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Een slotbeschouwing over idealisme 
en commercie 

Een galerie is bij uitstek de plek waar de wereld van de kunst en de wereld van het geld 

elkaar ontmoeten. In haar tentoonstellingsbeleid heeft een galerie een selecterende en 

informerende functie zoals een museum die ook heeft. Tegelijkertijd is het een winkel 

waar kunstwerken worden verkocht. Deze combinatie van ideële en commerciële oog

merken geeft een galerie een dubbele identiteit. Galeries zijn in feite culturele bankiers: 

kunst en commercie komen er samen. 

Veel galeriehouders zien zichzelf echter als gepassioneerd kunstliefhebber: ze hebben 

van hun hobby hun beroep gemaakt. Niet zelden zi jn zij ook collectioneur en connais

seur. Vaak hebben ze een sociale achtergrond die met hun beroep in verband staat: ze 

zi jn afkomstig uit een artistiek milieu of hebben een - partner met een - verwant beroep 

bijvoorbeeld beeldend kunstenaar, kunsthistoricus, lijstenmaker, fotograaf of architect. 

Deze achtergrond én de verschillende rollen die een galeriehouder tegelijkertijd vervult; 

liefhebber, promotor, verzamelaar en winkelier maken de uitoefening van het beroep 

geen eenduidige aangelegenheid. Die meerduidigheid wordt versterkt door een ethos 

van individualiteit en een beroepspraktijk die gekenmerkt wordt door de vermenging van 

zakelijke, persoonlijke en artistiek inhoudelijke contacten. 

Het primaat van de passie is niet alleen van toepassing op de individuele galeriehouder 

maar neemt een belangrijke plaats in het galeriebestel als geheel in. De ontkenning, of 

beter verdringing, van de economie is niet simpelweg een ideologisch masker en ook 

geen afwijzing van het economisch belang. Galeriehouders wi l len zich niet onttrekken 

aan economische wetmatigheden - ze wi l len uiteraard verkopen - maar hun zelfbeeld is 

gebaseerd op de proclamatie van het culturele, symbolische belang van de beeldende 

kunst die zij presenteren. Een galerie richt zich primair op de productie van geloof in de 

waarde van kunst, zoals Pierre Bourdieu het primaat van de idealistische functie noemt. 

In de Gouden Eeuw waren in Nederland al handelaren in eigentijdse kunst actief. Tegen 

de achtergrond van economische expansie was door explosieve toename van de vraag 

naar en het aanbod van eigentijdse kunstwerken sprake van een 'massamarkt'. De 
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behoefte aan kunsthandelaren groeide door die grootschalige markt. Gaandeweg gingen 

zij een belangrijke rol in de eigentijdse kunst spelen. Maar van een georganiseerde en 

beroepsmatig uitgeoefende bemiddelingsfunctie was echter geen sprake. 

Tegen het einde van de zeventiende eeuw was de hausse in de vraag naar eigentijdse 

kunst voorbi j . Het duurde tot het begin van de negentiende eeuw voordat de handel in 

eigentijdse beeldende kunst opleefde en de kunsthandelaar weer nadrukkelijker in beeld 

verscheen. In de laatste decennia van deze eeuw kwam de handel in eigentijdse kunst 

weer tot bloei. Met name de verkoop van werk van kunstenaars uit de Haagse School 

kreeg op professionele wi jze internationaal gestalte en kunsthandelaren vervulden daar

in een cruciale rol. 

Behalve deze periodes van bloei was tot het begin van de jaren vijftig de verkoop en het 

tentoonstellen van eigentijdse kunst vooral het domein van handelaren die dat naast de 

handel oudere kunst of aziatica deden. Slechts weinigen waren expliciet op eigentijdse 

kunst gericht. 

Vlak na de oorlog kozen kunsthandelaren, evenals critici en museumdirecteuren, posi

tie in een publieke controverse over belang en betekenis van abstracte en figuratieve 

kunststromingen - die zich in het eerste decennium na de oorlog ontspon. Op verschil

lende vormen van abstractie gerichte kunstenaarsgroepen kregen hevige kritiek te verdu

ren van de pers, evenals het toonaangevend beleid van directeur Sandberg in het 

Stedelijk Museum te Amsterdam. De museumdirecteur besteedde relatief veel aandacht, 

overigens niet uitsluitend, aan nieuwe naoorlogse stromingen in de beeldende kunst en 

haalde daarmee de eigentijdse kunst - voorgoed - het museum binnen. Sommige hande

laren hielden zich expliciet en uitsluitend bezig met figuratieve kunst. Anderen waren 

minder strikt in de leer. Ze schiepen in hun tentoonstellingsprogramma, doorgaans b in

nen een voornamelijk figuratief id ioom, incidenteel ruimte voor naoorlogse kunststro

mingen of kunstenaars. 

