hield daar in de regel ook rekening mee; ze 

was meestal niet een trendsetter, maar had vaak een kwaliteit van gemiddelde soort te 

bieden, die over het algemeen heel bevredigend is.'89 De nadruk lag op kunstwerken die 

pasten in de huiselijke omgeving en vaak op decoratief, kleurig werk of kleine sculptu

ren. Soms hadden dergelijk galeries ook een beeldentuin waar sculpturen op een toe

gankelijke wi jze in de tuinarchitectuur waren opgenomen. Door heel Nederland van 

Haelen en Heijthuijsen tot Halle, Lage Mierde en Langweer Boornzwaag en Wintelre en 

Woudrichem werden buitengaleries actief. Artistieke programmering, commerciële atti

tudes en niveau van professionaliteit van al die galeries waren verschillend. Drie zowel 

in artistiek inhoudeli jk als commercieel opzicht verschillende voorbeelden passeren de 

revue. 

Galerie Willy Schools 

Vanaf oktober 1968 organiseerde bedrijfsleider Marcel Janssen tentoonstellingen van 

eigentijdse kunst in het 'Speciaalhuis voor exclusieve en moderne meubelen en stoffen' 

van de familie Schoots in Eindhoven. Janssen was een gepassioneerd kunstliefhebber. In 

een interview in 1972 in het Eindhoven's Dagblad zei Janssen: 'Het gaat mij niet in de 

eerste plaats om de verkoop; natuurlijk als er goed wordt verkocht is dat vooral voor de 

exposanten erg fi jn. Ik vindt het van grotere betekenis als er nog meer bezoekers zouden 

komen kijken. Die drempelvrees van veel mensen voor de kunst snap ik niet daar moe

ten we wat aan doen (...)'.90 Idealisme was Janssen's drijfveer. Maar in het begin 'moest 

er geld b i j ' en na een jaar of vier was de famil ie Schoots bl i j als ze 'quitte' speelde. 

Financieel ging het echter steeds beter en het speciaalhuis werd steeds meer een galerie 

voor 'f i jne, begrijpbare kunst'. In de woorden van Janssen: 'als je weet dat we dit jaar 
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zeker al voor zo'n vijft ienduizend gulden voor de twint ig procentregeling (de ASK TC) 

konden aanwenden dan geloof ik niet dat het zo slecht gaat. Begrijp me goed, het is pret- . 

tig als er verkocht wordt maar het is ook belangrijk dat veel mensen die niet kopen toch 

kennismaken met de kunstwerken. Gewoon hun vreugde en genot beleven aan het geëx

poseerde.' Toch bleef Galerie Schoots aanvankelijk aangewezen op neveninkomsten: 

'Over het algemeen wordt hier door de kunstenaars goed verkocht, w i j benen die artie

sten niet uit zoals tal van galeries in de Randstad waar soms onmenselijk veel geld van 

de exposanten verlangd wordt. Maar van het houden van een galerie kun je niet leven.'9 ' 

Schoots richtte zich in zi jn tentoonstellingsprogramma in de eerste decennia vooral op 

Cobra-kunst en op een aantal bekende en minder bekende Post-Cofara kunstenaars. 

In 1978 bestond de galerie tien jaar en wi lde dat met een tentoonstelling in het Van 

Abbe Museum vieren. Het museum voelde daar echter weinig voor. Als reden werd door 

de toenmalig directeur opgevoerd dat de tentoonstelling niet paste in het beleid van het 

museum. Het museum hield zich in de jaren zeventig, eerst onder leiding van Jean 

Leering en vanaf 1974 onder directoraat van zijn opvolger Rudi Fuchs, met nieuwe ten

densen in de beeldende kunst bezig. Met name voor een kunsthistoricus als Fuchs waren 

de ontwikkel ing van de kunst en de kunstenaar primair uitgangspunt in het tentoonstel-

lingsbeleid en de publieke belangstelling niet onbelangrijk maar secundair. 

Het tentoonstellingsprogramma van Schoots was van een geheel andere orde: minder 

progressief en publieksvriendelijker - zeker in vergelijking met het beleid van het Van 

Abbe Museum. De analogie met de onmin tussen Dieuwke Bakker van Galerie Mokum 

en directeur Edy de Wilde van het Stedelijk Museum in 1980 dient zich hier aan. Zowel 

het Stedelijk Museum als het Van Abbe museum wi lden een eigen koers volgen, niet 

gedirigeerd door galeries - zeker niet galeries die gespecialiseerd waren in beeldende 

kunst waarvoor het museum geen belangstelling had. Overigens dachten niet alle musea 

er zo over. De jubileumtentoonstell ing van Schoots kwam terecht in Venlo in het 

Cultureel Centrum, waar directeur Lei Alberigs op dat moment de scepter zwaaide, van

waar de expositie doorreisde naar Cultureel Centrum De Vaart in Hilversum en Museum 

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.92 

In de eerste tien jaar van haar bestaan verzamelde Galerie Schoots langzamerhand een 

kern van relaties om zich heen 'die per maand een aantal tientjes overmaakten en dat 

een keer per jaar besteedden.' Nog steeds werd 'een zo groot mogelijk bezoekersaantal 

(...) belangrijker geacht dan de verkoop.'93 In 1980 overleed Marcel Janssen plotseling. 

Zi jn zoon, Roland, volgde hem op en zette de galerie tot op heden in de geest van zi jn 

vader voort. 94 

Via deelname aan buitenlandse kunstbeurzen richtte Janssen junior zich op het bui 

tenland. De galeriehouder bemiddelde en adviseerde ook bij aan- en verkoop door par

ticulieren en bedrijven onder andere bij veilingen.Veelal gevestigde kunstenaars uit ver

schillende naoorlogse stromingen en stijlen van Eugène Brands, Pieter Defesche, Gèr 

Lataster en Lucebert tot uiteenlopende kunstenaars als Sam Francis, Armando, Bram 
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Bogart, Ru van Rossum en Nico Molenkamp maakten deel uit van het tentoonstellings

programma van de galerie. De prijzen van het werk van een aantal van deze kunstenaars 

steeg in de jaren zeventig maar vooral in de jaren tachtig aanmerkelijk. Werd er in de 

jaren zeventig vooral werk tussen de 300 en 3000 gulden verkocht; tegen het einde van 

de jaren tachtig lag het merendeel van de prijzen boven de 10.000 gulden.95 De com

missie van Galerie Schoots bedroeg ten allen ti jde vijft ig procent. De galerie bouwde in 

de loop der t i jd een vaste klantenkring op van niet onbemiddelde regelmatige kopers.9 6 

Kunsthandel Lambert Tegenbosch 

In 1976 opende Lambert Tegenbosch een kunsthandel in Heusden aan de Maas. 

Voordien had hij een kunst- en antiekhandel, met de naam De Lievendaal, in Wintelre. 

Het was een bewuste keuze van de criticus-in-ruste van De Volkskrant (1955-1975) om 

zich niet in Amsterdam maar in een statig herenhuis in Heusden te vestigen 'want daar 

kun je nog verzamelaars en relaties kweken.'97 Tijdens zi jn recensentschap had 

Tegenbosch vele relaties in de galeriewereld opgebouwd. In de rubriek Galerij der gale

rijen recenseerde hij tentoonstellingen en besteedde hij aandacht aan nieuwe galeries die 

opkwamen. 

In zijn eigen kunsthandel oriënteerde Tegenbosch zich in de loop der ti jd op kunst uit 

de gehele (Nederlandse) twintigste eeuw - in de beginjaren ook op oudere kunst. Hi j han

delde in bescheiden mate in klassiek modernen: Pablo Picasso en Marc Chagall en 

Cobra-kunst. Daarnaast organiseerde hij tentoonstellingen van bekende en onbekende 

kunstenaars uit verschillende naoorlogse generaties en stromingen. 'Ik ben eigenlijk 

makelaar' zei Tegenbosch in een interview in 1982: 'Ik koop en ik heb werk van artie

sten in consignatie. Natuurl i jk koop ik niet alle tentoonstellingen die ik hier heb, want ik 

ben toch al blut. Maar ik noem me met opzet kunsthandel omdat ik het commerciële 

karakter w i l onderstrepen. Het gaat niet alleen om het engagement van je geloof - mi jn 

hoofdwerk is opvoeden - maar ook van je middelen. Je raakt bij een werk dat je koopt 

dieper betrokken. Je neemt meer risico.'98 In een interview met De Volkskrant, drie jaar 

later, bevestigde hij die visie nogmaals: 'In mijn Volkskranttijd liep ik langs de galeries op 

de grachten om er stukjes over te schrijven. Ik had dan vaak de indruk dat ik de enige 

was die aan de kunst verdiende. Die galeries verkochten heel weinig en misschien span

den ze zich ook nauwelijks in. Het was allemaal zo beneden niveau, strijdig met alle 

ondernemerschap. Ik vond dat de kunstenaar er uitgebuit werd en wi lde het anders doen. 

Om die reden heb ik dit ook geen galerie genoemd maar kunsthandel om aan te tonen 

dat ik een economische commerciële basis wi lde maken onder het kunstbedrijf.'99 

Tegenbosch vroeg meestal vijftig procent commissie bij verkoop. Soms had hij andere 

regelingen met kunstenaars bijvoorbeeld met diegenen waarvoor hij als 'moedergalerie' 

functioneerde - van waaruit de eventuele contacten met andere galeries liepen. Voor een 

enkele oudere kunstenaars, onder wie de traditioneel figuratieve beeldhouwster 

Charlotte van Pallandt, behartigt hij de zaken en treedt hij op als impresario. Tevens pro-
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tegeerde Tegenbosch, naar eigen zeggen, soms jonge kunstenaars wier werk hij belang

rijk vond door ze voorschotten te geven teneinde ze uit de bijstand te houden. 

Kunsthandel Tegenbosch is deelnemer aan een groot aantal binnen- en buitenlandse 

beurzen. Van 1985 tot 1989 had de kunsthandelaar een zaak in Eindhoven waarin hij 

aandacht besteedde aan actuele internationale stromingen. Aan de kunsthandel was een 

gespecialiseerde boekhandel verbonden.100 

Galerie Nanky de Vreeze 

Voor ze galeriehoudster werd had Nanky de Vreeze een zaak in kunstnijverheid die ze 

opgaf om in 1973 in het plaatsje Eek en Wiel in Gelderland een galerie te beginnen. Zij 

groeide op in Bergen in een milieu van zeer in kunst geïnteresseerde ouders die veel kun

stenaars aan huis ontvingen. Haar zaak was het prototype van een buitengalerie; de gale

rie was ondergebracht in rustiek verbouwde schuur. 

Het tentoonstellingsprogramma van Galerie De Beerenburght kende een grote ver

scheidenheid aan stijlen en stromingen. De smaak van de galeriehoudster was uitgangs

punt. In het begin waren in de galerie vooral de Haagse realisten, onder meer Aat 

Verhoog en Pat Andrea, en voor een breed publiek toegankelijke kunst van kunstenaars 

als Ans Wortel te vinden. De galerie veel bezoekers. De Vreeze: 'In het weekend is het 

er druk. Dan komen er gemiddeld honderd vijft ig mensen. Afgezien van de tentoonstel

lingsopeningen zijn dat tweehonderd tot twee honderd vijftig bezoekers per week."0 1 

Duizend bezoekers in een maand - Helen van der Mey had er driehonderdvijftig voor 

een hele tentoonstelling. 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de galerie werd geschreven door journa

list Koos Tuitjer in De Gelderlander. 'De belangstelling, ook van een nieuw koperspu-

bliek vooral heeft zich de laatste jaren in de figuratieve richting bewogen.' Het ging niet 

slecht in galerie de Vreeze en zij schreef dat zelf toe aan haar attitude ten opzichte van 

haar vak. Tuitjer citeerde de Vreeze: 'Een galerie kun je niet als hobby bli jven zien. Om 

te bli jven overleven moet er sprake zijn van een zakelijk en een professioneel inzicht. 

Zakelijk: dat betekent dat je een gevoel voor marketing en publiciteit hanteert; profes

sioneel: dat je als galeriehouder de kwaliteit van de te presenteren kunst ontwikkelt. 

Want de voornaamste zorg is niet af te zakken tot een lager niveau.'102 De zakelijkheid 

van Nanky de Vreeze kwam tot uitdrukking in allerlei promotionele acties gericht op het 

verhogen van de verkoop van kunst.103 De toonzetting van haar uitnodigingen in de jaren 

zeventig was er een van familiale intimiteit, gebaseerd op de veronderstelling van 

gedeelde interesse voor beeldende kunst, waarmee een appèl werd gedaan op de betrok

kenheid van de klanten. 

