
Ku n s t h a nde l :
een veredelde hobby
G aleries Internationaal haalt de handel in naoorlogse kunst hoge
om zetten. In Nederland niet, stelt een ontnuchterend rapport vast.

Door onze redacteur
Arjen Ribbens

A M ST E R DA M . Anderhalf miljard dollar
voor ruim tweehonderd kunstwerken – in
de veilingzalen van Christie’s en Sotheby’s
in New York leek vorige maand een moder-
ne tulpenwoede te zijn losgebarsten. ‘Ob-
s c e e n’ was het woord dat veelvuldig viel in
reactie op de recordprijzen voor de kunst-
werken van Andy Warhol, Jeff Koons en
Barnett Newman.

Hoe ontnuchterend werkt dan het rap-
port van de Nederlandse Galerie Associatie
(NGA), dat morgen wordt gepubliceerd.
Met steun van het ministerie van OCW en
het Mondriaan Fonds liet de brancheorga-
nisatie onderzoek verrichten naar de ver-
koop van naoorlogse kunst.

Ruim de helft van de 475 galeriehouders
in hedendaagse kunst heeft een jaaromzet
van minder dan 75.000 euro. Bijna een
derde zet zelfs minder dan 25.000 euro
om. Daarvan moeten ook de kunstenaars,
de huur en de fiscus worden betaald. „Ga-
leriehouder zijn is voor velen een liefheb-
berij, gebaseerd op een passie voor kunst”,
zegt NGA-voorzitter Herma Hofmeijer. En
ook: „Het kopen van kunst is in Nederland
nooit echt gedemocratiseerd geraakt.”

Vergeleken met 2010, het jaar van het vo-
rige brancheonderzoek, telt Nederland nu
tachtig galeries minder. In de sector gingen
in die periode 300 van de 1.300 banen ver-
loren. De brancheomzet daalde van 120
miljoen naar 87 miljoen euro. Ter vergelij-
king: dat is de veilingprijs voor één triptiek
van de Ierse figuratieve schilder Francis
Bacon. Of de maandomzet van Larry Gago-
sian, de Amerikaanse kunsthandelaar en
galeriehouder. Volgens Erik Bos van Gale-
rie Nouvelles Images in Den Haag zouden
de Nederlandse cijfers op Gagosians lach-
spieren werken. „You poor beggars”, zou
hij zeggen.”

Een belangrijke oorzaak van de neer-
gang is het instorten van de zakelijke
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markt, zegt Hofmeijer. „Bedrijfscollec ties
worden niet meer aangevuld, sommige
banken verkopen zelfs hun kunst. We moe-
ten wachten tot de economie weer aan-
trekt .”

Particuliere kunstkopers haakten de af-
gelopen jaren niet af, blijkt uit het onder-
zoek. Wel kochten ze dikwijls minder dure
kunst en deden ze hun aankopen vaker on-
line.

Andere trends uit het onderzoek: gale-
ries organiseren minder tentoonstellin-
gen. Eén op de zeven galeries is daar zelfs
helemaal mee gestopt, bijvoorbeeld omdat
ze geen fysieke ruimte meer hebben en al-
leen nog op beurzen staan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de sector
vergrijst; het zijn vooral ‘j o n ge re ’ galer ie s
die de afgelopen jaren de deuren sloten.

Door het ontbreken van vergelijkbare
brancheonderzoeken elders is het niet mo-
gelijk de cijfers van de Nederlandse galeries
in internationaal perspectief te plaatsen.

Galeriehouders zijn idealisten die hel-
pen het klimaat voor kunst positief te hou-
den, zegt Hofmeijer. „Ze bieden tegen-
wicht voor het negativisme dat de laatste
jaren aan de kunstsector is gehangen. Be-
seffen we nog wel hoe belangrijk en inspi-
rerend kunst kan zijn?”

Het rapport onderstreept volgens haar
het belang van innovatie. Lang niet alle ga-
leries hebben bijvoorbeeld een toeganke-
lijke website, zegt ze, en over prijzen wordt
vaak schimmig gedaan. „Door kunst duide-
lijker te presenteren en bezoekers meer in-
formatie aan te reiken, kunnen we kunst
toegankelijker maken.”