Na een korte opleving na de oorlog was er in het begin van de jaren vijftig crisis in de 

kunsthandel. Gerenommeerde handelaren, die voor de oorlog gewend waren aan inter

nationale activiteiten en klandizie, raakten door, in het kader van de wederopbouw door 

de overheid ingestelde, fiscale en financiële maatregelen in de problemen. Tussen 1950 

en 1955 sloot een aantal van hen zi jn deuren. Tegelijkertijd ontstonden vanaf 1950 nieu

we initiatieven die expliciet op eigentijdse kunst waren gericht: Kunsthandel Martinet en 

Michels en Galerie Le Canard in Amsterdam, Punt 31 in Dordrecht en De Posthoorn in 

Den Haag. De verkoopresultaten van deze eerste naoorlogse 'galeries' waren pover. De 

meesten was dan ook slechts een kort leven beschoren. Toch maakten zij de weg vrij 

voor de opmars van galeries die zich uitdrukkeli jk richtten op verschillende stromingen 

binnen de actuele kunst. De handel in eigentijdse kunst kreeg in het bestaan van deze 

galeries een eigen domein, anders dan dat van de handel in oude kunst of in moderne 

klassieken. Binnen dit nieuwe territorium werd steeds meer de term galerie gangbaar. 
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Vanaf het einde van de jaren vijftig nam deze bedrijfsmatige en artistiek-inhoudelijke dif

ferentiatie in de kunsthandelsbranche duideli jker vormen aan in een klimaat waarin de 

acceptatie van abstracte kunst zich verbreedde. Espace werd als een van de eerste 'echte' 

galeries vanaf 1956 in Haarlem actief. In Amsterdam was, onder anderen, Galerie 

Sothmann werkzaam vanaf 1955. Ook elders in het land werden galeries geopend. Deze 

eerste galeries legden de basis voor het galeriebestel dat in de jaren zestig ontstond. 

Hoewel ze relatief snel de aandacht van verzamelaars, musea en pers kregen bleef het 

aantal verkopen aanvankelijk gering. Vanaf halverwege de jaren zestig ging het de gale

ries in financieel opzicht beter maar hun aandeel in de markt voor beeldende kunst bleef 

bescheiden. 

Met het toenemen van de welvaart steeg de belangstelling voor beeldende kunst. Het 

aantal kunstenaars steeg enorm en ook werden, op bescheidener schaal, nieuwe verza

melaars en kunstkopers actief. Nieuwe generaties kunstenaars creëerden ogenschijnli jk 

nieuwe generaties publiek. Ook de overheid deed een duit in het zakje. Vanaf 1960 werd 

de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken (ASK) ingesteld als stimulans voor particuliere 

kunstkopers die korting kregen bij de aankoop van contemporaine kunst. 

Nieuwe stromingen en stijlen in de beeldende kunst volgden elkaar in steeds sneller 

tempo op. Dit fenomeen was op zich niet nieuw maar de explosieve mate waarin het 

zich voordeed wel . Tegelijkertijd raakten voorheen vernieuwende stromingen gevestigd 

en ontstonden er nieuwe varianten binnen die stijlen. Traditionele stijlen, bijvoorbeeld 

meer op ambacht en vakmanschap geënte kunstvormen, hadden een eigen territorium. 

Een groot pluralisme kenmerkte de beeldende kunstwereld vanaf halverwege de jaren 

zestig. In de galeriewereld kwam dat tot uitdrukking in de artistiek-inhoudelijke voor

keuren van een aantal nieuwe galeries. Galeries groepeerden zich rondom stijlen of stro

mingen zoals Zero of Nieuwe Figuratie. Ze vormden verbindende schakels in 'clubs' van 

bevriende of gelijkgezinde kunstenaars. 

Riekje Swart en Felix Valk richtten zich in de jaren zestig bijvoorbeeld op een of meer

dere op dat moment actuele stromingen of kunstenaarsgroeperingen, respectievelijk con

structivistische kunst en Nouveau Realisme, Fluxus en Pop Art. Anderen zoals Galerie 

Mokum of Kunsthandel Ina Broerse hadden een op figuratie of op verschillende varian

ten van abstracte en figuratieve kunst gericht tentoonstellingsprogramma. Galerie d'Eendt 

en Galerie Krikhaar te Amsterdam of Galerie Nouvelles Images te Den Haag besteedden 

in hun expositieprogramma voornamelijk aandacht aan Cobra en Post Cobra-kunst. 