De Vreeze hanteerde een succesformule, aldus een journalist van het Algemeen 

Dagblad, althans commercieel, té commercieel naar de smaak van de verslaggever: 

'Neem nou het werk van Nico Rypkema: meest kleine snoep schilderstukjes in zoetge

vooisde lila en blauwen, steeds volgend een zelfde recept. Wezenloos kijkende mensjes 
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of poppen - het verschil is nauwelijks te zien - in verstilde landschapjes waar dan ook 

al t i jd nog wel een vogel, een hondje of een teddybeer in verdwaald is. 

Koektrommeltjeswerk waar - gezien de vele rode stippen - de kopers voor in de rij 

staan."04 

Publieksvriendelijkheid en herkenbaarheid waren - zeker in de jaren zeventig - uit

gangspunten van de 'voor elk wat wi ls ' galerie van Nanky de Vreeze. Dat kwam tot uit

drukking in thematische tentoonstellingen voor een breed publiek gewijd aan bloemen, 

of aan fijnschilderkunst en, tijdens de Kinderboekenweek, exposities van illustratoren.105 

In de regionale pers kreeg de galerie veel aandacht. Crit ici, verbonden aan landelijke 

dagbladen, onder wie Marius van Beek van De Tijd, Hans Redeker en Jan Juffermans van 

De Volkskrant, schreven regelmatig over de tentoonstellingen bij De Vreeze. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig ging de galeriehoudster meer aan kunstbemidde

ling doen: het adviseren van bedrijven en particulieren bij kunstaankopen. In 1983 nam 

haar dochter Danielle de galerie in Eek en Wiel over. Zij verlegde na verloop van ti jd het 

accent naar beeldhouwkunst. Nanky de Vreeze vertrok naar Amsterdam om aldaar een 

galerie en een Art Consultancy te openen. De aandacht verschoof steeds meer naar advi

sering en organisatie van tentoonstellingen in bedrijven. Toch bleef ze ook de galerie 

belangrijk vinden. In haar optiek financierde het advieswerk de galerie. 'Anders zou ik 

daar meer marktgericht moeten gaan presenteren. Nu doe ik wat ik leuk vindt en hou ik 

het commerciële meer voor het bedrijfsleven."06 Terugkijkend vanuit de jaren negentig 

naar de relatie tussen de adviesfunctie en de galeriefunctie in haar bedrijf zei ze in een 

interview in 1 991 : 'Ik had al heel snel door dat je je als kunstkenner moet aanpassen aan 

je klanten."0 7 In het beleid van de galerie werd haar voorkeur in de loop der tijd steeds 

abstracter 'maar ik wi l mijn persoonlijke smaak niet aan de bedrijven opdringen. Ik zoek 

het beste voor wat een bedrijf w i l . Met mijn expertise kan ik ze echter ook warm maken 

voor zaken waaraan ze niet meteen hebben gedacht toen ze bij mij waren." 0 8 Twee jaar 

later: 'Als kunstadviseur verdien ik op een zakelijke manier geld wat mij als galeriehou

der onafhankelijk maakt. Ik ben mijn eigen sponsor en kan zo de tentoonstellingen 

maken die ik w i l . ' Ze kon er in ieder geval goed van rondkomen: 'M i jn bemiddeling voor 

bedrijven bezorgt me een goed inkomen, aanzienlijk hoger dan ik als galeriehouder heb. 

Maar rijk worden? Ik leef er van maar je moet er ook hard voor werken." 0 9 De Vreeze 

vroeg veertig procent commissie aan oudere kunstenaars en beeldhouwers en vijftig pro

cent commissie aan de andere kunstenaars. Haar belangrijkste klanten waren bedrijven. 

De Vreeze vond een evenwichtige balans tussen de kunstadvisering en de galerie. 

Kwantitatieve groei en kwalitatieve verscheidenheid 

Tussen 1970 en 1984 verdrievoudigde het aantal galeries in Nederland. Een verscheide

nheid aan artistiek-inhoudelijke en commerciële positiebepalingen kreeg in het galerie

wezen gestalte. Die diversiteit kwamen tot stand in een maatschappelijk klimaat dat werd 
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gekenmerkt door toegenomen welvaart en welzi jn en reflecteerde een enorme bedrijvig

heid in de beeldende kunstwereld. De toenemende aandacht die beeldende kunst in de 

media kreeg was daarvan een symptoom. Landelijke dagbladen als De Volkskrant en 

NRC Handelsblad en ook weekbladen en opiniebladen besteedden aandacht aan beel

dende kunst. Er ontstonden culturele supplementen die gewijd waren aan kunst en 

rubrieken over beeldende kunst waarin werd geattendeerd op actuele ontwikkel ingen. 

Vanaf halverwege de jaren zeventig was er ook een ware hausse aan nieuwe vakti jd

schriften op het terrein van beeldende kunst."0 

In de productie, distributie en receptie van beeldende kunst was in de jaren zeventig 

en begin jaren tachtig sprake van expansie en differentiatie. De in de jaren zestig inge

zette plurifomisering van de beeldende kunstwereld zette in de jaren zeventig en tachtig 

door met als gevolg een ongekende diversiteit van elkaar - in steeds hoger tempo - opvol

gende nieuwe en neo-stromingen en stijlen. Bijvoorbeeld verschillende varianten van 

conceptuele kunst en het postmodernisme. De meeste van deze neo-stromingen en neo

stijlen ontstonden buiten Nederland maar hadden in ons land wel representanten of 

navolgers. Binnen de meeste stromingen - nieuw of oud - was onderscheid te maken tus

sen een bovenlaag van gangmakers die een bepaalde stroming of stijl droegen en een 

aantal minder succesvolle navolgers. 

Ook in de uitdrukkingsmiddelen, technieken en materialen zette de in de jaren zestig 

ingezette differentiatie door. Nieuwe media die vanaf het einde van de jaren zestig hun 

intrede deden, bijvoorbeeld video en performance, werden steeds meer gemeengoed in 

het domein van de avant garde. De expansie van grafische technieken - begonnen in de 

jaren zestig - zette eveneens door in de jaren zeventig en tachtig. Fotografie, sieraden, 

vormgeving en keramiek kregen een eigen domein binnen de beeldende kunstwereld. 

Een aantal kunstenaars, gelieerd aan stromingen en stijlen, die eerder als vernieuwend 

golden, raakte - internationaal - gevestigd en 'waardevast'. Tegelijkertijd bleven langer 

bestaande, minder vernieuwende en meer op vakmanschap en traditie gerichte kunstui

tingen als bijvoorbeeld de academische figuratie of verschillende varianten van abstrac

tie of realisme in de schilderkunst nieuwe generaties kunstenaars bezighouden. 

De begrippen abstractie en figuratie, die in de jaren vijftig en zestig duideli jk stonden 

voor verschillende stijlen van werken en de daarbij behorende positiebepaling, werden 

steeds minder adequate aanduidingen voor verschillende posities binnen de beeldende 

kunstwereld. Dat gold vooral voor de delen van de beeldende kunstwereld waarin het 

zich steeds weer aandienen van nieuwe ontwikkelingen als standaard werd gehanteerd 

en begrippen als authenticiteit en originaliteit als maatgevend werden gezien. Abstractie 

en figuratie werden naast elkaar staande entiteiten, keuzemogelijkheden voor kunste

naars en liepen niet meer parallel met een positiekeuze in de beeldende kunstwereld. 

Met de opkomst van het postmoderne adagium van anything goes werd deze ontwikke

ling nog versterkt. In de traditionele delen van de kunstwereld werd vaak expliciet vast

gehouden aan de figuratie, bijvoorbeeld waar de academische figuratie of het realisme 
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als maatgevend werd gehanteerd. Vanuit de nieuwe en neo-stromingen - inmiddels main

stream geworden - werden deze kunstuitingen als marginaal beschouwd. 

Het aantal kunstenaars nam toe: het aantal studerenden - en afgestudeerden - aan 

kunstacademies verveelvoudigde.111 Veel jonge kunstenaars probeerden een eigen plek te 

verwerven binnen de nieuwe stromingen en stijlen. Andere hadden wat minder vooruit

strevende ambities en waren werkzaam in het kielzog van realistische en abstracte stro

mingen die de decennia daarvoor hun hoogtepunt hadden. Weer andere kunstenaars 

experimenteerden in de jaren zeventig met grafische technieken. Al deze verschillende 

kunstenaars zochten een adequaat afzetgebied: tentoonstellingen en verkopen. Zi j waren 

op zoek naar afnemers en de geëigende kanalen - die pasten bij hun artistiek-inhoude-

li jke en commerciële positiebepaling - om die te bereiken. 

Groei en differentiatie kenmerkten ook de distributie van beeldende kunst en kwam 

tot uitdrukking in de stijging van het aantal galeries. Maar niet alleen het galeriewezen 

groeide. Evenals in voorgaande decennia nam het aantal instellingen dat zich met de dis

tributie van beeldende kunst bezighield een hoge vlucht. Steeds meer musea besteedden 

aandacht aan (Nederlandse) eigentijdse kunst. Veilingen gingen zich in de loop van de 

jaren zeventig en tachtig meer toeleggen op actuele kunst. 

Analoog aan de ontwikkelingen in productie en distributie was in de receptie van 

beeldende kunst eveneens sprake van expansie en differentiatie. De hoeveelheid muse

umbezoekers en kunstleners nam aanmerkelijk toe. Het aantal particuliere kunstkopers 

groeide. Het bestaan van de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASKJ sinds 1960 

bleek een stimulans voor grotere en kleinere verzamelaars.112 Maar ook het aantal insti

tutionele kopers en bedrijven dat een eigen kunstcollectie opbouwde steeg vanaf de 

jaren zeventig explosief. 

Het galeriebestel, waarvoor de basis gelegd was in de jaren zestig, kreeg in de jaren 

zeventig steeds nadrukkelijker vorm. Dat uitte zich in de verdergaande consolidatie van 

een klein aantal eind jaren vijft ig en begin jaren zestig opgerichte galeries. Een aantal 

nieuwe galeries, dat in de jaren zestig (internationale) kunststromingen in Nederland 

ingang deed vinden en een aantal kunsthandel-achtige galeries vestigde zi jn reputatie in 

de jaren zeventig en tachtig in de Nederlandse galeriewereld. Naast deze relatief kleine 

groep gevestigde galeries waren in de loop van de jaren zeventig nieuwe galeries ont

staan met een variatie aan ambities en pretenties: internationaal, nationaal, regionaal. 

Door schaalvergroting, differentiatie en specialisatie ontwikkelde het galeriebestel zich 

als een eigen métier met eigen regels en gewoonten, coalit ievorming en organisatiever-

banden. Het begrip 'galerie' werd - ondanks grote praktische en principiële verschillen 

tussen individuele galeries - steeds meer de aanduiding van een eigen domein van de 

beeldende kunstwereld waar de organisatie van tentoonstellingen van eigentijdse kunst 

en de promotie van het werk van levende kunstenaars plaatsvond. 
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De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst 1976-1984 

Door de veelheid en verscheidenheid van stromingen, stijlen en technieken in de beel

dende kunst, de toename en spreiding van galeries over het gehele land, het onderscheid 

in anciënniteit en continuïteit, pretentie en prestige waren de verschillen tussen indivi

duele galeries in artistiek-inhoudelijk én in bedrijfsmatig opzicht groot. Die verschillen 

leidden halverwege de jaren zeventig tot de behoefte aan organisatie - met name bij een 

aantal Amsterdamse galeries.113 In 1976 werd de Vereniging van Galeriehouders en 

Handelaren in Hedendaagse Kunst opgericht door de Amsterdamse galeriehouders Hans 

Brinkman, Rob Jurka, Walter Kamp, Gerrit Steltman en Wies Smals. In het eerste jaar had 

de vereniging zesenveertig leden.1 '4 Het eerste bestuur van de vereniging bestond uit 

voorzitter Ton Berends van Galerie Nouvelles Images uit Den Haag, secretaris Gerrit 

Steltman, destijds werkzaam bij Galerie Hüsstege, penningmeester Walter Kamp van de 

gelijknamige galerie en de leden Hans Brinkman van Kunsthandel Brinkman, Rob Jurka 

van Galerie Jurka - allen te Amsterdam gevestigd en Nanky de Vreeze van Galerie de 

Beerenburght te Eek en Wiel en Hans Sonnenberg van Galerie Delta uit Rotterdam.115 Een 

gemêleerd gezelschap van galeriehouders waarin diverse stromingen en stijlen in de 

beeldende kunst in Nederland vertegenwoordigd waren die in het algemeen niet tot de 

internationaal georiënteerde 'avant garde' van dat moment behoorden. 