Wat de sector ook sterker kan maken,
zegt Hofmeijer, is als galeriehouders elkaar
meer gunnen en de diversiteit in de bran-
che koesteren. Neem het gekissebis bij
beurzen over ‘wie wel’ en ‘wie niet’ mag
deelnemen. In de toelatingscommissies
mogen de meer elitaire galeries zich vol-
gens Hofmeijer wel iets toeschietelijker op-
stellen tegenover wat zij de „meer down to
ear th” galeries noemt.

Hofmeijer: „Galeries en beurzen met
toegankelijke kunst en lage prijzen zijn net
zo belangrijk voor de branche als de geves-
tigde orde. Alleen door drempels te verla-
gen kunnen beginnende kunstkopers uit-
groeien tot verzamelaars. Bovendien: adel
verplicht. Als je de beste bent, heb je de op-
dracht je kennis en ervaring te delen.”

Tegelijkertijd, zegt ze, kunnen juist ge-
vestigde galeriehouders leren van de digi-
tale innovatie die jonge galeriehouders
ontwikkelen. „Zo kun je de aansluiting vin-
den bij een jonger publiek dat vaker kunst
koopt langs een andere route dan de gale-
r ie.”

Het NGA-onderzoek is vanaf dinsdag te le-
zen op nederlandsegalerieassociatie.nl
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De Grimm Gallery

Veel gehoorde klacht onder galerie-
houders: in Nederland zijn nauwelijks
grote verzamelaars en is het vrijwel on-
mogelijk kunst te verkopen met een
prijskaartje boven de 10.000 euro.

Daar is Jorg Grimm (38) het niet mee
eens. Hij opende in 2005 in Amsterdam
zijn Grimm Gallery. Met een internatio-
naal programma en vier medewerkers
behoort hij tot de tien galeries in Neder-
land die jaarlijks meer dan 1 miljoen eu-
ro omzetten.

Grimm: „Ons land telt zeker twintig
verzamelaars van moderne kunst
met een jaarbudget van 1 miljoen eu-
ro plus per persoon. Met een goed
programma en door veel op beurzen te
staan, kun je ook hier een internationaal
florerende galerie opzetten.”

De galeriehouder
Verwacht niet dat je er rijk van wordt

De kunstenaar
Mezelf verkopen hoort erbij

De verzamelaar
Ik stopte met het kopen van fotografie

Gé-Karel van der Sterren
(44) schildert felgekleur-
de, figuratieve doeken.
Eind 2010 brak hij na vijf-
tien jaar met zijn vaste ga-
ler iehouder.

„De markt voor hedendaag-
se kunst is de afgelopen ja-
ren enorm veranderd, en
niet alleen omdat particulie-
re verzamelaars last hebben
van de crisis. Dat bijna alle
bedrijfscollecties gestopt
zijn met verzamelen, is voor
sommige Amsterdamse ga-
leries bijvoorbeeld een gro-
te aderlating geweest.
„Enorm is ook de schade die

de politiek heeft aangericht
door de kunst voortdurend
in een negatief daglicht te
zetten. Verzamelaars kopen
kunst voor de fun – ne gatie-
ve energie werkt ontmoedi-
ge n d .
„Niet alle galeriehouders
weten even goed om te gaan
met de veranderde omstan-
digheden. Ik heb bewonde-
ring voor Gerry Broos van
galerie Dom’Arte in Ruc-
phen. Zij rijdt met een busje
met schilderijen langs verza-
melaars. Als galeriehouder
moet je bereid zijn tot een
ment aliteitsverandering.
„Galeriehouders besteden

de meeste tijd aan de kunste-
naar die het best in de markt
lig t. Dat kan een kunstenaar
belemmeren in zijn artistie-
ke ontwikkeling. Vier jaar
geleden concludeerde ik dat
mezelf verkopen bij het kun-
stenaarschap hoort. Een za-
kenvriend maakte een or-
dentelijk bedrijfsplan voor
me. Ik moest zelf contac ten
gaan onderhouden met ver-
zamelaars, nieuwsbrieven
versturen, atelierbezoeken
organiseren en sympathi-
santen zoeken. Het kost veel
energie en tijd, maar ik red
me goed en verdien onge-
veer een modaal inkomen.”