Galeries hadden hun meer of minder afgebakende artistiek-inhoudelijk en commercieel 

territorium. Soms werkten ze samen in manifestaties of tentoonstellingen of wisselden ze 

kunstenaars uit. 

Door de kleinschaligheid van het bestel kenden de meeste actoren elkaar. De concur

rentie binnen die microkosmos van galeries was relatief beperkt, de geldelijke resultaten 

in het algemeen nog steeds bescheiden. Een klein aantal galeries had - mede dankzij het 

EEN SLOTBESCHOUWING OVER IDEALIST EN COMMERCIE 219 



bestaan van de ASK - een wisselend maar redelijk inkomen. Veel kunstenaars verkoch

ten evenwel zelf aan particulieren, hetzij rechtstreeks vanaf het atelier hetzij via ver

kooptentoonstellingen georganiseerd door kunstenaarsverenigingen of tentoonstellingen 

in musea. Ook nam het aantal andere tentoonstellingsorganisatoren - anders dan galeries 

- aanzienlijk toe. Kunstuitleencentra en velerlei gemeentelijke en particuliere kunstcen

tra die zich bezighielden met de organisatie van tentoonstellingen en de verkoop van 

eigentijdse kunst werden door heel Nederland actief. Steeds meer gelegenheden die niet 

specifiek op kunst gericht waren - scholen, café' s, boekhandels, zieken- en bejaarden

tehuizen, warenhuizen en winkels - gingen verkoopexposities van eigentijdse kunst orga

niseren. Naast de atelierverkoop door kunstenaars vormden al deze verschillende min of 

meer professionele instell ingen een concurrerende factor in het galeriebestel. 

Tegelijkertijd fungeerden ze als een bevestiging van de eigen identiteit van de galeries die 

zich immers primair met de verkoop van beeldende kunst bezighielden en dat niet als 

decor bij andere activiteiten deden. 

Een klein aantal galeries onderhield in de jaren vijftig en zestig op bescheiden schaal 

internationale contacten met kunstenaars en collega's in het buitenland. Vanaf de jaren 

zeventig groepeerden zich rondom nieuwe stromingen - onder andere de conceptuele 

kunst - of groepen bevriende kunstenaars kleinschalige netwerken van kunstenaars, cr i

t ici , kunsthistorici en andere professionals uit de kunstwereld. Zi j opereerden op 

Europese of mondiale schaal en kregen in Nederland vooral aandacht van de grote 

musea. Nederlandse galeries waren hierbij nauwelijks - of slechts t i jdel i jk - betrokken. 

Art & Project en Helen van der Mey hadden in de jaren zeventig en tachtig een rol in 

deze netwerken. 

Vanaf de eerste helft van de jaren tachtig raakte de beeldende kunstmarkt wereldwi jd in 

een stroomversnelling. Op veilingen werden tientallen miljoenen betaald voor werken 

van Van Cogh en Monet. Voor eigentijdse kunst stegen de prijzen. Musea over de hele 

wereld hielden grootschalige tentoonstellingen van actuele kunst; galeries en hun orga

nisaties organiseerden de ene kunstbeurs na de andere. Deze art boom ging gepaard met 

een glamour/sering van de internationale kunstmarkt die ook zi jn uitstraling had op de 

Nederlandse kunstwereld. Werk van de inmiddels tot een kleine internationale 'aristo

cratie' uitgegroeide toplaag van kunstenaars was op veel van deze evenementen en 

Blockbuster-

tentoonstellingen te vinden. Binnen deze grootschalige exposities werd ook aandacht 

besteed aan actuele kunst van een klein aantal jongere kunstenaars dat zich vanaf hal

verwege het decennium aandiende. 

Tegelijkertijd met de aanwas van deze toplaag in de internationale kunstmarkt voltrok 

zich op nationaal niveau een proces van popularisering. De interesse voor beeldende 

kunst verbreedde zich. Met deze 'democratisering' van de belangstelling werd beelden

de kunst steeds meer gemeengoed. Het aantal beeldende kunstenaars dat van de acade-
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mies kwam steeg explosief. Zij waren op uiteenlopende professionele en artistiek-inhou-

delijke niveau's werkzaam binnen de verschillende stromingen, stijlen en technieken. 

Het gebruik van grafische technieken kende een ware hausse. Kunst in oplage was 

immers betaalbaar voor een breed publiek. De groeiende welvaart stelde ook steeds gro

tere groepen in staat kunst te kopen. 