Door het bestaan van de vereniging kreeg de galerie en de handelaar in eigentijdse 

kunst als specifieke vorm van kunsthandel formeel een eigen domein en was een ' forum' 

geschapen voor collectieve positiebepaling. Het specifieke belang van het galeriewezen 

was invalshoek. Tegelijkertijd vond een aanscherping plaats van het onderscheid tussen 

rijp en groen in het galeriebestel. Wie lid wi lde worden van de vereniging moest aan 

voorwaarden voldoen en werd geballoteerd door een aantal andere leden. Volgens het 

Huishoudelijk Reglement van de vereniging was een galeriehouder 'een persoon of 

rechtspersoon die voor eigen rekening en risico in een daartoe geëigende ruimte regel

matig kunstwerken tentoonstelde en ter verkoop aanbood volgens een door hem bepaald 

beleid'.116 

In de definitie werd niet gerept over de artistiek-inhoudelijke elementen van het beleid 

van een galerie. Hi j refereerde vooral aan bedrijfsmatige kwaliteiten.Toch stonden artis

tiek-inhoudelijke aspecten van meet af aan ter discussie onder andere bij de ballotage 

van het lidmaatschap van de vereniging. Al in de loop van 1976 werd in een vergade

ring van de vereniging melding gemaakt van het feit dat het moeil i jk was om criteria voor 

het al dan niet toelaten tot de vereniging te ontwikkelen. Men twijfelde over het toelaten 

van galeries op professionele gronden. Tegelijkertijd meldde een aantal galeries zich niet 

aan dat men graag als lid zou verwelkomen."7 In de loop van de jaren zeventig, tachtig 

en negentig zouden deze toelatings- en afwijzingsproblemen in verschillende gedaanten 

de vergadercultuur van de vereniging beheersen. 

De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst richtte zich 
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zowel op praktische als principiële belangenbehartiging van haar leden. Bijvoorbeeld het 

entameren van gezamenlijke regelingen op het gebied van transport en verzekeringen en 

het ontwikkelen van standaardcontracten. Maar ook het bepleiten van fiscale aftrekmo

gelijkheden bij de aankoop van kunst en ander fiscale faciliteiten bijvoorbeeld lage BTW-

tarieven, het ontwikkelen van plannen voor renteloos kopen op krediet en nog veel meer. 

De vragen van galeriehouder Ritsaert ten Cate en verzamelaar Frits Becht, eind jaren 

zestig, om meer samenwerking in het galeriewezen kregen in de praktische belangenbe

hartiging een antwoord. Bij wi jze van remedie tegen de verzuchting van Lambert 

Tegenbosch over het gebrek aan discussie over rol en functie van galeries in 1968 wer

den meer principiële acties gevoerd die waren gericht op culturele erkenning van het 

vak. Galeriehouders wi lden gezien worden als culturele ondernemers en niet alleen als 

op winst beluste winkeliers. Zij deden pogingen om vertegenwoordigd te raken in advies

raden van de overheid, waaronder de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor de 

Kunst."8 De vereniging had veel - soms hoogdravende - plannen en ideeën waarvan de 

meerderheid snel weer van de agenda verdween. In 1980 werd een 'totaalplan voor een 

beter kunstkoopbeleid', het zogenaamde ƒ 5.000.000 plan, ontwikkeld waarin verschil

lende stimuleringsmaatregelen voor het galeriewezen waren geïntegreerd."9 De publ ic i 

teitscampagne was niet alleen gericht op het behoud van bestaande kopers maar ook op 

het activeren van een latent geïnteresseerde groep kunstkopers. Het plan werd nooit ten 

uitvoer gebracht. 

De vermeende concurrentie van het toenemende aantal kunstuitleeninstellingen was 

een punt dat veel galeriehouders en dus ook de vereniging hoog zat. Tegen deze 'staats-

kunsthandels' werd dan ook scherp geageerd vanuit het idee dat men potentiële klanten 

aan de kunstuitleen zou verliezen. De vereniging had geen bezwaar tegen kunstuitleen 

als zodanig maar wel tegen het gegeven dat deze zich niet alleen met het uitlenen van 

kunst maar eveneens met de verkoop ervan bezighield en daarvoor subsidie ontving van 

de overheid. In de jaren tachtig werd die visie genuanceerd vanuit de gedachte dat kunst

leners well icht kunstkopers zouden kunnen worden en trachtte men regelingen met de 

kunstuitlenen te treffen. Kunstleners zouden bijvoorbeeld opgebouwde kooptegoeden -

van het abonnement was een gedeelte als spaartegoed gereserveerd - niet alleen bij de 

kunstuitleen maar ook bij galeries moeten kunnen besteden.'20 De galeriehouders ont

wikkelden een plan voor een eigen Artotheek des Galeries als alternatief voor de door 

het rijk gesubsidieerde artotheken en kunstuitlenen. Voor die particuliere artotheek werd 

bij het rijk 200.000 gulden en bij de Gemeente Amsterdam 1 00.000 gulden subsidie aan

gevraagd. De galeries zouden in de Artotheek des Galeries samen kunstwerken presen

teren en uitlenen om zo potentiële kunstkopers een lage drempel te bieden door ze eerst 

de mogeli jkheid te geven om kunst te lenen alvorens tot aankoop over te gaan. Omdat 

de subsidie niet afkwam ging ook dit plan niet door. 

Een ander initiatief van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse kunst was een promotiereis naar Amerika van een viertal galeriehouders in 
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mei 1981 om kunst van Nederlandse bodem aldaar te promoten. Het initiatief voor de 

reis kwam van Wi l l Hoogstraate, eigenaar van Galerie d'Eendt, die contacten had met de 

culturele attaché van de Nederlandse Ambassade in New York. Voor de reis werd subsi

die aangevraagd en met veel moeite verkregen bij het toenmalige ministerie van Cultuur 

Recreatie en Maarschappelijk Werk. Het departement stelde een subsidie van circa 

80.000 gulden ter beschikking voor reis en verblijfkosten. Deelnemers aan de reis waren 

Wi l l Hoogstrate van d'Eendt, Bram Volkers van Galerie Asselijn, Ton van Dijk van Galerie 

Petit en Ger Fiolet van de gelijknamige galerie.'2 ' Zi j hadden een catalogus en dia's bij 

zich van werken van kunstenaars die door veertig uiteenlopende Nederlandse galeries 

waren ingezonden. De vier galeriehouders organiseerden dia-presentaties in verschillen

de grote Amerikaanse steden: New York, Chicago, San Francisco en Houston. Hoewel de 

promotietocht van Nederlandse kunst in bestuurskringen van de vereniging beschouwd 

werd als een succes, was er onder de leden veel discussie over zin en onzin van de reis. 

Die gold met name de totstandkoming van de selectie van de deelnemende galeriehou

ders en de representativiteit en de kwaliteit van het beeld van de Nederlandse kunst dat 

in Amerika werd gegeven. ' " Naar aanleiding van de reis bepleitte de vereniging een -

door de overheid gesubsidieerde - permanente galerievestiging in New York. Bij nader 

inzien werd dit voornemen omgezet in plannen om individuele galeries bij deelname 

aan buitenlandse beurzen tegemoetkomingen in de kosten te geven - een plan dat vanaf 

halverwege de jaren tachtig werkeli jkheid werd. Het idee was dat in de praktijk een der

gelijke New Yorkse galerie, met kunstenaars van verschillende Nederlandse galeries, 

geen 'eigen gezicht 'zou krijgen aangezien immers 'de kracht van een galerie lag in haar 

individuele opvatting en eigen specialisme."23 

Al de zaken die het functioneren van de Vereniging van Galeriehouders problematisch 

maakten kwamen in de perikelen rond deze reis naar voren. Op de eerste plaats de slui

merende verschillen in visie op artistieke kwaliteit die in de discussies rond de betrok

kenheid van de vereniging bij kunstbeurzen domineerden. Het engagement bij de orga

nisatie van kunstbeurzen was een aanhoudend gespreksonderwerp en een heikel punt 

dat telkens weer aanleiding was voor felle debatten.124 De meningsverschillen hadden 

vooral betrekking op het feit of de vereniging zich al dan niet zou moeten inlaten met de 

selectie van deelnemers op basis van artistieke kwaliteit. '25 Ook de - soms verhulde -

onderlinge concurrentie binnen de vereniging kwam door de Amerikareis expliciet tot 

uitdrukking. De individuele verschillen binnen de vereniging waren groot en de ideeën 

en praktijken zo verschillend dat overeenstemming en compromissen vaak zeer moei

zaam tot stand kwamen. Het individualisme vierde hoogtij en er waren wisselende cong-

sies van galeries. Onderlinge verdeeldheid van de leden van de vereniging zat adequate 

organisatie en belangenbehartiging soms danig in de weg. Er was een relatief grote 

afstand tussen het bestuur en de leden. Die distantie was toe te schrijven aan het verschil 

in ideologie en belangen tussen de actieve en gerenommeerde Amsterdamse 

(bestuurs)leden - die zich in het centrum van het Nederlandse galeriewezen bevonden -
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en de vaak minder vooruitstrevende galeries uit de rest van het land. De eersten c la im

den een hogere status op grond van hun artistiek-inhoudelijke programma en prestige en 

de vestiging in de hoofdstad waardoor de in de regio gevestigde galeries zich soms snel 

buitengesloten achtten.'26 

Toch gingen al deze verschillende galeries in de eerste jaren van het bestaan van de 

vereniging in relatieve harmonie met elkaar om. '2 7 De moeil i jkheden rondom de selec

tie van galeries voor kunstbeurzen en de Amerikareis leidden echter tot hoog oplopende 

conflicten en weglopende leden. In 1982 verloor de vereniging een fl ink aantal leden. 

Aanleiding waren onduideli jkheden over twee verschillende kunstbeurzen in 1982, te 

weten K'82 in de Utrechtse Jaarbeurs, waarbij de vereniging een adviserende rol vervul

de en een beurs in de Nieuwe Kerk te Amsterdam die onafhankelijk van de vereniging 

werd georganiseerd. In haar jaarverslag van 1981/1982 trok de vereniging daarover de 

volgende diplomatische conclusie: 'de vereniging zelf, noch haar bestuur acht zich 

geroepen kunstbeurzen te organiseren'. Gesteld werd dat 'de vier leden die de Nieuwe 

Kerk beurs hebben georganiseerd naar eigen keuze deelnemers hebben geïnviteerd, bin

nen en buiten onze ledenkring, en daarbij onder andere rekening hebben moeten hou

den met de beperkte ruimte. (...) Het enige dat het verenigingsbestuur zeggen kan is dat 

zij zich verheugt in de geweldige belangstelling die een kunstbeurs in Nederland heeft 

opgeroepen, en bl i j is dat een jaarlijkse herhaling tot de mogelijkheden behoort. ' '28 

In 1983 werd de vereniging omgezet in een beroepsvereniging. Gevolg was onder 

andere dat het organiseren van kunstbeurzen en ander smaakmakende activiteiten expl i

ciet en definitief met meer gezien werd als een verenigingstaak. Overigens werd dit voor

stel met een krappe meerderheid aangenomen. Er waren ook voorstanders voor nauwe 

bindingen tussen de vereniging en de organisatie van beurzen. Voor niet Amsterdamse 

leden onder wie Lambert Tegenbosch en Nanky de Vreeze was de organisatie van kunst

beurzen juist een van de redenen voor het lidmaatschap. 

In de eerste helft van de jaren tachtig had de vereniging nadrukkelijk problemen met 

binding en ballotage van haar leden. De annalen van de vergaderingen stonden in die 

periode bol van het zoeken naar manieren om nieuwe leden te werven of de galeries van 

het eerste uur - die het door perikelen rond kunstbeurzen hadden laten afweten - weer 

binnen te halen. In het jaarverslag van 1983 werd betreurd dat er toch nog tien à twin

tig goede kunsthandelaren aan het ledenbestand ontbraken. In een notitie ten behoeve 

van de bestuursvergadering van 10 februari 1983 werd een stand van zaken opgemaakt. 