Pieter Kottman (59, ex-re-
dacteur van deze krant)
verzamelt sinds zijn 23ste
hedendaagse kunst.
Kunstweek.nl rekent hem
tot de honderd belang-
rijkste verzamelaars van
N e d e rl a n d .

„Minimaal eens in de drie
maanden koop ik een kunst-
werk. Dat moet, anders
wordt het een dooie verza-
meling. Ja, ik heb de afgelo-
pen jaren minder kunst ge-
kocht, door de crisis. Om
mezelf niet in de verleiding
te brengen, bezocht ik ook
minder vaak galeries. Wel
kocht ik meer online.

„Wat mij betreft zijn galerie-
houders helden. Ze durven
en doen, en ze dragen bij
aan het culturele klimaat.
Maar je hebt er ook die ver-
zamelaars als melkkoeien
beschouwen. Die 50.000
euro vragen voor kunst die
op de veiling soms voor
3.000 euro te koop is.
„Met het kopen van fotogra-
fie ben ik zelfs gestopt. Te
vaak wordt misbruik ge-
maakt van de reproduceer-
baarheid ervan. Je koopt een
print uit een eenmalige, ge-
nummerde editie en later
zie je opeens nóg een editie,
op een ander formaat of op
ander papier.

„Grote galeries in het bui-
tenland zijn soms profe ssio-
neler. Bijvoorbeeld met goe-
de brochures, het verstrek-
ken van prijslijsten en het
snel regelen van transport.
En ze benaderen klanten net
iets minder opdringerig. Dat
is ook lastig, het midden vin-
den tussen toenadering zoe-
ken om uitleg te geven en
toch de juiste afstand hou-
de n .
„Mijn advies aan galeriehou-
ders? Kruip fysiek bij elkaar,
dat is voor verzamelaars
aantrekkelijk. En mix gen-
res. Beeldende kunst én de-
sign, dat werkt bijvoorbeeld
go e d . ”

Rob Koudijs (70) werkte
25 jaar in de psychiatri-
sche zorg. Na zijn pensio-
nering opende hij in Am-
sterdam Galerie Rob
Kou d ijs, gespecialiseerd
in eigentijdse sieraden.

„Ik ben zeven jaar geleden
met niks begonnen. De eer-
ste jaren had ik absoluut niet
van mijn galerie kunnen le-
ven. Maar dat hoefde ook
niet; ik had mijn pensioen en
later ook AOW.
„Mijn omzet is elk jaar geste-
gen. De afgelopen twee jaar
zelfs met 50 procent. Nu zou
ik van mijn galerie kunnen

leven. Een gouden formule?
Nee, die bestaat niet. Je moet
als galeriehouder niet op je
kont blijven zitten. Kunstko-
pers komen niet vanzelf
langs. Je moet energie uit-
stralen, voor b u zz z o r ge n .
Alleen op die manier kun je
een grote groep mensen aan
je binden.
„Ik organiseer elke zes we-
ken twee solotentoonstellin-
gen. Ik geef een magazine
uit, regel boekpublicaties
voor mijn kunstenaars. Ik or-
ganiseer manifestaties, zorg
voor lezingen in de galerie,
vier jubilea. Elke mogelijk-
heid om de aandacht te trek-

ken, grijp ik aan.
„Drie keer per jaar sta ik op
een beurs. Collect in Lon-
den, komende week de
KunstRAI en in november
PAN in Amsterdam. Op die
beurzen realiseer ik 30 pro-
cent van mijn jaaromzet.
Niet alleen staan daar grote
kosten tegenover, in de hec-
tiek van een beurs kun je het
verhaal van je kunstenaars
vaak lastig kwijt. Zonder
mijn galerieruimte zou ik
dus niet kunnen.
„Een advies voor beginnen-
de galeriehouders? Verwacht
niet dat je er rijk van wordt.
En blijf in kunst geloven.”