Tegen het decor van de internationale dimensie aan de 'bovenkant' van de beeldende 

kunstwereld en de popularisering aan de 'onderkant 'van die wereld werd het nationale 

galeriebestel onderhevig aan schaalvergroting, differentiatie en specialisatie: er kwamen 

steeds meer galeries, van verschillender aard - in artistiek en economisch opzicht - die 

zich specialiseerden naar stijl, stroming of techniek of die op basis van individuele voor

keuren een eigenzinnige selectie van kunst en kunstenaars maakten. Langer bestaande 

galeriehouders vestigden hun reputatie en nieuwe galeriehouders hadden een arsenaal 

aan keuzemogelijkheden binnen het galeriebestel. Tentoonstellingsprogramma's varieer

den van avant garde kunst tot amateurkunst, ambities van internationaal, nationaal, 

regionaal en lokaal. Galeries specialiseerden zich in bepaalde technieken waaronder 

grafiek of keramiek of sieraden. De galeriewereld kreeg er een steeds beweeglijker, gedif

ferentieerder en ondoorzichtiger karakter door. 

Verreweg de meeste galeries vestigden zich te Amsterdam dat zich ontwikkelde tot het 

Mekka van het Nederlandse galeriewezen. Daar had ook het merendeel van op nieuwe 

ontwikkelingen in de beeldende kunst gerichte galeries zijn domici l ie. Echter ook buiten 

het centrum van de kunstwereld was sprake van een explosieve toename van galeries. 

Door hun 'perifere' positie oriënteerden de meeste galeries buiten Amsterdam en de 

Randstad zich - niet zelden uit economische noodzaak - op voor een relatief breed 

publiek toegankelijke kunst van velerlei aard. Bijvoorbeeld een mix van gevestigde 

Cobra-kunstenaars en figuratieve of lyrisch abstracte kunst van uit de regio afkomstige 

kunstenaars, of toegepaste kunst als keramiek, glas of sieraden. 

De veelheid en verscheidenheid in het galeriebestel ging gepaard met onderlinge wedi j 

ver. Daarnaast zette de almaar toenemende stroom van concurrerende tentoonstellings

organisatoren, bemiddelaars, verkopers en verhuurders van eigentijdse kunst, anders dan 

galeries, het galeriebestel onder druk. Ook de musea voerden een actief beleid in het 

organiseren van tentoonstellingen en de acquisitie van eigentijdse kunst. De grote musea 

zetten daarin de toon, de kleinere volgden. In hun vaak rechtstreekse contacten met kun

stenaars bestendigden ook zij hun competitieve positie ten opzichte van de galeriewe

reld. Van de kunstenaars bleef eveneens een concurrerende werking uitgaan: een aan

merkelijk deel van hen verkocht rechtstreeks uit het atelier. Daarenboven hadden 

galeries soms weinig zeggenschap over kunstenaars die goed 'in de markt lagen' en hun 

potentiële klanten stond een arsenaal aan mogelijkheden naast de galerie open. 

Bram Kempers beschreef in 1988 de segmentering in de markt voor eigentijdse kunst in . 

Nederland door een vijfdeling in prijs en prestige te maken. Hi j onderscheidde een inter-
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nationale elite, een nationale top, een middensegment, een basis en een grensgebied tus

sen professionele en amateuristische kunstbeoefening. Hi j stelde dat de relaties tussen 

kunstenaars, kopers en bemiddelaars binnen die geledingen hechter waren dan tussen de 

verschillende lagen en dat de uitwisseling van diensten, geld, goederen en kennis zich 

binnen de segmenten vooral op de leden van de eigen naar status en inkomen herken

bare groep richtte. Kempers indeling gaf een sociale segmentatie van de nationale eigen

tijdse kunstmarkt. Maar dit piramidale prijs en prestigemodel doet té weinig recht aan de 

enorme diversiteit binnen het galeriebestel. Daarenboven hoeven prijs en prestige - zoals 

het geval is in delen van het galeriebestel - niet noodzakelijk op elkaar betrokken te zi jn. 

In het Nederlandse galeriebestel zoals dat zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwik

kelde was er nauwelijks sprake van een internationale top. Incidenteel of in tijdsduur 

beperkt poogden of slaagden galeries er in - óf in hun tentoonstellingsprogramma's óf 

door deelname aan buitenlandse beurzen - aansluiting te vinden bij een internationale 

kunstmarkt. De nationale aard van de Nederlandse kunstmarkt had echter weinig moge

lijkheden voor internationale activiteiten. 