Onder het hoofdje 'wat de vereniging nog niet bereikt heeft' stond vermeld: 'homogeni

teit tussen de leden galeriehouders; het behouden van een aantal goede leden en het l id

maatschap van een aantal gerenommeerde galeries als onder anderen Art & Project, 

Helen van der Mey en Collection d ' Art ' . '29 De afzijdigheid van deze en andere prestigi

euze Amsterdamse galeriehouders werd problematisch geacht.130 

Opmerkeli jk was dat de vereniging - immers een organisatie van zelfstandige onder

nemers én gericht op de markt - zich in haar strategieën om de bedrijfstak beter te laten 
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functioneren zo nadrukkelijk op de overheid oriënteerde. Naast erkenning door de over

heid van de culturele functie van galeries en vertegenwoordiging in adviesraden wi lde 

men graag een vinger in de pap bij de vormgeving van het toekomstige beleid ten aan

zien van beeldende kunst. Het initiëren van beleid voor galeries of het verstrekken van 

subsidies aan het galeriewezen was echter niet de bedoeling. De behoefte aan invloed 

op het beleid had een opportunistische grondslag: men wi lde vooral een graantje mee

pikken uit de staatsruif. En dan niet voor ondersteuning van de galeries maar voor het sti

muleren van de markt of het kopen van kunst.'31 

Met het directe of indirecte appèl op de overheid leek de vergroting van het eigen par

ticuliere potentieel aan klanten soms minder prioriteit te hebben. Hoewel de individuele 

galeriehouder er uiteraard wel op gericht was zi jn potentiële klantenbestand uit te brei

den was de houding van veel galeries er vaak een van afwachten: als de tentoonstelling 

gemaakt was, was de culturele taak van de galerie volbracht en werd er gewacht op het 

publiek - dat niet alti jd en zeker niet in groten getale kwam. Strategieën voor uitbreiding 

en verbetering van de eigen klandizie - behalve in termen van concurrentie - waren zel

den onderwerp van gesprek binnen de vereniging. Op kleine schaal werd er wel door 

gelijkgezinde galeries samengewerkt op het gebied van publiciteit of door gezamenlijke 

presentaties maar deze projecten of evenementen waren vaak ti jdeli jk of incidenteel van 

aard.'32 Gezamenlijk commercieel optreden naar buiten toe door gedeelde promotie en 

publiciteit hetgeen galeriehouder Ritsaert ten Cate van Galerie Mickery in de jaren zestig 

voorstond stond ondanks het verenigingsverband nog in de kinderschoenen. Te grote 

nadruk op de culturele functie van de galerie, verdeeldheid binnen het bestel en een te 

gemakkelijk beroep op de overheid waren daaraan debet. 

Het benaderen van het bedrijfsleven paste evenmin in het vocabulaire van de meeste 

galeries - enige uitzonderingen daargelaten. Die galeries die dat wel deden werden soms 

voor zéér commercieel versleten. Velen - en niet alleen de avant garde-galeries - hadden 

een 'museale' mentaliteit waarin de betrokkenheid bij kunst en kunstenaar en de pre

sentatie van kunst centraal stond en het praten over de verkoop van het werk welhaast 

een taboe was. Artistiek-inhoudelijk prestige was doorslaggevend en zakelijke bedrijfs

voering wel belangrijk maar toch secundair. Het was dan ook niet verwonderl i jk dat in 

de loop van de jaren tachtig andere distributie-instellingen als kunstuitlenen en aller

hande andere commerciële bemiddelaars in het gat in de markt sprongen dat de meeste 

galeries links lieten liggen - het aanboren van nieuwe publieksgroepen. Gevolg van het 

benadrukken van de culturele functie - met de blik gericht op de overheid - en verhul

ling, verdringing of ontkenning van de commerciële functie was een economisch relatief 

zwakke bedrijfstak. 
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Concurrentie van musea en andere marktpartijen 

Niet alleen de onderlinge concurrentie tussen galeries was groter geworden maar ook de 

concurrerende positie van galeries ten opzichte van andere distributie-instellingen en 

musea. Steeds meer musea vertoonden in de loop van de jaren zeventig en tachtig een 

ongekende activiteit in het organiseren van exposities vooral gericht op de zich snel ont

wikkelende (inter) nationale actualiteit in de kunst133 Een relatief klein aantal 

Nederlandse kunstenaars had een plaats in die museale context maar de Nederlandse 

galeries vervulden daarin een bescheiden rol. De Nederlandse musea hadden vaak recht

streekse contacten met kunstenaars zonder tussenkomst van galeries. 

Kritiek op die directe verbindingen tussen kunstenaars en musea was er al halverwege 

de jaren zestig - getuige de agitatie van galeriehouder Hoogstraate van d'Eendt over het 

(buitenlands) tentoonstellings- en acquisitiebeleid van directeur Edy de Wi lde. In de loop 

van de jaren zeventig en tachtig lokte de vermeende dominante positie van de musea 

steeds meer kritiek uit in de galeriewereld. 'Hier in Nederland bepalen de musea de 

kunstwereld. Ze hebben de taak van de galerie overgenomen. (...) Musea moeten con

serveren. In het buitenland bepaalt de kunsthandel de kunst. Niemand wi l hier iets voor 

de kunsthandel en de galerie doen."3*1 Enerzijds voelden galeries zich tot de marge ver

oordeeld door musea. Anderzijds investeerden ze weinig in het commercieel binden van 

kunstenaars aan de galerie en het leggen van claims op hun werken - zoals veel van hun 

buitenlandse collega's gewoon waren te doen - waardoor zij het de musea relatief 

gemakkelijk maakten om hun gang te gaan. 

Nog meer dan in voorgaande decennia was er vanaf halverwege de jaren zeventig een 

enorme opkomst en expansie van bemiddelende instellingen - een ontwikkel ing die door 

galeries met lede ogen bekeken werd. Dat waren zowel instituties die zich op meer of 

minder professionele wi jze uitsluitend op de verkoop of het lenen van beeldende kunst 

richtten: kunstuitlenen en artoteken, al dan niet gesubsidieerde kunstcentra, non-com-

merciële kunstenaarsinitiatieven en commerciële bemiddelaars van allerlei pluimage. 

Maar ook betrof dat instellingen die een andere functie hadden en tentoonstellingen van 

eigentijdse kunst hielden: restaurants, hotels, theaters, ziekenhuizen en dergelijke. 

Door het bestaan van vele distributiemogelijkheden en -kanalen waren beeldende 

kunstenaars niet afhankelijk van galeries - en soms ook afkerig ervan in verband met het 

vermeende commerciële karakter - de meeste galeries vroegen veertig of vijftig procent 

commissie. Daarenboven hadden galeries - in vergelijking met de meeste andere distri

butiemogelijkheden - doorgaans een exclusiever karakter en daardoor een hogere drem

pel zowel naar kunstenaars als naar een potentieel publiek toe. Waar galeries in hun 

eigen ruimten tentoonstellingen organiseerden en wachtten op belangstellenden werkten 

commerciële adviseurs laagdrempelig: zij gingen vaak de boer op en maakten tentoon

stellingen in bedrijven op basis waarvan deze konden aankopen of lenen. 

Al deze initiatieven en instellingen boden met elkaar - evenals in voorgaande decen-
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nia - onvoldoende emplooi voor de almaar toenemende beeldende kunstenaarspopula

tie. Een fl ink deel van hen bleef aangewezen op de BKR. Het aantal BKR-gebruikers steeg 

van 800 in 1970 tot 1570 in 1975, in 1979 2750 en 3800 in 1983 - bij een schatting van 

een totaal aantal kunstenaars van circa tienduizend.'3S Met de toegenomen concurrentie 

van musea en allerlei andere distributie-instellingen had het bestaan van de BKR invloed 

op de (machts)positie van het galeriewezen in de beeldende kunstwereld. BKR-kunste-

naars waren afhankelijk van de overheid maar konden zich daardoor onafhankelijk 

opstellen van galeries en kunsthandels'36 De andere kant van de medaille was dat gale

ries relatief weinig kunstenaars van een redelijk inkomen konden voorzien. Zij konden 

geen bestaanszekerheid en dus ook geen alternatief voor de BKR bieden. 

Hoewel in de loop van de jaren zeventig sprake was van een zekere bestendige econo

mische basis bij een aantal langer bestaande galeries en kunsthandels leidde dat voor

alsnog niet tot een economisch sterke bedrijfstak. Artistiek-inhoudelijke betrokkenheid 

was in het algemeen doorslaggevend, de uitbouw van een in commercieel opzicht ster

ke bedrijfstak secundair en bleef dan ook grotendeels achterwege. Het primaat van de 

passie boven de professie doemde ook op uit het zelfbeeld van galeries dat uit twee 

onderzoeken in de tweede helft van de jaren zeventig te destilleren was. In 1977 inter

viewde een aantal kunstgeschiedenisstudenten van een Werkgroep van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam de helft van de Amsterdamse galeriehouders.137 Opmerkeli jk 

resultaat was dat 'voor bijna alle galeriehouders (...) de belangrijkste motivatie om een 

galerie te beginnen de behoefte om van hun hobby een beroep te maken' was. Ongeveer 

tweederde had een op kunst gerichte opleiding, ervaring opgedaan in een andere gale

rie of was in eerste instantie als verzamelaar actief geweest in de kunstwereld. 

Persoonlijke affiniteit en voorkeuren waren doorslaggevende factoren in de bepaling van 

het artistieke beleid van galeries en in de contacten met kunstenaars en kopers.138 De 

meeste galeries hielden niet vast aan een bepaalde stroming in de kunst maar selecteer

den op basis van individuele voorkeur kunstenaars uit verschillende stromingen voor hun 

tentoonstellingen. ' " 

Het aantal bezoekers per tentoonstelling in de galerie varieerde van tien tot veertig bij 

de kleine galeries en van vierhonderd tot tweeduizend bij de grotere galeries. De meer

derheid van de galeries vroeg een provisiepercentage van dertig procent of een derde 

deel van de verkoopprijs. Omzetcijfers werden in het onderzoek niet genoemd. De 

omschrijving van de aard van het publiek varieerde van ' intellectueel' (iets meer dan de 

helft van de galeries) tot 'alle lagen van de bevolking' waarbij soms een verbinding werd 

gelegd met de toegankelijkheid van de kunst. 

Het tweede onderzoek werd in 1979 in opdracht van de Vereniging van 

Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst uitgevoerd.'40 De enquête was 

gericht op inzicht in de bedrijfsmatige gewoonten en gebruiken van haar leden. Het 

onderzoek werd uitgevoerd door R.B. Researchbureau in Amsterdam. De enquête werd 
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onder zeven en twint ig galeriehouders afgenomen. Daarvan waren er zestien bij de ver

eniging aangesloten. Ook uit dit onderzoek kwam een provisiepercentage van dertig pro

cent of een derde deel van de verkoopprijs naar voren; een kleine minderheid hanteer

de een lager of een hoger percentage: vi j fentwintig of vijftig procent.'4 ' Een opmerkelijk 

resultaat van de enquête was dat de meerderheid van de galeriehouders was aangewe

zen op inkomsten buiten de galerie. De meeste galeries bleken nauwelijks - of net - in 

hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Slechts een derde deel bestond redelijk zon

der neveninkomsten. In deze enquête waren eveneens geen gegevens over omzetten 

opgenomen. Totaalschattingen, die de omzet van de gehele bedrijfstak betroffen, waren 

te vinden in een onderzoek naar de BKR, dat door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken 

(IVA) in Tilburg was uitgevoerd in opdracht van het toenmalige ministerie van Sociale 

Zaken, waaronder de BKR ressorteerde. In het IVA-Rapport, dat in 1 983 verscheen, werd 

die totaalomzet in 1 980 geschat op tien à dertien mil joen gulden per jaar. Dat was negen 

procent van een totaal geschatte omzet op de vri je markt van 132 mil joen gulden - de 

BKR niet meegeteld.'42 

Wat duideli jk wel uit de rapporten naar voren kwam waren de identiteit en de ideolo

gie van de galeriehouder. De meesten waren (eerst) verzamelaar of uit artistieke kringen 

afkomstig en hadden van hun hobby hun beroep gemaakt. Voorop stond het enthousias

me en de overdracht; de commerciële dimensie was secundair. In dit licht was de eco

nomische zwakte van de bedrijfstak en het geringe aandeel van de galeriewereld in de 

beeldende kunstmarkt dan ook geenszins verwonderl i jk. Weinig aandacht voor com

mercie en marketing werd gecompenseerd door een beroep - in verenigingsverband - op 

indirecte ondersteuning van de overheid van wie een belangrijke inbreng in het stimule

ren van de markt werd gevraagd. Tegelijkertijd was dit beroep op de overheid uitdruk

king van de behoefte aan culturele erkenning en van het verlangen als volwaardig en 

essentieel onderdeel van de kunstwereld beschouwd te worden. 

De Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) 

Een illustratie van de houding van galeriehouders en hun vereniging ten opzichte van de 

overheid was de opstel l ing ter zake de - opheff ing in 1979 van -

Aankoopsubsidieregeling kunstwerken (ASK) die sinds 1960 werkzaam was en een sti

mulerende werking had (gehad) op de verkoop van kunst en dus op het galeriebestel. 

Het aankopen van kunst met gebruik van de ASK was in de loop van de jaren zeven

tig almaar toegenomen.(zie bijlage 2). Veel galeries waren de subsidie gaan beschouwen 

als een structureel inkomstenbestanddeel én een verworven recht. De overheid, die de 

regeling had ingesteld met als doel sociale kunstspreiding, en de Raad voor de Kunst, als 

adviserend orgaan voor het overheidsbeleid, betwijfelden echter steeds meer de impact 

van de regeling in dat opzicht. De utopische en met veel retoriek omklede verwachtin

gen die aanvankelijk, in de jaren zestig, werden gekoesterd ten aanzien van de kunst-
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spreidende werking van de regeling leken een illusie. De regeling bleek daarnaast onbe

doelde effecten te hebben en bovendien was er sprake van fraudegevoeligheid.'43 De 

Raad voor de Kunst had, door de toename van het aantal en de verschillende soorten ten

toonstellingsorganisaties dat kunst met ASK-korting mocht verkopen, steeds meer moeite 

om te overzien of aan bepaalde professionele en artistieke eisen bij de verkoop van kunst 

via de regeling werd voldaan. Daar kwam bi j , tenslotte, dat bij overheidsinstellingen en 

adviescommissies, bevolkt door nieuwe generaties kunstenaars en kunstwetenschappers, 

steeds meer nadruk kwam te liggen op actuele en vernieuwende kunstuitingen. Het aan

bod van galeries en tentoonstellingsorganisaties die gebruik maakten van de ASK was 

breder en pluriformer en dat voldeed niet aan die standaard. 

Om deze twijfels en problemen aan een nadere beschouwing te onderwerpen gaf het 

toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappel i jk Werk de 

Boekmanstichting opdracht voor een onderzoek naar het functioneren van de regeling. 

Het onderzoek werd in 1976 gepubliceerd onder de titel Geld voor kunstkopers. De 

belangrijkste conclusie van het rapport was dat de ASK van géén betekenis was geweest 

voor sociale kunstspreiding. In de woorden van de onderzoekers: 'De ASK heeft minder 

een nieuw, breed afzetgebied voor beeldende kunst geopend, zoals eigenlijk de bedoe

ling was, maar veeleer een verloren dieptemarkt herwonnen."4 4 De regeling bleek met 

name ten goede te komen aan de sociaal-economisch meest bevoorrechte groepen die 

al intensieve belangstelling hadden voor beeldende kunst.'45 Hoewel in het rapport niet 

expliciet de effecten van de ASK op de sociaal-economische positie van beeldende kun

stenaars werden besproken, viel daarover wel het een en ander af te leiden. De subsidie 

bleek bijvoorbeeld ongelijkmatig aan beeldende kunstenaars ten goede te komen: wei 

nig kunstenaars verkochten veel via de regeling en veel kunstenaars weinig.146 

Het rapport kreeg veel aandacht in de pers en sloeg bij galeriehouders in als een bom. 

Krantenkoppen als 'Kunstsubsidies komen vooral bi j rijkaards' zorgden voor veel com

motie.147 De Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse kunst vocht 

de conclusies van het rapport op ongemeen felle wi jze aan, zowel in de media als bij het 

departement en de Raad voor de Kunst. Zij bestempelden het onderzoek als 'demago

gisch en totaal onwetenschappeli jk."48 De vereniging vond de resultaten van het onder

zoek niet stroken met de 'elementaire ervaringswereld van de galeriehouders.' In hun 

reacties werd een verband gelegd tussen het bestaan van de ASK en hun eigen voortbe

staan; de regeling werd verbonden met de economische overlevingskansen van galeries 

op de beeldende kunstmarkt. Dat was niet verwonderl i jk omdat een aantal galeries een 

aardig bedrag per jaar aan aankoopsubsidie - tussen de 15.000 en de 25.000 gulden -

doorsluisde. 

In 1978 verscheen een advies van de Raad voor de Kunst waarin deze, onder verwi j

zing naar de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting, voorstelde de ASK 

af te schaffen. In de ogen van de Raad vertoonde de regeling 'ernstige tekorten in het 

effectueren van de beoogde doelstelling der sociale en geografische kunstspreiding 
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(...terwijl) een verbetering van de sociaal economische positie van de kunstenaar even

eens niet in gewenste mate wordt gerealiseerd (...) Kort gezegd: de regeling functioneert 

in de huidige vorm heel gebrekkig en in aanmerking komende bijstellingen zi jn onuit

voerbaar.' Met name de tentoonstellingsorganisaties die van de regeling gebruik maakten 

kregen kritiek te verduren van de Raad: 'Om de belangrijkste onvolkomenheden te noe

men: deskundigheid en organisatievermogen van de initiatiefnemer of uitvoerder laten te 

wensen over, de expositieruimte voldoet niet, de kwaliteit van het tentoonstellingspro

gramma is marginaal, een beleid ontbreekt of krijgt te weinig gestalte.' Daartegenover 

sprak de Raad zi jn waardering uit voor enkele tientallen galeries die 'niet alleen uitste

kend zijn ingericht, onder deskundige leiding staan, een tentoonstellingsbeleid voeren en 

kwaliteit brengen maar bovendien aandacht hebben voor jongere kunstenaars en "avant 

garde" of experiment niet schuwen.'149 Deze minderheid was echter onvoldoende aan

leiding om de regeling bij te stellen en voort te zetten. Besloten werd 'de voor de ASK 

beschikbare gelden aan te wenden voor een gelijkgericht beleidsmiddel waarvan het 

gewenste effect op de realisering van de algemene beleidsdoelstelling (sociale kunst-

spreiding-TG] wél of in ieder geval méér te verwachten valt ': de kunstuitleen.'50 

De galeriehouders protesteerden, bij monde van de vereniging, tegen de teneur van 

het advies en spraken hun ernstige verontrusting uit over het voornemen de vri jkomende 

gelden te investeren in kunstuitleen.'s ' Ook probeerde de vereniging door overleg met 

het departement de dreigende afschaffing van de ASK te keren. Deze acties werden 

gesteund door solidariteitsbetuigingen van kunstenaarsverenigingen en -vakbonden als 

de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, BBK, BBK'69, KONVV, Arti et Amicit iae, 

Pulchri en de Haagse Kunstkring. De vereniging publiceerde voorts een rapport waarin 

zowel de methodiek als de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting, waar

op het advies van de Raad voor de Kunst was gebaseerd, fel werden aangevallen.152 

Voor het toch al economisch kwetsbare galeriebestel zou, zo verwachtte de vereni

ging, het afschaffen van de ASK de genadeslag betekenen voor - met name kleine en 

jonge - galeries. De in hun ogen essentiële, drempelverlagende stimulans voor het kopen 

van kunst zou wegvallen terwij l de debuterende kunstenaar zi jn werk moeili jker zou 

kwi j t raken. ' " Bij de meeste galeries was de regeling verweven met de commerciële 

opbouw. 'Ik drijf op subsidie', aldus een galeriehouder, 'wat mij zo hard op mijn buik 

valt is dat we er niet in gekend zijn en dat ze het belang van de galerie voor het cultu

rele leven niet inzien. We hebben een enorme stimulerende werking in de culturele sec

tor. Er zou een uitspraak van de minister moeten komen over de functie van een galerie 

in het Nederlandse culturele leven. Ik geloof dat ze het belang van ons niet inzien.' 

Gevolg van opheffing van de ASK zou zi jn, zo stelden de galeriehouders, dat er nog meer 

kunstenaars in de BKR terecht zouden komen. '(...) Als de subsidie afgeschaft wordt zal 

de kunstmarkt inzakken en zullen veel galerietjes verdwijnen. Nee, het is voor het kunst

klimaat in Nederland niet goed."5 4 Een galeriehouder sprak van een '(...) een doodsteek, 

want naar verwachting zal de omzet zeker voor de helft teruglopen (...) Al lijkt twint ig 
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procent subsidie niet veel, het helpt de mensen vaak net over de drempel om iets te 

kopen."5 5 

Het verweer en de acties van de vereniging sorteerden, ondanks de adhesiebetuigin

gen uit kunstenaarskringen, geen effect. Evenmin mocht overleg tussen het ministerie en 

de galeriehouders baten.156 Het departement had besloten het advies van de Raad voor 

de Kunst te volgen en met ingang van 1 januari 1979 werd de ASK opgeheven. De mees

te provincies en gemeenten volgden na enige jaren het voorbeeld van de rijksoverheid 

en schaften de aanvullende provinciale en lokale aankoopsubsidieregelingen af. De met 

zoveel retoriek omklede verwachting van de galeriehouders dat de afschaffing van de 

aankoopsubsidieregeling een economische catastrofe was en de instorting van tenminste 

een deel van de galeriewereld tot gevolg zou hebben, bleek echter een misvatting. 

Na de mislukte acties voor het behoud van de ASK tegen het einde van de jaren zeven

tig was er regelmatig overleg, formeel en informeel, tussen galeriehouders, bewindslie

den, cultuurambtenaren en met de Vaste Kamercommissie voor Cultuur. In die bespre

kingen kwam onder andere de door de galeriehouders gewenste herinvoering van de 

regeling of eventuele alternatieven aan de orde. Resultaat van deze lobby was uiteinde

lijk het instellen van de Rentesubsidieregeling Kunstaankopen in 1984 door het 

Ministerie van WVC. Het idee voor het - met subsidie - renteloos aankopen door parti

culieren werd in kringen van de vereniging ontwikkeld. Er waren daarnaast ook andere 

ideeën en initiatieven. Vanaf 1984 werden - in eerste instantie via het Ministerie van 

Economische Zaken - later via het Ministerie van Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur -

onder bepaalde voorwaarden subsidies aan galeries verstrekt voor deelname aan buiten

landse kunstbeurzen. 

Zowel het bestaan van de ASK als de annulering ervan hadden invloed op de ontwik

kelingen in het galeriewezen. De regeling had een stimulerende werking op het galerie

bestand in Nederland: materieel en moreel. Binnen de individualistisch ingestelde 

bedrijfstak werden door de perikelen rond de ASK de gezamenlijke belangen manifester, 

hetgeen tot uitdrukking kwam in samenwerking en organisatie. De ratio voor de oprich

ting van de Vereniging van galeriehouders en handelaren in hedendaagse kunst in 1976 

was mede - misschien wel voornamelijk - in de dreigende opheffing van de regeling gele

gen. 

In het overheidsbeleid ging de aandacht in de loop van de jaren zeventig steeds meer 

uit naar - het subsidiëren van - de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst. Volgens de galeriehouders werd deze verandering in het overheidsbeleid gevoed 

door 'een sterk dirigistische opvatt ing'die bij het departement, en zi jn adviseurs, heerste 

'over wat inhoudeli jk goede kunst en goede galeries zouden moeten zi jn. '1 5 7 De ASK was 

in hun ogen slachtoffer geworden van beleid dat steeds meer op die zienswijze werd 

gebaseerd. In de tweede helft van de jaren tachtig zou bli jken dat zij het gelijk aan hun 

zijde hadden. 
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Noten hoofdstuk 4 

1. Wehkunst 1979, p 1415. 

2. Kunstenaars die er in de jaren zeventig b i j 

kwamen waren onder andere Klaas Gubbels 

en Henk van Woerden. 

3. NRC Handelsblad 3 december 1976. 

4. Interview van Anneke Oele 22 maart 1995 

met Kees Groenendijk (niet gepubliceerd). Zie 

ook: Hoogendonk (red.) 1997. 

5. Eva Bendien van Galerie Espace bewaarde 

alle verkooplijsten van alle tentoonstellingen 

vanaf 1956 tot nu. Op een fl ink aantal lijsten 

was aangegeven wat in de loop der t i jd aan 

wie verkocht was. Toen ik de verkoopli jsten 

uit de jaren zeventig doorbladerde kwam ik 

de meeste grote musea van Nederland regel

matig als kopers tegen onder wie het Stedelijk 

Museum te Amsterdam, Boijmans Van 

Beuningen te Rotterdam en het Frans 

Halsmuseum te Haarlem. Ook keerden de 

namen van een aantal verzamelaars (van wie 

Eva Bendien om redenen van privacy niet w i l 

dat ze hier genoemd worden) regelmatig 

terug. Ook werd geregeld aan het ri jk ver

kocht. 