Er was wel een nationale bovenlaag te onderscheiden die echter minder eenduidig was 

dan Kempers suggereert. Die nationale bovenlaag kende, zoals (kunst)econoom Hans 

Abbing al eerder signaleerde, meerdere toppen. Onder andere een oudere generatie 

galeries, galeries gericht op de avant garde, een aantal Amsterdamse galeries eerder aan

geduid als jaren-zeventig-galeries, een aantal galeries gericht op toegepaste kunst, gale

ries gericht op figuratieve kunst en galeries gespecialiseerd in Cobra en Post Cobra-kunst. 

De andere segmenten die Kempers onderscheidde waren door de diversiteit van het gale

riebestel minder gemakkelijk ' in te vul len' . Het middensegment zou minder succesrijke 

navolgers van de galeries uit de nationale bovenlaag kunnen betreffen en op bepaalde 

specialisaties of technieken gerichte galeries en met succes in de regio functionerende 

galeries. Basis en overgangsgebied van professionele en amateuristische kunst zou dan 

galeries betreffen die een expliciet regionale of lokale functie hebben. 

Uitgaande van de prijs- en prestigehiërarchie van Kempers is het galeriebestel te 

beschrijven in termen van elkaar meer of minder uitsluitende of overlappende circuits en 

sub-circuits, sociaal-artistieke netwerken met (gedeelde) conventies en normen over wat 

in de eigen 'kunstwereld' kunst is, wat daarbuiten valt, wie erbij hoort en wie niet. 

Binnen de verschillende sociaal-artistieke circuits spelen in wisselende samenhang prijs 

en prestige, artistieke kwaliteitspretenties en -claims en anciënniteit een rol in de interne 

en externe plaatsbepaling in galeriebestel en beeldende kunstwereld. Sommige zi jn heel 

uitgesproken bijvoorbeeld de circuits van de avant garde of van de figuratieve kunst. 

Andere hebben een diffuser karakter. 

Daarenboven valt er nog een, de segmenten doorsnijdende, classificatie van individuele 

positiebepalingen van galeriehouders te maken. Een aantal voorbeelden passeert hier de 

revue. Zo is er de kunsthandelaar pur sang die zich expliciet richt op de in- en verkoop 
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van eigentijdse kunst al dan niet gecombineerd met oudere kunst. Of de kunsthandelaar 

die tentoonstellingen van eigentijdse kunst organiseert en kunstwerken koopt en ver

koopt van kunstenaars die echter niet aan zijn kunsthandel verbonden zi jn. Dan is er de 

'galerie-pilote' waarbinnen twee typen te onderscheiden zi jn. Enerzijds is dat de galerie 

die startte vanuit identificatie met onbekende kunstenaars, stijlen of stromingen en er in 

slaagde die kunst te verzilveren: artistieke preferenties werden omgezet in financieel suc

ces. Anderzijds is er de 'galerie pi lote 'd ie niet is geïnteresseerd in financieel succes maar 

in de promotie van telkens weer nieuwe kunstenaars, stijlen of stromingen en geen kans 

ziet of de wi l niet heeft om deze economisch te exploiteren. Een ander type is de galerie 

die tegelijkertijd agent is en zich nadrukkelijk verbindt aan de promotie van een beperkt 

aantal kunstenaars en voor hen allerlei zaken regelt die het tentoonstellen te boven gaan. 

Voorts komt de combinatie-galerie die kunstuitleen, kunstadvies, lease en tentoonstel

lingsactiviteiten in verschillende varianten in zich verenigt veel voor. Dan is er de gale

rie-kunsthandel die een op de voorkeuren van het publiek gericht tentoonstellingsbeleid 

heeft dat wordt gekenmerkt door een potpourri van landelijke bekende kunstenaars en 

uit de regio afkomstige kunstenaars. De combinatie-galerie en de publieksgalerie vallen 

niet zelden samen en zijn vaak buiten de Randstad gevestigd. Tenslotte is er de lokale 

galerie die zowel wat kunstenaars en klandizie betreft dicht bij huis blijft en een voor een 

breed publiek toegankelijk tentoonstellingsprogramma heeft. 

De toegenomen artistieke pluriformiteit in de productie en de expansie en differentiatie 

in de distributie en receptie van beeldende kunst vormden het spanningsveld waarin 

galeries in Nederland in de loop der t i jd functioneerden. Een almaar toenemend aantal 

galeries diende daarin artistiek-inhoudelijk en economisch stelling te nemen ten opzich

te van elkaar en in relatie tot de vele andere instituties in de beeldende kunstwereld 

waardoor de behoefte aan normering en distinctie manifest werd. Die noodzaak tot 

onderscheiding kreeg in eerste instantie vorm in een organisatieverband van galeries: de 

Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst - opgericht in 

1976. De vereniging was gericht op belangenbehartiging en ontwikkel ing van professio

nele standaarden binnen de bedrijfstak. Vanaf het begin van haar bestaan had de vereni

ging moeite om een aantal gerenommeerde avant garde galeries aan zich te binden. Het 

ethos van individualisme speelde daarin een rol maar ook pretenties van galeries die 

zichzelf in kwalitatief opzicht hoger inschaalden dan anderen. Tegelijkertijd meldden 

zich galeries aan wier professionaliteit en artistieke kwaliteit binnen de gelederen van de 

organisatie in twijfel werden getrokken. Discussie rond deelname van kwalitatief en pro

fessioneel meer of minder belangrijk geachte galeries had een remmende werking op de 

invloed van de vereniging binnen en buiten het galeriebestel. Toch fungeerde de vereni

ging in de laatste helft van de jaren zeventig als een pressiegroep. Uitdrukking daarvan 

waren onder andere zeer strijdvaardige acties tégen het afschaffen van de ASK - die ove

rigens niet het gewenste resultaat opleverden - en vóór het instellen door de overheid van 
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allerlei markt-stimulerende maatregelen. 

De behoefte aan normering en distinctie die het galeriebestel zelf voortbracht werd aan

gescherpt door het overheidsbeleid. In dat beleid was vanaf de jaren zeventig impliciet 

en vanaf halverwege de jaren tachtig expliciet de aandacht steeds sterker gericht op ver

nieuwing en ontwikkeling in de beeldende kunst. Vanaf 1 984 werd daaraan ook nadruk

kelijk de noemer kwaliteit verbonden en - na inkrimping en opheffing van de BKR - ont

stonden nieuwe beleidsinstrumenten om daaraan vorm te geven. Voor de 

kwaliteitsbeoordeling deed men een beroep op de inzichten van een kleine groep advi

seurs en deskundigen verbonden aan adviesorganen als de Raad voor de Kunst en van 

adviescommissies verbonden aan de namens de overheid met de uitvoering van het 

beleid belaste fondsen en commissies. 

Vanaf halverwege de jaren tachtig leidden de onderscheidingsprocessen binnen het gale-

rieveld tot een explicietere profilering van twee circuits die de beeldende kunstwereld als 

geheel beheersten maar het meest pregnant tot uitdrukking kwamen in het galeriebestel. 

Aan de ene kant was er een door overheidsinstellingen, fondsen en musea gedomineerd 

relatief kleinschalig circuit waarin het primaat vooral bij 'het veld van de producenten of 

zelfs bij het sub-veld van de producenten voor producenten' lag, zoals Bourdieu dat zo 

treffend beschreef. Geloof in de vooruitgangsgedachte in de kunst - of in de jaren tach

tig en negentig in het postmoderne anything goes - waren er credo en samenbindende 

factor. Leidend beginsel was het discours over nieuwe ontwikkelingen in de kunst. 

Kunstprofessionals: kunstenaars, museumcuratoren, kunsthistorici, filosofen, galeriehou

ders, crit ici, overheidsadviseurs waren er dominant en bepaalden de toonzetting binnen 

dit deel van de beeldende kunstwereld. Musea, overheidsinstellingen, een aantal grote 

bedrijfscollectioneurs en een bescheiden hoeveelheid particuliere verzamelaars waren 

de belangrijkste kopers. Een relatief klein aantal, voornamelijk Amsterdamse galeries, 

speelde in dit circuit een rol van betekenis. Het commerciële aspect was niet onbelang

rijk maar secundair. 

De Rentesubsidieregeling kunstaankopen maakte met name in de periode dat er sprake 

was van een breed toelatingsbeleid van galeries van 1984 tot 1992 en vanaf 1997 - het 

andere circuit zichtbaar: het 'markt circuit ' . In dit door de markt gedomineerde circuit lag 

- in termen van Bourdieu - het primaat bij 'de verspreiding, bij het publiek, bij de ver

koop'. In dit netwerk overheersten particulieren en bedrijven. Galeries en kunsthandels 

vervulden er een centrale rol in. Het publiek was groter in getal en minder grijpbaar en 

zichtbaar. De actoren in dit netwerk waren doorgaans minder bezig met de vooruit

gangsgedachte in de beeldende kunst of het discours over het belang van nieuwe ont

wikkelingen. Toegankelijkheid, status en decoratieve en esthetische waarde waren het 

credo en kunst uit het (recente) verleden of artistiek en economisch gevestigde kunst in 

termen van figuratie of lyrische abstractie gaf er de toon aan. Hoewel geloof en passie in 

beide circuits een belangrijke uitgangspunt vormden hadden de ideële en de commer-
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ciële dimensie in dit segment van de markt vaak een meer gelijkwaardige positie. Evenals 

in het door overheidsinstellingen, fondsen en musea gedomineerde circuit was het 

onderlinge sociale verkeer van groot belang. Kenmerkende kopers waren er onder ande

re bedrijven en uit de economische elite afkomstige - (nieuwe) rijke verzamelaars en inci

dentele kopers. 

De tegenoverstelling van een door musea, overheidsinstellingen en fondsen gedomi

neerd circuit van galeries en een door de markt gedomineerd circuit van galeries moet 

gezien worden als twee uiteinden van een continuüm binnen dezelfde kunstwereld. Het 

zi jn 'sub-werelden' waar de waardering van beeldende kunst, de oordeelsvorming, de 

selectie en het koopgedrag uiteenlopen. Beide circuits kennen verschillende sub-circuits 

op basis van verschillen in artistiek-inhoudelijke specialisatie. Inhoud en aard van het 

merendeel van de kunst die in de twee netwerken rouleren verschillen. In het door 

musea, fondsen en overheidsinstellingen gedomineerde circuit ligt de nadruk op 'muse

umkunst'. Nieuwe beeldmiddelen als video en computertechnieken zijn er gangbaar. De 

schilderijen en sculpturen die er aan bod komen betreffen grosso modo kunstwerken 

waarin de conceptuele dimensie aan de ambachtelijke voorafgaat - vaak ook op grote 

formaten. In het door de markt gedomineerde circuit zijn vooral relatief traditionele 

beeldmiddelen als schilderijen, grafiek, beeldhouwkunst en op bescheiden schaal foto

grafie in omloop. Herkenbare figuratieve kunst en kleurige, abstracte voor een breed 

publiek toegankelijke kunstwerken zijn er veel gevraagd. 

In het kleine, door musea, overheidsinstellingen en fondsen gedomineerd circuit, speelt 

een beperkt aantal, in ti jd wisselend, galeries een rol. In de jaren zeventig waren dat 

onder anderen Art & Project, Riekje Swart en Helen van der Mey, in de jaren tachtig Wim 

van Krimpen en The Living Room en in de jaren negentig onder meer Fons Welters en 

Paul Andriesse. In het door de markt gedomineerde circuit vervulden galeries en kunst

handels een centrale rol en opereerde in de jaren tachtig en negentig het op Cobra geo

riënteerde deel van het 'Spiegelkwartier' te Amsterdam. Maar ook het op figuratieve 

kunst gerichte sub-circuit van galeries als Mokum en Lieve Hemel en de verschillende 

regionale sub-circuits van galeries in den lande die zich bezighielden met gevestigde 

Cobra en Post-Cobra kunst vormden er een onderdeel van. 

Soms wordt de sociale en de artistiek inoudeli jke afstand tussen de netwerken nadruk

kelijk gecultiveerd maar ook zi jn deelnemers aan één circuit zich lang niet alt i jd bewust 

van andere kringen en milieus. De artistiek-inhoudelijke grenzen zi jn evenmin alti jd du i 

delijk en soms vloeien ze in elkaar over. In de loop der ti jd opgebouwd artistiek prestige 

van kunstenaars, galeriehouders en anderen in het bestel spelen hierin een belangrijke 

rol. Zo zi jn er bijvoorbeeld kunstenaars die in een bepaalde periode van hun carrière op 

basis van hun avant garde werk in het door musea, fondsen en overheidsinstellingen 

gedomineerde circuit verkeren en die als hun werk artistiek en economisch waardevast 

wordt doorstromen naar het door de markt gedomineerde circuit. Een klein aantal toon-
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aangevende kunstenaars kan zich dan ook in verschillende circuits bli jven manifesteren. 

Armando en Rob Schölte zijn daarvan voorbeelden. Hun werk is in beide segmenten te 

vinden. 

De wording van deze sociaal artistieke netwerken van galeries kreeg treffend uitdrukking 

in ballotage- en uitsluitingsprocessen op kunstbeurzen. Met name het selectiebeleid en 

toelatingsprocedures van de vanaf 1985 jaarlijks georganiseerde KunstRai - en de beur

zen en tegenbeurzen die er door werden opgeroepen - waren een illustratie van de cir-

cuitvorming én van het ontstaan van een door artistiek prestige gedomineerd sociaal-

artistieke hiërarchie. Het door musea, fondsen en overheidstellingen gedomineerde 

minderheidscircuit zette bij kunstbeurzen, in het galeriebestel en in de gehele beelden

de kunstwereld nolens volens de toon en stond bovenaan in de statushiërarchie. 