6. Koomen - de Langen en Torringa 1997, 

p. 54. 

7. Galerie 20D was er gevestigd op de 

Wil lemsparkweg. Sinds 1969 was ook Galerie 

Art & Project - nadat ze aanvankelijk op de 

Wagnerstraat waren begonnen - op de 

Wil lemsparkweg gevestigd. Riekje Swart en 

haar galerie z i jn overigens nog steeds op de 

Van Breestraat gevestigd. 

8. Met de term Neo-expressionisme (Nieuwe 

Schilderkunst) wordt de hausse aan figuratieve 

schilderkunst, gekenmerkt door een variatie 

aan stij len; expressionisme, graffit i, nauwgezet 

realisme en een teruggrijpen op technieken, 

genres,stijlen en beelden uit de kunstgeschie

denis, die rond 1980 met veel opwind ing en 

controverse haar intrede in de kunstwereld 

deed aangeduid. Het waren vooral de zoge

naamde Neue Wilden die met de term geasso

cieerd werden bi jvoorbeeld de kunstenaars 

van de Heftige Malerei (Salomé, Rainer 

Fetting, Helmut Middendorf en Bernd Zimmer) 

en de Mülheimer Freiheit (Hans Peter 

Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Jiri 

Doukoup i l , Gerard Kever en Gerhard 

Naschberger). In Nederland was Peter 

Klashorst destijds tot deze richting te reke

nen.Bekende Duitse voorlopers en wegberei

ders van deze kunstenaars waren de 'w i lde ' 

schilders A.R. Penck en Georg Baselitz. Het 

begrip Transavantgarde had betrekking op een 

stroming in de schilderkunst (lyrisch expressief' 

geschilderde werken opgebouwd uit beeld

fragmenten zonder eenheid in sti j l , thema of 

iconografie) die rond 1979 ontstond en betrof 

de Italiaanse kunstenaars Sandro Chia, 

Francesco Clemente, Enzo Cucchi , Nicola de 

Maria en M i m m o Paladino. Ze werden ook 

wel jonge Italianen genoemd net als andere 

kunstenaars uit dezelfde generatie: Domenico 

Bianchi, Bruno Ceccobel l i , Gianni Dessi, 

Nino Longobardi, Luigi Ontani en Ernesto 

Tatafiore. Mekkink, Pingen, Van Strien 1995, 

p. 136; p. 216; p. 222-223; p. 302-303. 

9. Riekje Swart maakte bi jvoorbeeld exposities 

van leden van de Mülheimer Freiheit (Walter 

Dahn en )iri Dokoupil) en van de longe 

Italianen stelde zi j werken van Gianni Dessi 

en Bruno Ceccobell i tentoon. Later introdu

ceerde Swart een kunstenaar als de Tsjech 

Mi lan Kunc in Nederland, werkzaam in een 

conceptueel figuratief id ioom. Ook baarde de 

galeriehoudster opzien met exposities van 
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piepjonge Franse door graffiti geïnspireerde 

kunstenaars als Robert Combas en Hervé di 

Rosa. 

10. Het Parool 14 september 1991. 

11. Interview Riekje Swart 1 3 oktober 1994. 

Door haar betreurde voorbeelden waren Jan 

Dibbets en Ger van Elk die beiden begin jaren 

zeventig naar Galerie Art & Project overgin

gen, gevolgd - maar pas in 1 985 - door Peter 

Struycken. 

12. Modern Denken 1980, p. 7-11. 

13. Het Parool 29 januari 1973. 

14. Vrij Nederlands januari 1982. 

15. Onder de noemer Amsterdamse 

Limburgers werden onder anderen kunstenaars 

als Gèr Lataster, Pierre van Soest, Jet Diederen 

en Pieter Defesche gerekend. Van 1956 tot 

1958 behoorde Armando tot de Nederlandse 

Informelen en van 1960 tot 1965 was hij l id 

van de Nulgroep. Daarna ging hij zi jn eigen 

weg. 

16. Ton Berends assistent Jack Visser begon in 

1979 aan de Leidsegracht te Amsterdam een 

dependance van Nouvelles Images. Na enige 

jaren begon Visser voor zichzelf en voerde 

een galerie onder zi jn eigen naam. In de jaren 

tachtig was zi jn galerie gevestigd op de 

Leidsestraat en organiseerde hij tentoonstell in

gen in het Pulitzer hotel aan de Keizersgracht 

waarheen de galerie op een gegeven moment 

permanent verhuisde. 

17. De eerste jaren van het bestaan van de 

galerie organiseerde De Vries 'kunstmarkten' 

waarin dagelijks wisselend verschillende kun

stenaars hun werken exposeerden. Zij waren 

ook in de galerie aanwezig om hun werk toe 

te l ichten. Deze jaarlijkse evenementen trok

ken veel publieke belangstelling. Soms waren 

er meer dan duizend bezoekers. 

18. Rotterdam's Nieuwsblad 17 mei 1968; 

Algemeen Dagblad 13 februari 1969. 

19. In de jaren tachtig had Fenna de Vries een 

t i jd lang samen met een partner, Marianne 

Roelof, een galerie die was gevestigd in een 

vi l la naast het Museum Boijmans van 

Beuningen. Begin jaren negentig stopte zij met 

de galerie en werd collectioneur in dienst van 

het Bouwfonds van Nederlandse Gemeenten 

in Hoevelaken. 

20. In 1977 vertrok Annemarie de Krijuff naar 

Parijs om daar een nieuwe galerie te begin

nen. Haar ex echtgenoot Leendert van 

Lagestein, die samen met haar De Mangelgang 

had geleid, zette deze galerie in Groningen 

voort onder de naam Corps de Garde. 

21. Van 1986 tot 1988 vervulde hij dezelfde 

functie in Museum Boijmans Van Beuningen 

te Rotterdam. 

22. Sizoo De Nieuwe Linie 25 februari 1971. 

23. Het Parool 31 januari 1970. 

24. Jan Dibbets en Ger van Elk onderhielden 

veel internationale contacten met kunstenaars, 

cr i t ic i , musea, verzamelaars en galeries (in 

Engeland, Italië en de Verenigde Staten). Die 

contacten werden vaak gereflecteerd in de 

tentoonstell ingen van de galerie. Overigens 

was een bevestiging van de internationale 

reputatie van een kunstenaar als Jan Dibbets 

te v inden in het Duitse tijdschrift Capital, das 

Deutsche Wirtschaftsmagazin dat in 1973 een 

internationale ranglijst van de honderd meest 

prestigieuze kunstenaars in de jaren zestig en 

zeventig publiceerde.(Tegenwoordig z i jn deze 

ranglijsten nagenoeg jaarlijks te vinden in 

gerenommeerde buitenlandse tijdschriften 

voor actuele kunst als Flash Art en Art Forum). 

De lijst, die was gebaseerd op de representatie 

van de desbetreffende kunstenaars in belang

rijke musea, tentoonstellingen en vakliteratuur, 

werd aangevoerd door Amerikaanse Pop Art 
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kunstenaars geflankeerd door Joseph Beuys. 

Jan Dibbets was op nummer drie en zestig te 

vinden. Overigens waren nog twee andere 

Nederlandse kunstenaars eveneens in de lijst 

opgenomen: J.J. Schoonhoven op nummer vier 

en vijft ig en Anton Heyboer op nummer 

negentig De min imumpr i jzen van werken van 

de respectievelijke kunstenaars (Dibbets, 

Schoonhoven, Heyboer) waren t ienduizend, 

achtduizend en tweeduizend D-mark. Een 

andere bevestiging van de internationale 

bekendheid van kunstenaars als Jan Dibbets 

en Cer van Elk is het feit dat zi j vaak als enige 

Nederlandse kunstenaars in buitenlandse 

kunsthistorische overzichtswerken zi jn opge

nomen. Zie ook: Bevers 1995, p. 41-97. 

25. Art & Project organiseerde tentoonstellin

gen van buitenlandse kunstenaars die op dat 

moment nog relatief onbekend waren en nu in 

meerderheid wereldvermaard z i jn en veel 

aandacht krijgen in musea en op grote beel

dende kunstmanifestaties en beurzen. Dat 

waren bi jvoorbeeld Hanne Darboven, Joseph 

Kosuth, Sol Le Wi t t , Robert Ryman, Richard 

Long, Gilbert & George, Tony Cragg, Barry 

Flanagan, Sandro Chia, Enzo Cucchi en 

Francesco Clemente. Nederlandse kunstenaars 

uit hun tentoonstellingsprogramma waren 

onder andere: Bas Jan Ader, Ben Akkerman, 

Stanley Brouwn, Ger van Elk, jan Dibbets, 

Toon Verhoef en Care! Visser. Kunstenaars van 

Art & Project namen bi jvooreeld deel aan een 

tentoonstelling als Op losse schroeven die in 

1969 was georganiseerd door museumconser

vator W i m Beeren in het Stedelijk Museum te 

Amsterdam. Toch deden de galeriehouders in 

1970 hun beklag over het gebrek aan collec-

tioneurs in Nederland en het wegbl i jven van 

een museumdirecteur als Edy de Wi lde uit de 

"alerie. Verzamelaars als Mart in Visser, Frits 

Becht en het echtpaar van Eelen kochten die 

eerste jaren regelmatig bi j de galerie. In de 

loop van de jaren zeventig kocht ook het 

Stedelijk Museum te Amsterdam een f l ink aan

tal werken bij de galerie. Zie noot 37. 

26. Interview Adriaan van Ravesteijn 9 

december 1996. 

27. Adr ichem 1996, p. 112. Deze galeries 

wisselden ook kunstenaars en tentoonstel l in

gen met elkaar uit. 

28. Het Parool 1 april 1995. 

29. Dat waren onder anderen Richard 

Hami l ton, Andy Warhol , Nik i de Saint Phalle, 

Lucio Fontana en Frank Stella; Nederlandse 

kunstenaars als Jeroen Henneman, Cornelius 

Rogge, Sipke Huismans en Slothouber en 

Graatsma maakten eveneens deel uit van het 

tentoonstell ingsprogramma. 

30. Adr ichem 1996, p. 113-115. 

31. Johannes Gachnang maakte onder andere 

tentoonstellingen van werken van kunstenaars 

als Louwrien Wijers, Ben D'Armagnac, Gerrit 

Dekker, Sigmar Polke, herman de vries, Arnulf 

Rainer, Georg Baselitz, Markus Lüpertz, 

Markus Raetz, Anselm Kiefer. 

32. Vrij Nederlands februari 1982. 

33. Helen van der Mey was in relatief korte 

t i jd - evenals Art & Project - een middelpunt 

voor toen nog onbekende kunstenaars en 

achtte zich verbonden - net als Art & Project -

met een klein aantal geli jkgezinde buitenland

se galeries - met name in Duitsland en 

Engeland. 

34. Vrij Nederland 6 februari 1982. 

35. Noord Hollands Dagblad 20 januari 1978. 

36. Adr ichem 1996, p. 113-155. 

37. Het Stedelijk Museum had nog nooit eer

der bij één galerie zoveel kunstwerken 

gekocht. In 1972 werd werk gekocht van John 

Baldessari, Robert Barrv, Marinus Boezem, 
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Cino de Dominicus, Walter de Maria, ]an 

Dibbets (4 werken), Ger van Elk (2 werken), 

Gilbert & George (2 werken), Richard Long, 

Dennis Oppenheim, Ulr ich Rückriem, Robert 

Smitson; in 1973 van Al ighiero Boetti, Hanne 

Darboven, Jan Dibbets, Ger van Elk (3 wer

ken), Hamish Fulton, Mario Merz, Al len 

Ruppersberg; in 1974 Ben Akkerman, Ger van 

Elk; in 1975 Ben Akkerman, Alan Charlton (2 

werken); in 1976 (an Dibbets (3 werken); in 
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Ben Akkerman, Stanley Brouwn, Ger van Elk, 

David Tremlett; in 1982 Hans van Hoek; in 
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stenaars aan de galerie gelieerd. Bijvoorbeeld 

nationaal bekende kunstenaars met een in 
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status als Armando, Co Westerik, J.J. 

Schoonhoven, Alphons Freymuth maar ook 

een relatief onbekend kunstenaar als Toon 

Teeken. Met al deze kunstenaars zi jn indiv idu

eel verschillende meer of minder bindende 

afspraken over de tentoonstellingen en de ver

kopen. Interview Cora de Vries 15 november 

1996. 

43. Vrij Nederland 6 februari 1982. 
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Interview Cora de Vries 15 november 1996. 

45. NRC Handelsblad 3 januari 1975. 

46. Peterse 1994, p. 22-24; Haagsche Courant 

5 november 1970. 

47. Aan het Stedelijk Museum te Amsterdam 
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Armando. Voolstra 1997, Bijlage 4a 

48. Interview Cora de Vries 1 5 november 
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49. Interview Cora de Vries 15 november 
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heid dat de naam van de galerie een homma
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der Jan Asselijn was: met een aankoop van 

een Asselijn werd de grondslag gelegd voor 

het Rijksmuseum. Bij een andere gelegenheid 

meldde de galeriehouder dat de naam ver-

148 PASSIE OF PKOFESSIF. 



wees naar de Oud Hollandse schrijver die Jan 

Klaassen tot leven bracht. In eerste instantie 

begon Volkers de galerie samen met z i jn toen

malige partner. Na verloop van t i jd zette 

Volkers de galerie alleen voort. 

Persdocumentatie RKD: Amsterdam: Asselijn. 
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garde georiënteerde galerie gevestigd op de 
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62. NRC Handelsblad 23 augustus 1976. 
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kingsverband aan met de Westland Utrecht 
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werd opgeheven. In 1983 werd de collectie 

van Michie l Hennus - de eigen aankopen van 

de afgelopen tien jaar - in Museum Waterland 

te Purmerend geëxposeerd. 

64. Als illustratie van die visie voerde hi j 

Armando op die zelf zi jn internationale con

tacten met galeries legde en onderhield en op 

die wi jze zelf ook zi jn internationale erken

ning regelde. Kunstbeeld 1 989, p. 50-51 . 

65. Interview Piet Clement 7 oktober 1991 

(Frank van Schaick); Interview Piet Clement 

18 november 1996. 

66. Van Roger Raveel, Lucebert, Gui l laume Le 
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70. In 1990 verhuisde Fiolet naar Winterswijk 
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eigenaresse van de galerie, internationale ten

toonstellingen van kunstenaars als Salvador 

Dal i , Leonor Fini en Paul Wunder l ich. In 1978 

nam Meijer Galerie Galjoen in Den Bosch 

over en verhuisde Galerie Hüsstege naar Den 

Bosch - waar ze tot op heden haar domici l ie 
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Amsterdam: Siau. 
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realisme en de figuratieve kunst bezighielden. 

Voorbeelden waren onder andere Galerie 

Wiek XX in Groningen en in Noord Brabant 

Galerie Bonnard. Wiek XX organiseerde ten

toonstellingen van de figuratieve schilders uit 
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den een de lokale situatie overstijgende func

tie. Aan deze voor een stad als Rotterdam 

magere situatie van het galeriewezen werd 

vanaf halverwege de jaren tachtig nieuwe 

impulsen gegeven door een aantal galeries 

een exploitatiesubsidie te geven. Utrecht had 

Galerie jas, van André jas, die oorspronkeli jk 

lijstenmaker was en daarnaast eind jaren 

zestig een galerie begon. Zi jn tentoonstellings

programma werd gekenmerkt door specialisa

tie in meer traditionele figuratieve, illustratieve 

kunst van allerlei aard. Een belangrijk onder

deel daarvan was een iets oudere generatie 

Utrechtse kunstenaars. Vanaf het begin van de 
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kunst.' Eindhovens Dagblad 19 november 
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95. Interview Roland Janssen 28 september 

1991 (Frank van Schaick). 
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tentoonstellingen in grachtenpanden in 
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galerie moest proberen 'mensen een meer-
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waarde mee te geven'. Een andere actie in dat 

kader was 'dat je ze een boek cadeau doet als 

ze een schilderij of gouache kopen. (...) 

Verder hebben we muziek in de galerie, infor

matie op de uitnodigingen. Je probeert men

sen het gevoel te geven dat ze welkom z i jn , 

wat heel moeil i jk is vanwege je drukke werk

zaamheden (...).We geven een catalogus uit 

om de tentoonstelling te ondersteunen en om 

mensen die geïnteresseerd z i jn zo 'n catalogus 
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inlijsten boven de duizend gulden, de intro
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wi jze van alternatief om de concurrentie van 

de oprukkende kunstuitleen te li jf te gaan). De 

potentiële koper kon voor vi j f en twint ig gul

den per maand een werk uitzoeken: in een 

jaar was drie keer wisselen mogeli jk, daarna 

moest worden besloten tot aankoop, Indien 

men een abonnement wi lde op het drukwerk 

van de galerie dan moest 17,50 per jaar 

betaald worden. 

104. Algemeen Dagblad 8 maart 1975. 

705. Utrechts Nieuwsblad 28 februari 1977. 

In 1977 organiseerde de Vreeze in de 

Londense Chenil Galleries op Kings Road een 

tentoonstell ing van realisten uit haar galerie. 

Die expositie werd gesubsidieerd door het 

toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappeli jk Werk en het Prins Bernard 

Fonds en gesponsord door een aantal bedri j 

ven. 

706. Interview Nanky de Vreeze 23 september 

1991 . (Frank van Schaick). 

707. Het Parool 15 april 1994. 

705. Amersfoortse Courant 2 november 1991. 

709. Amstelveens Weekblad 27 oktober 1993. 

7 70. Bijvoorbeeld Metropolis M, Kunstbeeld, 

Akt, Kunstlicht, Tableau om er maar enkelen 

te noemen. Griep 1993, p. 289-314. 

777. Vanaf de jaren zestig was er een enorme 

toeloop in het kunstvakonderwijs. Het aantal 

studenten beeldende vormgeving (gericht op 

autonoom of toegepast kunstenaar)was in 

1967/68 4 1 9 1 , in 1974/75 6298, in 1982/83 

7975, in 1991/92 11387 en in 1 996/97 

9194.Hamersveld, 1998, p. 202. 

7 72. In een onderzoek van Welters en 

Eykman, uitgevoerd onder auspiciën van de 

Boekmanstichting, naar de werking van de 

Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) 

werd een schatting gemaakt van het aantal 

verzamelaars in 1973. Van de 12.000 kopers 

die met ASK-subsidie kochten was volgens de 

onderzoekers negentien procent als kunstver

zamelaar te beschouwen. 'Het gaat om een 
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groep mensen met een intensieve belangstel

ling voor beeldende kunst, die vrij veel kunst 

koopt met en zonder subsidie en met de 

bedoeling een kunstverzameling aan te leggen 

of uit te breiden. Zo 'n vijft ien procent kan 

worden omschreven als kleine of middelgrote 

kunstverzamelaar en vier procent als grote 

kunstverzamelaar. Welters en Eykman 1976, 

p. 23. Als de gegevens van Welters en Eykman 

betrouwbaar z i jn waren er in het begin van de 

jaren zeventig circa 2300 kunstverzamelaars 

(waarvan circa negentig op grote schaal) in 

Nederland actief. 

773. In vergeli jking met het buitenland was in 

Nederland laat sprake van organisatie in het 

galeriewezen als specifieke vorm van handel 

in eigentijdse kunst. In Frankrijk werd bijvoor

beeld in 1958 het Comité Professionelle des 

Galeries d'art opgericht. In dat jaar waren er 

81 leden en in 1962 115 leden. In Duitsland 

werd in 1966 de Verein Progressiver 

Deutscher Kunsthändler actief. Een van de 

eerste activiteiten die de Duitse vereniging 

ontplooide was de organisatie van een 

Kunstbeurs die in 1966 in Gürzenich werd 

gehouden en vanaf 1967 in Keulen en een 

van de belangrijkste Europese kunstbeurzen is 

geworden. Thurn 1994, p. 233. 

7 74. De vereniging kwam voort uit het - overi

gens mislukte - initiatief van Galeriehouder 

Piet Clement van The Printshop om in de Rai 

in Amsterdam een internationale kunstbeurs 

onder de naam Art Amsterdam te organiseren. 

775. Notulen van de Vergadering van het 

bestuur van de Vereniging van Galeriehouders 

en Handelaren in Hedendaagse Kunst 13 april 

1976. Er werden vier commissies ingesteld: 

een Commissie Huishoudeli jk Reglement 

(Hans Sonnenberg, Hans Brinkman, Bram 

Volkers, Frans Funke, Michie l Hennus en 

Philip Peters); een Commissie Kortingen en 

Subsidies (Walter Kamp, Riekje Swart, Bab 

Hendriksen, Meta Metman en J. Gerritsen); 

een Commissie Interne en externe publiciteit 

(Hans Brinkman, Hugo van Valkenburg, Rob 

de Wi t , Hans Sonnenberg, Edward van 

Hülsen) en een Tentoonstellingscommissie 

(Hans Sonnenberg, Rob lurka, Walter Kamp, 

Leendert van Lagestein, Nanky de Vreeze, 

Wies Smals, Debbie Wol f en Ulysses Carrión). 

Archief VGHHK. 

776. Aldus het Huishoudel i jk Reglement van 

de nieuwbakken vereniging waarin onder 

andere ook vermeld was dat de (galerie)ruimte 

tenminste twee dagen per week tijdens de 

door de galeriehouder openbaar gemaakte 

openingsti jden toegankelijk moest zi jn voor 

het publ iek. De galeriehouder diende even

eens een actief beleid te voeren met betrek

king tot publ ici tei t en informatie over z i jn ten

toonstell ingsprogramma. Kunstenaars en 

kunstenaarsverenigingen, zaalverhuurders, 

artotheken en soortgelijke instellingen werden 

niet als galeriehouder of kunsthandelaar 

beschouwd en dan ook niet toegelaten tot de 

vereniging. Huishoudeli jk Reglement zoals 

opgesteld op 26 april 1976. Archief VGHHK. 

7 77. Onder de laatsten bevonden zich galeries 

als Petit, Krikhaar, De Vries, Art & Project en 

Kunsthandel De Boer. Hoewel de deelnemers 

aan de vergadering niet unaniem achter deze 

lijst stonden werd besloten om deze galeries 

te benaderen teneinde te proberen ze lid te 

maken van de vereniging. Archief VGHHK. 

778. In eerste instantie werd deze poging 

afgewezen met een beroep op het commercië

le karakter van de galeriewereld. Een AROB 

procedure die de vereniging vervolgens aan

spande tegen de Amsterdamse Kunstraad werd 
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kig aandringen op vertegenwoordiging in 

adviescommissies. Enige jaren later had dat 

streven resultaat en waren representanten van 

of namens de vereniging zowel in de 

Amsterdamse Kunstraad als in de Raad voor 

de Kunst te vinden. 

119. Er werd een Werkgroep 5.000.000 plan 

ingesteld met als leden Henk Tholen, Cer 

Fiolet, Piet Clement, Hans Brinkman, Koen 

Nieuwendi jk, Bram Volkers en Joop Gerritsen. 

Archief V C H H K 

720. Hierover werden onderhandelingen 

gevoerd onder andere met de Stichting 

Beeldende Kunst te Amsterdam maar het is 

nooit daadwerkeli jk tot een regeling gekomen. 

727. Oorspronkeli jk was het idee (van 

Hoogstraate) dat zeven galeriehouders naar 

Amerika zouden gaan te weten Eva Bendien, 

Helen van der Mey, Walter Kamp, Rob Jurka 

(waarvoor Asselijn in de plaats kwam) Wi l l 

Hoogstraate, Ton van Di jk en Cer Fiolet. Een 

selectiecommissie werd samengesteld bestaan

de uit de galeriehouders van Lieve Hemel te 

Amsterdam, De Kapberg te Egmond a/d Hoef, 

Jas te Utrecht en Broekhoven te Amsterdam 

(waarvoor deze selectiecommissie werd 

samengesteld kwam niet duidel i jk uit de notu

len naar voren maar het is niet onwaarschi jn

lijk dat daar ook een haard van confl icten 

lag). Archief VGHHK. 

122. Voor de reis begon was de kwaliteit van 

de selectie van deelnemende kunstenaars al 

een punt van discussie in de vereniging. 

123. Brief 28 juni 1983 Vereniging van 

Galeriehouders en Handelaren in 

Hedendaagse Kunst. Archief VGHHK. 