Mede onder invloed van veranderingen in het overheidsbeleid ontstonden twee belan

genverenigingen van galeriehouders. De Nederlandse Vereniging van Galeriehouders 

(NVC), opvolger van de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse 

Kunst, beschouwde zichzelf nadrukkelijk als een vereniging van economische onderne

mingen. Zij hield zich vooral bezig met de ontwikkel ing van beroepsmatige standaarden 

bijvoorbeeld in de opstelling van een erecode die de verhoudingen tussen galeries en 

hun kunstenaars en andere galeries regelde. Lering trekkend uit het verleden werd artis

tieke kwaliteit door de NVG in termen gegoten van uiteenlopende smaakvoorkeuren. De 

term speelde dan ook geen rol in de belangenbehartiging. 

Maar: l'histoire se répète; de avant garde-galeries sloten, net als een decennium eerder 

toen de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in Hedendaagse Kunst moeite had 

om dergelijke galeries aan te binden, zich in meerderheid niet aan bij de NVG. Reden 

waarom de overheid de NVG niet als gesprekspartner aanvaardde. Mede onder invloed 

van de aanscherping van de toelating van galeries tot de Rentesubsidieregeling 

Kunstaankopen verenigden avant garde galeries zich vanaf 1992 in de Galerie Bond 

Nederland. Het bestaan van twee belangenverenigingen was een markante uitdrukking 

van de in de jaren tachtig gegroeide dualiteit van het galeriebestel en hiërarchische orde

ning van dat bestel. 

Slechts een relatief klein aantal van de na 1950 ontstane galeries bleek in staat te over

leven - de meerderheid was binnen twee à drie jaar weer verdwenen. De financiële 

resultaten van galeries waren wisselend en hun economische situatie onzeker. Naar 

schatting had een twintigtal galeries in de jaren negentig een jaaromzet boven het mi l 

joen en zo'n honderd galeries een jaarlijkse verdienste van enkele tonnen. De meerder

heid lag daar echter ver onder, speelde quitte of leidde zelfs verlies. 

Overheidsbeleid, museumgedrag, de almaar toegenomen concurrentie aan de 'onder

kant' en de distinctiedrang aan de 'bovenkant' hadden een sfeer van concurrentie en ver

deeldheid in de galeriewereld tot gevolg. Deze ontwikkelingen hadden een verlammen-
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de werking op de nationale kunstmarkt in het algemeen en het galeriebestel in het b i j 

zonder. Galeries bleken dan ook in de afgelopen halve eeuw dikwij ls niet de meest 

invloedrijke partij in het sociale verkeer tussen kunstenaars en kopers en evenmin ten 

opzichte van musea en overheid. 

Veel galeriehouders deden weinig recht aan hun dubbele identiteit. Ze klaagden vaak 

over het gemis aan voldoende verzamelaars en kopers in Nederland. In hun beklag refe

reerden zij aan een vermeend gebrek aan verzamelcultuur, een Calvinistische achter

grond die vertoon of pronkgedrag af zou keuren dat samengaat met het kopen van kunst 

of een egalitair ethos dat het Nederlandse volk zou kenmerken en dat opvallend gedrag 

veroordeelt. De andere kant van de medaille was echter dat veel galeriehouders zich in 

hun beroep op 'de nu eenmaal geringe belangstelling voor kunst' achter dit soort cliché's 

verschuilden en té weinig deden aan het creëren en verbreden van hun klantenbestand. 

Door die houding en een vaak afwachtende attitude gaven de galeriehouders zelf mede 

de ruimte aan allerlei andere bemiddelaars en veroordeelden ze zichzelf tot een beschei

den positie in de beeldende kunstwereld. 

De neiging van galeriehouders om de schuld voor het gebrek aan invloed binnen de 

beeldende kunstwereld te leggen bij de musea die kunstenaars te jong brachten, bij de 

overheid die de kunstenaars ondersteunde, bij de kunstenaars die niet via de galerie maar 

vanaf hun atelier of via talrijke andere bemiddelaars verkochten gaf dan ook bli jk van de 

eigen onmacht en een té afhankelijke opstelling naar deze partijen in de beeldende 

kunstwereld. Daarmee blokkeerden ze ook zelf een gezaghebbende positie binnen de 

beeldende kunstwereld die immers bevochten diende te worden; naar het publiek, de 

kunstenaars, de musea en de overheid toe. Idealisme kan binnen een kunstwereld als de 

Nederlandse alleen overleven indien het gepaard gaat met commercieel inzicht, dü r fen 

de bereidheid om te investeren en risico's te nemen. Daarmee wordt recht gedaan aan 

de dubbele identiteit van de galerie en kan de passie tot professie worden. 
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