124. Voor de eerste kunstbeurs, de Dutch Art 

Fair in 1977 werd, om die reden, een aparte 

stichting in het ieven geroepen die, autonoom 

ten opzichte van de vereniging, de organisatie 

van de beurs op zich nam. Bestuursleden van 

de Stichting waren Bram Volkers, Cora de 

Vries, Ton Berends en Hans Brinkman. Bert 

Reeser Cuperus was namens de Juniorenkamer 

Amsterdam, die medefinancier en -organisator 

van de beurs was, l id van het bestuur. Archief 

VGHHK. 

125. Notulen 1 juni 1981 ; Jaarverslag secreta

riaat april 1980- april 1981 . Archief VGHHK 

126. In de interviews die in 1990 en 1991 met 

galeries z i jn gehouden in het kader van mi jn 

onderzoek naar de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen (Gubbels, 1992) geven meer

dere galeries aan dat ze om redenen van de 

Amsterdamse kliekjesgeest uit de vereniging 

z i jn gegaan of daarin niet meer actief (wil len) 

z i jn . 

727. Vooral als er belangrijke onderwerpen 

aan de orde kwamen waarover de meningen 

principieel verschilden zoals bi jvoorbeeld de 

betrokkenheid van de vereniging bij kunst

beurzen of belangrijke economische, de 

bedrijfstak bedreigende, onderwerpen was er 

veel onderl ing gekrakeel en vielen de gelede

ren soms snel uiteen waardoor de vereniging 

in daadkracht inboette. Bijvoorbeeld de 

opheffing van de ASK en de wi jze waarop de 

vereniging als geheel en de afzonderli jke 

leden al dan niet eigenmachtig daarop 

reageerden waren aanleiding voor felle kritiek 

en discussies in de ledenvergaderingen. 

Galeries vonden dat het bestuur van de ver

eniging onvoldoende haar achterban had 

geraadpleegd. Dat leiddde tot een onderlinge 

animositeit en felle verzoeken van leden om 

koppen van bestuursleden te laten rollen het

geen overigens meestal niet gebeurde. Archief 

VGHHK 

728. jaarverslag april 1981 - april 1982, p. 3. 

Archief VGHHK. 
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729. Agenda bestuursvergadering 1983. Bij de 

'wel bereikte zaken' stond onder andere ver

meld: de Kunstbeurs Utrecht, de Amerikareis 

en het eventuele vervolg daarvan; de erken

ning als vereniging bij gemeente en rijksinstel

l ingen; een stem in de Amsterdamse 

Kunstraad, een stem in de Raad voor de 

Kunst. Als 'hangende zaken 'werden genoemd 

het invoeren van een Creditcard, weer het 

Amerika project en samenwerking met de 

Stichting Beeldende Kunst inzake het besteed

baar maken van spaartegoeden bij galeries. 

Archief VGHHK 

130. Conceptbrief'10 maart 1983. Archief 

VGHHK. 

131. In het jaarverslag van april 1981-1982 

stond het als volgt geformuleerd: 'Ons hele 

streven (is) gericht op integratie van het gale

riewezen en de erkenning van datgene dat w i j 

gezamenli jk doen. Statutair en principieel 

wensen wi j niet gesubsidieerd te worden. 

Wanneer de overheid toch met geld aan het 

smijten is, dient dat ten goede te komen aan 

het kunstminnend publ iek en de vri je markt.' 

Archief VGHHK. 

752. Een aantal galeries organiseerde in 1972 

een gezamenli jke presentatie in Slot Zeist 

waarmee ze veel publiciteit kregen. Ook 

gaven galeries samen tentoonstellingsagenda's 

of folders met aankondigen uit maar deze 

waren vaak t i jdel i jk en werden door een of 

133. De oudere kunstenaarsverenigingen had

den steeds meer hun eigen - vaak traditionele 

- domein binnen de beeldende kunstwereld. 

Meestal organiseerden zij tentoonstellingen 

van leden. Soms ook werden thematische ten

toonstellingen georganiseerd of uitwisselings

tentoonstellingen met ander verenigingen 

maar in het algemeen vormden deze vereni

gingen toch een eigen 'were ld ' binnen de 

beeldende kunstwereld als geheel. 

734. Tegenbosch Vrij Nederland 9 januari 

1982. 

735. Gerritse 1978 p. 3151 ; Cultuur in 

Nederland 1993, p. 129. 

736. Behalve die onafhankeli jkheid van de 

'vr i je ' markt werden in het kader van de BKR 

hogere pri jzen betaald voor kunstwerken dan 

op die markt mogeli jk was. De 'overheids

markt' van BKR kunst vormde daardoor een 

concurrerende factor voor de 'vr i je ' markt. 

Door de meerderheid van de galeries werd dat 

ook als zodanig ervaren. 

737. Amsterdamse kunstgaleries 1977.Het 

doel was om een beeld te schetsen van de 

galeriewereld op basis van een doorsnede van 

galeries in Amsterdam met aandacht voor ver

schillende kunstsoorten en technieken van 

zowel nieuwe als gevestigde stromingen en 

van zowel buitenlandse als Nederlandse 

kunst. Deelnemende galeries waren: Stichting 

de Appel , Galerie Art & Project, Galerie 

Asselijn, Galerie Balans, Kunsthandel Ina 

Broerse, Galerie Collection D 'Ar t . Galerie 

d'Eendt, Galerie Espace, Galerie Fagel, 

Galerie Fiolet, Galerie Fijnaut, Galerie 

Gamma, Galerie Hamer, Galerie Hüsstegge, 

Galerie lurka, Galerie Krikhaar, Kunsthandel K 

276, Galerie Heien van der Mey, Other Books 

and so, Galerie Petit, de Printshop, Galerie 

Ra, Galerie de Sfinx, Galerie Swart, Galerie 

De Tor, Wetering Galerie, Galerie Yaki 

Kornblit. 

738. Daarvoor werden kwalif icaties aange

voerd als 'kunst waar je zelf achter moet kun

nen staan' en 'kunst waar je in eerste instantie 

in moet kunnen geloven'. 

739. Gevraagd naar hun tentoonstellingspro-
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grammering bleken galeries zich vooral met 

de vertegenwoordiging van bepaalde stromin

gen en stij len in de beeldende kunst bezig te 

houden indien ze desbetreffende stromingen 

volgden vanaf het moment dat ze opkwamen. 

In het rapport werden als voorbeelden 

genoemd Galerie Espace (1956) Cobra; 

Galerie Riekje Swart (1964) Fundamentele 

Schilderkunst; Galerie De Tor (1966) 

Maatschappeli jk gerichte manifestaties; 

Galerie Art & Project (1968) Conceptuele 

kunst; Galerie Yaki Kornblit (1970) Land Art 

en Body Art. 

140. Van de ongeveer tweehonderd galeries in 

Nederland - die destijds voldeden aan de 

voorwaarden voor lidmaatschap van de ver

eniging - bleken er circa vijft ig aangesloten bij 

de vereniging. De enquête droeg heel erg het 

stempel van de opdrachtgever maar leverde 

wel praktische gegevens op die inzage gaven 

in de bedrijfstak. 

141. Behalve gegevens over oppervlakte, 

gemiddeld 115 m2, hanglengte, gemiddeld vi j f 

en vijft ig meter en aantallen exposities, negen 

à tien per jaar, waren er ook data verzameld 

over het gemiddeld aantal exposanten per 

jaar. Dat waren er circa vier en twint ig waar

van een vijfde deel uit het buitenland afkom

stig was. Per expositie werden circa duizend 

uitnodigingen verstuurd terwij l het aantal 

bezoekers per week zich bewoog tussen min i 

maal vijft ig en maximaal tweehonderd. In 

meerderheid werden door de galerie de kos

ten van drukwerk van uitnodigingen, vernissa

ge, port i , verzekering en dergelijke gedragen. 

Transportkosten en inlijstkosten waren door

gaans voor rekening van de kunstenaar. 

142. Muskens 1983, p 48-75; Het zogenaam

de Peat Marwick rapport uit 1984 dat in 

opdracht van het Ministerie van W V C werd 

samengesteld en een onderzoek naar markt

verruiming voor met name galeries behelsde 

baseerde zich op deze gegevens. Van de 

totaalomzet van 132 mi l joen gulden namen 

particuliere opdrachten drieëndertig procent 

voor hun rekening, de overheid achtentwintig 

procent, overige verkooppunten vi j f procent, 

kunstuitleen drie procent, tentoonstellings

ruimten twee procent, kunstmarkten een pro

cent, galeries en kunsthandels negen procent 

en directe verkopen aan particulieren negen

tien procent. Marktverruiming beeldende 

kunst 1984, p. 20. 

143. Door de wi jze waarop de subsidie werd 

toegekend was hij soms de eerste of tweede 

dag van een tentoonstelling 'op ' . Voor kopers 

die op de derde en volgende dagen kwamen 

was er dan geen aankoopsubsidie meer moge

l i jk. Wat de fraudegevoeligheid betrof stond al 

in 1965 in het Algemeen Dagblad te lezen: 

'Het is een publiek geheim dat de beeldende 

kunstenaars hun pri jzen met een gelijk per

centage hebben verhoogd, zodra de over

heidsregeling (ASK, TG) bekend werd. ' Het 

Nieuwsblad van het Noorden noemde als 

voorbeelden 'een schilderij van 2400 gulden 

dat boekhoudtechnisch werd opgesplitst in 

twee van 1 200 gulden of zelfs de verkoop van 

werken die nimmer hebben bestaan.' Ook in 

kringen van beleid en de Raad voor de Kunst 

en ook door galeries werd meermaals over de 

fraude in de regeling gesproken en de nood

zaak dat op grond daarvan de regeling bijge

steld moest worden. Bewijzen daarvan waren 

niet echt voorhanden maar het is niet onwaar

schijnl i jk dat er met de regeling gesjoemeld 

werd afgaande op gesprekken met galeriehou

ders daarover. Algemeen Dagblad 24 decem

ber 1965; Nieuwsblad van het Noorden 13 

apri l 1981 . 
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144. Welters en Eykman 1976, p. 34. 

745. Enkele resultaten van het onderzoek - dat 

zich baseerde op het jaar 1 973 - in kort 

bestek: ASK-gebruikers behoorden tot de 

hoogste sociaal-economische klassen, tot de 

culturele elite en hadden in het algemeen 

reeds grote belangstelling voor beeldende 

kunst: vi j f en twint ig procent was kunstverza

melaar en/ot' -belegger; vijft ig procent kocht 

ook kunst zonder aankoopsubsidie; zestig pro

cent maakte vaker gebruik van de subsidie; 

zes en zeventig procent raakte op de hoogte 

van het bestaan van de subsidie via een 

bestaande relatie met beeldende kunst; drie en 

negentig procent kocht al vaker een kunst

werk; de meesten kochten hun eerste kunst

werk reeds op jeugdige leefti jd; zeer veel ASK-

kopers kochten weinig kunst met ASK en 

wein ig ASK-gebruikers veel dat w i l zeggen 

weinigen ontvingen veel subsidie, velen ont

vingen een klein beetje subsidie. Zes procent 

van de ASK-kopers kocht in 1973 ruim een 

derde van de met ASK verhandelde kunstwer

ken. 

746. Welters en Eykman 1976, p. 10. 

747. De Volkskrant 19 oktober 1976. 

748. Aldus een ingezonden brief van Dieuwke 

Bakker van Galerie Mokum in De Volkskrant 

23 oktober 1976. 

749. ASK als beleidsinstrument 1978, p. 3 1 . 

750. De Raad voor de Kunst stelde voor om 

het geld, dat tot dan toe aan de ASK was 

besteed, te bestemmen voor col lect ievorming 

ten behoeve van kunstuitleencentra in den 

lande. 

757. Verslag van een persconferentie die op 

maandag 17 ju l i 1978 plaatsvond in het 

Sonesta Hotel , Amsterdam, p. 2-4. Archief 

VGHHK 

752. Kritiek op het rapport 'Geld voor kunst

kopers' 1978. 

753. Haarlems Dagblad 1 september 1977. 

754. Het Parool 22 ju l i 1 978. 

755. De Volkskrant 13 ju l i 1978. 

756. Verslag van het gesprek van vri jdag 28 

ju l i 1978 met het Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappeli jk Werk betreffen

de de afschaffing van de 

Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK). 

(In dit overleg werden de galeriehouders er f i j 

ntjes op gewezen dat galeries helemaal niet 

voorkwamen in de reglementen van de ASK: 

daar werd alleen gesproken over tentoonstel

lingsorganisaties en dat begrip werd niet nader 

gedefinieerd! Archief VGHHK. 

757. jaarverslag 1980, p. 2. Archief VGHHK 
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